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َوََوَ َسَؾََََقَؾََيََخَذَِافَ َهللَِدَُؿَ الََ َوََدََفََؾَََرََدَ يَؿََذَِافَ ى, َلَِهَ َأَََذَظَََهَُتََجَ ُحََامََؿََأََى,

َ ََبََِاَبَتََؽَِافَمَُفَُعََمََََلَزََكَ أََ,َوََنََيَ رَِذَِـ َمَُوَََنََيَ ِؼَِبََمََُهَُؾََُشَرَََُلََشَرَ لََى,َؾََؿََعََافَ وَََلََِلَافض  َِقَال 

َؾََانَِزََقَ ادَِوََ َِضََيَََلَؾَََاهَُدََهََُعََبََاتَ َنَِؿََ, ََيَََلَوَََل  َوََؼََش  َهَُفَََنَ نَِؾَََهَِرََِـ ذََِنَ ظََََضَرََظَ أَََنَ مََى,

َُيَ اَوََؽًَـ ًَةََضََشَقَ عَِمََ َى.ؿََظَ أَََةَِامََقََؼَِافَمََوَ يََََؼُ

َوََ َوَََةََُلَافص  َوَ ُشَرََوَََهَِدَِبَ َظَََذَظَََمََُلَافس 
ََرَََوِثَعَُبَ ادَََاهللَِدَِبَ ظَََنَِبَ َدَِؿَ ُمَََهَِفِ َةًَح 

َِعََؾَ فَِ ََادَ َبََغ  َوََاهََِصََاهللَُهَُثََعََ, َبََمًَُدا َوََِؼً َوََيَ ذَِكََا َإَِاظَِدًََرا, َوَََهَِكَِذَ نَِبَََِاهللَِػًَقا َمَُِسَ ًَـَِاًجا ا,َر 

َوََهَُاظََبََاتَََِلَعَََجَوََ َََةًَمَََلَظَََهَِيَِدَ هَََاعََبََاتَِ,
َبَ حََدِ

َؾََهَُاكََحََبَ ُشََهَِتِ ڦڦڦ ﴿َ:اَػَعََتَََاَلَؼََ,

َ:دَُعَ اَبََمَ أََ,َ[١٣آلَظؿران:َ]َ﴾َڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڦ

َالََ َاهلُل ََجَعَل ََتَعاَػ:ََؾَؼد  ََؿاَل ََباِضًل, َِشَواُه ََوَما َتِؼق ًًم, َُمس  ََواِحًدا اًضا َِِصَ ق 

 ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿

َ.[٣٥١األكعام:َ]َ﴾ڑ  ژ ژ ڈ ڈ

ََرُشوُفُهَ َاف ِذيََشَؾَؽُه َتِؼق ِم, َادُس  َاهلِل اَط َِِصَ َتِزَم ََيؾ  َبَِلن  َإِل  َأِلََحٍد ََؾَلَح  َؾَل

ِمـُونَََملسو هيلع هللا ىلص   ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿,ََؿاَلََتَعاَػ:ََوادُم 

َ.[٣١١افبؼرة:َ]َ﴾     ڳ ڳ ڳ گگ گ کگ ک ک

 ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ﴿َ:اَػَعََتَََاَلَؿََوََ

َ.[٣٣٥افـساء:َ]َ﴾ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
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 پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َ:اَػَعََتَََاَلَؿََوََ

         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

َ.[٣١١افتوبة:َ]َ﴾ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ

َ َافـ بِِي ي َِِبَد  ِسَك َتؿ  ََيس  ََأن  ِم
ؾِ َاُدس  ََظَذ ََؾَقِجُب ََمـ َفِجِهََملسو هيلع هللا ىلص َوَظَؾق ِه ِِف

ِةَافـ بِِيَ َُأم  َِمن  ِلََماَُُيَافُِفََذفَِك,ََوَلََتَزاُلََضاِئَػٌة ـُ َ َذَرَِمن   َوَظِؼق َدتِِه,ََوَيب َتِعَدََوَي 

ََوظَََملسو هيلع هللا ىلص َن, ََشاِئِري  ََمـ َفِجِه ََوادُب َتِدَظِةََظَذ َ ََوادُـَاؾِِؼغ  اِر ََوفِؾ ُؽػ  , َ َُمَداؾِِعغ  َالَِق ِن

َلُم:َ َلُةََوافس  ًَمََؿاَلََظَؾق ِهَافص  ـَ َن,َ تِ »َُُمَاِهِدي   َقائَِمًة بَِيْمِر اللِ  يَٓ َتَزاُل َصائَِفٌة ِمْن ُأمَّ

ُهْم َمْن َخَذلَ  .َ«َوُهْم َضاِهُروَن َطَذ النَّاسِ  َأْمُر اللِ َيْيِتَ  ُهْم َأْو َخاَلَفُهْم َحتَّىـَٓ َيُُضُّ

َُمَعاِوَيَةَ َ.ُمت َػٌقََظَؾق ِهََظن 

ََخاَفَفَ َؾَِرِقَََوَمن  َِِف ََيَؼُع ُه ََؾنِك  َادَـ ُصوَرِة؛ َافـ اِجَقِة اِئَػِة َافط  ََهِذِه َََن َج ََن ُجُه

َ َافـ بِي  ََؿاَل ًَم ـَ َ َلِل َملسو هيلع هللا ىلص افض  ُق َطَذ َثاَلٍث َوَسْبِعيَ ـال إِنَّ َهِذهِ »َ: َة َسَتْفََتِ ثِنْتَاِن  ،ِملَّ

َُمَعاِوَيَةَ«َجََمَطةُ ـال يَ َوهِ  ،َجنَّةِ ـال النَّاِر َوَواِحَدٌة ِف  َوَسْبُعوَن ِف  َرَجُهََأُبوََداوَدََظن  .ََأخ 

.َ

ََوَما ِحق َحِة, َافص  َافَعِؼق َدِة َبَِبَقاِن َافُعَؾًَمُء َتـَى َاظ  ِكَََوفَِذفَِك َافِؼ  َِمَن َها ُيَضاد 

َهاَ ِ ِنََؽر  َِِفَِضؿ  َُمـ َػِرَدًةَِِفََذفَِك,ََأو  اَكت  ـَ ٍة,ََشَواٌءَ َ ثِر  ـَ ُتٍبَ ـُ بَِدِعَِِفَ ِرََواف  ُؽػ  َواف 

ِث. ُتِبَاَلِدي  ـُ َ َِمن 

َُشب َحاَكُهََوَتَعاَػَ َؼـِيَاهللُ ََوؾ  ُدََوادِـ ةَُ-َوَؿد  ِعَُجَ َ-َوَفُهَالَؿ  ِثَِِلَؿ  ََأَحاِدي  َؾٍةَِمن 

ََملسو هيلع هللا ىلص َرُشوِلَاهللَِ ظَِفا؛ََوفَِقُؽوَنََمن  َِحػ  ِ ِحق ِحَِِفَـَِتاٍب؛َفَِتق ِسر  َتَؼِدَافص  اُدَتَعِؾَؼِةَبِاُدع 

َافُؼَرآِنَ َِمن  ِحقَحِة َافص  َافَعِؼق دِة ََأِدَفَة ِرِه ََصد  َِِف ََجََع ََؿد  ََوَحِػَظَفا؛ َافُؼَرآَن َحِػَظ

ـ ِة,َوََ ََهَذا:ََوافس  َتاِِبَ
ـِ َؿق ُتَ ََأش  ُِِّذ اأَلِتَشاِس ِفٍ ادُلِؼَرَمِذ  ِِِٓ اُسَرِخادُلَؿد  َِِس َع َأَداِد

ُِِخ ََ.اٌصَِّذ
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َأََُجَرَ أََوََ َفَِاِلًََصََاُبَتََافؽََِونََؽَُيَََنَ و َؾََظَِػَ حَِؾَ ا َةَِورََـَُذَ ادَََِثَيَ ادََِحَاألَََرََثَََـ أَََنَ نَِ؛

ََِصَؿََ َدَِقَ حَِوَ افتَ َاِبََبََِِفََسَِيَ رَِدَ ؾتَ اَفَِاِلًََصََونََؽَُيَََنَ أََأيًضاَوَُجَرَ أََ,َوَََكَفَِذََفََِةٌَاِلَََصََةٌَر 

ؾِق ِمَافَ وََ َفَِتع  َوًة؛ ََدظ  ََُي ُرُجوَن ِن ِذي  َاف  َوِة َاإِلخ  َِمَن ََظَدٌد ِِن ُ َتِشر  ََيس  ا َم  ا ً ََؾَؽثِر  َعِؼق َدِة؛

َفَِ َعِؼق َدِة ََواف  ِحق ِد َافت و  َِِف َاُدـَاِشِب َافِؽَتاِب َِِف ََيُؽوَنَافـ اِس ََأن  ُجو ََؾَلر  ِسِه؛ ِري  َتد 

ِرَ ـ  َِذ ََمَع ََباًبا ََباًبا َافَعِؼق َدِة َواَب ََأب  َؾِق ِه ُت ر  ـَ ََذ ََؾَؼد  ًضا؛ ََأي  َفَِذفَِك ََصاِلًا افؽَِتاُب

ُدََظَذََماَأهلََمََوَظؾ َم. ؾ ِهَالَؿ 
ِةََظَذََذفَِك؛ََؾؾِ َاألَِدف 

َهََ ِع تَِداِئيَبَِجؿ  َاب  اَن ـَ َ َ)َوَؿد  ََظاِم الَِمن  ََصو  ََأَواِخِر َافِؽَتاِبَِِف (٣3١١ََذا

َُجَاَدىَاألُوَػَ ِر َِِفََصف  ُتَِمـ ُه ََؾَرؽ  ِة,َُثم  َافـ َبِوي  َرِة َنََمَِ(٣3١٣َ)َامَِظَََنَ مَِِمَنَاهِلج 

ِة؛اهلَِ َرِةَافـ َبِوي  َلََؾَََج  ََجَوَََزَ ظَََاهللََُلَلََش  َعََػََـ َيَََنَ أَََل 
َمََيُؼوُمَاِلَساُب,َوَ يَََاِبَتََؽَِافَاذََِِبَََيـِ

. َ ِؿغ 
ؾِ ـُؿس  َلَمََواف  ََيـ َػَعَبِِهَاإِلش  ََأن  ََوَجل  َلُلَاهللَََظز  ََوَأش 

ََظَذَ ََأَظاَكـِي ََوَمن  ي,
ََوَمَشاُِيِ , ََوفَِوافَِدي  َِِل ِػِر ََيغ  ََأن  ََوَظَل ََجل  َاهللَ َلُل َوَأش 

َواكِهَِ ِرَمـَاَبِِرض  َُيؽ  ِفِهَُشب َحاَكُهََوَتَعاَػ.ََضَؾِبَافِعؾ ِم,ََوَأن  ََوافـ َظِرَإَِػََوج 

ِػُرَكََوَأُتوُبَإَِفق ِك. َتغ  ََأك َت,ََأش  ِدَك,ََلَإَِفَهَإِل  ََوبَِحؿ  ؾُفم  َُشب َحاَكَكَاف 

 َكَتَبُه 

 َأُبو َعِبِد اهلِل ُمَحمَُّد بُو َعِلّي بِو ِحَزام الَفِضِلي الَبِعَداِني

اج َحَرَسَها اهلُلِِف َداِر احلَِدْيِث   (ه3/6/1331)  بَِدمَّ
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 بـ طؿ ـْ طَ    
ِ
بُـَِل اإِلْساَلُم »: ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللقَقاَل: قال رس،  رَطبِْداهلل

ٓا اهللُ،  َطَؾك َخْؿٍس: ًدا َرسُ  َأنا وَشَفاَدِة َأْن َٓ إَِلَف إِ الَةِ، وُل اهلل، قُُمَؿا َكاةِ، وإَِقاِم الصا إِيَتاِء الزا

 (1)ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. «ِم َرَمَضانَ قَص وَحجِّ الَبْقِت، و

ـِ الَخطَّاب ـْ طَ و  ـُ ِطـَْد رس  ُطَؿَر ْب  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قَقاَل: َبقْـََؿا َكْح

َعرِ قَشِديُد َس  ،الثَِّقاِب  إِْذ َصَؾَع َطَؾقْـَا َرُجٌؾ َشِديُد َبقَاضِ  :مٍ قَذاَت يَ  َٓ ُيَرى  ،اِد الشَّ

َػِر  َفَلْسـََد ُرْكَبتَقِْف إَِلك  ،ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َجَؾَس إَِلك الـَّبِلِّ  ،َٓ َيْعِرُفُف مِـَّا َأَحدٌ وَطَؾقِْف َأَثُر السَّ

قِْف َطَؾك َفِخَذْيفِ وو ،ُرْكَبتَقْفِ  دُ و ،َضَع َكػَّ ـِ اإِلْسالَِم. َفَؼاَل َأْخبِْركِل طَ  ،َقاَل: َيا ُمَحؿَّ

ٓا اهللُ »: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس َٓ إَِلَف إِ ًدا رَ و ،اإِلْسالَُم َأْن َتْشَفَد َأْن  ُتِؼقَؿ و ،اهللِ  ُل قسُ َأنا ُُمَؿا

اَل  َكاةَ  َل ُتْمتِ و ،ةَ الصا َقاَل:  .«َتُحجا الَبْقَت إِِن اْسَتَطْعَت إَِلْقِف َسبِقاًل و ،َرَمَضانَ  مَ قَتُص و ،الزا

ـِ اإلوَصَدْقَت. َقاَل: َفَعِجبْـَا َلُف َيْسَلُلُف  ُقُف. َقاَل: َفَلْخبِْركِل َط َأْن » :. َقاَل يؿانُيَصدِّ

ـَ بِاهللِ  ـَ بِاْلَؼَدِر َخْقرِِه و ،ِم أِخرِ قاْلقَ و ،ُرُسؾِفِ و ،ُكُتبِفِ و ،َمالَئَِؽتِفِ و ،ُتْمِم هِ وُتْمِم َقاَل:  .«َشرِّ

ـِ اإِلْحَساِن. َقاَل  ـْ فنن  :َأْن َتْعُبَد اهلَل َكَلكاَؽ َتَراهُ » :َصَدْقَت. َقاَل: َفَلْخبِْركِل َط َلْؿ َتُؽ

اَطِة. َقاَل «َيَراكَ  فنكفَتَراُه  ـِ السَّ ـَْفا بِ قَؿْسئُ ـَما ال». َقاَل: َفَلْخبِْركِل َط ـَ ُل َط َلْطَؾَؿ ِم

ائِؾِ  ـْ َأَماَرتَِفا. َقاَل «السا ُحَػاَة ـَأْن َتَرى الو ،َأْن َتؾَِد إََمُة َرباَتَفا» :. َقاَل: َفَلْخبِْركِل َط

اِء َيَتَطا ـَْقانِ قلُ والُعَراَة الَعاَلَة ِرَطاَء الشا  ُثؿَّ َقاَل  ،َفَؾبِثُْت َمؾِقًّا ،ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ  :َقاَل  .«َن فِل الُب

ائُِؾ؟ يَأَتْدرِ  ،َيا ُطَؿُر » ل:لِ  ـِ السا ِجْبرِيُؾ َأَتاُكْؿ  فنكف»ُلُف َأْطَؾُؿ. َقاَل قَرُس وُقْؾُت: اهلُل  «َم

 (.16برقؿ )مسؾؿ و(، 8أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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ـَُؽؿْ  ُؿُؽْؿ دِي  (1).َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ  «ُيَعؾِّ

ـِ  ـْ طَ و   قَبَعثَـَا َرُس  :َقاَل  َزْيٍد  ُأَساَمَة ْب
ِ
 ،إَِلك الُحَرَقةِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهلل

ـْ إَْكَصاِر َرُجاًل مِـُْفؿْ وَلِحْؼُت َأَكا و ،َم َفَفَزْمـَاُهؿْ قا الؼَ َفَصبَّْحـَ 
ا  ،َرُجٌؾ مِ َفَؾؿَّ

َّٓ اهللُ  :َقاَل  :َغِشقـَاهُ  ا  ،َفَطَعـْتُُف بُِرْمِحل َحتَّك َقَتْؾتُفُ  ،َفَؽػَّ إَْكَصاِري   ،َٓ إَِلَف إِ َفَؾؿَّ

ٓا اهلليَ » :َفَؼاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَقِدْمـَا َبَؾَغ الـَّبِلَّ  َٓ إَِلَف إِ َكاَن  :ُقْؾُت  «!؟ا ُأَساَمُة َأَقَتْؾَتُف بَْعَد َما َقاَل 

ـْ َأْسَؾْؿُت  ،ًذاقُمتَعَ  ُرَها َحتَّك َتَؿـَّقُْت َأكِّل َلْؿ َأُك ُمتََّػٌؼ  .مِ قَقْبَؾ َذلَِؽ القَ  َفَؿا َزاَل ُيَؽرِّ

  (2)َطَؾقِْف.

 قَقاَل ُقْؾُت َيا َرُس اَيٍة لُؿْسؾٍِؿ: وفِل رُ و 
ِ
ـَ قإِكََّؿا َقاَلَفا َخ  ،َل اهلل

ًفا مِ

الَِح. َقاَل  َٓ » :السِّ ـْ َقْؾبِِف َحتاك َتْعَؾَؿ َأَقاَلَفا َأْم  ُرَها َطؾَ  .«!َأَفاَل َشَؼْؼَت َط  لَّ َفَؿاَزاَل ُيَؽرِّ

 وَأَكا و :َفَؼاَل َسْعدٌ  :َمئٍِذ. َقاَل قَأْسَؾْؿُت يَ  لَحتَّك َتَؿـَّْقُت َأكِّ 
ِ
َٓ َأْقُتُؾ ُمْسؾًِؿا َحتَّك  اهلل

. َيْعـِ  وَيْؼتَُؾُف ذُ  ـِ  ﮶ ﮵ ﮴﴿ َأَلْؿ َيُؼِؾ اهللُ  :َقاَل َرُجٌؾ  :َل َقا .ُأَساَمةَ  لاْلُبَطْق

َقْد َقاَتْؾـَا  :َفَؼاَل َسْعدٌ  {33}األىفال: [ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

َٓ َتؽُ   .َن فِْتـَةٌ قا َحتَّك َتؽُ قَن َأْن ُتَؼاتِؾُ وَأْصَحاُبَؽ ُتِريدُ وَأْكَت و ،َن فِتْـَةٌ قَحتَّك 

ـِ  ُجـَْدِب  ـْ طَ َأْخَرَج ُمْسؾٌِؿ و  فقف: وه قكح  ؾَِّف البََجؾِكَّ َطبِْد ال ْب

ـَُع باَِل إَِلَف إِٓا اهلُل إذا َجاءَ ْت يَ » :َقاَل  اْستَْغِػْر َل الؾَِّف قَيا َرُس  :َقاَل  .«َم الِؼَقاَمةِ قَفَؽْقَػ َتْص

ـَُع باَِل إَِلَف إِٓا اهللُ و» :. َقاَل للِ  َٓ َيِزيُدُه  :َقاَل  .«َم الِؼَقاَمةِ قإذا َجاَءْت يَ  َكْقَػ َتْص َفَجَعَؾ 

ـَُع باِلَ إَِلَف إِٓا اهللُ إذا َجاَءْت يَ » :َل قَطَؾك َأْن َيؼُ   .«َم الِؼَقاَمةِ قَكْقَػ َتْص

ـِ إَْس و  ـْ الِؿْؼَداِد ْب َأَرَأْيَت إِْن  :ملسو هيلع هللا ىلصِل الؾَِّف قَرُس َأكَُّف َقاَل لِ   دِ قَط

اِر َفاْقَتَتْؾـَا ـْ الُؽػَّ
َذ مِـِّل  ،َلِؼقُت َرُجاًل مِ َٓ قِْػ َفَؼَطَعَفا ُثؿَّ  َفَضَرَب إِْحَدى َيَديَّ بِالسَّ

ُل الؾَِّف قَرُس َفَؼاَل  ؟َل الؾَِّف َبْعَد َأْن َقاَلَفاقَأَأْقتُُؾُف َيا َرُس  .َأْسَؾْؿُت لِؾَّفِ  :َفَؼاَل  ،بَِشَجَرةٍ 

 (.8أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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 قَيا َرُس  :َفَؼاَل  .«َٓ َتْؼُتْؾفُ » :ملسو هيلع هللا ىلص

ِ
َذلَِؽ َبْعَد َما  :ُثؿَّ َقاَل  ،إِكَُّف َقَطَع إِْحَدى َيَديَّ  َل اهلل

 قَفَؼاَل َرُس  ،َقَطَعَفا
ِ
ـِْزَلتَِؽ َقْبَؾ َأْن َتْؼُتَؾُف  فنكفَقَتْؾَتُف فنن  :َٓ َتْؼُتْؾفُ » ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهلل إِكاَؽ وبَِؿ

ـِْزَلتِِف َقْبَؾ َأْن َيؼُ    (1)ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. .«َل َكؾَِؿَتُف الاتِل َقاَل قبَِؿ

 َطا٥ٌ ايعكٝد٠ املتعًك١ باألحادٜح

 .اإلضالّٚ اميإتعسٜف اإل   1
 طؿؾ.ول قق يؿانإن شاء اهلل تعاىل يف باب اإل يؿانسقليت الؽالم طىل حؼقؼة اإل

ـُ َرَجٍب و ُِ ّم َقاَل اإِلَماُم اب َِ واحِلَى ِِِغ اٌُؼٍى  (:2ّم َشْرِح َحِديث ) َجا

استسالم العبد هلل وخضقطف  هق :واإلعالَ ،تصديؼ الؼؾب وإقراره ومعرفتف هق :اإلمياْ

ويف  ،ااهلل يف كتابف اإلسالم ديـً  كؿا سؿالديـ ك وهق ،وذلؽ يؽقن بالعؿؾ ،واكؼقاده لف

 ه.اااإلسالم واإليؿان واإلحسان ديـً  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  كحديث جبريؾ سؿ

 (: 4/223) تُاْ ذٍثُظ اجلهُّحَكََم فِل كَِتابِف َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

ــف اــدانو ،ح  دهوآستس  الم هلل  قه   :عالالالَاإلو  :آس  تؽباروش  راك اإل :ل

 ه.اإن كان قد استسؾؿ لفو ،الؿشرك استسؾؿ لغقرهو ،سالم لفـ اإلفالؿستؽبر استؽبر ط

َٓ ادَلِغُِخَكََم فِل كَِتابِف َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم  ِٓ َتذََّي ِدَ اجَلىاُب اٌصَّذُُخ دَل

فؿـ  :حده بَم أمره بفوفقعبده  :حدهوأن يستسؾؿ العبد هلل  قه اإلعالَو(: 4/223)

مل يستسؾؿ لف بؾ  مـواهلل ٓ يغػر أن يشرك بف و ،ركالغقره كان مشواستسؾؿ لف 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: كان ممـ ققؾ فقفاستؽبر طـ طبادتف 

 ه.ا{06}غافر: [ڤ ٹ ٹ ٹ

ُّكَِتابِفَكََم فِل َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم   (: 1/417) اخىُثاٌ

َ و كَّ ؾ قيتو، آ ُيشرك بف ش قئً وأن َيستسؾؿ هلل، ٓ لغقره: فقعبد اهلل  قه :اإلعالال

 (.95مسؾؿ برقؿ )و(، 4119أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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 اًق قُيحّب اهلل الؿحّبة التاّم ة، ٓ ُيح ّب مخؾوحده، ويخافف وه، قيرجوحده، وطؾقف 

فؿ ـ اس تؽبر ط ـ  ،ُيع ادي هللوايل هلل، قُي وُي بغض هلل، وكحّبف هلل، ب ؾ ُيِح ّب هلل، 

 ها.امـ طبد مع اهلل غقره مل يؽـ مسؾؿً و، ااهلل مل يؽـ مسؾؿً  دةطبا

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 7/263) يوِع اٌَفَراىَِِج

ُٓ اإِلِعالو ُف  َِِدَ ِذي اْرَتَضاُه الؾَّ ْستِْس اَلُم لِؾَّ ِف  قُف ُه َبَعَث بِِف ُرُس ؾَ والَّ
ِ
ْح َدُه: وآ

ـْ َطَب َدُه قَن َم ا ِس وْحَدُه دُ وْحَدُه بِِعَباَدتِِف وُع لِؾَِّف قاْلُخُض  قَفَلْصُؾُف فِل اْلَؼْؾِب هُ  اُه. َفَؿ 

ـْ ُمْسؾًِؿا :َطَبَد َمَعُف إَلًفا آَخرَ و ـْ ِطَباَدتِ و ،َلْؿ َيُؽ ـْ َلْؿ َيْعُبْدُه َبْؾ اْسَتْؽَبَر َط ـْ  :فِ َم َل ْؿ َيُؽ 

ْساَلُم هُ وُمْسؾًِؿا  ْستِْساَلُم لِؾَّفِ  قاإْلِ
ِ
ُة َلفُ قاْلُعبُ وُع َلُف قاْلُخُض  قهُ و ،آ َهَؽَذا َقاَل َأْهُؾ  .ِديَّ

ُجُؾ  َغِة: َأْسَؾَؿ الرَّ ـْ َباِب اْلَعَؿِؾ َطَؿ ُؾ اْلَؼْؾ ِب إذا  الؾ 
َْصِؾ مِ ْٕ ْساَلُم فِل ا اْسَتْسَؾَؿ: َفاإْلِ

 اِرِح.قاْلجَ و

ا اإْل و  ـْ َباِب قَ  قَمْعِرَفٌة َففُ وإِْقَراٌر وَفَلْصُؾُف َتْصِديٌؼ  يؿانَأمَّ
ـِ قمِ ِل اْلَؼْؾِب اْلُؿَتَضؿِّ

َْصُؾ فِقِف التَّْصِديُؼ وَطَؿَؾ اْلَؼْؾِب:  ْٕ  ه.ااْلَعَؿُؾ َتابٌِع َلفوا

ِؿ  ـُ الؼقِّ  اٌغََّؼاَدذٌِن َعِشَِك اذِلِجَشَذٌِن وَتاِبفِل َقاَل اإِلَماُم اْب

  (:411)ص

لف قبرسوباهلل  يؿاناإلوحده ٓ شريؽ لف، وطبادتف وحقد اهلل قت قه :اإلعالَو

 ه.ااتباطف فقؿا جاَء بف، فؿا مل يْلت العبد هبذا فؾقس بؿسؾؿو

ـُ َطْبِد ال ُد ب اِب قَقاَل اإِلَماُم ُُمَؿا ُُٕص  ّمْ ها  : ِل الثاالَثةِ قا

البراءة مـ الشرك وآكؼقاد لف بالطاطة وحقد قم هلل بالتآستسال قه :اإلعالَ

 ه.اأهؾفو

 دٜٔ األْبٝا٤ أمجعني. ٛدٜٔ اإلضالّ ٖ 2
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 27/149) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِفْؿ أَ َُ اإِلِعالو ُسِؾ ُكؾِّ ـُ الر  ُفْؿ ُبِعثُ وآِخِرِهْؿ ولِِفْؿ وِدي  .ْساَلمِ ا بِاإْلِ قُكؾ 
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اَلمُ قاَل كُ َكَؿا قَ    ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :ٌح َطَؾْقِف السَّ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 [   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿َقاَل َتَعاَلك:  ،{17-11يوىس:}

 ں ڱ ڱ ڱ﴿ {131}البقرة: [ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ھ ہ ہ ہ ہ﴿ {131}البقرة: [ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .{137}البقرة: [   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿َقاَل َتَعاَلك: و 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،{43}يوىس:

 . {111}ادائدة: [ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

ـِ و  ِحقَحْق ـْ الـَّبِلِّ  َقْد َثَبَت فِل الصَّ ُف َقاَل: أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـَا »كَّ ـُ َْكبَِقاِء ِدي ْٕ ا َمَعاِشَر ا إكا

ـٌ  (1)«اِحٌد و ِفْؿ ِدي ُسِؾ ُكؾِّ ـُ الر  ْساَلمِ  قهُ و ،اِحدٌ وَفِدي ـُ اإْلِ َٓ وِطَباَدُة الؾَِّف  قهُ و ،ِدي ْحَدُه 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿َكَؿا َقاَل:  ،َشَرَطفُ وَشِريَؽ َلُف بَِؿا َأَمَر بِِف 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ـِ قإِكََّؿا َيَتـَ و ،{13}الشورى: [ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ي ُع فِل َهَذا الدِّ

ْرطَ  ا َكؿَ  ،{34}ادائدة: [ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿اْلِؿـَْفاُج َكَؿا َقاَل: وُة الشِّ

ُس قَتَتـَ  ًدا  .اِحدِ قِل الْ قُع َشِريَعُة الرَّ ُف َأَمَر ُمَحؿَّ ْساَل وفِل أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼْد َكاَن الؾَّ ِم َأْن ِل اإْلِ

ـْ اْلِفْجَرةِ َأْن ُيَصؾَِّل إَلك اْلَؽْعبَِة  ،ُيَصؾَِّل إَلك َبْقِت اْلَؿْؼِدسِ 
ـَِة الثَّاكَِقِة مِ ُثؿَّ َأَمَرُه فِل السَّ

ْساَلمِ وَهَذا فِل و ،اْلَبقِْت اْلَحَرامِ  ـِ اإْلِ ـْ ِدي
َراِة فِل قَكَذلَِؽ َشِريَعُة التَّ و ،ْقتِِف َكاَن مِ

، طـ ( طـ أبل هريرة 2365(، ومسؾؿ )3443ذكره رمحف اهلل بالؿعـك، والذي يف البخاري ) (1)

َْكبَِقاُء إِْخ »بؾػظ:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ْٕ ٍت، ٌة مِ قا َفاُتُفْؿ َشتاك، وـْ َطالا ـُُفْؿ وُأما ـَا َكبِل  وِدي ـَ  . «اِحٌد، َفَؾْقَس بَْق
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ْساَلمِ ْقتَِفا َكاو ـِ اإْلِ ـْ ِدي

ْكِجقِؾ فِل و ،َكْت مِ ْساَلمِ وَشِريَعُة اإْلِ ـِ اإْلِ ـْ ِدي
 ،ْقتِِف َكاَكْت مِ

ـَ بِالتَّ و ـْ آَم ْساَلِم قَم ـِ اإْلِ ـْ ِدي
ْكِجقِؾ َخَرَج مِ َب بِاإْلِ  .َكاَن َكافًِراوَراِة ُثؿَّ َكذَّ

َمقْ و  ـِ اْلُؿَتَؼدِّ ـَ بِاْلؽَِتاَبْق ـْ آَم ـْ وـِ َكَذلَِؽ َم
َب بِاْلُؼْرآِن َكاَن َكافًِرا َخاِرًجا مِ َكذَّ

ْساَلمِ  ـِ اإْلِ ـُ اإْل فنن  :ِدي ْساَلِم َيَتَضؿَّ
ـَ اإْلِ ُسؾِ وبَِجِؿقِع اْلُؽُتِب  يؿانِدي َكَؿا  َجِؿقِع الر 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]َقاَل َتَعاَلك: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

َيةُ  {131-136البقرة:}[ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ْٔ  ه.اا

 ال ٜكبٌ اهلل غريٖا.ٚغسٜعت٘ ْاضد١ يهٌ غسٜع١ قبًٗا، ٚ ملسو هيلع هللا ىلص٠ ايٓيب ٛدع 3
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (:11/522) يوِع اٌَفَراىَِِج

ُسَؾ و ُف َتَعاَلك َبَعَث الر  ُف لِؾَِّف قَأْكَزَل اْلُؽُتَب: لَِقؽُ وَالؾَّ ـُ ُكؾ  ي  ملسو هيلع هللا ىلصل  َقاَل الـَّبِ وَن الدِّ

ِحقِح  ـَا »فِل اْلَحِديِث الصَّ ـُ َْكبَِقاِء ِدي ْٕ ا َمْعَشَر ا ـُ  (1)«اِحٌد وإكا ي َقْت واِحٌد وَفالدِّ إِْن َتَػرَّ

ْرَطُة  ُف َتَعاَلك:  ،اْلِؿـَْفاُج والشِّ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َقاَل الؾَّ

 ۅ ۋ ۋ﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،{72}األىبواء: [ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ،{32}الزخرف: [ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

ُف َتَعاَلك: و  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿َقاَل الؾَّ

  {36}النحل: [ ڇ ڇ

ًدا و ُف ُمَحؿَّ ـِ َبَعَث الؾَّ ـْ ِحق
طْ  ملسو هيلع هللا ىلصمِ ـْ َأَحٍد َبَؾَغْتُف الدَّ

َّٓ الدِّ قَما َيْؼَبُؾ مِ ـَ الَِّذي ُة إ ي

ُف َتَعاَلك: قَدطْ فنن  َبَعَثُف بِِف: ٌة لَِجِؿقِع اْلَخاَلئِِؼ َقاَل الؾَّ  ہ ہ ۀ﴿َتُف َطامَّ

ِة َيفُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل و.  {74}سبي: [ ہ ہ ُما ْٕ ـْ َهِذِه ا َٓ وِدي  قَٓ َيْسَؿُع بِل ِم

ـُ  َٓ ُيْمِم ٓا َدَخَؾ الـاارَ  َكْصَراكِل  ُثؿا  ُف َتَعاَلك: َقاَل  (2)«بِل إ  ٹ ٹ ٿ﴿الؾَّ

، طـ ( طـ أبل هريرة 2365(، ومسؾؿ )3443ذكره رمحف اهلل بالؿعـك، والذي يف البخاري ) (1)

َْكبَِقاُء إِْخ »بؾػظ:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ْٕ ٍت، قا ـْ َطالا َفاُتُفْؿ َشتاك، وٌة ِم ـَا َكبِل  وُفْؿ ِديـُ وُأما ـَ  .«اِحٌد، َفَؾْقَس بَْق

 .( طـ أبل هريرة 153أخرجف مسؾؿ ) (2)
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  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] .{121-126}األعراف: [ڻ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 .{124}األعراف: [ ﯁

ٍد َفَعَؾك اْلخَ  َباُع ُمَحؿَّ ِفْؿ اتِّ َّٓ الؾَّفَ وَفاَل َيْعُبدُ  ملسو هيلع هللا ىلصْؾِؼ ُكؾِّ َكُف بَِشِريَعِة وَيْعُبدُ و ،َن إ

ٍد  ُف َتَعاَلك:  ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿َٓ بَِغْقِرَها َقاَل الؾَّ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ ،{14}اجلاثوة: [ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .{13}اجلاثوة: [ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

قُ و ،َن َطَؾك َذلَِؽ قَيْجَتِؿعُ و  ـْ الـَّبِلِّ قَٓ َيَتَػرَّ ِحقِح َط َأكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصَن َكَؿا َثَبَت فِل الصَّ

َف َيْرَاك َلُؽْؿ َثاَلًثا: َأْن َتْعُبُد » َقاَل: ا بَِحْبِؾ قَأْن َتْعَتِصؿُ وا بِِف َشْقًئا قَٓ ُتْشرِكُ وُه وإنا الؾا

ِف َجِؿقًعا  قُ والؾا ـَاَصُح وا قَٓ َتَػرا ـْ قَأْن َت ُف َأْمَرُكؿْ وا َم ُه الؾا  .(1)«ٓا

ـُ َكَؿاَل َمَحبَِّة الؾَِّف و ِف َتَتَضؿَّ ـِ وِطَباَدُة الؾَّ ي ِف َفَلْصُؾ الدِّ لِّ لِؾَّ اِطَدُتُف قَ وَكَؿاَل الذ 

ـُ َأْن َيؽُ  ِذي ُتِحب ُف اْلُؼؾُ قاْلَؿْعبُ  قهُ  َن الؾَّفُ قَيَتَضؿَّ ُن َلَفا إَلٌف قَٓ َيؽُ و ،َتْخَشاهُ وُب قَد الَّ

َلُف َما َتْلَلُفُف اْلُؼؾُ واُه قِس  َجاِء والتَّْعظِقِؿ وُب بِاْلَؿَحبَِّة قاإْلِ ْجاَلِل وِف قاْلخَ والرَّ اإْلِ

ْطَظاِم و ُسَؾ وَذلَِؽ.  قَكحْ واإْلِ ُف ُسْبَحاَكُف َأْرَسَؾ الر  َّٓ هُ  بلكفَالؾَّ ُب قاْلُؼؾُ  قَفَتْخؾُ  :قَٓ إَلَف إ

ُف َأْمَرُكؿْ » ، وققلف:( طـ أبل هريرة 1715أخرجف مسؾؿ ) (1) ُه الؾا ٓا ـْ و ـَاَصُحقا َم مل تذكر يف  «وَأْن َت

 . (، وهبا يتؿ العدد )ثالثا(8799) مسـد أمحد، وهل يف صحقح مسؾؿ
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ـْ َمَحبَِّة َما ِس  ـْ َرَجاِء َما ِس و ،اُه بَِؿَحبَّتِفِ قَط ـْ ُسَماِل َما ِس و ،اُه بَِرَجائِفِ قَط  ،اُه بُِسَمالِفِ قَط

ـْ اْلَعَؿِؾ لَِؿا ِس و ْستَِعاَكِة بَِؿا ِس و ،فُ اُه بِاْلَعَؿِؾ لَ قَط
ِ
ـْ آ ْستَِعاَكِة بِفِ قَط

ِ
 اكتفك. .اُه بِآ

 دٜٓٗا ع٢ً ضا٥س األَِ.١َ يف ضط١ٝ ٖرٙ األٚ 4
َٓ ادَلِغُِخىاجَل َكََم فِل كَِتابِفَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم  ِٓ َتذََّي ِدَ  اُب اٌصَّذُُخ دَل

(2/262): 

ٍد و ُة ُمَحؿَّ ا ُأمَّ ـَ اْلَحؼِّ بِنِْذكِِف الؾَّ فنن  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأمَّ
َُمَؿ َقْبَؾُفْؿ مِ ْٕ َف َهَداُهْؿ لَِؿا اْخَتَؾَػ فِقِف ا

، و ـٌ ـَ َصَرَفِل اْلَباصِؾِ قاْلَعْدِل الْ وْؿ َطَؾك اْلَحؼِّ فنهنَهَذا َبقِّ َهَذا َضاِهٌر فِل و ،َسِط َبْق

ِذي اْخَتَؾَػْت فِقِف اْلَقفُ  َباِطِفُؿ اْلَحؼَّ الَّ َْكبَِقاِء وِحقِد قى فِل التَّ الـََّصارَ وُد قاتِّ ْٕ َْخبَاِر وا ْٕ ا

 َغْقِر َذلَِؽ.و ،التَّْؽِذيِب والتَّْصِديِؼ واْلَحَراِم واْلَحاَلِل والـَّْسِخ والتَّْشِريِع و

ا التَّ  بَّ ُسْبَحاَكُف قَصػُ قِق فَ قا اْلَخالَِؼ بِاْلَؿْخؾُ قَد َشبَّفُ قاْلَقفُ فنن  ِحقدُ قَأمَّ ا الرَّ

َف َفِؼقٌر قُق َفَؼالُ قـَّْؼِص الَِّذي َيْختَص  بَِفا اْلَؿْخؾُ بِِصَػاِت ال ُف َيْتَعُب وَبِخقٌؾ وا إِنَّ الؾَّ َأكَّ

 َغْقُر َذلَِؽ.و

ِذي َيْخَتص  بَِفا قا اْلَؿْخؾُ قَصػُ والـََّصاَرى و َق بِِصَػاِت اْلَخالِِؼ ِصَػاِت اْلَؽَؿاِل الَّ

ـِ اْلَؿِسقِح قاْلَخالُِؼ َفَؼالُ  َؿاا: َط ُم واِت وَأكَُّف َخالُِؼ السَّ ََزلِل  َطالَّ ْٕ َْرِض اْلَؼِديُؿ ا ْٕ ا

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وِب اْلَؼاِدُر َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء قاْلُغقُ 

َيَة. {31}التوبة: [ۋ ٴۇ ْٔ  ا

ُف لَِؿا اْخَتَؾػُ قاْلُؿْسؾِؿُ و ـَ اْلَحؼِّ َفَؾْؿ ُيَشبِّفُ قَن َهَداُهُؿ الؾَّ
ا اْلَخالَِؼ قا فِقِف مِ

ـْ ِصَػاِت اْلَؽَؿاِل قَق بِاْلَخالِِؼ َبْؾ َأْثَبتُ قَٓ اْلَؿْخؾُ وِق قاْلَؿْخؾُ بِ 
ُف مِ ِف َما َيْسَتِحؼ  ا لِؾَّ

هُ و ـِ الـََّؼائِِص قَكزَّ ا َأَحٌد فِل قَلْقَس َلُف ُكػُ و ،َأَحٌد َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشْلءٌ  بلكفا وَأَقر  وُه َط

ـْ ِصَػاِت اْلَؽَؿاِل َفـَ 
هُ َشْلٍء مِ ـِ الـََّؼائِِص ِخاَلًفا لِْؾَقفُ قزَّ ـْ ُمَؿاَثَؾِة اْلَؿْخؾُ وِد قُه َط ِق قَط

 َلُف ِخاَلًفا لِؾـََّصاَرى.
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َْكبَِقاُء و ْٕ ا ا بُ وا َبْعًضا قَد َقَتؾُ قاْلقَفُ فنن َأمَّ : َتَعاَلكَكَؿا َقاَل ، ا َبْعًضاقَكذَّ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

ـْ هُ وا بِِفْؿ قَرى َأْشَركُ الـََّصاو .{41}البقرة: [ ې ا اْلَؿِسقَح َبِؾ وَكُفْؿ َفَعَبدُ ودُ  قبَِؿ

ـْ دُ هنابُرهْ وا َأْحَباَرُهْؿ واتََّخذُ 
ـَ ُرُساًل لِؾَِّف قا اْلحَ قَجَعؾُ وِن الؾَِّف وْؿ َأْرَباًبا مِ ق ا قَزَطؿُ واِريِّ

َْكبَِقاءِ  ْٕ ْكَساَن َيِصقُر بَِطاَطتِِف بَِؿـِْزَلِة ا َْكبَِقاِء ورُ قَص و َأنَّ اإْلِ ْٕ ـَ وا َتَؿاثِقَؾ ا الِِحق الصَّ

الُِح َبـَ وتِِفْؿ قَن بِِفْؿ َبْعَد مَ قَيْسَتْشِػعُ وَكُفْؿ قا َيْدطُ وَصارُ و ُجُؾ الصَّ ا قإَِذا َماَت فِقِفُؿ الرَّ

 ا فِقِف َتَؿاثِقَؾُفْؿ.ورُ قَص وَطَؾك َقْبِرِه َمْسِجًدا 

ِٓفِل و ُِ ـْ وبَِلْرِض اْلَحَبَشِة  ُذكَِر َلُف َكـِقَسةٌ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ  اٌصَِّذَُذ
ُذكَِر مِ

ـَ إذا  َلئَِؽ وأُ »يَر فِقَفا َفَؼاَل: وَتَصاوُحْسـَِفا  الُِح َب ُجُؾ الصا ا َطَؾك َقْبرِِه قَماَت فِقِفُؿ الرا

ِف يَ َلئَِؽ ِشَراُر اْلَخْؾِؼ ِطـْ ويَر أُ وا فِقِف تِْؾَؽ التاَصاورُ قَص و َمْسِجًدا  .(1)«َم اْلِؼَقاَمةِ قَد الؾا

ا اْلُؿْسؾِؿُ و ـَ اْلَحؼِّ بِنِْذكِِف َفآَمـُ قَأمَّ
ِف قَن َفَفَداُهُؿ الؾَُّف لَِؿا اْخُتؾَِػ فِقِف مِ ا بَِلْكبَِقاِء الؾَّ

قُ وِفْؿ ُكؾِّ  ـَ َأَحٍد مِـُْفْؿ قَلْؿ ُيَػرِّ رُ والـََّصاَرى  قا فِقِفْؿ ُغؾُ قَلْؿ َيْغؾُ وا َبْق ِفْؿ  ا فِلوَٓ َقصَّ َحؼِّ

 .دِ قَتْؼِصقَر اْلَقفُ 

ـَ َيْلُمرُ قَكَذلَِؽ َقتََؾ اْلَقفُ و ِذي ـَ الـَّاِس وُد الَّ
ـْ قالـََّصاَرى ُيطِقعُ وَن بِاْلِؼْسِط مِ َن َم

ْرِك َيْلُمُر بِا ْرَك َلُظْؾٌؿ َطظِقٌؿ ولشِّ ُم اْلَحاَلَل قُيطِقعُ وإِنَّ الشِّ ـْ ُيَحرِّ ُيَحؾُِّؾ اْلَحَراَم وَن َم

ـْ َيْلُمُر بَِطاَطِة الؾَِّف قَن ُيطِقعُ قاْلُؿْسؾِؿُ و ـْ َيْلُمُر بَِؿْعِصَقِة الؾَِّف. قَٓ ُيطِقعُ وَن َم  َن َم

ْرُك بِالؾَِّف و ْستِ قاْلَقفُ والـََّصاَرى فِقِفُؿ الشِّ
ِ
ـْ ِطَباَدِة الؾَّفِ ُد فِقِفْؿ آ  - َكَؿا َقاَل  ،ْؽَباُر َط

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ :فِل الـََّصاَرى -َتَعاَلك 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .{31}التوبة: [ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :دِ قفِل اْلَقفُ  َقاَل و 

 .{41}البقرة: [ ې ې ۉ ۉ

 .( طـ طائشة 528(، ومسؾؿ )434أخرجف البخاري ) (1)



 أركان اإليَمن واإلسالم 
05 

 
ِف َأْن  قهُ  َُاإِلِعالو  ـِ وْحَدُه َفَقْعُبُدُه وَيْسَتْسؾَِؿ اْلَعْبُد لِؾَّ ْحَدُه بَِؿا َأَمَرُه بِِف َفَؿ

َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْشَرَك بِِف. ولَِغْقِرِه َكاَن ُمْشِرًكا، واْسَتْسَؾَؿ َلُف  ُف  ـْ والؾَّ َلْؿ َيْسَتْسؾِْؿ َلُف َبِؾ  َم

ـْ قِقَؾ  ـْ ِطَباَدتِِف َكاَن مِؿَّ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿فِقِف  اْسَتْؽَبَر َط

َْكبِقَاِء  ،{61}غافر: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ْٕ َفؾَِفَذا َكاَن َجِؿقُع ا

ِف َيْعُبدُ و ـَ لِؾَّ َطْت َشَرائُِعُفْؿ َفاْلَؿِسقُح َلْؿ قإِْن َتـَ وْحَدُه بَِؿا َأَمَرُهْؿ بِِف وَكُف وُأَمِؿِفْؿ ُمْسؾِِؿق

ا َكاَن ُمتَّبًِعا لَِشرْ  ُف َلُف ُكْسَخًة مِـَْفا.وَراِة قِع التَّ َيَزْل ُمْسؾًِؿا َلؿَّ ا َكَسَخ الؾَّ  َلؿَّ

ا َصؾَّك إَِلك و ٌد َلْؿ َيَزْل ُمْسؾًِؿا لَِؿا َكاَن ُيَصؾِّل إَِلك َبْقِت اْلَؿْؼِدِس، ُثؿَّ َلؿَّ ُمَحؿَّ

ُف إَِلك اْلَخْؾِؼ َكاكُ واْلَؽْعَبِة  ا َبَعَثُف الؾَّ ـَ بَِطاقا ُكؾ ُفْؿ َمْلمُ قَلؿَّ َكاَكْت ِطَباَدُة الؾَِّف وَطتِِف ِري

ـْ ُمْسؾًِؿا. ِف َفَؾْؿ َيُؽ ـْ َطابًِدا لِؾَّ ـْ َلْؿ ُيطِْعُف َلْؿ َيُؽ  َصاَطَتُف، َفَؿ

ا التَّْشِريعُ و ُف بِِف َيْؿَتـُِع مِـُْف َأْن َيـَْسَخُف.قَد َزَطؿُ قاْلَقفُ فنن  َأمَّ  ا َأنَّ َما َأَمَر الؾَّ

ُف بِِف َيُس قالـََّصاَرى َزَطؿُ و ََكابِِرِهْؿ َأْن َيـَْسخُ قا َأنَّ َما َأَمَر الؾَّ
ِ
ُف : هُ قُغ ٕ َفَفَدى الؾَّ

ـَ لَِؿا اْخَتَؾػُ  ـَ اْلَحؼِّ َفَؼالُ قاْلُؿْممِـِق
َف ُسبَْحاَكفُ قا فِقِف مِ َلُف َأْن َيـَْسَخ َما َشَرَطُف  ا إِنَّ الؾَّ

ـْ َشْرِع اْلَخالِِؼ ِخاَلًفا لِؾـََّصاَرى.قَلْقَس لِْؾَؿْخؾُ وِد قِخاَلًفا لِْؾَقفُ 
 ِق َأْن ُيَغقَِّر َشقًْئا مِ

ا اْلَحاَلُل و قَِّباُت قاْلَقفُ فنن  الـََّجاَسةُ والطََّفاَرُة واْلَحَراُم وَأمَّ َمْت َطَؾْقِفُؿ الطَّ َد ُحرِّ

ـْ َأْمِر الـََّجاَساِت، َحتَّك ُمـِعُ ُش و
َدْت َطَؾْقِفْؿ مِ ـْ قدِّ ِس قاْلُجؾُ وُمَماَكَؾِة اْلَحائِِض  ا مِ

ـْ إَِزاَلِة الـََّجاَسةِ وَمَعَفا فِل َبْقٍت 
َم َطَؾْقِفْؿ َشْحُؿ الثَّْرِب و ،مِ ـِ وُحرِّ ُكؾ  ِذي واْلُؽْؾَقَتْق

 َغْقُر َذلَِؽ.وُضُػٍر 

َم َطَؾْقِفْؿ َفَؼاَبَؾُفُؿ الـََّصاَرى َفَؼالُ َأَح اْلَؿِسقُح و ا: قؾَّ َلُفْؿ َبْعَض الَِّذي ُحرِّ

َٓ اْلِخـِْزيُر  ٌم  َٓ اْلبَ وَٓ َغْقُرُه َبْؾ وَلْقَس َشْلٌء ُمَحرَّ َٓ َغقُْرُه وُل قَٓ َشْلَء َكِجٌس، 

قِقَؾ َلُف ُكْؾ َما واِن قُر اْلَحقَ ققَفا ُص َر َلُف فِ قا َأنَّ َبْعَض َأَكابِِرِهْؿ َرَأى ُماَلَءًة ُص قَزَطؿُ و

ُف ُأبِقَح َلُفْؿ َجِؿقُع اْلَحقَ وَدْع َما َتْؽَرُه وَصاَبْت َكْػُسَؽ  َراةِ قا َشْرَع التَّ قَكَسخُ واِن قَأكَّ

ِد َذلَِؽ، َفاْلَحاَلُل ِطـَْدُهْؿ َما اْشَتَفْتُف َأْكُػُسُفْؿ  : َهْتُف َأْكُػُسُفؿْ اْلَحَراُم ِطـَْدُهْؿ َما َكرِ وبُِؿَجرَّ

ـَ آَمـُ  ِذي ُف الَّ قَِّباِت قَفَفَدى الؾَّ ُف الطَّ ـَ اْلَحؼِّ َفَلَحؾَّ َلُفُؿ الؾَّ
َم وا لَِؿا اْخُتؾَِػ فِقِف مِ َحرَّ
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َصاَر وَطَؾْقِفُؿ اْلَخَبائَِث  ْٔ تِل َكاَكْت َطَؾك َبـِل إِْسَرائِقَؾ ِخاَلًفا وَأَزاَل َطـُْفُؿ ا َْغاَلَل الَّ ْٕ ا

َفاَرِة َصَفاَرِة اْلَحَدِث وِد قلِْؾَقفُ   اْلَخَبِث ِخاَلًفا لِؾـََّصاَرى. وَأَمَرُهْؿ بِالطَّ

اًبا َساِحًرا، وُد قَجَعَؾْتُف اْلَقفُ  اْلَؿِسقُح و الؾَُّف  قلـََّصاَرى هُ اَجَعَؾْتُف وَلَد ِزًكا َكذَّ

َؿا َْرضِ واِت وَخالُِؼ السَّ ْٕ ـَ  :ا ِذي ُف الَّ ـَ اْلَحؼِّ بِنِْذكِفِ قا لَِؿا اْخَتَؾػُ قآَمـُ  َفَفَدى الؾَّ
 ا فِقِف مِ

ِف َمْخؾُ وَفَشِفدُ  ُف َطْبُد الؾَّ ُف َرُس وٌق ِخاَلًفا لِؾـََّصاَرى قا َأكَّ ْكَقا وٌل قَأكَّ  أخرةوِجقٌف فِل الد 

ـَ ِخاَلًفا لِْؾَقفُ و بِق ـَ اْلُؿَؼرَّ
 .دِ قمِ

ا التَّْصِديُؼ و ـْ َشْلكِِفُؿ التَّْؽِذيُب بِاْلَحؼِّ قْلَقفُ افنن  التَّْؽِذيُب،وَأمَّ
الـََّصاَرى وَد مِ

ـْ َشْلكِِفُؿ التَّْصِديُؼ بِاْلَباصِِؾ،
بُ قاْلَقفُ فنن  مِ بُ قَد َكذَّ ـْ َكذَّ َْكبَِقاِء قا َم ْٕ ـَ ا

ا وَقْد َجاءُ وُه مِ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: -َتَعاَلك  -َكَؿا َقاَل  ،بِاْلَحؼِّ 

قُ و ،{41}البقرة: [ ې ې ۉ ۉ ۅ ِت بُِؿَحا نَ قالـََّصاَرى ُيَصدِّ َٓ

َرائِعِ وِل قاْلُعؼُ  قُ  ،الشَّ تِّ وا بِالتَّْثؾِقِث قَكَؿا َصدَّ
ِ
ـَ الؿُ قَكحْ وَحاِد آ

 هاْؿَتـَِعاِت.ِهَؿا مِ

نفسٙ َٚٔ نإ ممٔ ٜٓطكٗا ٚ ،بايػٗادتني مل ٜٓطلحيهِ باإلضالّ ملٔ  ال 5
 د عٓدٙ .ٛجٛتربأ َٔ ايهفس املبػريٖا مل حيهِ بإضالَ٘ ظسد ْطكٗا حت٢ ٜ

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 7/629) يوِع اٌَفَراىَِِج

ا  َفاَدَتانِ َفَلمَّ ـَ  قَلْؿ َيَتَؽؾَّْؿ بِِفَؿا َمَع الُؼْدَرِة َففُ إذا  الشَّ  قهُ وَكافٌِر بِاتَِّػاِق الُؿْسؾِِؿق

ِة َضاِهًرا ِطـَْد َسَؾِػ اوَكافٌِر َباصِـًا  تَِفا وُٕمَّ  .َجَؿاِهقِر ُطَؾَؿائَِفاوَأئِؿَّ

ـْ الُؿْرِجَئِة و
الِِحلَّ وُهْؿ جفؿقة الُؿْرِجَئِة: َكَجْفِؿ وَذَهَبْت َصائَِػٌة مِ َأْتَباِطِفَؿا والصَّ

ًقا بَِؼْؾبِِف َكاَن َكافًِرا فِل الظَّاِهِر دُ إذا  إَلك َأكَّفُ  ـِ وَكاَن ُمَصدِّ َم التَّـْبِقُف َقْد َتَؼدَّ و ،َن الَباصِ

ةِ ققَ  قهُ و ،لِ قَطَؾك َأْصِؾ َهَذا الؼَ  ـْ إَئِؿَّ
َقْد و ،ٌل ُمْبَتَدٌع فِل اإِلْساَلِم َلْؿ َيُؼْؾُف َأَحٌد مِ

َم َأنَّ اإل ـَ َيْسَتْؾِزُم اإِلْقَراَر الظَّاِهَر: َبْؾ  يؿانَتَؼدَّ
 يؿانَد اإلقُج وَأنَّ وَغْقَرُه والَباصِ

ـِ َتْصِديؼً   ه.اِن اإِلْقَراِر الظَّاِهِر ُمْؿتَـِعٌ واْكِؼَقاًدا بِدُ وُحبًّا وا الَباصِ
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ٍُفِل يُّ قوَقاَل اإِلَماُم الـا  ُِِغٍِ   (:8)  َشِشِح 

ـَ   ق
ثِ ـَ الُؿَحدِّ

ـَِّة مِ ِذي واْلُػَؼَفاِء واتََّػَؼ َأْهؾ الس  ـَ الَّ
ـَ َطَؾك َأنَّ الُؿْممِ ِؿق الُؿَتَؽؾِّ

ـْ أَ  بلكفُيْحَؽُؿ 
ُد فِل الـَّاِر وْهؾ الِؼْبَؾِة مِ ـَ قَٓ َيؽُ َٓ ُيَخؾَّ ـِ اْطَتَؼَد بَِؼْؾبِِف ِدي َّٓ َم ُن إِ

ؽُ  ـَ الش 
َفاَدتَ وِك قاإلْ ِْسالَِم اْطتَِؼاًدا َجاِزًما َخالًِقا مِ ـِ َكَطَؼ بِالشَّ اْقَتَصَر َطَؾك فنن  ،ْق

 َّٓ ـْ َأْهؾ الِؼْبَؾِة إِ
ـْ مِ ـِ الـ ْطِؼ لَِخَؾٍؾ فِل لَِساكِِف، أَ إذا  إِْحَداُهَؿا َلْؿ َيُؽ لَِعَدِم  وَطَجَز َط

ـِ مِـُْف لُِؿَعاَجَؾِة الَؿـِقَِّة َلُف، أَ  اقَيؽُ  فنكفلَِغْقِر َذلَِؽ  والتََّؿؽ   َأَتكإذا  ُن ُمْممِـًا، َأمَّ

ـِ َفالَ ُيْشَتَرُط َمَعُفَؿا َأْن َيؼُ  َفاَدَتْق َّٓ قبِالشَّ ـٍ َخاَلَػ اإلْ ِْسالََم، إِ ـْ ُكؾ ِدي
 ل: َأَكا َبِريٌء مِ

ـَ َيْعتَِؼدُ إذا  ِذي اِر الَّ ـَ الُؽػَّ
ٍد وَكاَن مِ  فنكفلِْؾَعَرِب،  ملسو هيلع هللا ىلصَن اْختَِصاَص ِرَساَلِة َسقِِّدَكا ُمَحؿَّ

َّٓ بَِلْن ُيْسَتْبَرَأ. َٓ ُيْحَؽُؿ بِنِْسالَمِِف   إِ

ا َّٓ اهلُل، قاْقتََصَر َطَؾك قَ إذا  َأمَّ َٓ إَِلَف إِ ٌد َرُس ولِِف:  ُر قل الؾَِّف، َفاْلَؿْشفُ قَلْؿ َيُؼؾ: ُمَحؿَّ

ـْ مذهبـا 
ـْ َقال: َيؽُ و ،ن مسؾؿاقيؽ مذاهب العؾؿاء أكف ٓومِ ُن قمـ أصحابـا َم

َفاَدةِ وُمْسؾًِؿا،  ا، فنن  ْخَرى،إُ  ُيَطاَلُب بِالشَّ لِِف قل بِؼَ قُيْحَتج  لَِفَذا الؼَ وَأَبك ُجِعؾ ُمْرَتدًّ

ؾ الـااَس َحتاك َيؼُ »: ملسو هيلع هللا ىلص
َٓ إَِلَف إِٓا اهلُل، قلُ قُأِمْرُت َأْن ُأَقاتِ ـْ ا  ِـّل  َفَؿ َقاَلَفا َفَؼْد َطَصَؿ ِم

َفا، وَماَلُف  فِ وَكْػَسُف إِٓا بَِحؼِّ ل قٌل ِطـَْد الَجَؿاِهقِر َطَؾك قَ قَهَذا َمْحؿُ و «ِحَساُبُف َطَؾك الؾا

 ، ـِ َفاَدَتْق ـِ إُ  اْسُتْغـَِل والشَّ ْرتَِباصِِفَؿا بِِذْكِر إِْحَداُهَؿا َط
ِ
اهلل و، ُشْفَرتِِفَؿاوْخَرى ٓ

 ها.أطؾؿ

 (:7/361) يوع اٌفراىرلّ كَم ّمبـ الصالح  وطؿر ققال الشقخ أب

ـِ و َفاَدَتْق  ه.اُحْؽُؿ اإِلْساَلِم فِل الظَّاِهِر َيْثُبُت بِالشَّ

ـُ  اإِلَمامُ  اَل قَ  َِِج ّم ٍب َج رَ  اب  (:2يث )دِ َح  ِح ْر ّم َش  َُِىاحِلو َِىٍاٌُؼ ِغا

َيُدل  َطَؾك  «َكَعؿْ »َقاَل:  َؽ، َفَلَكا ُمْسؾٌِؿ؟َفَعْؾُت َذلِ  فنذا اَياِت:وُلُف فِل َبْعِض الرِّ ققَ و

ْتَقاَن بِ  َؾ اإْلِ ـْ َكؿَّ ْساَلِم اْلَخْؿسِ َأنَّ َم ا، َمَع َأنَّ  َؿَباكِل اإْلِ ـْ َأَقرَّ َصاَر ُمْسؾًِؿا َحؼًّ َم

ـِ  َفاَدَتْق ْساَلِم بِذَ فنذا َصاَر ُمْسؾًِؿا ُحْؽًؿا،  بِالشَّ لَِؽ، ُأْلِزَم بِاْلِؼَقاِم بَِبِؼقَِّة َدَخَؾ فِل اإْلِ

ْساَلِم،  ـِ وِخَصاِل اإْلِ َفاَدَتْق ـْ َتَرَك الشَّ ْساَلِم،  َم ـَ اإْلِ
ْساَلِم وفِل ُخرُ وَخَرَج مِ ـَ اإْلِ

ِجِف مِ
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اَلةِ ِخاَلٌف َمْشفُ  ـَ اْلُعَؾَؿاِء، قبَِتْرِك الصَّ ْساَلِم َكَذلَِؽ فِل َتْركِِف َبِؼقََّة َمَباكِل اإْلِ وٌر َبْق

 ه.ااْلَخْؿسِ 

ـُ الؼقِّؿِ   (: 3/639) َصاِد ادَلَؼاِد فِل  َقاَل اإِلَماُم اْب

ْساَلِم فِل اْلَؽافِرِ و ُة اإْلِ ًدا َرُس إذا  َقِد اْخَتَؾَػ َأئِؿَّ َلْؿ وُل الؾَِّف قَقاَل: َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

َماِم وِهَل َثاَلُث رِ واٍل، قاَلَثِة َأقْ َيِزْد، َهْؾ ُيْحَؽُؿ بِنِْساَلمِِف بَِذلَِؽ؟ َطَؾك ثَ  ـِ اإْلِ اَياٍت َط

َٖا:َأْحَؿَد،  ١َُٝ:ُٚيْحَؽُؿ بِنِْساَلمِِف بَِذلَِؽ.  ِإِحَدا ِْ َٓ ُيْحَؽُؿ بِنِْساَلمِِف َحتَّك َيْلتَِل  ايجَّا

َّٓ الؾَُّف.  َٓ إَِلَف إِ إِْن َلْؿ وِحقِد ُحؽَِؿ بِنِْساَلمِِف، قا بِالتَّ َكاَن ُمِؼرًّ إذا  َأكَّفُ  ايجَّاِيَج١ُ:ٚبَِشَفاَدِة َأْن 

ا َلْؿ ُيْحَؽْؿ بِنِْساَلمِِف َحتَّك َيْلتَِل بِفِ  ـْ ُمِؼرًّ  ه.اَيُؽ

ـُ َباٍز  ُّ كََم ّم َقاَل اإلَماُم اب  (:5/342) اٖوِع َفَراىَِِج

يف لؽـف امتـع مـ الـطؼ مل يدخؾ وأمؽـف الـطؼ  قٓ بد مـ الـطؼ بالشفادتقـ، فؾ

 ه.اهذا محؾ إمجاع مـ أهؾ العؾؿواإلسالم حتك يـطؼ بالشفادتقـ، 

قاٍ:  َٛجٌ ذيو يٚب ايهف عُٔ قاٍ: ال إي٘ إال اهلل حت٢ ٜٓعس يف حاي٘، ٛجٚ 6
 آَٓت. ٚأضًُت أ

ـُ  ُظ افِ الَح  اَل قَ   (: 6924)  ِخِراٌَفّم  رٍ َج َح  اب

َؾ الـااَس » ملسو هيلع هللا ىلصلف قيعـل: ق- قفِ فِ و
َٓ إَِلَف إِٓا اهللُ قلُ قَحتاك َيؼُ  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتِ َمـُْع  -«ا 

ـْ َقاَل  َّٓ الؾَّفُ )َقْتِؾ َم ـْ َهْؾ َيِصقُر  ،َكَذلَِؽ  قهُ و ،َلْؿ َيِزْد َطَؾْقَفا قلَ و (َٓ إَِلَف إِ
دِ َلؽِ بُِؿَجرَّ

ـْ َقْتؾِِف َحتَّك ُيْخَتَبرَ  ؟َذلَِؽ ُمْسؾًِؿا َٓ َبْؾ َيِجُب اْلَؽػ  َط اِجُح  َساَلةِ فنن  ،الرَّ  ،َشِفَد بِالرِّ

ْساَلمِ و ْستِْثـَاِء بِؼَ و ،ُحؽَِؿ بِنِْساَلمِفِ  :اْلَتَزَم َأْحَؽاَم اإْلِ
ِ
َشاَرة بِآ َّٓ بَِحؼِّ قإَِلك َذلِؽ اإْلِ لِِف إِ

  ه.اْساَلمِ اإْلِ 
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( بعد أن ذكر 243 -12/242) اٌغٕح شِحَش ّم  يُّ قغَ البَ  امُ مَ اإلِ  اَل قَ 

  : جـدبوحديث أسامة 

َؿ بِالتَّ إذا  فِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ اْلَؽافِرَ و ـْ َقْتؾِِف.و ِحقدِ قَتَؽؾَّ َهَذا فِل و َجَب اْلَؽػ  َط

َٓ َيْعَتِؼُد التَّ قالثَّـَ  ِذي  ، ُثؿَّ ُيْجَبُر َطَؾك ُيْحَؽُؿ بِنِْسالمِفِ  ِحقدِ قَأَتك بَِؽَؾَؿِة التَّ إذا  ِحقدَ قيِّ الَّ

ـْ َيْعَتِؼدُ  ا َم ِط اإِلْسالِم، َفَلمَّ
َساَلَة، َفال ُيْحَؽُؿ قالتَّ  َسائِِر َشَرائِ ِحقَد، َلؽِـَُّف ُيـْؽُِر الرِّ

ِد َكؾَِؿِة التَّ  ٌد َرسُ ) :َل قِحقِد َحتَّك َيؼُ قبِنِْسالمِِف بُِؿَجرَّ فِ قُُمَؿا َقاَلُف، َكاَن ُمْسؾًِؿا فنذا ، (ُل الؾا

ـَ َيؼُ قإِٓ َأْن َيؽُ  ِذي ـَ الَّ
ٌد َمْبعُ قلُ قَن مِ َٓ ُيْحَؽُؿ ٌث إَِلك الْ قَن: ُمَحؿَّ ًة، َفِحقـَئٍِذ  َعَرِب َخاصَّ

ُف َمْبعُ  بِنِْسالمِفِ  َساَلِة َحتَّك ُيِؼرَّ َأكَّ ِد اإِلْقَراِر بِالرِّ ِة اْلَخْؾِؼ، ُثؿَّ ُيْسَتَحب  قبُِؿَجرَّ ٌث إَِلك َكافَّ

ـَ بِاإِلْقَراِر بِاْلَبْعِث،  ـٍ َخاَلَػ اإلِ وَأْن ُيْؿَتَح ـْ ُكؾِّ ِدي
ِؤ مِ َكَذلَِؽ ُحْؽُؿ و ْسالَم.التَّبَر 

ِذي اْكَتَؼَؾ إَِلْقفِ قاْلُؿْرَتدِّ َيعُ  ـِ الَّ ي ـِ الدِّ  ه ا.ُد إَِلك اإِلْسالِم َط

 طُٗا مل تٓفع٘ عٓد اهلل.َٚٔ مل ٜأت بايػٗادتني بػس 7
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   : (7/582) يوِع اٌَفَراىَِِج

َد التََّؽؾ   ـِ َلْقَس ُمْسَتْؾِزًما لِْل َفنِنَّ ُمَجرَّ َفاَدَتْق  ها.فالـَّافِِع ِطـَْد الؾَّ  يؿانِؿ بِالشَّ

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 7/363) يواِع اٌَفَرىَِِج

ـِ ُيَراُد بِِف َشْقَئانِ  ُل اْلَؼائِِؾ:ققَ و َفا  :الطااَطاُت َثَؿَراُت التاْصِديِؼ اْلَباصِ ُيَراُد بِِف َأكَّ

ـُ ا يؿانِجَد اإْل واِزُم َلُف َفَؿَتك قلَ 
َؾِػ و ،ِجَدْت وْلَباصِ ـَّةِ وَهَذا َمْذَهُب السَّ  ،َأْهِؾ الس 

ـَ َقْد َيؽُ  يؿانُيَراُد بِِف َأنَّ اإْل و
ا َكاماًِل  يؿانُن اإْل قَقْد َيؽُ و ،ُن َسَبًباقاْلَباصِ ـُ َتامًّ

 ،اْلَباصِ

ـْ اْلَجْفِؿقَّة قَهَذا قَ و ،َجدْ قِهَل َلْؿ تُ و
 ه.اَغْقِرِهؿْ وُل اْلُؿْرِجَئِة مِ

 أضا١َ بكتً٘ ايسجٌ ايرٟ أضًِ َع أْ٘ أْهس عًٝ٘ قتً٘؟ ملسو هيلع هللا ىلصملاذا مل ٜكتٌ ايٓيب  8
َِِج َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم  ِٓ ًِاِئَغادَل ِغا  :(6/265) حََُُِِّّذ الت

مف اهلل تعاىل مـ البغل و مجتفًدا  ًٓ وفعَؾف الرجُؾ متلإذا  غقر ذلؽوالؼتؾ وما حرَّ

ٓ ديَة وَد يف ذلؽ قٓ قَ و، بؾ ٓ فاسًؼاوقس بحراٍم مل يؽـ بذلؽ كافًرا معتؼًدا أكف ل
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ن، وافرقمت ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأصحاُب رسوالػتـُة  َقعِت وٓ كػارة، كؿا قال الزهري: و

 . (1)هدر قيؾ الؼرآن ففوفرٍج أصقَب بتل وماٍل أ وا أن كؾَّ دم أقفلمجع

ٓ إلف : ر بعد ما قالمـ الؽػا َقَتَؾ رجاًل  الصحقح أن أسامَة بـ زيدٍ قد ثبَت يف و

ّٓ اهلل، فؼال لف الـبل فؼؾُت:  :قال «؟!يا أسامُة، أقتؾَتف بعد ما قال ٓ إلف إّٓ اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلص إ

رَ و .«هالا َشَؼْؼَت طـ َقْؾبف»: ًذا، فؼالقل اهلل، إكؿا قاَلفا َتعقيا رس : لفقطؾقف ق كرَّ

ّٓ اهلل؟أَقتؾتَ »   .«ف بعد ما قال ٓ إلف إ

اَز قاطتؼَد ج ًٓ وٓ كػارٍة، ٕكف كان متلوٓ دِيٍة وٍد قمع هذا فؾَؿ يحؽؿ طؾقف بؼَ و

ار يدي ثؿَّ  قال َي طـف أّن رجاًل ومع ما رُ قتؾِف هبذا.  لف: أرأيَت إن َقطَع رجؾ مـ الؽػَّ

َٓذَ   مـّل بشجرٍة، أأقُتُؾف؟ أسؾَؿ، فؾؿا أردُت أن أقتَؾف 

 .«كان بؿـزلتؽ قبَؾ أن َتؼتَؾفوَل ما قال، قإن َقتؾَتف كـَت بؿـزلتِف قبَؾ أن يؼ» فؼال: 

مل ُيبِْح  ًٓ ومع هذا فؾؿا كان أسامُة متلوُن ُمباَح الدم كؿا كان ُمباَح الدم، قفبقّـَ أكؽ تؽ

 دمف.

ا أن قَجِذيؿَة، فؾؿ ُيحِسـُ  لقد إىل بـلقأيًضا فؼد ثبَت أكف أرسَؾ خالد بـ الو

ا: َصَبْلكا َصَبْلكا، فؾؿ يجعؾ خالد ذلؽ إسالًما، بؾ أمَر بَؼْتؾِفِؿ، قا: أسؾؿـا، فؼالقلقيؼ

ين أْبَرُأ إلقؽ مما َفَعَؾ الؾفؿ إ»قال: و ،ؽ َرفَع يديِف إىل السؿاءذل ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا بؾَغ الـبلَّ 

مل وا مع هذا فؾؿ ُيعاقِْب خالدً و. (3)َداُهؿ بـصِػ دَياتِفؿقأرسَؾ طؾقًّا فو، (2)«خالد

بؽر لؿا َقَتَؾ مالؽ بـ  قكذلؽ َفَعَؾ بف أبو. ًٓ وَيْعِزْلف طـ اإلمارة، ٕكف كان متل

ن سقًػا قد سؾَّف اهلل مل َيْعِزْلف، ٕنَّ خالًدا كاويف قتؾِف فؾؿ ُيعاقِْبف  ًٓ و، كان متل(4)يرةَ قكُ 

 ( بنسـاد صحقح بـحقه.127) السـةأخرجف أبق بؽر الخالل يف  (1)

 .( طـ ابـ طؿر 4339أخرجف البخاري ) (2)

ـْ َأبِ ( قال: 2/431) سقرة ابـ هشامأخرجف ابـ إسحاق كؿا يف  (3) ـُ َحؽِقٍؿ، َط َثـِل َحؽِقُؿ ْب ل َحدَّ

ـِ َطؾِ َجْعَػٍر مُ  ِد ْب  .. فذكره مرساًل، وفقف أكف وداهؿ دية كامؾة.ل  َحؿَّ

ـِ ُكَقْيَرَة اْلَقْرُبقِطلِّ (: 9/462) البداية والـفايةيف  قال ابـ كثقر  (4) َفْصٌؾ فِل َخَبِر َمالِِؽ ْب

. ـْ َأْرِض اْلَجِزيَرِة، فَ  التَِّؿقِؿلِّ
ـَ َقِدَمْت مِ ا اتََّصَؾْت بُِؿَسْقؾَِؿَة َلَعـَُفَؿا الؾَُّف، َكاَن َقْد َصاَكَع َسَجاِح ِحق  َؾؿَّ
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 ،إن كان قد ُيخطكء أحقاًكاوتعاىل طىل الؿشركقـ، فؽان كػُعف للسالم طظقؿا، 

 ه.اغقِرمهاوأسامَة والزبقر أفضُؾ مـ خالٍد وصؾحة وٌم أن طؾقًّا قمعؾو

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ َأْمِرِه، َوَتؾَ  =
ـُ ُكَقْيَرَة َطَؾك َما َكاَن مِ ا َكاَن َذلَِؽ َكِدَم َمالُِؽ ْب َؾْت إَِلك باَِلِدَها، َفَؾؿَّ َم فِل َشْلكِِف، ُثؿَّ َتَرحَّ قَّ

َْكَصاُر، َوَقاُلقا: إِكَّا َقْد َوُهَق َكاِزٌل بَِؿَؽاٍن ُيَؼاُل َلُف: اْلُبَطاُح. َفَؼَص  ْٕ َرْت َطـُْف ا َدَها َخالٌِد بُِجـُقِدِه َوَتَلخَّ

 َٓ ـْ فِْعؾِِف، َوُفْرَصٌة 
َٓ ُبدَّ مِ يُؼ. َفَؼاَل َلُفْؿ َخالٌِد: إِنَّ َهَذا َأْمٌر  دِّ ـَ اْكتَِفاِزَها َوإِْن َقَضْقـَا َما َأَمَرَكا بِِف الصِّ

ُبدَّ مِ

ِذي ُأْجبُِرُكْؿ َطَؾك اْلَؿِسقِر، َوَأَكا قَ  َلْؿ َيْلتِـِل َْخَباُر، َوَلْسُت بِالَّ ْٕ َمِقُر َوإَِللَّ َتِرُد ا ْٕ اِصٌد فِقَفا كَِتاٌب، َوَأَكا ا

ْكتَِظاَر، َفَؾِحُؼقا بِِف، َفؾَ 
ِ
َْكَصاِر َيْطُؾبُقَن مِـُْف آ ْٕ ، ُثؿَّ َلِحَؼُف َرُسقُل ا ـِ ا َوَصَؾ اْلُبَطاَح اْلُبَطاَح. َفَساَر َيْقَمْق ؿَّ

ـُ ُكَقْيَرَة،َوَطؾَ  َراَيا فِل اْلُبَطاِح َيْدُطقَن الـَّاَس، َفاْسَتْؼَبَؾُف ُأَمَراُء َبـِل َتِؿقٍؿ  َفَبثَّ َخالِدٌ  ْقَفا َمالُِؽ ْب السَّ

ـِ ُكَقْيرَ  ـْ َمالِِؽ ْب
َّٓ َما َكاَن مِ ْكَقاِت، إِ ْؿِع َوالطَّاَطِة، َوَبَذُلقا الزِّ ـِ بِالسَّ ُف ُمَتَحقٌِّر فِل َأْمِرِه، ُمَتـَح  َط َة، َفنِكَّ

ُة فِقِفْؿ، َفَشِفَد َأبُ  ِريَّ َراَيا َفَلَسُروُه َوَأَسُروا َمَعُف َأْصَحاَبُف، َواْخَتَؾَػِت السَّ ق َقَتاَدَة الـَّاِس، َفَجاَءْتُف السَّ

ُفْؿ َأَقاُمقا  َْكَصاِريِّ َأكَّ ْٕ ـُ ِرْبِعلِّ ا ْقا. َفُقَؼاُل: إِنَّ اْلَحاِرُث ْب َٓ َصؾَّ ُكقا َو ُفْؿ َلْؿ ُيَمذِّ اَلَة، َوَقاَل آَخُروَن: إِكَّ الصَّ

َُساَرى َباُتقا فِل ُكُبقلِِفْؿ فِل َلْقَؾٍة َباِرَدٍة َشِديَدِة اْلَبْرِد، َفـَاَدى ُمـَاِدي َخالٍِد َأْن َدافُِئقا َأْس  ْٕ ّـَ ا َراُكْؿ. َفَظ

ُف َأَرادَ  ا َسِؿَع َخالٌِد اْلَقاِطَقَة َخرَ  اْلَؼْقُم َأكَّ ـَ ُكَقْيَرَة، َفَؾؿَّ َْزَوِر َمالَِؽ ْب ْٕ ـُ ا َج اْلَؼْتَؾ، َفَؼَتُؾقُهْؿ، َوَقتََؾ ِضَراُر ْب

ـِ ُكَقْيرَ  َة، َوِهَل ُأم  َتِؿقٍؿ َوَقْد َفَرُغقا مِـُْفْؿ، َفَؼاَل: إَِذا َأَراَد الؾَُّف َأْمًرا َأَصاَبُف. َواْصَطَػك َخالٌِد اْمَرَأَة َمالِِؽ ْب

ا َحؾَّْت َبـَك بَِفا.   اْبـَُة اْلِؿـَْفاِل، َوَكاَكْت َجِؿقَؾًة، َفَؾؿَّ

ـْ ُمَتاَبَعِة َسَجاِح، َوطَ 
َبُف َطَؾك َما َصَدَر مِـُْف مِ ـَ ُكَقْيَرَة َفَلكَّ َكاَة، َوُيَؼاُل: َبِؾ اْسَتْدَطك َخالٌِد َمالَِؽ ْب َؾك َمـِْعِف الزَّ

اَلِة؟ َفَؼاَل َمالٌِؽ: إِنَّ َصاِحَبُؽْؿ َكاَن َيْزُطُؿ َذلَِؽ. َفَؼاَل: َأْهَق َص َوَقاَل  َفا َقِريـَُة الصَّ اِحُبـَا : َأَلْؿ َتْعَؾْؿ َأكَّ

قَؿا َصـََع، َوَقْد َتَؽؾََّؿ َأُبق َقَتاَدَة َمَع َخالٍِد فِ  .ْب ُطـَُؼُف. َفَضَرَب ُطـَُؼفُ َوَلْقَس بَِصاِحبَِؽ؟ ! َيا ِضَراُر، اْضرِ 

يِؼ، َوَتَؽؾََّؿ ُطَؿُر َمَع َأبِل َقَتاَدَة فِ  دِّ َٓ فِل َذلَِؽ، َحتَّك َذَهَب َأُبق َقَتاَدَة َفَشَؽاُه إَِلك الصِّ ل َخالٍِد، َوَتَؼاَو

َٓ َأْشَقُؿ َسقًْػا ِديِؼ: اْطِزْلُف، َفنِنَّ فِل َسْقِػِف َرَهًؼا. َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر:  اِر. َوَجاَء  َوَقاَل لِؾصَّ ُف َطَؾك اْلُؽػَّ ُف الؾَّ َسؾَّ

يَؼ َما قَ  دِّ يِؼ َخالًِدا، َوُطَؿُر ُيَساِطُدُه َوُيـِْشُد الصِّ دِّ ـُ ُكَقْيَرَة َفَجَعَؾ َيْشُؽق إَِلك الصِّ ُؿ ْب ـَ ُمَتؿِّ
اَل فِل َأِخقِف مِ

ـْ ِطـِْدِه.لاْلَؿَراثِ 
يُؼ مِ دِّ ْمَرِة، َوإِْن َكاَن َقِد اْجَتَفَد فِل َقتِْؾ َواْسَتَؿرَّ َأُبق بَ  ، َفَقَداُه الصِّ ْؽٍر بَِخالٍِد َطَؾك اإْلِ

ِف  ـِ ُكَقْيَرَة َوَأْخَطَل فِل َقْتؾِِف، َكَؿا َأنَّ َرُسقَل الؾَّ ا َبَعَثُف إَِلك َبـِل َجِذيَؿَة َفَؼَتَؾ ُأوَلئَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَمالِِؽ ْب َلؿَّ

ـَ َقاُلقا: َصَبْلَكا َصَبلْ  ِذي َُساَرى الَّ ْٕ ِف ا اُهْؿ َرُسقُل الؾَّ َحتَّك َردَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكا. َوَلْؿ ُيْحِسـُقا َأْن َيُؼقُلقا: َأْسَؾْؿـَا. َفَقدَّ

ا َصـََع َخالِدٌ »إَِلْقِفْؿ مِقَؾَغَة اْلَؽْؾِب، َوَرْفَع َيَدْيِف َوَقاَل:  َوَمَع َهَذا َلْؿ َيْعِزْل « . الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْبَرُأ إَِلْقَؽ مِؿَّ

ـِ  ْمَرِة. َخالًِدا َط  باختصار.ه ااإْلِ
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 مل ٜتًفغ بايػٗادتني فًٝظ مبطًِ.ٚايصدم  ٠ٚ أٛبايٓب ملسو هيلع هللا ىلصَٔ أقس يًٓيب  9 
ـُ الؼقِّؿِ   (: 3/638) صاد ادلؼاد ّم َقاَل اإِلَماُم اْب

َة  -فِقَفاو صَّ
ـِ اْلؽَِتابِلِّ لَِرُس -ْفِد َكْجَرانوَيْعـِل قِ  بلكف ملسو هيلع هللا ىلصِل الؾَِّف ق: َأنَّ إِْقَراَر اْلَؽاِه

ْساَلِم َما َلْؿ َيْؾَتِزْم َصاَطَتُف  َٓ ُيْدِخُؾُف فِل اإْلِ َؽ بِِديـِِف َبْعَد َهَذا فنذا ، ُمَتاَبَعَتفُ وَكبِلٌّ  َتَؿسَّ

َٓ َيؽُ  ْقَراِر  ًة مِـُْف، قاإْلِ ـِ َلُف، ُل قَكظِقُر َهَذا قَ وُن ِردَّ ـْ َثاَلِث َمَس واْلَحْبَرْي ُه َط َٓ ائَِؾ، َقْد َسَل

ا َأَجاَبُفَؿا : كَ  ،َفَؾؿَّ َٓ َؽ َكبِلٌّ َقاَل: َقا َبا»ْشَفُد َأكَّ ـَ اتِّ ـَُعُؽََم ِم : َكَخا ،«؟ِطلَفََم َيْؿ َٓ ُف َأْن َقا

ْساَلَم. َلْؿ يُ و .(1)دُ قَتْؼُتَؾـَا اْلَقفُ  ِف أبل صالب َلُف وْؾِزْمُفَؿا بَِذلَِؽ اإْلِ َكظِقُر َذلَِؽ َشَفاَدُة َطؿِّ

ِة ِديـًا، وَصاِدٌق،  بلكف ـْ َخْقِر َأْدَياِن اْلَبِريَّ
َفاَدُة فِل وَأنَّ ِديـَُف مِ َلْؿ ُتْدِخْؾُف َهِذِه الشَّ

ْساَلِم.  اإْلِ

َقِر و َؾ َما فِل السِّ ـْ َتَلمَّ َْخَباوَم ْٕ ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب ا
ـْ َشَفاَدِة َكثِقٍر مِ

ِر الثَّابَِتِة مِ

ـَ َلُف و ق
َساَلِة،   ملسو هيلع هللا ىلصاْلُؿْشِركِ ْساَلِم، وبِالرِّ َفاَدُة فِل اإْلِ َأكَُّف َصاِدٌق، َفَؾْؿ ُتْدِخْؾُفْؿ َهِذِه الشَّ

ْساَلَم َأْمٌر  ُف َلْقَس هُ وَراَء َذلَِؽ، وَطؾَِؿ َأنَّ اإْلِ ْقَراَر وَٓ اْلَؿْعِرَفَة وَة َفَؼْط، اْلَؿْعِرفَ  قَأكَّ اإْلِ

ْقَراُر وَفَؼْط، َبِؾ اْلَؿْعِرَفُة  ْكِؼَقاُد واإْلِ
ِ
 ها.َباصِـًاوِديـِِف َضاِهًرا واْلتَِزاُم َصاَطتِِف وآ

 يف دٜٓ٘ فٌٗ حيهِ بإضالَ٘؟ َٛٔ أقس بػ٤ٞ َٔ أزنإ اإلضالّ مما يٝظ ٖ :
ٍَُش فِليُّ قوَقاَل اإِلَماُم الـا  ُِِغٍِ  (:8)  ِشِح 

ا  اَلةِ أَ قُج قَأَقرَّ بِ إذا  َأمَّ ْساَلمِ  وِم أَ قالصَّ  وِب الصَّ ـْ َأْرَكاِن اإْلِ
َطَؾك  قهُ و ،َغْقِرِهَؿا مِ

تِل َكاَن َطَؾْقَفا تِِف الَّ ـْ وفِقِف  ؟َفَفْؾ ُيْجَعُؾ بَِذلَِؽ ُمْسؾًِؿا :ِخاَلِف مِؾَّ َْصَحابِـَا َفَؿ
ِ
ْجَفاِن ٕ

ْقَراِر بِِف ُمْسؾًِؿا :ْسؾًِؿا َقاَل َجَعَؾُف مُ   ها.ُكؾ  َما َيْؽُػُر اْلُؿْسؾُِؿ بِنِْكَؽاِرِه َيِصقُر اْلَؽافُِر بِاإْلِ

، ووقع ( وغقرمها طـ صػقان بـ طسال 3144(، والترمذي )18192أخرجف أمحد ) اعقػ: (1)

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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ـُ  ُظ افِ الَح  اَل قَ   (: 7371) ِخِراٌَف لفِ  رٍ َج َح  اب

  -فِقفِ و
ِ
َق إذا  فِرَ َأنَّ اْلَؽا -َيْعـِل َحِديَث ُمَعاٍذ: َأَتِدِري َما َحؼ  الِعَباِد َطَؾك اهلل َصدَّ

اَلِة َمثاًَل َيِصقُر بَِذلَِؽ ُمْسؾًِؿا ْساَلِم َكالصَّ ـْ َأْرَكاِن اإْلِ
ـْ َقاو ،بَِشْلٍء مِ ُكؾ   :َل َباَلَغ َم

ُر بِِف اْلُؿْسؾِؿُ  َ واْطَتَؼَدُه إذا  َجَحَدُه َيِصقُر اْلَؽافُِر بِِف ُمْسؾًِؿاإذا  َشْلٍء ُيَؽػَّ ْٕ ُل َأْرَجُح وا

ا اْلِػْعؾ َكَؿا لَ و ،رُ قَكَؿا َجَزَم بِِف اْلُجْؿفُ  ْطتَِؼاِد َأمَّ
ِ
َصؾَّك َفاَل ُيْحَؽُؿ  قَهَذا فِل آ

َٓ ُطؿُ لَ وأَ  قهُ و ،بِنِْساَلمِفِ  َنَّ اْلِػْعَؾ 
ِ
َفَقْدُخُؾُف اْحتَِؿاُل اْلَعبَِث  :َم َلفُ قك بِاْلَؿـِْع ٕ

ْستِْفَزاءِ و
ِ
 ه.اآ

 اإلتٝإ بايػٗادتني بايعج١ُٝ ;
ٍُ فِليُّ قوَقاَل اإِلَماُم الـا  ُِِغٍِ  (:8) َشِشِح 

ا ـِ بِاْلَعَجِؿقَِّة إذا  َأمَّ َفاَدَتْق ـُ  قهُ وَأَقرَّ بِالشَّ اْلَعَربِقََّة َفَفْؾ ُيْجَعُؾ بَِذلَِؽ ُمْسؾًِؿا  ُيْحِس

ُف َيِصقُر ُمْس وفِقِف  ِحقُح مِـُْفَؿا َأكَّ َْصَحابِـَا الصَّ
ِ
ْقَراِر قُج قؾًِؿا لِ ْجَفاِن ٕ ْجُف قَهَذا الْ وِد اإْلِ

 ه.اْجفٌ وَٓ َيْظَفُر لِْمَخِر واْلَحؼ   قهُ 

ا وخالػ الؿالؽقة: فؾؿ يروالحـابؾة، و ،مذهب الحـػقة قل بالصحة هقالؼو

 . (1)اهلل أطؾؿوالصحة،  قإضفر هوصحة ذلؽ، 

( 1/22) اهر اإلكؾقؾقج (3/311) عقالؿجؿ (1/325) حاشقة ابـ طابديـ اكظر:(1)

 .(11/173) يتقةقطة الؽقسقالؿ ط/دار الؿعرفة،



 14     أركان اإليَمن واإلسالم 

 ٌٖ حيهِ يًهافس ايرٟ زؤٟ ٜصًٞ باإلضالّ؟ > 
( يعـل لخإ ...حيؽؿ بنسالم فاطؾفاولف )قق : داشُرٗ ّم  قال ابـ طابديـ

صة هبذه قٕهنا ِمص :أن الؽافر إذ صؾك بجَمطة حيؽؿ بنسالمف طـدكا خالفا لؾشافعل

مـ صىل صالتـا » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  .دها ّم سائر إمؿقجقلا إمة بخالف الصالة مـػردً 

 ه.اصةقطؾك اهلقئة الؿخصالؿراد صالتـا بالجَمطة  :اققال «مـا قستؼبؾ قبؾتـا ففاو

ـُ ُكَجْقؿٍ   :  َقال اْب

َٓ َيؽُ قُج قَكاَكْت مَ فنن  ِطَباَدةً  إْ َْصؾ َأنَّ الَؽافَِر َمَتك َفَعؾ ُن قَدًة فِل َسائِِر إْ َْدَياِن 

الَِة ُمـَْػِرًدا،  َدَقةِ واْلَحجِّ الَِّذي َلقَْس بَِؽامٍِؾ، وِم، قالصَّ وبَِفا ُمْسؾًِؿا، َكالصَّ َمتَك و، الصَّ

ـَ ال قلَ وَفَعؾ َما اْختَصَّ بَِشْرِطـَا، 
ِؿ. قمِ ـَ الَؿَؼاِصِد أَ وَسائِؾ َكالتََّقؿ 

 وَكَذلَِؽ َما َكاَن مِ

الَِة بَِجَؿاَطٍة  ِر، َكالصَّ
َعائِ ـَ الشَّ

قَِراَءِة الُؼْرآِن، وإْ ََذاِن فِل الَؿْسِجِد واْلَحجِّ الَؽامِؾ ومِ

ـَ وَغْقِرِه. وَلْقِف َأَشاَر فِل الُؿِحقِط إِ وُن بِِف ُمْسؾًِؿا، قَيؽُ  إْ َْفَعال  َقِد اْطتَبََر الُػَؼَفاُء ُجْؿَؾًة مِ

َلًة َطَؾك كَ قَتؼُ  َٓ ْخِص ُمْسؾًِؿا، قُم َد ـِ  قلَ وِن الشَّ َفاَدَتْق  ها.َلْؿ ُيْعَرْف َطـُْف الـ ْطُؼ بِالشَّ

ُف ُيْحَؽؿُ والَحـَِػقَُّة  مذهبو ـْ َقال  اْلَحـَابَِؾُة َأكَّ
الَِة. َلؽِ بِنِْسالَِم الَؽافِِر بِِػْعؾ الصَّ

الَةِ َس  اٌء قَس وَداِر اإلْ ِْسالَِم،  واٌء فِل َداِر الَحْرِب أَ قالَحـَابَِؾُة: ُيْحَؽُؿ بِنِْسالَمِِف بِالصَّ

دٌّ َتْجِري َطَؾقِْف ُمْرتَ  قَففُ إٓ و َأَقاَم َبْعَد َذلَِؽ َطَؾك اإلْ ِْسالَِم،فنن  َفْرًدا، وَصؾَّك َجَؿاَطًة أَ 

ـَ  ي َرَثُتُف وُمْسؾٌِؿ، َيِرُثُف  قِر َما ُيـَافِل اإلْ ِْسالََم َففُ قإِْن َماَت َقْبؾ ُضفُ و، َأْحَؽاُم الُؿْرَتدِّ

، وَن دُ قالُؿْسؾِؿُ  ـَ ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصل الـَّبِلِّ قا بِؼَ قاْحَتج  وَن الَؽافِِري ق ـْ َقْتؾ الُؿَصؾِّ  «إِكِّل ُكِفقُت َط

ـَا » لِِف:ققَ و ـَ ـَُفؿُ والَعْفُد الاِذي َبْق الَةُ  َبْق ـَا، »ُلُف: ققَ و ،«الصا ـْ َصؾاك َصاَلَت اْسَتْؼَبؾ وَم

ـَا،  ِف وقِْبَؾَت ُة الؾا ـَا َفَذلَِؽ الُؿْسؾُِؿ الاِذي َلُف ِذما ُة َرسُ وَأَكؾ َذبِقَحَت ا الؾاَف ولِِف، َفاَل َتْخِػُر قذِما

تِفِ  ـَ اإل«فِل ِذما ا َبْق ـْ َصؾَّك َفَؼْد دَ و يؿان. َفَجَعَؾَفا َحدًّ َخؾ فِل َحدِّ اإلْ ِْسالَِم، اْلُؽْػِر، َفَؿ

.و ـِ َفاَدَتْق ـَ َفاإلْ ِْتَقاُن بَِفا إِْسالٌَم، َكالشَّ َفا ِطَباَدٌة َتْخَتص  بِاْلُؿْسؾِِؿق  َكَّ
ِ
ٕ 
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َّٓ إِْن َصالََّها َكامَِؾًة فِل الو الَِة إِ َٓ ُيْحَؽُؿ بِنِْسالَمِِف بِالصَّ ْقِت قَقال الَحـَِػقَُّة: 

ُف َحتَّك لَ ًما فِل َجَؿاطَ قَمْلمُ  ـِ َيَرى َأكَّ ـَ الَحَس َد ْب َّٓ َأنَّ ُمَحؿَّ ْحَدُه ُمْسَتْؼبِؾ وَصؾَّك  قٍة، إِ

َٓ ُيْحَؽُؿ بِنِْسالَِم الَؽافِِر وَقال الَؿالِؽِقَُّة وُيْحَؽُؿ بِنِْسالَمِِف،  فنكفالِؼْبَؾِة  افِِعقَِّة:  َبْعُض الشَّ

الَةَ   َنَّ الصَّ
ِ
ِد َصالَتِِف، ٕ ـْ ُفرُ  بُِؿَجرَّ

ِع اإلْ ِْسالَِم، َفَؾْؿ َيِصْر ُمْسؾًِؿا بِِػْعؾَِفا، َكاْلَحجِّ ومِ

َقاِم، و  َنَّ الـَّبِلَّ والصِّ
ِ
ؾ الـااَس َحتاك َيْشَفُد »َقال:  ملسو هيلع هللا ىلصٕ

َٓ إَِلَف إِٓا وُأِمْرُت َأْن ُأَقاتِ ا َأْن 

ل َرسُ و ،اهللُ  ِف، قَأكِّ ِـّل ِدَماَءُهْؿ قَها َطَصؿُ قَقالُ فنذا ل الؾا َفاقَأمْ وا ِم َقال و. «اَلُفْؿ إِٓا بَِحؼِّ

ْستَِتارَ  َبْعُضُفْؿ: إِنْ 
ِ
ُف َقْد َيْؼِصُد آ  َكَّ

ِ
الَةِ  َصؾَّك فِل َداِر اإلْ ِْسالَِم َفَؾْقَس بُِؿْسؾٍِؿ، ٕ بِالصَّ

فِ  قإِْن َصؾَّك فِل َداِر الَحْرِب َففُ وإِْخَػاَء ِديـِِف، و َٓ ُتْفَؿَة فِل َحؼِّ ُف   َكَّ
ِ
 (1)ه.اُمْسؾٌِؿ، ٕ

ـُ ُقَداَمةَ  ا  : َقال ابْ ـْ َصؾَّك َحَؽْؿـَا بِنِْسالَمِِف َضاِهًرا، َأمَّ فِل َكْػِسِف َفَلْمٌر  إسالمفَم

ِف تَ وَبْقـَُف  ـَ الؾَّ   .(2)َعاَلكَبْق

الصحقح يف الؿسللة،  قهما قالف ابـ قدامة  :عافاه اهللعبد اهلل  ىقال أب

 .اهلل أطؾؿو

 األخسع ٜهفٞ يف حك٘ اإلغاز٠ املف١ُٗ =
ـِ إِْن َكاَن َقاِدًرا َطَؾك وَيِصقُر الَؽافُِر ُمْسؾًِؿا بِاإلْ ِْذَطاِن بِاْلَؼْؾِب  َفاَدَتْق الـ ْطِؼ بِالشَّ

ـِ الـ ْطِؼ لَِخَرٍس،  َكانَ فنن  الـ ْطِؼ، ُيْؽَتَػك فِل إِْسالَمِِف بِاإلْ َِشاَرِة َمَع قَِقاِم  فنكفَطاِجًزا َط

ـَ بَِؼْؾبِِف. ُف َأْذَط ـِ َطَؾك َأكَّ
افِِعقَِّة.وَهَذا َمْذَهُب الَؿالِؽِقَِّة و الَؼَرائِ ِحقُح ِطـَْد الشَّ  الصَّ

ـَ  قهُ و
ـُ ُكَجْقٍؿ مِ ُة إِْسالَِم إْ َْخَرِس والَحـَِػقَِّة، َقال: َما اْسَتْظَفَرُه اْب الظَّاِهُر ِصحَّ

َْٔن فِقَفا َكْؼاًل وبِاإلْ َِشاَرِة،   َصِريًحا. َلْؿ َأَر ا

افِِعقَِّة اْشتَِراُط َصالَِة إْ َْخَرِس َبْعَد إِْسالَمِِف بِاإلْ َِشاَرِة.و ِحقِح ِطـَْد الشَّ  ُمَؼابِؾ الصَّ

 .(4/271) يتقةقطة الؽقسقالؿ (،1/354) حاشقة ابـ طابديـ اكظر:(1)

 .(4/271) يتقةقطة الؽقسقالؿ اكظر: (2)
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قِقؾ: و: َيِصح  إِْسالَُم إْ َْخَرِس بِاإلْ َِشاَرِة الُؿْػِفَؿِة،  ٌِِثٌنَسوَضِح اٌغَّاَجاَء فِل

 َّٓ ِف فِل إُ  قهُ وَصؾَّك َبْعَد اإلْ َِشاَرِة، إذا  َٓ ُيْحَؽُؿ بِنِْسالَمِِف إِ ،َضاِهُر َكصِّ ِحقُح و مِّ الصَّ

ـِ اإلْ َِشاَرُة ُمْػِفَؿةً إذا  َحْؿؾ الـَّصِّ َطَؾك َماول، وُف إْ َوالَؿْعرُ   .(1)َلْؿ َتُؽ

 .اميإاإلٚايتفسٜل بني اإلضالّ  <
ـُ  ُظ افِ الَح  اَل قَ  َِِج ّم ٍب َج رَ  اب  (:2) يِث دِ حِ  رِح ّم َش  َُِىاحِلو َِىٍُاٌُؼ ِغا

ا و ـَ َهِذهِ وَأمَّ ل قص الدالة طىل دخقل الـصيعـ–صِ قالـ ُص  ْجُف اْلَجْؿِع َبْق

ْساَلِم و -يؿانل يف مسؿك اإلإطؿا ـِ اإْلِ اَلُم َط ـَ َحِديِث ُسَماِل ِجْبِريَؾ َطَؾْقِف السَّ َبْق

ْساَلِم دُ وَبْقـَُفَؿا،  ملسو هيلع هللا ىلصَتْػِريِؼ الـَّبِلِّ و، يؿاناإْل و ك اإْلِ َْطَؿاَل فِل ُمَسؿَّ ْٕ َن وإِْدَخالِِف ا

َْسََمِء َما :قهُ وَيتَِّضُح بَِتْؼِريِر َأْصٍؾ،  كففن، يؿاناإْل  ْٕ ـَ ا َقاٍت قَيؽُ  َأنا ِم ُن َشاِماًل لُِؿَسؿا

ـَْد إِْفَراِدِه  َدٍة ِط ٓا َطَؾك َبْعِض تِْؾَؽ فنذا إِْصاَلقِِف، وُمَتَعدِّ ْسُؿ بَِغْقرِِه، َصاَر َدا
ِ
ُقرَِن َذلَِؽ آ

َقاِت،  ْسُؿ اْلَؿْؼُر واْلُؿَسؿا
ِ
، وَهَذا َكاْسِؿ اْلَػِؼقِر و، اُن بِِف َدال  َطَؾك َباقِقفَ وآ ـِ فنذا اْلِؿْسؽِق

ـْ هُ  َخِر، َدلَّ َأَحُد فنذا ُمْحَتاٌج،  قُأْفِرَد َأَحُدُهَؿا، َدَخَؾ فِقِف ُكؾ  َم ْٔ ُقِرَن َأَحُدُهَؿا بِا

ـِ َطَؾك َبْعِض َأكْ  ْسَؿْق
ِ
َخُر َطَؾك َباقِقَفا، َفَفَؽَذا اْسُؿ وي اْلَحاَجاِت، واِع ذَ قآ ْٔ ا

ْساَلِم ا َخُر إذا  :يؿاناإْل وإْلِ ْٔ َدلَّ بِاْكِػَراِدِه َطَؾك َما َيُدل  َطَؾْقِف وُأْفِرَد َأَحُدُهَؿا، َدَخَؾ فِقِف ا

َخُر بِاْكِػَراِدِه،  ْٔ َدلَّ وُقِرَن َبْقـَُفَؿا، َدلَّ َأَحُدُهَؿا َطَؾك َبْعِض َما َيُدل  َطَؾْقِف بِاْكِػَراِدِه، فنذا ا

َخُر طَ  ْٔ ِة.وَؾك اْلَباقِل. ا َئِؿَّ ْٕ ـَ ا
َح بَِفَذا اْلَؿْعـَك َجَؿاَطٌة مِ  َقْد َصرَّ

ْسََمِطقؾِلُّ فِل ِرَساَلتِِف إَِلك َأْهِؾ اْلَجَبِؾ: قَقاَل َأبُ   ـَِّة  َبْؽرٍ اإْلِ ـْ َأْهِؾ الس 
َقاَل َكثِقٌر مِ

ْساَلُم فِعْ وَطَؿٌؾ، وٌل ققَ  يؿاناْلَجَؿاَطِة: إِنَّ اإْل و ْكَساِن َأْن َيْػَعَؾفُ اإْلِ  ُؾ َما ُفِرَض َطَؾك اإْلِ

َن َجِؿقًعا قاْلُؿْسؾِؿُ وَن قًما إَِلك آَخَر َفِؼقَؾ: اْلُؿْممِـُ قُذكَِر ُكؾ  اْسٍؿ َطَؾك ِحَدتِِف َمْضؿُ إذا 

 يتقةقطة الؽقسقالؿ ،(1/131) شرح الدسققل (،343ص) إشباه ٓبـ كجقؿ اكظر:(1)

 .(8/282) روضة الطالبقـ، (19/92)
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َخِر،  ْٔ ، ُأِريَد بَِلَحِدِهَؿا َمْعـًك َلْؿ ُيَرْد بِا ـِ ْسؿَ وُمْػَرَدْي

ِ
، َشِؿَؾ اْلُؽؾَّ إَِذا ُذكَِر َأَحُد آ ـِ ْق

 ُفْؿ.َطؿَّ و

ِٓ: اْلَخطَّابِل  فِل كَِتابِفِ  َقْد َذَكَر َهَذا اْلَؿْعـَك َأْيًضاو َٕ ُِ اٌغُّ ٌِ َتبَِعُف َطَؾْقِف و،  ََِؼا

ـْ َبْعِدِه. 
ـَ اْلُعَؾَؿاِء مِ

 َجَؿاَطٌة مِ

ِة َذلَِؽ َأنَّ الـَّبِلَّ و َر اإْل  ملسو هيلع هللا ىلصَيُدل  َطَؾك ِصحَّ ـَْد ِذْكِرِه ُمْػَرًدا فِل َحِديِث طِ  يؿانَفسَّ

ْساَلَم اْلَؿْؼرُ و َر بِِف اإْلِ َر فِل وفِل َحِديِث ِجْبِريَؾ،  يؿانَن بِاإْل وْفِد َطْبِد اْلَؼْقِس بَِؿا َفسَّ َفسَّ

َر بِِف اإْل  ْساَلَم بَِؿا َفسَّ
َِٕذ اإِل َكَؿا فِل، يؿانَحِديٍث آَخَر اإْلِ ََّذُِِغ َِ َأِد ـْ  َِا  ، َط

ـِ  وْؿرِ طَ  ْساَلُم؟ ق، َفَؼاَل: َيا َرُس ملسو هيلع هللا ىلصَطَبَسَة، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِلِّ  ْب َل الؾَِّف، َما اإْلِ

ِف، »َقاَل:  ـْ لَِساكَِؽ قَأْن َيْسَؾَؿ اْلُؿْسؾِؿُ وَأْن ُتْسؾَِؿ َقْؾَبَؽ لِؾا ، َقاَل: َفَلي  «َيِدكَ وَن ِم

ْساَلِم َأْفَضُؾ؟ َقاَل:  ِف، »؟ َقاَل: يؿانَما اإْل وَقاَل:  «يَمناإْل »اإْلِ ـَ بِالؾا َماَلئَِؽتِِف، وَأْن ُتْمِم

 «اْلِفْجَرةُ »َأْفَضُؾ؟ َقاَل:  يؿان، َقاَل: َفَلي  اإْل «ِت قاْلَبْعِث بَْعَد اْلؿَ وُرُسؾِِف، وُكُتبِِف، و

َقاَل: َفَلي  اْلِفْجَرةِ َأْفَضُؾ؟ َقاَل:  «ءَ قَأْن َتْفُجَر السُّ »َرُة؟ َقاَل: َقاَل: َفَؿا اْلِفجْ 

ْساَلِم،  يؿاناإْل  ملسو هيلع هللا ىلص. َفَجَعَؾ الـَّبِل  (1)«اْلِجَفادُ » َْطَؿاَل.وَأْفَضَؾ اإْلِ ْٕ  َأْدَخَؾ فِقِف ا

ٌَْمو ََْظَهُش َذِذِمُُك ا  ًِ ٌَِح اإِلِعالىِتَهَزا اٌرَّْفِصُ َِِغَأ ًْ مياْاإلوَِ ِي ِفٍ  َ٘  :

َّ ِْ؟ واِدْذ، َأوا ُ٘   ُِِخَرٍَِفا

ـاِة فنن  دَ قَصـاػُ وَن فِل َذلَِؽ، قاْلَحِديِث ُِمَْتؾِػُ وَأْهَؾ السُّ ةٍ، ا فِل َذلَِؽ َتَصاكِقَػ ُمَتَعدِّ

ِطل َأنا ُجْؿفُ  ـْ َيدا ـُْفْؿ َم ُفََم َشْلٌء قَفِؿ ـاِة َطَؾك َأكا ـُ َكْصٍر  اِحٌد:وَر َأْهِؾ السُّ ُد ْب مِـُْفْؿ ُمَحؿَّ

، واْلَؿرْ  ، وِزي  ـُ َطبِْد اْلَبرِّ ـْ ُسْػَقاَن الثَّ قَي َهَذا اْلؼَ وَقْد رُ واْب ـْ رِ قُل َط
اَيِة وِريِّ مِ

ـِ ُس  َب قَأي   ْمؾِلِّ َطـُْف، ْيٍد قْب  ُب فِقِف َضْعٌػ. قَأي  والرَّ

ـَُفََم،و ـاِة التاْػرِيَؼ َبْق ـْ َأْهِؾ السُّ ـْ َيْحؽِل َط ـُْفْؿ َم ،  ِم ْؿَعاكِلِّ ـِ السَّ َكَلبِل َبْؽِر ْب

َؾِػ، مِـُْفْؿ َقَتاَدةُ وَغْقِرِه، و ـَ السَّ
ـْ َكثِقٍر مِ ـُ َأبِل وَداو، َقْد ُكِؼَؾ َهَذا التَّْػِريُؼ َبْقـَُفَؿا َط ُد ْب

(، مـ  حديث طؿرو بـ 311(، وطبد بـ محقد )17127(، وأمحد )21117أخرجف طبد الرزاق ) (1)

 ، وهق حديث صحقح بشقاهده.طبسة 
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، وَجْعَػٍر اْلَباقُِر،  قَأبُ وِهـٍْد،  ْهِري  ـُ َزْيٍد، والز  اُد ْب ، وَحؿَّ ـُ َمْفِدي  ـُ َأبِل وَشِريٌؽ، واْب اْب

ـُ َحـَْبٍؾ، وِذْئٍب،  ، وَخْقَثَؿَة،  قَأبُ وَأْحَؿُد ْب ـٍ ـُ َمِعق َغْقُرُهْؿ، َطَؾك اْختاَِلٍف وَيْحَقك ْب

ـُ و ِصَػِة التَّْػِريِؼ َبقْـَُفَؿا. َبْقـَُفْؿ فِل ـَ َيؼُ وَكاَن اْلَحَس ـُ ِسقِري ِن: قاْب َيَفاَباِن و «ُمْسؾِؿٌ »َٓ

ـٌ »   .«ُمْممِ

ِذي َذَكْرَكاُه َيزُ و ْختاَِلُف، َفُقَؼاُل:وبَِفَذا التَّْػِصقِؾ الَّ
ِ
ْساَلِم إذا  ُل آ ـَ اإْلِ

ُأْفِرَد ُكؾٌّ مِ

ْكِر، َفاَل  يؿاناإْل و ـِ َكاَن َبْقـَُفَؿا َفْرٌق.وَفْرَق َبقْـَُفَؿا ِحقـَئٍِذ،  بِالذِّ ْسَؿْق
ِ
ـَ آ  إِْن ُقِرَن َبْق

ـَُفََم:و َّ اإل التاْحِؼقُؼ فِل اْلَػْرِق َبْق َمْعِرَفُتُف، وإِْقَراُرُه، وَتْصِديُؼ اْلَؼْؾِب،  قهُ  اميإَأ

ُن بِاْلَعَؿِؾ، قَذلَِؽ َيؽُ واْكِؼَقاُدُه َلُف، وُف، طُ قُخُض واْستِْساَلُم اْلَعبِْد لِؾَِّف،  قهُ  ُّ:اإِلِضالٚ

ْساَلَم ِديـًا،  قهُ و ك الؾَُّف فِل كَِتابِِف اإْلِ ، َكَؿا َسؿَّ ـُ ي ك الـَّبِل  والدِّ فِل َحِديِث ِجْبِريَؾ َسؿَّ

ْساَلَم  ملسو هيلع هللا ىلص ْحَساَن ِديـًا، و يؿاناإْل واإْلِ ا َيُدل  َطَؾك َأنَّ أَ واإْلِ ِـ َهَذا َأْيًضا مِؿَّ ْسَؿْق
ِ
 َحَد آ

َخُر، إذا  ْٔ ُق َبْقـَُفَؿا َحْقُث ُقِرَن َأَحُد وُأْفِرَد َدَخَؾ فِقِف ا َخِر. إِكََّؿا ُيَػرَّ ْٔ ـِ بِا ْسَؿْق
ِ
آ

ْساَلِم ِجـَْس اْلَعَؿِؾ. و: ِجـَْس َتْصِديِؼ اْلَؼْؾِب، يؿانُن ِحقـَئٍِذ اْلُؿَراُد بِاإْل قَفَقؽُ  فِل وبِاإْلِ

َِٕذ اإِل ََّذُِِغ َِ َأِد ـِ الـَّبِلِّ   َِا ـْ َأَكٍس، َط ْساَلُم َطاَلكَِقٌة، »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط فِل  يَمناإْل واإْلِ

َْطَؿاَل َتْظَفُر َطاَلكَِقًة، و .(1)«اْلَؼْؾِب  ْٕ َنَّ ا
ِ
َٓ َيْظَفُر. وَهَذا ٕ  التَّْصِديَؼ فِل اْلَؼْؾِب 

ـْ َأْحَقْقَتُف ِمـاا، »َصؾَّك َطَؾك اْلَؿقِِّت: إذا  ُل فِل ُدَطائِفِ قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَن الـَّبِل  كَ و ُفؿا َم الؾا

ْساَلِم،  ـْ تَ وَفَلْحقِِف َطَؾك اإْلِ ْقَتُف ِمـاا، َفتَ قَم ُف َطَؾك اإْل قفا َ (2)«يَمنفا
ِ
اِرِح، قنَّ اْلَعَؿَؾ بِاْلجَ ، ٕ

ا ِطـَْد اْلؿَ  ـُ مِـُْف فِل اْلَحَقاِة، َفَلمَّ  ِت، َفاَل َيْبَؼك َغقُْر التَّْصِديِؼ بِاْلَؼْؾِب. قإِكََّؿا َيَتَؿؽَّ

 رالبزاو( ، 2923يعىل ) قأبو( ، 6) اإليؿان ابـ أبل شقبة يف(، و12381أخرجف أمحد ) اعقػ: (1)

، ويف إسـاده طظ بـ مسعدة، وهق ضعقػ، ( مـ حديث أكس 21) ركشػ إستاكؿا يف 

 وقد تػرد بف.

 طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف 1124(، والترمذي )3211أخرجف أبق داود ) اهد:قحسـ بش (2)

، وهق حديث حسـ بشقاهده، وقد خرجتف ( مـ حديث أبل هريرة 2/386(، وأمحد )1181)

 (.551) تخريجل ٕحاديث بؾقغ الؿرام يف
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ؼُ و ـَا َقاَل اْلُؿَحؼِّ ـْ ُه ـَ اْلُعَؾََمِء:قِم ـٍ ُمْسؾٌِؿ، َن ِم َؼ اإْل فنن  ُكؾ  ُمْممِ ـْ َحؼَّ ، يؿانَم

ْساَلِم، َكَؿا َقاَل رَ و َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَسَخ فِل َقْؾبِِف، َقاَم بَِلْطَؿاِل اإْلِ إذا  ،اْلَجَسِد ُمْضَغةً  إِنا فِلوَأ

َٓ وُف، َصُؾَحْت، َصُؾَح اْلَجَسُد ُكؾُّ  ُف، َأ َفاَل  (1)«ِهَل اْلَؼْؾُب وإَِذا َفَسَدْت، َفَسَد اْلَجَسُد ُكؾُّ

ُؼ اْلَؼْؾُب بِاإْل  َّٓ  يؿانَيَتَحؼَّ ْساَلِم، قَتـَْبِعُث اْلجَ وإِ َلْقَس ُكؾ  ُمْسؾٍِؿ واِرُح فِل َأْطَؿاِل اإْلِ

ا َمَع َطَؿِؾ َضِعقًػا، َفاَل َيَتحَ  يؿانُن اإْل قَقْد َيؽُ  فنكفُمْممِـًا،  ًؼا َتامًّ ُؼ اْلَؼْؾُب بِِف َتَحؼ  ؼَّ

ْساَلِم، َفَقؽُ قَج  ـٍ اإْل وُن ُمْسؾًِؿا، قاِرِحِف بَِلْطَؿاِل اإْلِ ، َكَؿا َقاَل  يؿانَلْقَس بُِؿْممِ التَّامَّ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿َتَعاَلك: 

 .{13}احلجرات: [ ڱ

ـَ بِاْلُؽؾِّ قكُ قَلْؿ َيؽُ و  ، ا ُمـَافِِؼق ـِ ـِ َطبَّاسٍ ققَ  قهُ وقَِّة َطَؾك َأَصحِّ التَّْػِسقَرْي  (2)ُل اْب

 ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ُلُف َتَعاَلك: قَيُدل  َطَؾْقِف قَ وْؿ َضِعقًػا إيؿاهنَُكاَن  َبْؾ  ،َغْقِرهِ و

ـْ ُأُج  ،{13}احلجرات: [ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
َٓ َيـُْؼُصُؽْؿ مِ ِرَها، َفَدلَّ َطَؾك قَيْعـِل 

ـِ َأبِل  ملسو هيلع هللا ىلصُل الـَّبِلِّ ققَ َكَذلَِؽ وبِِف َأْطَؿاَلُفْؿ. َما َيْؼَبُؾ  يؿانـَ اإْل َأنَّ َمَعُفْؿ مِ  لَِسْعِد ْب

ا َقاَل َلُف: َلْؿ ُتْعِط ُفاَلًكا و ، َفَؼاَل الـَّبِل   قهُ وقَّاٍص َلؿَّ ـٌ
ُيِشقُر إَِلك  (3)«ُمْسؾِؿٌ  وأَ »: ملسو هيلع هللا ىلصُمْممِ

ُف لَ  ْؼ َمَؼاَم اإْل َأكَّ ْساَلِم الظَّاِهِر،  قهُ  إِكََّؿاو، يؿانْؿ ُيَحؼِّ ُف َمَتك وفِل َمَؼاِم اإْلِ َٓ َرْيَب َأكَّ

، َلِزَم مِـُْف َضْعُػ َأْطَؿاِل اْلجَ  يؿانَضُعَػ اإْل  ـُ
ّـَ اْسَؿ قاْلَباصِ

اِرِح الظَّاِهَرِة َأْيًضا، َلؽِ

ـْ َتَرَك َشْقئًا مِ  يؿاناإْل  ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلص لِفِ قاِجَباتِِف، َكَؿا فِل قَ وـْ َيـِْػك َطؿَّ اكِل ِحق َٓ َيْزكِل الزا

ـٌ  قهُ وَيْزكِل   ها(4)«ُمْمِم

 .طـ الـعؿان بـ بشقر  (1599مسؾؿ برقؿ )و(، 52أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

( مـ صريؼ ططقة العقيف، طـ ابـ طباس 14)سقرة الحجرات، آية: تػسقرهلطبري يف أخرجف ا (2)

يؼ سؾسؾة العقفققـ وهذا إسـاد ضعقػ: ططقة العقيف، ضعقػ، ومدلس، واإلسـاد مـ صر .بؿعـاه

 الؿشفقرة بالضعػ.

 .طـ سعد بـ أبل وقاص  (151مسؾؿ برقؿ )و(، 27أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 .طـ أبل هريرة  (57مسؾؿ برقؿ )و(، 2475أخرجف البخاري برقؿ ) (4)
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 (:7/361) ىوِع الَػَتاقََمْؿُ  َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل و

َتاَرًة ُيْطَؾُؼ َطَؾك َما فِل  يؿانفِل الَؼْؾِب َفاْسُؿ اإل يؿانْصَؾ اإلإَذا ُطِرَف َأنَّ أَ 

ـْ إَقْ 
ـْ التَّْصِديِؼ واِل الَؼْؾبِقَِّة قالَؼْؾِب مِ

َْطَؿاِل الَؼْؾبِقَِّة مِ ْٕ  قَكحْ والتَّْعظِقِؿ واْلَؿَحبَِّة وا

َْطَؿاُل لَ واُل الظَّاِهَرُة قُن إَقْ قَتؽُ و ،َذلَِؽ  ْٕ ئُِؾفُ وِجبَاُتُف قمُ وُف اِزمُ قا َٓ  .َد

ُمْؼَتَضاُه َداِخاًل فِل و يؿانَجِب اإلقُجِعاَل لِؿُ اْلَبَدِن وَتاَرًة َطَؾك َما فِل الَؼْؾِب و 

اهُ  ك إْساَلًما و :ُمَسؿَّ َْٕطََمَل الظااِهَرَة ُتَسؿا ـُ َأنا ا ك اإلوبَِفَذا َيَتَبقا َفا َتْدُخُؾ فِل ُمَسؿا  يَمنَأكا

 .َٓ َتْدُخُؾ فِقِف َتاَرةً وًة َتارَ 

ـَ َهَذا  ـْ التَّْصِديِؼ  يؿانُطؾَِؿ َأنَّ اإلوإَذا َتَبقَّ
ِذي فِل الَؼْؾِب مِ َغْقِر َذلَِؽ واْلُحبِّ والَّ

ـْ إَقْ قَيْسَتْؾِزُم إُمُ 
َْطَؿاِل الظَّاِهَرةِ واِل الظَّاِهَرةِ قَر الظَّاِهَرَة مِ ْٕ َكَؿا َأنَّ الَؼْصَد التَّامَّ  :ا

ُف َيْؿَتـُِع َمَؼاَم اإلو ،َد الُؿَرادِ قُج وَمَع الُؼْدَرةِ َيْسَتْؾِزُم  ـْ اِجِب فِل الَؼْؾِب مِ قال يؿانَأكَّ

َبُف الِعْؾِؿقَّةُ )ُمْؼَتَضاُه َزاَلْت وِجِب َذلَِؽ قِر مُ قَغْقِر ُضفُ  َلْؿ َيبَْؼ و ،فِل َهِذِه الَؿْسَلَلةِ  (الش 

 َّٓ ـِ َهْؾ هُ  يؿانِجَب اإلقفِل َأنَّ مُ  (كَِزاٌع َلْػظِلٌّ )إ اُه  قالَباصِ ُجْزٌء مِـُْف َداِخٌؾ فِل ُمَسؿَّ

ًّٓ  يؿانُن َلْػُظ اإلقَفَقؽُ  ـِ َدا ِزٌم لِْل  قهُ  وِم؟ أَ قاْلُعؿُ و َطَؾْقِف بِالتََّضؿ  ٌل َلُف قَمْعؾُ و يؿانَٓ

َلُة اإلقَثَؿَرٌة َلُف َفَتؽُ و َٓ  ِم؟ وَطَؾْقِف بَِطِريِؼ الؾ زُ  يؿانُن َد

مَ َتاَرًة َهَؽَذا َكَؿا َقْد تَ وُيْسَتْعَؿُؾ َتاَرًة َهَؽَذا  يؿانَحِؼقَؼُة إَْمِر َأنَّ اْسَؿ اإلو  :َؼدَّ

ْساَلِم أَ  يؿانُقِرَن اْسُؿ اإلفنذا  ـِ َفَؼْط.  وبِاإْلِ ًّٓ َطَؾك الَباصِ إِْن ُأْفِرَد اْسُؿ واْلَعَؿِؾ َكاَن َدا

ـَ وَفَؼْد َيَتـَا يؿاناإل
 ُص. قبَِفَذا َتْلَتؾُِػ الـ ُص والظَّاِهَر وُل الَباصِ

ٓا اهلُل قَأْطاَلَها قَ َن ُشْعَبًة: قَسْبعُ وبِْضٌع  يَمناإْل »: ملسو هيلع هللا ىلص ُلفُ قَفؼَ  َٓ إَلَف إ َأْدَكاَها وُل 

ـْ الطارِيِؼ  ََٕذى َط ـْ اإلاْلَح وإَماَصُة ا َفَدَخَؾ فِقِف  يؿان. ُأْفِرَد َلْػُظ اإل(1)«يَمنَقاُء ُشْعَبٌة ِم

ـُ 
ِف  يَمناإْل »َحِديِث ِجْبِريَؾ:  فِل ملسو هيلع هللا ىلصُلُف ققَ والظَّاِهُر والَباصِ ـَ بَِالؾا َماَلئَِؽتِِف وَأْن ُتْمِم

ٓا اهللُ » :ملسو هيلع هللا ىلصلِِف قَذَكَرُه َمَع قَ  «ِم أِخرِ قاْلقَ وُرُسؾِِف و ُكُتبِفِ و َٓ إَلَف إ ْساَلُم َأْن َتْشَفَد َأْن  اإْلِ

، والؾػظ لؿسؾؿ، وطـد طـ أبل هريرة  (35مسؾؿ برقؿ )و(، 9أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 ظ: بضع وستقن.البخاري بؾػ
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ًدا َرسُ و ِف  ُل قَأنا ُُمَؿا اَلَة والؾا  «َتُحجا الَبْقَت وَرَمَضاَن،  مَ قَتُص وَكاَة، ُتْمتَِل الزا وُتِؼقَؿ الصا

ـْ  ًدا َط ْسُؿ فِل َذاَك الَحِديِث ُمَجرَّ
ِ
ُف آ ـْ اْسِؿ اإِلْساَلِم َذَكَر َما َيُخص  ا َأْفَرَدُه َط َفَؾؿَّ

ْقتَِراِن.
ِ
 آ

 ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ َتَعاَلك لفققَ واإِلْساَلِم  ٌن بِاْسؿِ وفِل َهَذا الَحِديِث َمْؼرُ و 

ـُ َفؾَ  ،{42}آل عمران: [ ڃ ڄ ڄ ڄ
َن وَأَتك بِاْلَعَؿِؾ الظَّاِهِر دُ  قَدَخَؾ فِقِف الَباصِ

ِذي هُ  ـِ الَّ ي ـْ َأَتك بِالدِّ ـْ مِؿَّ ـِ َلْؿ َيُؽ
ِف اإِلْساَلمُ  قالَباصِ او ،ِطـَْد الؾَّ ُقِرَن اإِلْساَلُم إذا  َأمَّ

 [ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿لف َتَعاَلك قَكَؿا فِل قَ  يؿانبِاإْل 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ُلُف: ققَ و ،{13}احلجرات:

 ۀ ڻ ڻ﴿لف َتَعاَلك ققَ و، {36-32 الذاريات:} ﴾ ڃ ڃ

ْساَلِم إَْطَؿاُل الظَّاِهَرُة َكَؿا  ،{32}األحزاب: [ ہ ۀ َفَؼْد ُيَراُد بِاإْلِ

ـْ الـَّبِلِّ  ِذي فِل الُؿْسـَِد َط ُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصفِل َحِديِث َأَكٍس الَّ ْساَلُم َطاَلكِ »: َأكَّ  يَمناإْل وَقٌة اإْلِ

ْفَراِد و. (1)«فِل الَؼْؾِب  َلَة الؾَّْػِظ َتْخَتؾُِػ بِاإْلِ َٓ ـْ َطؾَِؿ َأنَّ َد ْقتَِراِن َكَؿا فِل اْسِؿ وَم
ِ
آ

ـِ والَػِؼقِر  ـْ إَْسَؿاِء واْلَبْغِل واْلُؿـَْؽِر وِف واْلَؿْعرُ واْلِؿْسؽِق
َكَؿا فِل وَغْقِر َذلَِؽ مِ

ْبَفُة فِل َهَذا َطَجِؿَفا َزاَحْت وُلَغاِت َسائِِر إَُمِؿ؟ َطَربَِفا   اهلُل َأْطَؾُؿ.وَباِب لاَطـُْف الش 

 (.555-7/551) رلّىع اٌفراوياكظر و

 حدٜح جربٌٜ فٝ٘ َساتب ايدٜٔ. ?
ُّ َكََم فِلاإِلْساَلِم  َشْقُخ َقاَل   (: 7/351) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْلَحؼ  فِل َذلَِؽ َما َبقَّـَُف الـَّبِل   ي َأْهَؾُف َثاَلَث وفِل َحِديِث ِجْبِريَؾ َفَجَعَؾ الدِّ

َٗا:َٚأَصَبَؼاٍت:  َٗا َٚأٚاإِلْساَلُم  ُي ـْ و ،اإِلْحَسانُ  َٖاَأِعالٚ يؿاناإلَضُط ك الُعْؾَقا َصَؾ إلَ وَم

تِل َتؾِقَفا. َفالوَفَؼْد  ـٌ  ـُ ِس حْ ؿُ َصَؾ إَلك الَّ
ـُ ُمْسؾِؿٌ وُمْممِ

ا الُؿْسؾُِؿ َفاَل َيِجُب و: الُؿْممِ َأمَّ

َة َطَؾك َهِذِه إَْصـَاِف وَن ُمْممِـًا. قَأْن َيؽُ  َقاَل ، الثَّاَلَثةِ  َهَؽَذا َجاَء الُؼْرآُن َفَجَعَؾ إُمَّ

 .تؼدم تخريجف قريًبا اعقػ: (1)



 22     أركان اإليَمن واإلسالم 

 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿َتَعاَلك: 

 [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ِذي َلْؿ َيُؼْؿ بِ  ،{37}فاطر:  قاْلُؿْؼَتِصُد هُ والظَّالُِؿ لِـَْػِسِف  قهُ  يؿاناِجِب اإلقَفاْلُؿْسؾُِؿ الَّ

ـُ الُؿْطَؾُؼ الَِّذي َأدَّى ال
مَ واِجَب قاْلُؿْممِ ابُِؼ بِاْلَخْقَراِت هُ و :َتَرَك الُؿَحرَّ  قالسَّ

ـُ  ُف َيَراهُ  اْلُؿْحِس َف َكَلكَّ   ه.االَِّذي َطَبَد الؾَّ

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل و  (: 7/12) يوِع اٌَفَراىَِِج

ْساَلِم يؿانَصَؾَح بِاإْل إذا  َؼْؾَب ال َفُعؾَِؿ َأنَّ  : يؿاناإل مـ قهو: َصَؾَح الَجَسُد بِاإْلِ

ـَُؽؿْ َهَذا ِجْبرِيُؾ َج »جبرائقؾ:  ُف َقاَل فِل َحِديِث َيُدل  َطَؾك َذلَِؽ َأكَّ  ُؿُؽْؿ دِي . «اَءُكْؿ ُيَعؾِّ

ـَ هُ  ي ْساَلُم  قَفَجَعَؾ الدِّ ـْ هُ و يؿاناإْل واإْلِ
ـَ َأنَّ ِديـَـَا َيْجَؿُع الثَّاَلَثَة َلؽِ ْحَساُن. َفَتَبقَّ  قاإْلِ

ـٌ ُثؿا ُُمْ  َدَرَجاٌت َثاَلٌث: ـٌ ُمْسؾٌِؿ ُثؿا ُمْمِم  ٹ ٿ ٿ ٿ﴿َعاَلك: َكَؿا َقاَل تَ  ،ِس

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .{37}فاطر: [ ڄ ڄ

ابُِؼ كاَِلُهَؿا َيْدُخُؾ الَجـََّة باَِل ُطؼُ واْلُؿْؼَتِصُد و   ِخاَلِف الظَّالِِؿ لِـَْػِسِف.َبٍة بِ قالسَّ

ْساَلِم الظَّاِهِر َمَع َتْصِديِؼ الَؼْؾِب و ـْ َأَتك بِاإْلِ ـْ َلْؿ َيُؼْؿ  :َهَؽَذا َم
بَِؿا َيِجُب َطَؾْقِف َلؽِ

ـْ اإل
ـِ  يؿانمِ ٌض لِؾْ  فنكف :الَباصِ  ِطقِد َكَؿا َسَقْلتِل َبَقاُكُف إْن َشاَء اهلُل.قُمَعرَّ

ـْ ِجَفِة َكْػِسِف  قَففُ  َأماا اإِلْحَسانُ و 
ـْ اإلوَأَطؿ  مِ

ـْ ِجَفِة َأْصَحابِِف مِ
. يؿانَأَخص  مِ

ـْ ِجَفِة َكْػِسفِ  يَمناإْل و
ـْ ِجَفةِ و َأَطؿ  مِ

ـْ اإِلْساَلِم. َأَخص  مِ
 َأْصَحابِِف مِ

ْحَساُن َيْدُخُؾ فِقِف اإل َن قاْلُؿْحِسـُ و ،َيْدُخُؾ فِقِف اإِلْساَلمُ  يؿاناإْل و ،يؿانَفاإْلِ

ـَ  ـْ الُؿْممِـِق
ـَ قاْلُؿْممِـُ و ،َأَخص  مِ ـْ الُؿْسؾِِؿق

 ه.اَن َأَخص  مِ
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 اجبات أخس٣؟ َٚع إٔ يف اإلضالّ  اجباتٚملاذا اقتصس يف اذتدٜح ع٢ً مخط١  @ 
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 7/361) يوِع اٌَفَراىَِِج

ْقُخ َأبُ  اَلِح  وَطْؿرِ  قَقاَل الشَّ ـُ الصَّ ُحْؽُؿ اإِلْساَلِم فِل الظَّاِهِر َيْثبُُت و :ْب

ـِ  َفاَدَتْق ُمْعَظَؿَفا وكَِفا َأْضَفَر َشَعائِِر اإِلْساَلِم قؽَ إِكََّؿا َأَضاَف إَلْقِفَؿا إَْرَبَع لِ وبِالشَّ

 ه.ااْكِحاَللِفِ  وَتْرُكُف َلَفا ُيْشِعُر بَِحؾِّ َقْقِد اْكِؼَقاِدِه أَ وبِِؼَقامِِف بَِفا َيتِؿ  اْستِْساَلُمُف و

A ٜطًل ع٢ً املٓافكني َطًُني؟ ٌٖ 
 يطؾؼ طؾقفؿ يف الظاهر: مامل يظفر مـ أحدهؿ كػره.

ُّ َكََم فِلاإِلْساَلِم  َشْقُخ َقاَل    (:7/351) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـَ و ِؼق
ـَافِ ـَ فِل الظااِهرِ َيْجرِي َطَؾك الُؿ َػَؼ الُعَؾََمُء َطَؾك َأنا اْسَؿ الُؿْسؾِِؿق َقْد اتا

ُفْؿ اْسَتْسَؾؿُ  َكا اَلِة الظَّاِهَرةِ قبَِؿا َأتَ  قَأتْ و :ا َضاِهًراقِٕ ـْ إَْطَؿاِل الظَّاِهَرِة بِالصَّ
ا بِِف مِ

َكاِة الظَّاِهَرِة و ِر َكَؿا َكاَن الـَّبِل  ُيْجِري َطَؾْقِفْؿ َأْحَؽاَم اْلِجَفاِد الظَّاهِ واْلَحجِّ الظَّاِهِر والزَّ

ـْ اإلقاتََّػؼُ و ،اإِلْساَلِم الظَّاِهرِ 
ـْ َمَعُف َشْلٌء مِ ـْ َلْؿ َيُؽ ُف َم َكَؿا َقاَل  قَففُ  يؿانا َطَؾك َأكَّ

 ه.ا{132}النساء: [ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿َتَعاَلك: 

B ّ؟َٔ نإ فٝ٘ ْفام عًُٞ، ٌٖ ٜطًل عًٝ٘ اضِ اإلضال 
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل    (:7/351) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ َكاَن فِقِف  ك ُمْسؾًِؿا إْذ َلْقَس هُ و إيؿانَفَؿ إَِذا وَن الُؿـَافِِؼ الَؿْحِض ودُ  قكَِػاٌق ُيَسؿَّ

َما فِقِف َبَقاٌض فنن  ،ؼ  بِفِ َبْؾ اْسُؿ الُؿـَافِِؼ َأَح  يؿانَكاَن كَِػاُقُف َأْغَؾَب َلْؿ َيْسَتِحؼَّ اْسَؿ اإل

ـْ َبَقاِضِف هُ قَس واٌد قَس و
ْبقَِض َكَؿا َقاَل ِد َأَحؼ  مِـُْف بِاْسِؿ إَ قبِاْسِؿ إَْس  قاُدُه َأْكَثُر مِ

او ،{161}آل عمران: [ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿َتَعاَلك:  َكاَن إذا  َأمَّ

ـَ الؿَ قَمَعُف كَِػاٌق َيْسَتِحؼ  بِِف الوُف َأْغَؾَب إيؿاك ـْ الُؿْممِـِق
ـْ َأْيًضا مِ ـَ قطُ قِطقَد َلْؿ َيُؽ ِدي

 ه.ابِاْلَجـَّةِ 
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ـُ  ُظ افِ الَح  اَل قَ  ِِِغ اٌُؼٍُ ّم ٍب َج رَ  اب ُِوَِ ىَجا  (:2) يِث دِ حِ  رِح ّم َش  احِلَى

ْساَلِم، َفاَل َيـَْتِػل بِاْكتَِػاِء َبْعِض و ا اْسُؿ اإْلِ َماتِِف، اْكتَِفاِك بَ  واِجَباتِِف، أَ وَأمَّ ْعِض ُمَحرَّ

قَِّة، و ْتَقاِن بَِؿا ُيـَافِقِف بِاْلُؽؾِّ ِحقَحِة َكْػُل وإِكََّؿا ُيـَْػك بِاإْلِ ـَِّة الصَّ ـَ الس 
َٓ ُيْعَرُف فِل َشْلٍء مِ

ـْ 
ـْ َتَرَك َشْقًئا مِ ْساَلِم َطؿَّ

ـْ  يؿان، َكَؿا ُيـَْػك اإْل اِجَباتِفِ واإْلِ
ـْ َتَرَك َشْقًئا مِ اِجَباتِِف، وَطؿَّ

َماِت،وإِْن َكاَن َقْد و  ه.اإِْصاَلُق الـَِّػاِق َأْيًضاو َرَد إِْصاَلُق اْلُؽْػِر َطَؾك فِْعِؾ َبْعِض اْلُؿَحرَّ

C  ؟﴾اٜٛا أٜٗا ايرٜٔ آَٓ﴿صاحب ايهبري٠ يف خطاب ايػسع: ٌٖٚ ٜدخٌ املٓافل 
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (:7/351) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ َأْضَفَر اإل :الَٚأ ﴾ڄ ڄ ڄ  ﴿ نِنَّ الِخَطاَب بِ فَ   يؿانَيْدُخُؾ فِقِف َم

ـِ و ـْ  :َيْدُخُؾ فِقِف فِل الظَّاِهرِ  ،إِْن َكاَن ُمـَافًِؼا فِل الَباصِ ـْ َلْؿ َيُؽ َٓ َيْدُخُؾ فِقِف َم َفَؽقَْػ 

ا. و ،ُمـَافًِؼا ـَ َحؼًّ ـْ الُؿْممِـِق
ـْ مِ ا  َحِؼقَؼُتفُ وإِْن َلْؿ َيُؽ ـَ َحؼًّ ـْ الُؿْممِـِق

ـْ مِ ـْ َلْؿ َيُؽ َأنَّ َم

ُف ُمْسؾٌِؿ  ـَ َأْهِؾ وَد فِل الـَّاِر قَيْؿـَُعُف الُخؾُ  إيؿانَمَعُف وُيَؼاُل فِقِف: إكَّ َهَذا ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف َبْق

ـَِّة. ـْ َهْؾ ُيْطَؾُؼ َطَؾْقِف اْسُؿ اإل الس 
 ؟يؿانَلؽِ

. َٓ وا فِقِف َفِؼقَؾ: ُيَؼاُل ُمْسؾٌِؿ قالَِّذي َتـَاَزطُ  قَهَذا هُ   ـٌ
قِقَؾ: َبْؾ ُيَؼاُل: و ُيَؼاُل: ُمْممِ

. ـٌ
 ُمْممِ

ـٌ َكاقُِص اإل التاْحِؼقُؼ َأْن ُيَؼاَل:و
ُف ُمْممِ ـٌ بِ  ،يؿانإكَّ

َٓ و ،ِف َفاِسٌؼ بَِؽبِقَرتِفِ نيؿاكُمْممِ

ْسَؿ الُؿْطَؾَؼ والؽَِتاَب فنن  :الُؿْطَؾِؼ  يؿانُيْعَطك اْسَؿ اإل
ِ
ـََّة َكَػَقا َطـُْف آ  .الس 

َنَّ َذلَِؽ إيَجاٌب َطَؾْقِف قَرُس وبِِف  ُلُف فِقَؿا َأَمَر اهللُ وَيَتـَا يؿاناْسُؿ اإلو 
ِ
َتْحِريٌؿ وُلُف ٕ

ِزٌم َلُف َكَؿا َيْؾَزُمُف َغْقُرُه  قهُ وَطَؾْقِف  َطَؾك َهَذا و إِكََّؿا الَؽاَلُم فِل اْسِؿ الَؿْدِح الُؿْطَؾِؼ:وَٓ

 ائَِػ:قُؾ فِقِف َثاَلُث صَ َيْدُخ  يؿانَفاْلِخَطاُب بِاإْل 

ا * ـُ َحؼًّ
 .َيْدُخُؾ فِقِف الُؿْممِ
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ْرِك  أخرةا فِل قإِْن َكاكُ وَيْدُخُؾ فِقِف الُؿـَافُِؼ فِل َأْحَؽامِِف الظَّاِهَرِة و*   فِل الدَّ

ـْ الـَّاِر: 
ـِ يُ  قهُ وإَْسَػِؾ مِ ُت َلُف ْثبَ ِهِر يُ فِل الظَّاو يؿاناإْل و َطـُْف اإِلْساَلمُ  كـْػَ فِل الَباصِ

 .الظَّاِهرُ  يؿاناإْل واَلُم اإِلْس 

ـَ َأْسَؾؿُ و*   ِذي ـْ  :بِِفؿْ قفِل ُقؾُ  يؿانإِْن َلْؿ َتْدُخْؾ َحِؼقَؼُة اإلوا قَيْدُخُؾ فِقِف الَّ
َلؽِ

ـْ اإل
ْساَلِم ُيَثابُ و يؿانَمَعُفْؿ ُجْزٌء مِ  ه.اَن َطَؾْقفِ قاإْلِ

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

 .{13}احلجرات: [ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 7/238) يوِع اٌَفَراىَِِج

 ک ک ک ڑ﴿لف َتَعاَلك قفِل قَ  إيؿان فِل الُؼْرآِن إْساَلًما باَِل  َقْد َأْثَبَت اهللُ و

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ِٓفِل  ْد َثَبَت قَ و. {13}احلجرات: [ ۀ ۀ ڻ ڻ ُِ ـِ  اٌصَِّذَُذ ـْ َسْعِد ْب َط

ـْ َلْؿ و-اَيٍة َقَسَؿ َقْسًؿا وفِل رِ و -َرْهًطا ملسو هيلع هللا ىلصقَّاٍص َقاَل: َأْطَطك الـَّبِل  وَأبِل  َتَرَك فِقِفْؿ َم

ـْ ُفاَلٍن؟ فَ قَأْطَجُبُفْؿ إَللَّ َفُؼْؾت: َيا َرُس  قهُ وُيْعَطُف  ََراقَل الؾَِّف ما َلؽ َط َٕ ِف إكِّل  ُه َالؾَّ

ُدَها َطَؾلَّ َرُس وُلَفا َثاَلًثا ق. َأقُ «ُمْسؾًَِم  وأ» :ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قُمْممِـًا َفَؼاَل َرُس   ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قُيَردِّ

ُجَؾ »َثاَلًثا ُثؿَّ َقاَل:  ُْططِل الرا َٕ ل  ـُْف َِمَاَفَة َأْن َيُؽباُف اهللُ َغْقُرُه َأَحبُّ وإكِّ ْجِفِف وَطَؾك  إَللا ِم

ـُؼِ »اَيٍة: وفِل رِ و (1)«فِل الـاارِ  ـَ ُط ًٓ تَ َقاَل: َأقِ وَكتِِػل ول َفَضَرَب َبْق  . (2)«َأْي َسْعٌد  ا

ـْ َأْهؾِِف ُدُخ  ْساَلُم الَِّذي َكَػك اهللُ َفَفَذا اإلِ  إْساَلٌم  قبِِفْؿ َهْؾ هُ قفِل ُقؾُ  يؿانَل اإلقَط

؟ قَن َطَؾْقِف؟ َأْم هُ قُيَثابُ  ـَ ـْ ِجـِْس إْساَلِم الُؿـَافِِؼق
 مِ

ِن َمْشفُ قفِقِف قَ   َؾِػ قَٓ  :اْلَخَؾِػ وَراِن لِؾسا

 .طـ سعد بـ أبل وقاص  (151مسؾؿ برقؿ )و(، 27أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .أخرج هذه الرواية مسؾؿ يف أحد صرق الحديث السابؼ (2)
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َُا:  ُٖ ُف إْساَلٌم ُيَثابُ  َأَحُد ـْ الُؽْػِر وْقِف َن َطؾَ قَأكَّ
ـْ وَهَذا َمرْ و ،الـَِّػاِق وُيْخِرُجُفْؿ مِ يٌّ َط

ـِ  ـِ ِسقِريـ والَحَس ـِ َزْيٍد ققَ  قهُ و :َأبِل َجْعَػٍر الَباقِرِ و، إِْبَراِهقَؿ الـََّخِعلواْب اِد ْب ل َحؿَّ

ـِ َحـَْبٍؾ و ِف التستري وَأْحَؿد ْب ـِ َطْبِد الؾَّ ـْ َأْهِؾ ولِّ َأبِل َصالٍِب الَؿؽِّ وَسْفِؾ ْب
َكثِقٍر مِ

ـَِّة والَحِديِث   اْلَحَؼائِِؼ. والس 

ـَْبٍؾ: ـُ َح ـُ إْس  َقاَل َأْحَؿد ْب ُؾ ْب َثـَا ُمَممَّ ـِ زَ  طقؾاؿَحدَّ اِر ْب ـْ َطؿَّ َقاَل:  اذانَط

ـُ قَسِؿْعت ِهَشاًما َيؼُ  ٌد َيؼُ وُل: َكاَن الَحَس ِن: ُمْسؾٌِؿ قُمَحؿَّ .وَٓ ـٌ
  َيَفاَباِن: ُمْممِ

ـَْبٍؾ:و ـُ َح َثـَا َأبُ  َقاَل َأْحَؿد ْب  قَأبُ وَشِريٌؽ وَسَؾَؿَة الخزاطل َقاَل: َقاَل َمالٌِؽ  قَحدَّ

ـُ َطقَّاٍش  ـُ َأبِل َسَؾَؿَة وَبْؽِر ْب ـُ َسَؾَؿَة وَطْبُد الَعِزيِز ْب اُد ْب ـُ َزْيٍد: اإلوَحؿَّ اُد ْب  يؿانَحؿَّ

ْقَراُر والَؿْعِرَفُة  ـَ اإِلْساَلِم اْلَعَؿُؾ إواإْلِ ُق َبْق ـَ َزْيٍد ُيَػرِّ اَد ْب َيْجَعُؾ  يؿاناإْل وَّٓ َأنَّ َحؿَّ

ا  يؿاناإل ا.وَخاصًّ ْساَلَم َطامًّ
 اإْلِ

ْستِْساَلُم َخ  قَأنَّ َهَذا اإِلْساَلَم: هُ  :ٍُ ايجَّاِْٞٛايَكٚ 
ِ
ْبِل قآ اْلَؼْتِؾ مِثَْؾ وَف السَّ

. َقالُ  ـَ ارٌ هَ وا: قإْساَلِم الُؿـَافِِؼق ِء ُكػَّ َٓ ـْ َلْؿ وبِِفْؿ قَلْؿ َيْدُخْؾ فِل ُقؾُ  يؿاناإلفنن  ُم َم

ـِ َكْصٍر الَؿرْ وَهَذا اْختَِقاُر الُبَخاِريِّ وَكافٌِر.  قفِل َقْؾبِِف َففُ  يؿانَيْدُخْؾ اإل ِد ْب  .ِزيوُمَحؿَّ

ـَ َقالُ وقال:  ِذي َٓ ُيَثابُ َكنِْساَلِم الُؿـَافِؼِ  قا: إنَّ َهَذا اإِلْساَلَم هُ قَالَّ ـَ  ا: قَن َطَؾْقِف َقالُ قق

َف َكَػك َطـُْفْؿ اإل َنَّ الؾَّ
ِ
ـْ ُكِػَل َطـُْف اإلو ،يؿانٕ ِء: اإِلْساَلُم وَكافٌِر.  قَففُ  يؿانَم َٓ َقاَل َهُم

. و يؿاناإْل  قهُ  ـٌ
ـٍ ُمْسؾٌِؿ وُكؾ  ُمْسؾٍِؿ ُمْممِ ـَ َغْقرَ وُكؾ  ُمْممِ اَق ُمْسؾِِؿق ـْ َجَعَؾ الُػسَّ  َم

ـَ فِل قَ  َٓ َيْجَعَؾُفْؿ َداِخؾِق ـَ َلِزَمُف َأْن   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لف َتَعاَلك قُمْممِـِق

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لف َتَعاَلك قفِل قَ و ،{6}ادائدة: [ پ پ ٻ

َٓ  يؿانا بِاْسِؿ اإلقْؿ إكََّؿا ُدطُ فنهنَأْمَثاِل َذلَِؽ و ،{3}اجلمعة: [ پ پ پ پ

ـْ  ـْ َلْؿ َيُؽ  ُمْممِـًا َلْؿ َيْدُخْؾ فِل َذلَِؽ. بِاْسِؿ اإِلْساَلِم َفَؿ

ـَ َقالُ  اُب َهَذا َأْن ُيَؼاَل:قَج و ِذي َؾِػ: إكَُّفْؿ َخَرُج قالَّ ـْ السَّ
ـْ اإلقا مِ

إَلك  يؿانا مِ

ـْ اإلقلُ قاإِلْساَلِم َلْؿ َيؼُ 
ُف َلْؿ َيْبَؼ َمَعُفْؿ مِ اِرِج قُل الخَ قَشْلٌء َبْؾ َهَذا قَ  يؿانا: إكَّ

ـَ َقالُ و اْلُؿْعَتِزَلِة.و ِذي ـَِّة الَّ اُق َيْخُرُج قلُ قا َهَذا َيؼُ قَأْهُؾ الس  ـْ الـَّاِر قَن: الُػسَّ
َن مِ
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َػاَطِة.  َٓ ُيْطَؾُؼ َطَؾْقِفْؿ اْسُؿ اإلقا َيْخُرُج إيؿاكإِنَّ َمَعُفْؿ وبِالشَّ ـْ 

ـْ الـَّاِر. َلؽِ
 :يؿانَن بِِف مِ

َنَّ اإل
ِ
ِء َلْقُس و ،َل الَجـَّةِ قُدُخ واَب قؼ  َصاِحُبُف الثَّ الَِّذي َيْسَتحِ  قالُؿْطَؾَؼ هُ  يؿانٕ َٓ ا قَهُم

ـْ َأْهؾِِف 
َنَّ الِخَطاَب بَِذلَِؽ هُ  :يؿانَن فِل الِخَطاِب بِاإْل قُهْؿ َيْدُخؾُ ومِ

ِ
ـْ َدَخَؾ  قٕ لَِؿ

ُن َقْد قَفَؽْقَػ َيؽُ  يؿانصَِب لَِقْػَعَؾ َتَؿاَم اإلقإكََّؿا ُخ  فنكف :إِْن َلْؿ َيْسَتْؽِؿْؾفُ و يؿانفِل اإل

ُف َقْبَؾ الِخَطاِب  ـْ اإلقُكـَّا َقْد َتَبقَّـَّا َأنَّ َهَذا الَؿْلمُ إٓ و ،َأَتؿَّ
َقْبَؾ الِخَطاِب:  يؿانَر مِ

ـْ و َغْقُر  ﴾ڄ ڄ ڄ  ﴿ا بِِف َفاْلِخَطاُب بِ  وُأمِرُ َبْعَد َأْن  يؿاناإل إِكََّؿا َصاَر مِ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿لِِف: ققَ 

  ...َكَظائِِرَهاو ،{12}احلجرات: [ ﮷

لِقُؾ َطَؾك َأنَّ اإِلْساَلَم الَؿْذكُ و َأكَُّفْؿ و ،َن َطَؾْقفِ قإْساَلٌم ُيَثابُ  قهُ أية َر فِل قالدَّ

ُف َقاَل: ا ُمـَافِ قَلْقُس  ـَ َأكَّ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ِؼق

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ُثؿَّ َقاَل:  ،{13}احلجرات: [ ڱ ڱ ڳ ڳ

َلُف َمَع َهَذا قَرُس وا الؾََّف قَأَصاطُ إذا  َفَدلَّ َطَؾك َأكَُّفؿْ  ،{13}احلجرات: [ ہ ۀ ۀ ڻ

 . أخرةَحابٌِط فِل  اْلُؿـَافُِؼ َطَؿُؾفُ وآَجَرُهْؿ اهلُل َطَؾك الطَّاَطِة.  :اإِلْساَلمِ 

ـَ و فنكفَأْيًضا و ـَ فنن  :َصَػُفْؿ بِِخاَلِف ِصَػاِت الُؿـَافِِؼق َصَػُفْؿ بُِؽْػِر فِل والُؿـَافِِؼق

ُفْؿ ُيْبطِـُ وبِِفْؿ قُقؾُ   ڦ ڦ ڤ ڤ﴿َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:  :نَ وَن ِخاَلَف َما ُيْظِفرُ قَأكَّ

 چ ڃ ڃ﴿ ،{4}البقرة: [ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڌ ڌ ڍ﴿ ،{3}البقرة: [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 گ گ گ ک ک﴿َقاَل: وأَياِت.  {11}البقرة: [ ڈ ڈ ڎ ڎ

 [ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

اِهِفْؿ َما قَن بَِلفْ قلُ قَأكَُّفْؿ َيؼُ و :َن َيِصُػُفْؿ فِل الُؼْرآِن بِاْلَؽِذِب قَفاْلُؿـَافِؼُ  ،{1}ادنافقون:

ـْ الُؽْػِر َما ُيَعاَقبُ قل ُقؾُ بَِلنَّ فِ وبِِفْؿ قَلْقَس فِل ُقؾُ 
ِء َلْؿ َيِصْػُفْؿ و :َن َطَؾْقفِ قبِِفْؿ مِ َٓ َهُم

ا ادَّطَ  ـْ َلؿَّ
ـْ َذلَِؽ َلؽِ

ُس  يؿانا اإلقبَِشْلِء مِ  گ گ گ گ ک﴿ِل: قَقاَل لِؾرَّ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
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َٓ َيْسَتْؾِزُم أَ  يؿانَكْػُل اإلو. {13}احلجرات: [ۀ ـَ قكُ قْن َيؽُ الُؿْطَؾِؼ  َكَؿا فِل ا ُمـَافِِؼق

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لِِف: ققَ 

ٹ  ﴿ُثؿَّ َقاَل:  ،{1}األىفال: [ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

چ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ـْ َكَذلَِؽ قَمْعؾُ و ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ـْ َلْؿ َيُؽ ُف َلْقَس َم ـْ قَيؽُ  :ٌم َأكَّ
ُن ُمـَافًِؼا مِ

َٓ َيؽُ  ـْ الـَّاِر َبْؾ 
ْرِك إَْسَػِؾ مِ اِجِب َفـُِػَل َطـُْف َكَؿا قال يؿانُن َقْد َأَتك بِاإْل قَأْهِؾ الدَّ

ـْ َتَرَك َبْعَض مَ  ُر إَْسَؿاِء َطؿَّ
ا قا َيِجُب َطَؾْقِف َفَؽَذلَِؽ إَْطَراُب َلْؿ َيْلتُ ُيـَْػك َسائِ

ـْ اإلقإِْن َكاكُ وَفـُِػَل َطـُْفْؿ لَِذلَِؽ  :اِجِب قال يؿانبِاإْل 
ـَ َمَعُفْؿ مِ َن قَما ُيَثابُ  يؿانا ُمْسؾِِؿق

 َطَؾْقِف. 

ـَ فِل اإِلْساَلِم اْبتَِداءً و اِخؾِق ـْ َلْؿ َيْعِرْف َبْؾ َحاُل َأكْ  :َهَذا َحاُل َأْكَثِر الدَّ َحَؼائَِؼ  َثِر َم

ُجَؾ فنن  :يؿاناإل اُر ُيَؼاتَ  تَِؾ َحتَّك َأْسَؾؿَ ققُ إذا  الرَّ ا قَن َحتَّك ُيْسؾِؿُ قؾُ َكَؿا َكاَن الُؽػَّ

ْساَلِم َفَجاَء َفَلْسَؾؿَ  وَأْسَؾَؿ َبْعَد إَْسِر أَ  وأَ  ُس  فنكف :َسِؿَع بِاإْلِ ِل قُمْسؾٌِؿ ُمْؾَتِزٌم َصاَطَة الرَّ

َرْت َلُف فنن  يؿانَلْؿ َتْدُخْؾ إَلك َقْؾبِِف الَؿْعِرَفُة بَِحَؼائِِؼ اإلو ـْ َتَقسَّ َهَذا إكََّؿا َيْحُصُؾ لَِؿ

ا بَِػْفِؿ الُؼْرآِن  :َأْسَباُب َذلَِؽ  ا بُِؿَباَشَرِة َأْهِؾ اإلوإمَّ ْقتَِداِء بَِؿا َيْصُدُر َطـُْفْؿ و يؿانإِمَّ
ِ
آ

ـْ إَقْ 
َ واِل قمِ ْٕ ِف َيْفِديِف بَِفا. و ،ْطَؿالِ ا ـْ الؾَّ

ٍة مِ ا بِِفَداَيِة َخاصَّ  إِمَّ

ـِ اإِلْساَلِم َما َيْدطُ و ـْ َمَحاِس
ْكَساُن َقْد َيْظَفُر َلُف مِ ُخ قاإْلِ إِْن َكاَن وِل فِقِف قُه إَلك الد 

ـَ َأْهؾِِف ولَِد َطَؾْقِف وَقْد  ِئ وَبْعُض َمَساوَبْعُض َمَحاِسـِِف  ُيِحب ُف َفَؼْد َضَفَر َلفُ  فنكفَتَربَّك َبْق

اِر.  ِء َقْد َيْرَتاُب والُؽػَّ َٓ ـْ َهُم
َبَف الَؼاِدَحَة فِقِف إذا  َكثِقٌر مِ َٓ ُيَجاِهُد فِل َسبِقِؾ وَسِؿَع الش 

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿لِِف: قَداِخاًل فِل قَ  قَفَؾْقَس هُ  :الؾَّفِ 

ُمـَافًِؼا  قهُ َلْقَس و ،{12}احلجرات: [ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

ـِ ُمْضِؿًرا لِْؾُؽْػِر َفاَل هُ  ا  قفِل الَباصِ ـَ َحؼًّ ـْ الُؿْممِـِق
ـَ  قَٓ هُ ومِ ـْ الُؿـَافِِؼق

 قَٓ هُ ومِ

ـْ َأْصَحاِب الَؽَبائِِر َبْؾ َيْلتِل بِالطَّاَطاِت الظَّاِهَرِة 
تِل  يؿانَٓ َيْلتِل بَِحَؼائِِؼ اإلوَأْيًضا مِ الَّ
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اُن بَِفا مِ قَيؽُ  ـَ َحؼًّ ا  قَلْقَس هُ و إيؿانَفَفَذا َمَعُف  :ـْ الُؿْممِـِق ـَ َحؼًّ ـْ الُؿْممِـِق

ُيَثاُب ومِ

ـْ الطَّاَطاِت 
 ،{13}احلجرات: [ ڳ گ گ﴿لَِفَذا َقاَل َتَعاَلك: و ،َطَؾك َما َفَعَؾ مِ

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿لَِفَذا َقاَل: و

 [ ک ک﴿لُِؽْؿ: قل فِل قَ َيْعـِ  ،{11}احلجرات: [ خب حب جب يئ ىئ

 ه.ا{13}احلجرات:

ـُ الؼقِِّؿ   :(4/17) دِ ائِ قالػَ  عِ ائِ َد بَ  لفِ َقاَل اإِلَماُم اْب

 [ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ :لف تعاىلقفؾفذا كان ق

  :هقجقل يؿانٓ لؿطؾؼ اإل ،الؿطؾؼ يؿانا للقً ػْ كَ  ،{13}احلجرات:

 .ال لف ذلؽالؿـافؼ ٓ يؼو ،أسؾؿـا :اقلقذن لفؿ أن يؼأ وأأكف أمرهؿ  :َٓٗا 

  .نققال الؿـافؼ :مل يؼؾو .قالت إطراب :أكف قال :َٓٗاٚ 

 ،راء الحجراتومـ  ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللقا رسوأن همٓء الجػاة الذيـ كاد :َٓٗاٚ 

 .كػراوٓ كػاقا  ،جػاءوتف غؾظة مـفؿ قق صقاهتؿ فقا أصقرفعو

مل يـػ و ،{13}احلجرات: [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :أكف قال :َٓٗاٚ 

  .يؿانلـػك طـفؿ اإلسالم كؿا كػك اإل :ا مـافؼقـقكاك قلوهبؿ قل اإلسالم يف قؾقدخ

 [ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿: أن اهلل تعاىل قال :َٓٗاٚ 

  .الؿـافؼ ٓ صاطة لفوٓ يـؼصؽؿ  أي ،{13}احلجرات:

فلثبت لفؿ  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿ :أكف قال :مـفاو 

لؼال مل  :مل يؽـ إسالما صحقحا قلو، ل اهللقا طىل رسقن يؿـهناهؿ أوإسالمفؿ 

 ،{1}ادنافقون: [ڳ ڳ گ گ﴿ :لفؿقن كؿا كذهبؿ يف ققا بؾ أكتؿ كاذبقتسؾؿ

 لؿا مل تطابؼ شفادهتؿ اطتؼادهؿ 

ا مـافؼقـ لؿا مـ قكاك قلو ،{11}احلجرات: [ حئ جئ ی ی﴿أكف قال  :َٓٗاٚ 

  .طؾقفؿ
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 گ ک﴿لف قٓ يـايف هذا قو ،{11جرات:}احل [ يئ ىئ مئ﴿أكف قال  :َٓٗاٚ 

ّـَ و ،الؿطؾؼ يؿانكػك اإل فنكف ،{13}احلجرات: [ گ  طؾقفؿ هبدايتفؿ إىل م

  .يؿانمتضؿـ لؿطؾؼ اإل قهالذي  اإلسالم

تركت فالكا وقسؿ الؼسؿ قال لف سعد أططقت فالكا  لؿا ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل :َٓٗاٚ 

د ودا قأبومسؾؿ وي اه البخارور .ثالث مرات «مسؾؿ وأ» :مممـ فؼال قهو

أسرار بديعة لقس هذا أية يف و ،يؿانن اإلوأثبت لف اإلسالم دو .(1)الـسائلو

 يؿانفاإل :يؿانمطؾؼ اإلو ،الؿطؾؼ يؿاند الػرق بقـ اإلقالؿؼصو ،ضعفاقم

 .د فقفاقيؿـع الخؾ يؿانمطؾؼ اإلو ،ل الـارقالؿطؾؼ يؿـع دخ

E ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ي٘ تعاىل: ٛتفطري ق 

 .﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (:7/473) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِة قَ و صَّ
 [ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ٍط: قِم لُ قَقاَل َتَعاَلك فِل قِ

ّـَ و ،{36}الذاريات: [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ ،{32}الذاريات: َقْد َض

ـْ الـَّاِس َأنَّ َهِذِه 
ك اإلأية َصاِئَػٌة مِ ْساَلِم و يؿانَتْؼَتِضل َأنَّ ُمَسؿَّ ا قَطاَرُض و اِحدٌ واإْلِ

ـِ  ـَ أَيتَْق ُف َأْخرَ  :َلكوإُ أية افُِؼ قتُ أية : َبْؾ َهِذِه َلْقَس َكَذلَِؽ و َبْق َف َأْخبََر َأكَّ َنَّ الؾَّ
ِ
َج ٕ

ـْ َكاَن فِقَفا ُمْممِـًا . و ،َم ـَ ـْ الُؿْسؾِِؿق
َّٓ َأْهَؾ َبْقٍت مِ ُف َلْؿ َيِجْد إ  َأكَّ

َنا اْمَرَأَة لُ َذلَِؽ و
ـَ قُج قٍط كاكت فِل َأْهِؾ الَبْقِت الؿَ قِٕ ـْ وِدي ـْ ِم َلْؿ َتُؽ

ـَ َكَج  ـَ الاِذي ـَ فِل الَعَذاِب  :اقالُؿْخَرِجق ـَ الَباقِق ـْ الَغابِِري
َكاَكْت فِل و ،َبْؾ َكاَكْت مِ

ـِ َمَع قَ و ،ِجَفا َطَؾك ِديـِفِ والظَّاِهِر َمَع زَ  َفا َتُدل  جِ ومَِفا َطَؾك ِديـِِفْؿ َخائِـًَة لِزَ قفِل الَباصِ

 گ گ ک ک ک﴿َكَؿا َقاَل اهلُل َتَعاَلك فِقَفا:  ،َمَفا َطَؾك َأْضَقافِفِ ققَ 

(، طـ 4992(، والـسائل )4683وأبق داود ) (151مسؾؿ برقؿ )و(، 27أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .بل وقاص سعد بـ أ
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 [ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

َٓ فِل الِػَراشِ و. ،{11}التحريم: ـِ  ي َما َبَغْت اْمَرَأُة  فنكف ،َكاَكْت ِخَقاَكُتُفَؿا َلُفَؿا فِل الدِّ

َرائِِع ق: إْذ كَِؽاُح الَؽافَِرِة َقْد َيجُ َكبِل  َقط   ُز فِل َشِريَعتِـَا كَِؽاُح قَيجُ وُز فِل َبْعِض الشَّ

ّـَ الؽَِتابِقَّاُت و اعِ قَبْعِض إَكْ  ا كَِؽاُح الَبِغلِّ وُه ـْ  َقْد َصاَن اهللُ و. : ِدَياَثةٌ قَففُ  َأمَّ الـَّبِلَّ َط

ـْ الُػؼَ قاُب قَ قلَِفَذا َكاَن الصَّ وًثا. قَن َدي  قَأْن َيؽُ 
ـْ َقاَل مِ َفاِء: بَِتْحِريِؿ كَِؽاِح الَبِغلِّ َل َم

 ه.اَب قَحتَّك َتتُ 

F .َطأي١: حهِ تازى ايصال٠ تهاضال 
 خارٌج مـ الؿؾة.وًدا: فؼد أمجع العؾَمء طؾك أكف كافٌر، قأما إْن تركفا ُجح

هل مـ أطظؿ ولقـ، قًكا طىل قوهتاوتركفا تؽاساًل، إذا  اختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿاو

فة طـد ويـبـل طىل الخالف مسائؾ كثقرة معروالؿسائؾ التل اختؾػ فقفا السؾػ، 

فرخ اٌؼالَ تذساعح  ل يف كتابلققد ذكرت الؿسللة بشلء مـ الطوأهؾ العؾؿ، 

 لقـ:قهفـا أهؿ ما ذكره أصحاب الؼ كذكرو (1/418) ؽ ادلشاَىأدادَس تٍ

 أنا ترَك الصالة تؽاساًل كػٌر أكبر ِمرٌج مـ الؿؾة. ٍ:ٍٚ األٛايك

حؽك إسحاق طؾقف إمجاع أهؾ وإسحاق، وأمحد، ول ابـ الؿبارك، قق قهو

 ر أهؾ الحديث.قل مجفقق قزي: هوالؿرقال محؿد بـ كصر والعؾؿ، 

 اعرذي ٘ؤالء مبا ٍٍَ:و

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ل اهلل تعاىل: قق* 

 .،{11}التوبة: [ ڻ ڻ

ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے   ﴿لف تعاىل: ققو* 

ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽    

 .{ 61-23مريم:} ﴾﮾  ﮿  ﯀  
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طـ  (82) أخرجف مسؾؿ ،«ترك الصالة قـ الؽػربوبقـ الرجؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصلف قق* 

 . جابر

اه و، ر«: فؼد كػرفؿـ تركفا ،بقـفؿ الصالةوالعفد الذي بقــا »: ملسو هيلع هللا ىلص لفقق* 

يف الصحقح الؿسـد  قهوـاده صحقح، إسو،  ( طـ بريدة2621الترمذي )

(171.) 

( 553اه البخاري )و، ر«فؼد حبط طؿؾف مـ ترك صالة العصر» :ملسو هيلع هللا ىلصلف قق* 

 . طـ بريدة

ـْ َحاَفَظ َطَؾْقَفا َكاَكْت َلُف كُ »: ملسو هيلع هللا ىلص لفقق*  ـْ وَم الِؼَقاَمِة، قَكَجاًة يَ وُبْرَهاًكا، وًرا، قَم َم

ـْ َلُف كُ  ْظ َطَؾْقَفا َلْؿ َيُؽ
َن، وَم الِؼَقاَمِة َمَع َقارُ قَكاَن يَ وَٓ َكَجاٌة، وَٓ ُبْرَهاٌن، وٌر، قَلْؿ ُيَحافِ

ـِ َخَؾٍػ وَهاَماَن، وَن، قفِْرطَ و  (،2721الدارمل )و( 2/169أخرجف أمحد ) .«ُأَبلِّ ْب

  .بـ العاص  ومـ حديث طبد اهلل بـ طؿر

اًحا طـدكؿ مـ اهلل قا كػًرا بوإٓ أن ترا إمر أهؾف: قٓ تـازطو»: ملسو هيلع هللا ىلص لفقق* 

حديث  يفو،  مـ حديث طبادة بـ الصامت (1)، متػؼ طؾقف«تعالك فقف برهان

ل اهلل، أٓ قا: يا رسق(: قال1855) ، يف صحقح مسؾؿ ف بـ مالؽقط

، ففذا يدل طىل أن ترك الصالة كػٌر «ا فقؽؿ الصالةقٓ، ما أقام»كؼاتؾفؿ؟ قال: 

 اٌح.قب

تركف كػر  ن شقًئاوير ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قمل يؽـ أصحاب رس ل طبد اهلل بـ شؼقؼ:قق* 

 غقر الصالة.

 : ٓ حظَّ يف اإلسالم لؿـ ترك الصالة. ل طؿر بـ الخطابقق* 

: فال دي دقل ابـ مسعققو*   قل طظ: مـ تركفا: ففققو. ـ لف: مـ مل ُيَصؾِّ

 .كافر

 (.1719مسؾؿ برقؿ )و(، 7211أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



 أركان اإليَمن واإلسالم 
33 

أنَّ ترك الصالة تؽاساًل كػٌر أصغر لقس ُمخرًجا مـ الؿؾة، بؾ  ٍ ايجاْٞ:ٛايك 

 ب.قن فاسًؼا، مرتؽًبا لؽبقرة مـ كبائر الذكقيؽ

اية اختارها بعض وأمحد يف روالحـػقة، والشافعقة، وؽقة، ل الؿالقق قهو

طزاه بعضفؿ إىل والؿزين، وري، قل الثقق قهوابـ قدامة، وأصحابف كابـ بطة، 

 كاين.قالشوالحافظ ابـ حجر، وي، قوإكثريـ، كالـ

 اعرذي ٘ؤالء مبا ٍٍَ:و

 [ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿لف تعاىل: قق* 

 .{34/116}النساء:

ل اهلل، صدًقا مـ قُمؿًدا رس أنا وٓ إلف إٓ اهلل،  ما مـ طبد يشفد أنا » ملسو هيلع هللا ىلص لفقق* 

 . طـ أكس (1)، متػؼ طؾقف«قؾبف: إٓ حرمف اهلل طؾك الـار

ٓ راء هذا الحائط يشفد أن ٓ إلف إومـ لؼقت »:  ٕبل هريرة ملسو هيلع هللا ىلصلف قق* 

ـًا هبا قؾبف:  .(31اه مسؾؿ )ور «فبشره بالجـة اهلل مستقؼ

اه ور ،«مـ قال: ٓ إلف إٓ اهلل ِمؾًصا مـ قؾبف ،أسعد الـاس بشػاطتل»لف: قق* 

 . (، طـ أبل هريرة99البخاري )

لقس معف إٓ بطاقة ٓ إلف إٓ اهلل. وفقف: أنَّ رجاًل دخؾ الجـة وحديث البطاقة، 

 . بـ العاص و(، مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر2639اه الترمذي )ور

فقف: و، (2)يف الصحقحقـ قهويف الشػاطة،   حديث أبل سعقد الخدري

ـُ َخَؾَص الـؿُ إذا  َحتاك» ـْ الـاارِ قْمِم ـْ َأَحٍد بَِلَشدا  ،الاِذي َكْػِسل بَِقِدهِ  قفَ  ،َن ِم ـُْؽْؿ ِم َما ِم

ـَاَشَدًة  ـَ هلل هللُم ـْ الـُؿْمِمـِق ِْخ قيَ  فِل اْستِْؼَصاِء الَحؼِّ ِم
ِ
ـَ فِل  اكِِفؿْ قَم الِؼَقاَمِة إل الاِذي

ـَا :نَ قلُ قَيؼُ  ،الـاارِ  ـَاقمُ قا َيُص قَكاكُ  ،َربا ا قَأْخرُِج  :َفُقَؼاُل َلُفؿْ  ،نَ قَيُحجُّ و ،نَ قُيَصؾُّ و ،َن َمَع

ـْ َطَرْفُتؿْ  ُم ُص  :َم َن َخْؾًؼا َكثِقًرا َقْد َأَخَذْت الـااُر إَِلك قَفُقْخرُِج  ،ُرُهْؿ َطَؾك الـاارِ قَفُتَحرا

 .صدًقا»لف: قلقس طـد مسؾؿ قو(، 32مسؾؿ برقؿ )و(، 128أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.183مسؾؿ برقؿ )و(، 7439أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ـَا بِفِ  :نَ قلُ قُثؿا َيؼُ  ،إَِلك ُرْكَبَتْقفِ و ،ْقفِ كِْصِػ َساقَ  ـْ َأَمْرَت ا

ِ
ـَا َما َبِؼَل فِقَفا َأَحٌد مم  :ُل قَفَقؼُ  ،َربا

ـْ قاْرِجعُ  ـْ َخْقرٍ وا َفَؿ ـَاٍر ِم َن َخْؾًؼا قَفُقْخرُِج  ،هُ قَفَلْخرُِج  :َجْدُتْؿ فِل َقْؾبِِف ِمْثَؼاَل ِدي

ـَارَ  :نَ قلُ قُثؿا َيؼُ  ،َكثِقًرا ـْ َأَمْرَت ا
ِ
ـَا َلْؿ َكَذْر فِقَفا َأَحًدا مم ـْ  :اقاْرِجعُ  :ُل قُثؿا َيؼُ  ،با َجْدُتْؿ وَفَؿ

ـْ َخْقرٍ  ـَاٍر ِم  :نَ قلُ قُثؿا َيؼُ  ،َن َخْؾًؼا َكثِقًراقَفُقْخرُِج  ،هُ قَفَلْخرُِج  :فِل َقْؾبِِف ِمْثَؼاَل كِْصِػ ِدي

ـْ َأَمْر  ا
ِ
ـَا َلْؿ َكَذْر فِقَفا مم ـَا َأَحًداَربا ـْ  :اقاْرِجعُ  :ُل قُثؿا َيؼُ  ،َت ةٍ وَفَؿ َجْدُتْؿ فِل َقْؾبِِف ِمْثَؼاَل َذرا

ـْ َخْقرٍ  ـَا َلْؿ َكَذْر فِقَفا َخْقًرا :نَ قلُ قُثؿا َيؼُ  ،َن َخْؾًؼا َكثِقًراقَفُقْخرُِج  ،هُ قَفَلْخرُِج  :ِم  .َربا

قُ  إِْن َلؿْ  :ُل قَسِعقٍد الُخْدِري  َيؼُ قَكاَن َأبُ و- : ئُْتؿْ ا إِْن ِش وَفاْقَرءُ  :كِل بَِفَذا الَحِديِث قُتَصدِّ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 ،نَ قَشَػَع الـابِقُّ و ،َشَػَعْت الَؿاَلئَِؽةُ  :َجؾا وَطزا  ُل اهللُ قَفَقؼُ  - {31}النساء: [ڌ

ـُ و ـَ و ،نَ قَشَػَع الـُؿْمِم اِحِؿق ٓا َأْرَحُؿ الرا ـْ الـاارِ فَ  :َلْؿ َيْبَؼ إِ َفُقْخرُِج  ،َقْؼبُِض َقْبَضًة ِم

ـَْفا قَ  ُيَؼاُل  ،اِه الـجـاةِ قَفُقْؾِؼقِفْؿ فِل َكَفرٍ فِل َأفْ  ،ا ُحَؿًَم وَقْد َطادُ  ،ا َخْقًرا َقطُّ قًما َلْؿ َيْعَؿؾُ قِم

ْمُلِم فِل ِرَقابِِفْؿ الَخ قَفَقْخُرُج  ...،َكَفُر الَحَقاةِ  :َلفُ   ،رُِفُفْؿ َأْهُؾ الـجـاةِ َيعْ  ،اتِؿُ قَن َكالؾُّ

ِء ُطَتَؼاُء اهلل َٓ ـَ َأْدَخَؾُفْؿ اهللُ  َهُم مُ و ،هُ قالـجـاَة بَِغْقرِ َطَؿٍؾ َطِؿؾُ  الاِذي  «...هُ قَٓ َخْقرٍ َقدا

 الحديث.

ـا  اٍت قَصؾَ  َخْؿُس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطبادة بـ الصامت، أنَّ الـبل  حديث*   اهللُ  اْفَتَرَاُف

ـْ  ،َتَعاَلك ـَ  َم ـا قُا و َأْحَس ـا و ،َءُه ـا قلِ  َصالاُه ـا قُركُ  َأَتؿا و ،ْقتِِف ـا قُخُش و َطُف  َكانَ  :َطُف

ـْ و ،َلفُ  َيْغِػَر  َأنْ  َطْفٌد  اهلل َطَؾك َلفُ   ،َلفُ  َغَػَر  َشاءَ  إِنْ  ،َطْفٌد  اهلل َطَؾك َلفُ  َفَؾْقَس  :َيْػَعْؾ  َلؿْ  َم

َبفُ  َشاءَ  إِنْ و  ( بنسـاد صحقح.425د )وداقأخرجف أب «َطذا

لؽـ بالـظر فقفا وية مـ الجاكبقـ، قإدلة ق عبد اهلل غفر اهلل له:ىقال أب

اجح هوتلوى، قل الثاين أققكالحظ أنَّ أدلة الؼ  ل الثاين.قالؼ قيؾفا أطسر: فالرَّ

 اب طـفا كَم يؾل:قل: فالجول إقة أصحاب الؼأما أدلو

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿لف تعاىل: قق* 

كؿا قال تعاىل:  يؿانة يف الديـ تحصؾ باإلقأي: إنَّ إُُخ  ،{11}التوبة: [ڻ
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ادتقـ: لحديث يحصؾ بالشف يؿاناإلو، {11}احلجرات: [ ۋ ٴۇ ۈ﴿

الزكاة مـ كؿال وصالة ن ذكر القإىل القؿـ، فقؽ ملسو هيلع هللا ىلصبـ جبؾ طـد أن بعثف الـبل  معاذ

هؿ ٓ ورة مع الصالة يف كػس أية، قيدل طىل ذلؽ أنَّ الزكاة مذكوة، قإُُخ 

د الدلقؾ قجقُتف كاقصة: لقن: ُأُخ قلقمل ُيَزِك لقس بلخ لـا يف الديـ، بؾ يؼإذا  ن:قلقيؼ

 ُتفقمـ ترك الصالة تؽاساًل فُلُخ وكذلؽ يؼال لفؿ: وطىل أنَّ تارك الزكاة ٓ يؽػر، 

 اهلل أطؾؿ.ود إدلة طىل أنَّ تاركفا تؽاساًل لقس بؽافر، قجقكاقصة: ل

ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے   ﴿لف تعاىل: قق* 

ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽    

طف، بؾ هؿ ققوٓ يؾزم وطقد لفؿ بالـار، و، هذا { 61-23مريم:} ﴾﮾  ﮿  ﯀  

 [ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﴿لف: ققوذلؽ حديث طبادة،  تحت الؿشقئة كؿا دلَّ طىل

ٓ يدل طىل أهنؿ كػار، بؾ يحتؿؾ أكف أراد كؿال  [ ﮷﴿لِِف: ق، َفِذْكُر قَ {61}مريم:

اهلل ويؾ الجؿع بقـ إدلة، وَحَؿَؾـَا طىل هذا التلو، يؿانتاب مع بؼاء اإل و، أيؿاناإل

 أطؾؿ.

د بف كػر قؼصالؿ «بقـ الؽػر ترك الصالةوبقـ الرجؾ »:  حديث جابر* 

ا بعدي قٓ ترجع»: ملسو هيلع هللا ىلص لفققو، (1)«قتالف كػرو»: ملسو هيلع هللا ىلصلف قأصغر، كؿا ققؾ ذلؽ يف ق

 .(2)«كػاًرا يضرب بعضؽؿ رقاب بعض

َف ُأِريَد بف الؽػر إكبر: فؼإذا  مـ قال بلن الؽػرو  ، فؼد لف لقس بصحقحقُطرِّ

الؿراد بف الؽػر إصغر، كؿا جاء يف حديث امرأة ثابت بـ ققس وجد التعريػ و

 (.5273أخرجف البخاري برقؿ ) «أكره الؽػر ّم اإلسالم» :ملسو هيلع هللا ىلص طـد أن قالت لؾـبل

 .مـ حديث ابـ مسعقد  (32مسؾؿ برقؿ )و(، 128أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

مـ حديث  (1697، و66، و65مسؾؿ برقؿ )و(، 4413، و1741، و121أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 ( مـ حديث ابـ طباس 1739جرير بـ طبد اهلل وابـ طؿر وأبل بؽرة، وأخرجف البخاري )
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، «فؼد كػر فؿـ تركفاالصالة: بقـفؿ والعفد الذي بقــا »:  حديث بريدة* 

لف: قأما قون كػر، أي: الؽػر إصغر، مجًعا بقـ إدلة، والؿراد بف أيًضا كػر د

ي، والؿـاون، كؿا قال ذلؽ الطِّقبل، ق: فالؿراد بف الؿـافؼ«بقـفؿوالعفد الذي بقــا »

بقـ الؿـافؼقـ هل الصالة، بؿعـك وؿعـك: أنَّ العفد الذي بقــا الوري، قالؿباركػو

ـُ قأهنا الؿ جبة لحؼـ دمائفؿ كالعفد يف حؼ الؿعاهديـ، فؽؿا أنَّ أهؾ الذمة ُتحَؼ

 .(1)ن ُتحؼـ دماؤهؿ بالصالةقدماؤهؿ بالعفد، فؽذلؽ الؿـافؼ

، مل يلخذ «فؼد حبط طؿؾفمـ ترك صالة العصر: »:  حديث بريدة* 

رُ  فرضقـ  واحًدا، أوطـدهؿ مـ ترك فرًضا فنن  ن تارَك الصالة أيًضا:وبظاهره الؿَؽػِّ

، «حبط طؿؾف»د ب :قا الحديث طىل أنَّ الؿؼصقلُ وأَ وٓ يؽػر، هؽذا قال كثقر مـفؿ، 

الذي  قتقالؿراد بالحبط كؼصان العؿؾ يف ذلؽ ال ققؾ:ومف، قأي: حبط طؿؾ ي

ة، أي: ٓ يحصؾ طىل أجر مـ وترفع فقف إطؿال،  كلنَّ الؿراد بالعؿؾ الصالة خاصَّ

(، ثؿ 553ال أخرى ذكرها الحافظ يف شرح الحديث )قهـاك أقوصؾَّك العصر، 

ل مـ قال: إنَّ ذلؽ خرج مخرج الزجر الشديد، قيالت قوأقرب هذه التلوقال: 

 اهلل أطؾؿ.وضاهره غقر مراٍد، و

  اهلل أطؾؿ.وؼققده بالعصر يدل طىل ذلؽ، تو قلت:

إسـاده طقسك بـ هالل  : فػلبـ العاص  وأما حديث طبد اهلل بـ طؿرو* 

 ل الحال.قمجف قهو ،الصديف

 ششح ادلشىاج، قال الطِّقبل يف «ا فقؽؿ الصالةقٓ ما أقام» ملسو هيلع هللا ىلصلف ققو* 

أنَّ وأمر الصالة، فقف إشعاٌر بتعظقؿ  «ا فقؽؿ الصالةقما أقام»لف: ق(: ق8/2562)

جٌب لـزع القد مـ الطاطة، كالؽػر طىل ما سبؼ يف حديث طبادة بـ قتركفا م

 ه.ا«اًحاقا كػًرا بوإٓ أن تر»لف: قالصامت يف ق

 (.3/871) الؿشؽاة شرح ،(4/395) الؼدير فقض ،(7/369) ذيقإح تحػة اكظر: (1)
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ج طىل اإلمام كؿا وغ الخرق: أنَّ ترك الصالة ُيَس  معـك كالم الطِّقبلو

غ قى الؽػر ٓ يسقمف: أنَّ كؾ ما سقمػف  ن حديث طبادةقيؽور، غف الؽػقيس

ق حديث قم مـ حديث طبادة مؼقد بؿـطقم الؿػفقهذا العؿوج طىل اإلمام، والخر

كذلؽ ترك الصالة، واح، قالؽػر الب قج هوغ لؾخرقن الؿسقف بـ مالؽ، فقؽقط

 طؾؿ.اهلل أو

ابـ أبل شقبة و(، 2622ل طبد اهلل بـ شؼقؼ أخرجف الترمذي )قق* 

ن شقئًا ولؽـ معـاه: ٓ يروصحقح،  قهوالؾػظ لؾترمذي، وغقرمها، و(، 11/49)

تـصقصف طىل الصالة يدل طىل وتركف كػر: فقحتؿؾ طىل أنَّ الؿراد كػر أصغر، 

 .اهلل أطؾؿوطىل أنَّ تركفا أطظؿ مـ ترك غقرها، وطظؿفا، 

ل قل مجقع الصحابة، بؾ ققن ققأراد الؽػر إكبر: فال يؽ بلكفطىل التسؾقؿ و

 .بعضفؿ، فعبد اهلل بـ شؼقؼ مل ُيدرك مجقع الصحابة

ابـ أبل و(، 41-1/39ثابٌت طـف، أخرجف مالؽ )  أثر طؿر بـ الخطاب

 زي يف وأخرجف الؿر د قكذلؽ أثر ابـ مسعوبنسـاد صحقح،  (11/25شقبة )

 .( بنسـاد حسـ937( )936) ذؼظُُ لذس اٌصالج

يف إسـاده: معؼؾ و(، 11/47فلخرجف ابـ أبل شقبة )  أما أثر طظو 

مـ صحَّ طـف يحتؿؾ أكف أراد كػل كؿال اإلسالم، ول، قمجف قهوالخثعؿل، 

ًٓ لبعض قن ققتؽػقره كػًرا أكبر: فقؽوكػل اإلسالم ُسؾَِّؿ أكف أراد  قلو، يؿاناإلو

 اهلل أطؾؿ.والحجة باإلمجاع، والصحابة، 

ا مـ كان مصًرا طىل واردة طـ الصحابة طىل أهنؿ قصدقثار القد تحؿؾ أو

 .(1)كؿا سقليت كؼؾ كالمفتركفا حتك يؼتؾ: كؿا أشار إىل ذلؽ شقخ اإلسالم 

، حؽؿ تارك الصالة زي،ولؾؿر  تعظقؿ قدر الصالة ٓبـ الؼقؿ، ةكتاب الصال اكظر:و (1)

 .(3/351) الؿغـل(، 3/16) الؿجؿقع لأللباين،
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 G   قتٌ:ٚعسض ع٢ً ايطٝف  أب٢ إٔ ٜصًٞ حت٢َٚٔ تسى ايصال٠ 
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (:22/47) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ اْطَتَؼَد و ا َم طُ فاَبَفا َمَع إْصَراِرِه َطَؾك َتْركِ قُج وَأمَّ ـْ ق: َفَؼْد َذَكَر َطَؾْقِف الُؿَػرِّ
َن مِ

ِرِهْؿ: َمالٍِؽ ق، َفِؼقَؾ ِطـَْد ُجْؿفُ -بةأي قتؾف بعد آستتا– َأَحُدَها َهَذا ًطا:والُػَؼَفاِء ُفرُ 

افِِعلِّ و ا، أَ و. َأْحَؿدوالشَّ اِق  وإَِذا َصَبَر َحتَّك ُيْؼَتَؾ َفَفْؾ ُيْؼَتُؾ َكافًِرا ُمْرَتدًّ َفاِسًؼا َكُػسَّ

؟ َطَؾك قَ  ـَ ـِ َمْشفُ قالُؿْسؾِِؿق . ُحؽَِقا رِ قَلقْ ـَ ـْ َأْحَؿد، وِري ـِ َط ـَْؼْؾ  عُ وَهِذِه الُػُر واَيَتْق َلْؿ ُت

َحاَبِة،  ـْ الصا ، ُمْعَتِؼًدا فنن  ٌع َفاِسَدٌة،وِهَل ُفُر وَط ـِ اَلِة فِل الَباصِ ا بِالصَّ َكاَن ُمِؼرًّ

ـْ َبـِل قهُ وبَِفا، َيْؿَتـُِع َأْن ُيِصرَّ َطَؾك َتْركَِفا َحتَّك ُيْؼَتَؾ، قُج قلِ 
َٓ ُيْعَرُف مِ َٓ ُيَصؾِّل َهَذا 

َٓ ُيْعَرُف َأنَّ َأَحًدا َيْعَتِؼُد ولَِفَذا َلْؿ َيَؼْع َهَذا َقط  فِل اإِلْساَلِم، و :َطاَدتِِفؿْ وآَدَم 

ُيِصر  َطَؾك َتْركَِفا، َمَع إْقَراِرِه  قهُ وَقَتْؾـَاك، إٓ و إْن َلْؿ ُتَصؾِّ  ف:ُيَؼاُل لَ وَبَفا، قُج و

 ِب، َفَفَذا َلْؿ َيَؼْع َقط  يف اإِلْساَلِم. قُج قبِالْ 

ا بِ َمَتك و ـِ ُمِؼرًّ
ـْ فِل البَاصِ اَلِة َحتَّك ُيْؼَتَؾ َلْؿ َيُؽ ـْ الصَّ

ُجُؾ مِ َٓ وبَِفا، قُج قاْمَتـََع الرَّ

ـَ وُمْؾَتِزًما بِِػْعؾَِفا،  َحاَبِة ، َهَذا َكافٌِر بِاتَِّػاِق الُؿْسؾِِؿق ـْ الصا َكََم اْسَتَػاَاْت أَثاُر َط

ْت َطَؾْقِف الـ ُص و بُِؽْػرِ َهَذا، ِحقَحُة. َكؼَ  ُص قَدلَّ ـَ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصلِِف قالصَّ ـَ ولَعْبِد َلْقَس َبْق َبْق

اَلةِ  ٓا َتْرُك الصا ـَا »لِِف: ققَ و .(1)اُه ُمْسؾِؿٌ ورَ  «الُؽْػرِ إ ـَ ـْ واْلَعْفُد الاِذي َبْق اَلُة َفَؿ ـَُفْؿ الصا بَْق

ـِ ققَ و. (2)«َتَرَكَفا َفَؼْد َكَػَر  ِف ْب َٓ َيرَ  ِل َطبِْد الؾَّ ٍد  ـْ وَشِؼقٍؼ: َكاَن َأْصَحاُب ُمَحؿَّ
َن َشْقًئا مِ

اَلةَ ا َّٓ الصَّ  .(3)َْٕطَؿاِل فِل َتْركِِف ُكْػٌر إ

ا َطَؾك َتْركَِفا َحتَّك َيؿُ   ـْ َكاَن ُمِصرًّ َٓ َيؽُ قَفَؿ ، َفَفَذا  َٓ َيْسُجُد لِؾَِّف َسْجَدًة َقط  ُن قَت 

ا بِ  ْسَتِحؼ  الَؼْتَؾ اْطتَِؼاَد َأنَّ َتاِرَكَفا يَ وِب، قُج قال اْطتَِؼادَ فنن  بَِفا،قُج قَقط  ُمْسؾًِؿا ُمِؼرًّ

اِطل َمَع الُؼْدَرِة يُ وَهَذا َداٍع َتامٌّ إَلك فِْعؾَِفا،  َكاَن َقاِدًرا فنذا ِر، وَد الَؿْؼدُ قُج وِجُب قالدَّ

 .بـحقه مـ حديث جابر بـ طبد اهلل  (82مسؾؿ برقؿ )أخرجف  (1)

  .إسـاده صحقحو،  طـ بريدة ، وغقره،(2621الترمذي )أخرجف  (2)

 .صحقحق هوالؾػظ لؾترمذي، وغقرمها، و(، 11/49ـ أبل شقبة )ابو(، 2622أخرجف الترمذي )(3)
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ِف َلْؿ يُ و اِطَل فِل َحؼِّ ْطتَِؼاُد التاامُّ لِِعَؼاِب التااِرِك وَجْد. قَلْؿ َيْػَعْؾ َقط  ُطؾَِؿ َأنَّ الدَّ

ِ
آ

ـا َهَذا َقْد ُيَعاِرُاُف َأْحَقاًكا ُأمُ  َؾك الِػْعِؾ،َباِطٌث طَ 
َتْرَك بَْعِض وِجُب َتْلِخقَرَها قٌر تُ قَلؽِ

،  يتَِفا َأْحَقاًكا.قَتػْ واِجَباتَِفا، و َٓ ُيَصؾِّل َقط  ا َطَؾك َتْركَِفا  ـْ َكاَن ُمِصرًّ ا َم ُت قَيؿُ وَفَلمَّ

ـا َأْكَثَر الـااِس ُيَصؾُّ  :ُن ُمْسؾًِؿاقَٓ َيؽُ  التَّْرِك َفَفَذاوَطَؾك َهَذا اإِلْصَراِر 
َن َتاَرًة، قَلؽِ

ِء َلْقُس قَيْتُركُ و َٓ ِء َتْحَت الوَن َطَؾْقَفا، قا ُيَحافِظُ قَكَفا َتاَرًة، َفَفُم َٓ ـَ و، ِطقدِ قَهُم ِذي ُهْؿ الَّ

ِذي فِل  ـْ الـَّبِلِّ َجاَء فِقِفْؿ الَحِديُث الَّ ـِ َحِديُث طبادة َط ـَ ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الس  َخْؿُس »َأكَّ

ـا اهلُل َطَؾك الِعَباِد فِلقَصؾَ  ـَْد وِم قالقَ  اٍت َكَتَبُف ـا َكاَن َلُف َطْفٌد ِط ـْ َحاَفَظ َطَؾْقِف ْقَؾِة َم الؾا

ِف َأْن ُيْدِخَؾُف الَجـاَة،  بَُف والؾا ِف، إْن َشاَء َطذا ـَْد الؾا ـْ َلُف َطْفٌد ِط ـا َلْؿ َيُؽ ـْ َلْؿ ُيَحاَفْظ َطَؾْقِف َم

قَفا فِل مَ  (1)«إِْن َشاَء َغَػَر َلفُ و ِذي ُيَصؾِّ اقِقتَِفا، َكَؿا َأَمَر اهلُل َتَعاَلك، قَفاْلُؿَحافُِظ َطَؾْقَفا الَّ

ِذي و ـْ َالَّ ُرَها َأْحَقاًكا َط ِف َتَعاَلك، وَيْتُرُك  وْقتَِفا، أَ وُيَمخِّ اِجَباتَِفا، َفَفَذا َتْحَت َمِشقَئِة الؾَّ

ُؾ بَِفا َفَرائَِضُف، َكَؿا َجاَء فِل الَحِديِث قُن لَِفَذا كَ قَقْد َيؽُ و  ه.اافُِؾ ُيَؽؿِّ

ُن ُمْممِـًا بَِؼْؾبِِف قاًل َيؽُ ُر فِل الَعاَدِة َأنَّ َرُج قَٓ ُيَتَص و (:7/615ّم )قال و

َف أَ  ا بَِلنَّ الؾَّ اَلَة ُمْؾتَِزًما لَِشِريَعِة الـَّبِلِّ وُمِؼرًّ لِل  وَما َجاَء بِِف َيْلُمُرُه و ،ملسو هيلع هللا ىلصَجَب َطَؾْقِف الصَّ

اَلِة َفَقْؿَتـُِع َحتَّك ُيْؼَتَؾ  ـِ قَ قَيؽُ و ،إَْمِر بِالصَّ َٓ َيؽُ ُن َمَع َذلَِؽ ُمْممِـًا فِل الَباصِ َّٓ قط   ُن إ

َٓ َأْفَعُؾَفاقُج قَأَكا ُمِؼرٌّ بِ  :َقاَل  قلَ و ،َكافًِرا ُل َمَع َهِذِه الَحاِل قَكاَن َهَذا الؼَ  .بَِفا َغْقَر َأكِّل 

ُل َأْشَفُد َأنَّ َما فِقِف َكاَلَم الؾَِّف قَيؼُ و ،َأَخَذ ُيْؾِؼل الُؿْصَحَػ فِل الَحشِّ  قَكِذًبا مِـُْف َكَؿا لَ 

ـْ إَْكبَِقاِء  وأَ 
ُف َرُس قَيؼُ وَجَعَؾ َيْؼُتُؾ َكبِقًّا مِ ـْ إَْفَعاِل  قَكحْ وُل الؾَِّف قُل َأْشَفُد َأكَّ

َذلَِؽ مِ

تِل ُتـَافِل  ـٌ بَِؼْؾبِل َمَع َهِذِه الَحاِل َكاَن َكاِذًبا فِقَؿا فنذا  ،الَؼْؾِب  إيؿانالَّ
َقاَل َأَكا ُمْممِ

ـْ الؼَ 
ـِ قَفَفَذا الؿَ  ِل.قَأْضَفَرُه مِ ـْ َطَرَف اْرتَِباَط الظَّاِهِر بِاْلَباصِ ُرُه َفَؿ ِضُع َيـَْبِغل َتَدب 

ْبَفُة فِل َهَذا البَاِب  فُ َطؾَِؿ َأنَّ وَزاَلْت َطـُْف الش  ـْ الُػَؼَفاِء َأكا ـْ َقاَل ِم ِب قُج قَأَقرا بِالْ إذا  َم

َٓ ُيْؼَتُؾ أَ و ـْ الِػْعِؾ  ـََع َط ْبَفُة الاتِل َدَخَؾْت  فنكف :ُؾ َمَع إْساَلِمفِ ُيْؼتَ  واْمَت َدَخَؾْت َطَؾْقِف الشُّ

ـْ َجَعَؾ اإِلَراَدَة الَجاِزَمَة َمَع الُؼْدَرةِ واْلَجْفِؿقاة وَطَؾك الُؿْرِجَئِة  تِل َدَخَؾْت َطَؾك َم َالَّ

 ( بنسـاد صحقح.425د )وداقأبأخرجف (1)
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َٓ َيؽُ  ِة  ـْ الِػْعِؾ قالتَّامَّ

ـْ َقْتؾِ قلَِفَذا َكاَن الُؿْؿَتـِعُ وُن بَِفا َشْلٌء مِ ـْ الُػَؼَفاِء  َن ِم َهَذا ِم

ـَ  ـْ اإلو ،يَمنلِِفْؿ فِل َمْسَلَلِة اإلقُه َطَؾك قَ قَب َْٕطََمَل َلْقَسْت ِم َم َأنَّ ِجـَْس و يَمنَأنا ا َقْد َتَؼدَّ

ـْ لَ 
ـْ إَْطَؿاِل والَؼْؾِب التَّامِّ بِدُ  إيؿانَأنَّ و ،الَؼْؾِب  إيؿاناِزِم قإَْطَؿاِل مِ

ِن َشْلٍء مِ

ـْ لَ قَس  ،َرِة ُمْؿتَـِعٌ الظَّاهِ 
ـْ اإل وأَ  يؿاناِزِم اإلقاٌء َجَعَؾ الظَّاِهَر مِ

َم  يؿانُجْزًءا مِ َكَؿا َتَؼدَّ

ـْ وَراِت قَكاَن الَعبُْد َيْػَعُؾ َبْعَض الَؿْلمُ فنذا ِحقـَئٍِذ و ،َبَقاُكفُ 
َيْتُرُك َبْعَضَفا َكاَن َمَعُف مِ

 ه.ابَِحَسِب َما َفَعَؾفُ  يؿاناإل

H ُٜك  تٌ تازى ايصال٠ تهاضال؟ٌٖ 
 ۈ ۆ ۆ ۇ﴿لف تعاىل: ق: لؼر العؾؿاء إىل أكف ُيؼتؾقذهب مجف

ُأمرت أن ُأقاتؾ الـاس حتك »: ملسو هيلع هللا ىلصلف ققو، {2}التوبة: [ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

فنذا ا الزكاة، قيمتوا الصالة، قيؼقؿول اهلل، قأن ُمؿًدا رسوا أن ٓ إلف إٓ اهلل، ويشفد

، (1)«حساهبؿ طؾك اهللواهلؿ: إٓ بحؼفا، قأموا مـل دماءهؿ، ق: طصؿا ذلؽقفعؾ

ارج: قالخ حديثو، (2)«ا فقؽؿ الصالةقٓ، ما أقام»بحديث: أٓ كؼاتؾفؿ؟ قال: و

العفد »بحديث بريدة: و، (3)«ن يصؾلقٓ، لعؾف أن يؽ»فؼال خالد: أٓ أقتؾف؟ قال: 

 قد تؼدم بقان معـاه.و، «بقـفؿ الصالةوالذي بقــا 

طؿر بـ وسعقد بـ الؿسقب، ول الزهري، قق قهوالؿزين، وذهب الحـػقة، و

ر، حتك ُيصظ، وأكف ٓ ُيؼتؾ، بؾ ُيحبس،  العزيز إىل طبد ا بحديث: قاستدلوُيعزَّ

ا مـل قها: طصؿققالفنذا ، ا: ٓ إلف إٓ اهللقلقُأِمرُت أن أقاتؾ الـاس حتك يؼ»

 . (، مـ حديث ابـ طؿر22مسؾؿ برقؿ )و(، 25أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .( طـ طقف بـ مالؽ 1855أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.144( )1164مسؾؿ برقؿ )و(، 4351أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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ٓ حيؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص لفقا بؼقاستدلو، (1)«حساهبؿ طؾك اهللواهلؿ: إٓ بحؼفا، قأمودماءهؿ، 

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

قد تؼدم بتؿامف، ومختصٌر،  قل: ففوأما حديثفؿ إو، سىي اجلّهىاب لىاٌصو

ة أخرى تبقح قتؾ الؿسؾؿ ص بلدلقمخص قهو ،مف طامٌّ قأما حديثفؿ الثاين: فؿػفو

 .(3)اهلل أطؾؿوأدلتـا التل ذكركاها مـ ذلؽ، ورة، قبغقر الثالث الؿذك

I .َطأي١: َاْع ايصنا٠ غال 
ا قاستدلو، قرة مـ الؽبائرُمرَتؽًِبا لؽبر العؾَمء إلك أكف ُيَعدُّ فاسًؼا، قذهب مجف

ـْ »(: 987) ، يف صحقح مسؾؿكؿا يف حديث أبل هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصلف قبؼ َما ِم

َفا وَصاِحِب َذَهٍب  ـَْفا َحؼا ي ِم َٓ ُيَمدِّ ٍة  ٓا َٓ فِضا َحْت َلُف  مُ قَكاَن يَ إذا  إِ الِؼَقاَمِة ُصػِّ

ـْ َكارٍ  ـُْبفُ قَفُقؽْ  ،َفُلْحِؿَل َطَؾْقَفا فِل َكاِر َجَفـاؿَ  ،َصَػائُِح ِم ـُفُ و ،ى بَِفا َج ُكؾاََم  ،َضْفُرهُ و ،َجبِق

ـَةٍ قَبَرَدْت ُأِطقَدْت َلُف فِل يَ  ـَ الَػ َس ـَ الِعَبادِ  ،ٍم َكاَن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسق  ،َحتاك ُيْؼَضك َبْق

 .«إِماا إَِلك الـاارِ و ،َفَقَرى َسبِقَؾُف إِماا إَِلك الـجـاةِ 

َ ىجاِغ اٌؼٍ ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل تؽػقره، كؼؾف ابـ رجب كؿا يفو

اية طـ وهل روالحؽؿ، قال: وكافع، و(، طـ سعقد بـ جبقر، 147)ص احلىُو

 مصـػ ابـ يفول ابـ حبقب مـ الؿالؽقة. قق قهوأمحد اختارها بعض أصحابف، 

َكاةِ قال:  د ق( بنسـاٍد صحقٍح طـ ابـ مسع3/114أبل شقبة ) َما َماكُِع الزَّ

  بُِؿْسؾٍِؿ.

طـ ابـ طؿر، وأبل هريرة  (22، و21، و21مسؾؿ برقؿ )و(، 1399، و25أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .، وجاء بنحوه عن صحابة آخرين

 .طـ ابـ مسعقد  (1676مسؾؿ برقؿ )و(، 6878أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 .(3/351) الؿغـل (،3/16) عقالؿجؿ ٓبـ الؼقؿ، كتاب الصالة اكظرو (3)
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿لف تعاىل: قل بؼققد اسُتِدلَّ لفذا الؼو

 [ ڻ ڻ ں ں﴿إخرى: أية يف و، {2}التوبة: [ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 . {11التوبة:}

دلَّ طىل أنَّ ماكع الزكاة تحت   أنَّ حديث أبل هريرة ر:قأجاب الجؿفو

كؿالفا بنيتاء وة، قد بف تؿام إُُخ قطىل أنَّ الؿؼصأية ا: َفُتْحَؿؾ قالؿشقئة، قال

اهلل أطؾؿ. وٓ أصؾف،  ،ل طىل كػل كؿال اإلسالمقد محؿقأثر ابـ مسعوالزكاة، 

 .(1)ابقالص قر هقل الجؿفققو

J َطأي١: َاذا ٜصٓع اإلَاّ مبٔ َٓعٗا ُبدال؟ 
ره طىل مـعفاققال الجؿفوذكر أهؾ العؾؿ أنَّ اإلمام يلخذها مـف قفًرا،  . ر: ُيَعزِّ

ل ققد اسُتِدلَّ لفذا الؼوالف. شطر موبؽر بـ طبد العزيز: يلخذها  قأبوقال إسحاق، و

ه مـ أططاها ممجتًرا »: قال ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل بحديث هبز بـ حؽقؿ، طـ أبقف، طـ َجدِّ

ا آخذوهبا: فؾف أجره،  ـَا، ٓ حيؾ ، طزمة مـ طزمشطر مالفوها ومـ مـعفا: فنكا ات َربِّ

 .(2)غقرمهاوالـسائل ود وداقأخرجف أب «ٔل ُمؿد مـفا شلء

 :-اب بعضفؿ قج قهو –بة، مـفا قر طـ هذا الحديث بلجقأجاب الجؿفو

: -قال يف هبز-أنَّ الحديث ٓ يثبت، فؼد قال ابـ ِحبَّان ُمـؽًِرا لفذا الحديث 

أشار الشافعل إىل وخؾتف يف الثؼات. : ٕد«شطر ماهلاوها وآخذ افنكا »ٓ حديُثف: قلو

 تف.قطدم ثب

يميد ذلؽ طدم طؿؾ وخ، قمـس بلكفأجاب مجٌع مـ العؾؿاء طىل الحديث و

ا ومل َيِرْد أنَّ الصحابة أخذو  فؼد مـع صائػٌة الزكاَة يف طفد أبل بؽر :الصحابة بف

 الفؿ.قمـفؿ كصػ أم

 .(4/8) الؿغـل (،5/334) عقالؿجؿ راكظو (1)

 ( بنسـاد حسـ.17-5/15(، والـسائل )1575أخرجف أبق داود ) (2)
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ره، أنَّ اإل قهو -اهلل أطؾؿو - ابىاٌص ىس ٘ىي اجلّهىلو ٓ وُيَعاقِبف، ومام ُيَعزِّ

 . يلخذ كصػ مالف، كؿا فعؾ الصحابة

ها وَمـََعة: فقؼاتؾفؿ اإلمام حتك ُيمد  وكة، قأما إن كان الذي مـعفا صائػًة لفؿ شو

يؼقكؿا فعؾ أب دِّ هذا طؾقف إمجاع وا الزكاة، قالصحابة مع الذيـ مـعو،  بؽر الصِّ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿لف تعاىل: قيدل طؾقف قوالصحابة، 

ا أْن ٓ إلف وُأِمرُت أن ُأقاتؾ الـاس حتك يشفد»: ملسو هيلع هللا ىلصلف ققو، {2}التوبة: [ ۅ ۋ

ا ذلؽ قفعؾفنذا ا الزكاة، قُيمتوا الصالة، قُيؼقؿول اهلل، قأنا ُمؿًدا رسواهلل،  إٓ

 اكظر: و (1)«حساهبؿ طؾك اهلل تعالكواهلؿ إٓ بحؼفا، قأموا مـل دماءهؿ، قطصؿ

 (.5/334)اجملّىع ، (4/7) ادلغين

K ز٠.ّٚ َٔ ايدٜٔ بايطسَٛعً َٛا ٖ ٚاذتهِ يف َٔ جخد غ٦ٝا َٔ أزنإ اإلضالّ أ 
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 7/612) يوِع اٌَفَراىَِِج

َْٕرَبُع ال َأمااو ـَْفا َبْعَد ُبؾُ قُج وَجَحَد فنذا َػَرائُِض ا ةِ قَب َشْلٍء ِم  َكافٌِر  قَففُ  ِغ الُحجا

َماِت الظَّاِهَرِة الُؿتَ و ـْ الُؿَحرَّ
ـْ َجَحَد َتْحِريَؿ َشْلٍء مِ اتُِر َتْحِريُؿَفا قَكَذلَِؽ َم

ُة مِثَْؾ و ،َذلَِؽ  قَكحْ واْلَخْؿِر واْلَؽِذِب وِؿ الظ ؾْ واِحِش قَكاْلػَ  ـْ َلْؿ َتُؼْؿ َطَؾْقِف الُحجَّ ا َم َأمَّ

ْساَلِم أَ قَأْن َيؽُ  َكَشَل بَِباِدَيِة َبِعقَدةٍ َلْؿ َتْبُؾْغُف فِقَفا َشَرائُِع اإِلْساَلِم  وَن َحِديَث َطْفٍد بِاإْلِ

ّـَ َأنَّ الَّ  وَذلَِؽ أَ  قَكحْ و ـَ آَمـُ َغؾَِط َفَظ الَِحاِت ُيْسَتْثـَ قَطِؿؾُ وا قِذي ـْ َتْحِريِؿ قا الصَّ
َن مِ

ـَ اْستََتاَبُفْؿ ُطَؿرُ الَخْؿِر َكَؿا َغؾَِط فِل  ِذي ُتَؼاُم وَن قْؿ ُيْسَتَتابُ فنهنَأْمَثاُل َذلَِؽ و .(2)َذلَِؽ الَّ

ُة َطَؾْقِفؿْ  َلْؿ َيْحُؽْؿ َكَؿا  :ْػِرِهْؿ َقْبَؾ َذلَِؽ َٓ ُيْحَؽُؿ بِؽُ وا ِحقـَئٍِذ وا َكَػرُ وَأَصر  فنن  الُحجَّ

َحاَبُة بُِؽْػِر قدامة ـِ َمْظعُ  الصَّ ا َغؾِطُ و نٍ قْب ـْ التَّلْ قا فِقَؿا َغؾِطُ قَأْصَحابِِف َلؿَّ
 ه.ايؾِ وا فِقِف مِ

 . ( مـ حديث ابـ طؿر22ومسؾؿ برقؿ )(، 25أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 الؽبرى(، والـسائل يف 3/842(، وطؿر بـ شبة )9/241أخرجف طبد الرزاق ) صحقح: (2)

 ( بلساكقد صحقحة.8/547(، والبقفؼل )11/274) مشؽؾ أثار (، والطحاوي يف5271)
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 L دٕٛ جخٚاذتهِ فُٝٔ تسى غ٦ٝا َٔ أزنإ اإلضالّ بد. 
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 7/611) يوٌَفَراِع اىَِِج

ا َمَع اإِلْقَراِر بِالْ و َْٕرَبَعِة َفِػل التاْؽِػقرِ إذا  ِب قُج قَأما َْٕرَكاِن ا ـْ َهِذِه ا َتَرَك َشْقًئا ِم

ـْ َأْحَؿد:وِهَل رِ  اٌل لِْؾُعَؾََمءِ قَأقْ   اَياٌت َط

َٖا: ُف َيْؽُػُر بِتَْرِك  َأَحُد ـْ إَْرَبَعِة َحتَّك الَحجِّ وَأكَّ
اِز َتْلِخقِرِه قإِْن َكاَن فِل َج واِحٍد مِ

ـَ الُعَؾَؿاِء َفَؿَتك َطَزَم َطَؾك َتْركِِف بِ  قَِّة َكَػَر كَِزاٌع َبْق َؾِػ قَهَذا قَ واْلُؽؾِّ ـْ السَّ
ِهَل وُل َصائَِػٍة مِ

ـْ َأْحَؿد اْخَتاَرَها َأبُ وإْحَدى الرِّ   .َبْؽرٍ قاَياِت َط

ـْ َذلَِؽ َمَع اإِلْقَراِر بِالْ  ايجَّاِْٞ:ٚ
َٓ َيْؽُػُر بَِتْرِك َشْلٍء مِ ُف   قَهَذا هُ وِب قُج قَأكَّ

ـْ قاْلَؿْشفُ  ـْ َأْصَحاِب َأبِل َحـِقَػَة  ُر ِطـَْد َكثِقٍر مِ
افِِعلِّ وَمالٍِؽ والُػَؼَفاِء مِ  قهُ والشَّ

َة وإْحَدى الرِّ  ـُ َبطَّ ـْ َأْحَؿد اْخَتاَرَها اْب  َغْقُرُه.واَياِت َط

اَلِة  ايجَّاِيُح:ٚ َّٓ بَِتْرِك الصَّ ـْ َأْحَؿد وِهَل الرِّ وَٓ َيْؽُػُر إ ـْ ُل َكثِقٍر مِ ققَ واَيُة الثَّالِثَُة َط

َؾِػ  ـْ َأْصَحاِب َمالٍِؽ والسَّ
افِِعلِّ وَصائَِػٍة مِ ـْ َأْصَحاِب َأْحَؿد.والشَّ

 َصائَِػٍة مِ

َكاِة َفَؼْط.وَيْؽُػُر بَِتْركَِفا  ايسَّاِبُع:ٚ  َتْرِك الزَّ

َُِظ:ٚ َكاةِ وبَِتْركَِفا  اِيَدا َقاوَقاَتَؾ اإِلَماَم َطَؾْقَفا دُ إذا  َتْرِك الزَّ .وِم َن َتْرِك الصِّ  اْلَحجِّ

ِْو ٌََها َعَشَفا ٌَُح  ِٖ ادَلِغَأ  :َِ٘ز

َُا  ُٖ . :ايجَّاِْٞٚفِل إْثَباِت الُؽْػِر الظَّاِهِر.  :َأَحُد ـِ  فِل إْثَباِت الُؽْػِر الَباصِ

ا الطََّرُف الثَّاكِ   مَ وًٓ ققَ  يؿانِن اإلقَمْبـِلٌّ َطَؾك َمْسَلَلِة كَ  قَففُ  لَفَلمَّ  ،َطَؿاًل َكَؿا َتَؼدَّ

ـْ الُؿْؿَتـِِع َأْن َيؽُ و
ُجُؾ ُمْممِـًا قمِ اَلَة إيؿاكَن الرَّ َف َفَرَض َطَؾْقِف الصَّ ا َثابًِتا فِل َقْؾبِِف بَِلنَّ الؾَّ

َكاَة و َقاَم والزَّ َٓ َيْسُجُد لِؾَِّف َسْجَدًة و ،اْلَحجَّ والصِّ ـْ َرَمَضانَ قَٓ َيُص وَيِعقُش َدْهَرُه 
 ،ُم مِ

َّٓ َمَع كَِػاٍق فِل وَفَفَذا ُمْؿَتـٌِع  :َٓ َيُحج  إَلك َبْقتِفِ و ،َزَكاةً  َٓ ُيَمدِّي لِؾَّفِ و َٓ َيْصُدُر َهَذا إ

ـْ و :َصِحقٍح  إيؿانَٓ َمَع  ،َزْكَدَقةٍ والَؼْؾِب 
ْمتِـَاِع مِ

ِ
لَِفَذا إكََّؿا َيِصُػ ُسْبَحاَكُف بِآ

جُ  اَر َكؼَ قالس  َيوَم   مض خض حض جض مص حص مس خس حس﴿لِِف: قِد الُؽػَّ
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ُجوِد َفََل َيْسَتِطوُعونَ   ٱ] {37:قلم}ال [ُيْكَشُف َعْن َساٍق وُيْدَعوَن إََل السُّ

 .{33}القلم: [ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ـِ َقْد َثَبَت فِل و  ِحقَحْق ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة والصَّ
 َغقِْرِهَؿاوَأبِل َسِعقٍد وَغْقِرِهَؿا مِ

فُ »يِث التََّجؾِّل يِؾ َحدِ قفِل الَحِديِث الطَّ  َم الِؼَقاَمِة َسَجَد َلُف قَتَجؾاك َتَعاَلك لِِعَباِدِه يَ إذا  َأكا

ـُ  ـْ َكاَن َيْسُجُد فِل الدُّ وَن قالُؿْمِم َٓ َيْسَتطِقُع وْكَقا ِرَياًء َبِؼَل َضْفُر َم ُسْؿَعًة ِمْثَؾ الطاَبِؼ 

ُج  ـْ َلْؿ َيْسُجْد َقط  فنذا  (1)«دَ قالسُّ ـْ َسَجَد ِرَياًء َفَؽْقَػ َحاُل َم  .َكاَن َهَذا َحاُل َم

ِحقِح و  ٓا مَ »َثَبَت َأْيًضا فِل الصَّ ـِ آَدَم ُكؾا َشْلٍء إ ـْ اْب  ِاَع قَأنا الـااَر َتْلُكُؾ ِم

ُج  َم َطَؾك الـااِر َأْن َتْلُكَؾفُ فنن  دِ قالسُّ َف َحرا ِف َتْلُكُؾُف  (2)«الؾا ـْ َيْسُجُد لِؾَّ ـْ َلْؿ َيُؽ َفُعؾَِؿ َأنَّ َم

ِحقِح َأنَّ َكَذلَِؽ و ،الـَّاُر ُكؾَّفُ  َتُف يَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َثَبَت فِل الصَّ ا قَيْعِرُف ُأمَّ َم الِؼَقاَمِة ُغرًّ

ـْ آَثاِر ال
ـَ مِ ؾِق اًل َلْؿ َيْعِرْفُف  :(3)ءِ قُض قُمَحجَّ ا ُمَحجَّ ـْ ُغرًّ ـْ َلْؿ َيُؽ َفَدلَّ َذلَِؽ َطَؾك َأنَّ َم

تِفِ قَفاَل َيؽُ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل   ـْ ُأمَّ
 ه.اُن مِ

M  :اذتج؟ّٚ زَطإ ٜٛكتٌ تازى ص ٌَٖٚطأي١ 
ـُ الؼقِِّؿ   (:42ص)وراب اٌصالج ّم َقاَل اإِلَماُم اْب

  ؟ب قتؾفقجوبتارك الصالة ّم  ةالزكاوالحج وم قهؾ يؾحؼ تارك الصو

  :اَاخ ػٓ اإلِاَ أمحذوشالز س :فُٗ

 .يؼتؾ بترك ذلؽ كؾف كؿا يؼتؾ بترك الصالة :إحداٖا 

فقؼتؾ بتركفا  :الحج مـ مباين آسالموالصقام واة أن الزك :ايةوحجة هذه الرو 

اهلل ٕقاتؾـ مـ فرق بقـ و :قالو ،يؼ ماكعل الزكاةلفذا قاتؾ الصدِّ و ،مجقعا كالصالة

  .(4)لؼريـتفا يف كتاب اهللالزكاة إهنا والصالة 

 (.183، و182(، ومسؾؿ )6574، و6573أخرجف البخاري ) (1)

 مذكقر ضؿـ الحديث الؿتؼدم. (2)

 .( طـ أبل هريرة 246(، ومسؾؿ )136أخرجف البخاري ) (3)

 .صديؼ ( طـ أبل هريرة، طـ أبل بؽر ال21(، ومسؾؿ )1411أخرجف البخاري ) (4)
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مل يلمر برفع الؼتال إٓ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلوق آسالم قهذه الؿباين مـ حؼفنن  أيضاو

 ،أخبر أن طصؿة الدم ٓ تثبت إٓ بحؼ اإلسالمو ،حؼفاوطؿـ التزم كؾؿة الشفادة 

ق الؽؾؿة قلتركف حؼ قف إكؿا هؾقط رواحد الؿؼدقالؼتؾ لؾو ،ففذا قتال لؾػئة الؿؿتـعة

  .القإق هذا أصحو ،شرائع اإلسالمو

ٕن الصالة طبادة بدكقة ٓ تدخؾفا  :ٓ يؼتؾ بترك غقر الصالة :ا١ٜ ايجا١ْٝٚايس 

ن شقئا مـ إطؿال وٓ ير ملسو هيلع هللا ىلص كان أصحاب محؿد اهلل بـ شؼقؼ ل طبدقلؼو ،الـقابة

 .(1)تركف كػر إٓ الصالة

  .الصالة قد اختصت مـ سائر إطؿال بخصائص لقست لغقرهإن و 

ا ون يبدؤأرسؾف وابف قك ملسو هيلع هللا ىلص مر الـبلألفذا و ،سالمل ما فرض اهلل مـ اإلوففل أ 

ل ما وأفؾقؽـ  ،هؾ كتابأما قستليت ق» :فؼال لؿعاذة إلقفا بعد الشفادتقـ قبالدط

أن اهلل فرض طؾقفؿ ول اهلل قن ُمؿدا رسأو ،شفادة أن ٓ إلف إٓ اهللهؿ إلقف قتدط

 .(2)«الؾقؾةوم قات ّم الققمخس صؾ

ٕن اهلل فرضفا يف السؿاء لقؾة و ،ل ما يحاسب طؾقفا العبد مـ طؿؾفوٕهنا أو 

 مج﴿ن قهؾ الـار لؿا يسللإٔن و ،ا يف الؼرآنض ذكرً وكثر الػرإٔهنا و ،الؿعراج

 .ا بشلء غقر ترك الصالةومل يبدؤ ،{37ددثر:}ا [ حخ جخ مح جح

ن حال ما دام طؼؾف معف بخالف سائر وٕن فرضفا ٓ يسؼط طـ العبد بحال دو 

إذا سؼط و ،د فسطاط اإلسالمقٕهنا طؿو ،ن حالوا تجب يف حال دفنهن :ضوالػر

ٕهنا فرض طىل الحر و ،ٕهنا آخر ما يػؼد مـ الديـو ،قع الػسطاطوالػسطاط 

 .الػؼقروالغـل والؿريض والصحقح و الؿسافروالحاضر وإكثك والذكر ود العبو

 .صحقحق هوالؾػظ لؾترمذي، وغقرمها، و(، 11/49ابـ أبل شقبة )و(، 2622أخرجف الترمذي )(1)

 .( طـ ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا19(، ومسؾؿ )1496أخرجف البخاري )(2)
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كؿا قال إٓ بالتزام الصالة  اإلسالم:إىل  فجابأل اهلل يؼبؾ مـ قمل يؽـ رسو 

 ،ةسالم إٓ بنقام الصالجابف إلك اإلأل اهلل يؼبؾ مـ قمل يؽـ رس :كسأقتادة طـ 

 .(1)إيتاء الزكاةو

ٓ وا مً قف طىل فعؾفا فال يؼبؾ اهلل مـ تاركفا صقققطؿال مل سائر إقٕن قبو 

إن  :ن بـ طبداهللقكؿا قال ط ،طؿالا مـ إٓ شقئً وا ٓ جفادً وٓ صدقة وا حجً 

جازت لف كظر فقؿا فنن  :ل شلء يسلل طـفوأدخؾ قبره سئؾ طـ صالتف إذا  لعبدا

 .إن مل تجز لف مل يـظر يف شلء مـ طؿؾف بعدو ،ى ذلؽ مـ طؿؾفقس

اية أبل هريرة طـ والســ مـ رو ،يدل طىل هذا الحديث الذي يف الؿسـدو

فؾح أصؾحت فؼد فنن  طؿؾف حياسب بصالتفل ما حياسب بف العبد مـ وأ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

طؿال البر مل يؽـ أقبؾ مـف شلء مـ  قلو. (2)«خسرون فسدت فؼد خاب إوأكجح و

  .مـ الخائبقـ الخاسريـ

ـُ إِدْ ( 12) تعظقؿ قدر الصالةأخرجف الؿروزي يف كتابف  اعقػ: (1) ُد ْب َثـَا َأُبق َحاتٍِؿ، ُمَحؿَّ ِريَس َحدَّ

اُز اْلِعْرقِل  ثـا طُ  ـُ َمْرَواَن اْلَخزَّ قِّل  ثـا ُطْرَوُة ْب ـِ ِزَياٍد الرَّ ِد ْب ـُ ُمَحؿَّ قُب ْب ، ثـا َأي  اِزي  ـُ اْلُؿِغقَرِة الرَّ َؿْقُر ْب

ـْ َرُسقُل الؾَِّف َصؾَّك اهلُل طَ  ـْ َأَكٍس َقاَل: َلْؿ َيُؽ ـْ َقَتاَدَة َط اِم َط ـْ َأبِل اْلَعقَّ ـْ َأَجاَبُف إَِلك َط َؾْقِف َوَسؾََّؿ َيْؼَبُؾ َم

ٍد َصؾَّ  ـْ َأَقرَّ بُِؿَحؿَّ ـِ َطَؾك َم َكاِة، َوَكاَكَتا َفِريَضَتْق اَلِة َوإِيَتاِء الزَّ َّٓ بِنَِقاِم الصَّ ْساَلِم إِ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ اإْلِ

ْساَلِم، َوَذلَِؽ َقْقُل الؾَِّف:  ]الؿجادلة:  ﴾ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿َوبِاإْلِ

13]. 

وهذا إسـاد ضعقػ، وقد حصؾ فقف تصحقٌػ يف مقضعقـ: فؼقلف )الخزاز( صقابف )الجرار(، 

وققلف: )طؿقر بـ الؿغقرة(، صقابف )طؿر بـ الؿغقرة(. وطروة بـ مروان الجرار العرقل، قال فقف 

قف البخاري: مـؽر الدراقطـل: لقس بالؼقي. وطؿر بـ الؿغقرة، هق أبق حػص البصري. قال ف

الحديث، مجفقل. وقال ابـ الؿديـل: ٓ أطرفف. وقال أبق حاتؿ: شقخ. وأبق العقام، هق طؿران بـ 

 داود، وفقف ضعػ.

(، طـ 465(، والـسائل )413(، والترمذي )1425(، وابـ ماجف )7912أخرجف أمحد ) صحقح: (2)

 أبل هريرة رضل اهلل طـف، وهق حديث صحقح.
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ٓ يؼتؾ بترك الحج ٕكف مختؾػ و ،الصقامويؼتؾ بترك الزكاة  :ا١ٜ ايجايج١ٚايس 

كقػ يؼتؾ  :قال .طىل التراخل قفؿـ قال ه :طىل التراخل ور أقطىل الػ قفقف هؾ ه

ٕن مـ يؼتؾف بتركف ٓ يؼتؾف  :اجدً  هذا الؿلخذ ضعقٌػ و .سع لف يف تلخقرهقبلمر م

اجب و قه :لقيؼو ،أن يعزم طىل ترك الحج :رة الؿسللةقإكَم صو ،رد التلخقرجبؿ

ٕن الحج مـ  :ل بؼتؾفقاب الؼقالصو ،ع الـزاعقضقففذا م :ابدً أحج أٓ و طظ

الحج أطظؿ وسالم إٓ بحؼف لؿـ تؽؾؿ باإل العصؿة تثبتو اإلسالم،ق قحؼ

  ه.اقفقحؼ

N ايباط١ٓ  ٚاذتهِ يف ايطا٥ف١ املُتٓع١ عٔ بعض غعا٥س اإلضالّ ايعاٖس٠ أ
 ١َ.ٛاملعً
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (:22/51) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ َشِريَعٍة و ـْ َشَرائِِع اإِلْساَلِم الظَّاِهَرِة، أَ  اِحَدةٍ وَكَذلَِؽ ُكؾ  َصائَِػٍة ُمْؿَتـَِعٍة َط
 ومِ

ا، قا َحتَّك ُيَصؾ  قتِؾُ قَٓ ُكَصؾِّل قُ وا: َكْشَفُد قَقالُ  قَفؾَ َيِجُب قَِتاُلَفا،  فنكفَمِة، قاْلَباصِـَِة الَؿْعؾُ 

ل قُ وا: ُكَصؾِّل قَقالُ  قلَ و ل قَقالُ  قلَ وا، قا َحتَّك ُيَزك  قتِؾُ قَٓ ُكَزكِّ َٓ وُم قَٓ َكُص وا: ُكَزكِّ

، قُ   َبْقَت.ا القَيُحج  وا َرَمَضاَن. قمُ قا َحتَّك َيُص قتِؾُ قَكُحج 

َبا، قَقالُ  قلَ و  َٓ َكَدُع الرِّ ـْ 
َٓ واِحَش، قَٓ الػَ وَٓ ُشْرَب الَخْؿِر، وا: َكْػَعُؾ َهَذا َلؽِ

َذلَِؽ.  قَكحْ والـََّصاَرى، وِد قَٓ َكْضِرُب الِجْزَيَة َطَؾك الَقفُ وُكَجاَهُد فِل َسبِقِؾ الؾَِّف، 

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﴿َل َتَعاَلك: ا َذلَِؽ. َكَؿا َقاقا َحتَّك َيْػَعؾُ قتِؾُ ققُ 

 ہ ۀ﴿َقْد َقاَل َتَعاَلك: و. {33}األىفال: [ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

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

َم اهلُل، و .{713}البقرة: [ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ َبا آِخُر َما َحرَّ َكاَن والرِّ

َبا، قَلْؿ َيـَْتفُ إذا  ـَ اهلُل َأكَُّفؿْ ا، َفَبقَّ وَجاَهدُ وا قَصؾَّ وا قَأْهُؾ الطَّائِِػ َقْد َأْسَؾؿُ  ـْ الرِّ ا َط



 أركان اإليَمن واإلسالم 
51 

 
ـْ قَكاكُ  َف  ا مِؿَّ ـِ وَلُف. قَرُس وَحاَرَب الؾَّ ِحقَحْق ا تُ  (1)فِل الصَّ َل َرُس قَأكَُّف َلؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قفِّ

َبِل َبْؽٍر: َكْقَػ ُتَؼاتُِؾ الـَّاَس؟ و
ِ
ـْ الَعَرِب، َقاَل ُطَؿُر ٕ

ـْ َكَػَر مِ ْد َقاَل الـَّبِل  قَ وَكَػَر َم

َؾ الـااَس َحتاك َيْشَفُد » :ملسو هيلع هللا ىلص
ٓا اهللُ. وُأِمْرت َأْن ُأَقاتِ َٓ إَلَف إ ل َرسُ وا َأْن  ِف. قَأكِّ فنذا ُل الؾا

ِـّل ِدَماَءُهْؿ قا َذلَِؽ َطَصؿُ قَفَعؾُ  َفاقَأمْ وا ِم ٓا بَِحؼِّ َّٓ قَفَؼاَل َأبُ  «اَلُفْؿ إ َبْؽٍر: َأَلْؿ َيُؼْؾ: إ

َفا؟.  ِف لَ وبَِحؼِّ ًٓ َكاكُ قَمـَعُ  قَالؾَّ  َلَؼاَتْؾتفْؿ َطَؾْقِف. ملسو هيلع هللا ىلصِل الؾَِّف قَكُف إَلك َرُس وا ُيَمد  قكِل ِطَؼا

ِف َما هُ قَقاَل ُطَؿُر: فَ   َّٓ َأْن  قَالؾَّ َف َقْد َشَرَح َصْدَر َأبِل َبْؽٍر لِْؾِؼَتاِل، إ َرَأْيت الؾَّ

ُف الَحؼ    . «َفَعؾِْؿت َأكَّ

َيْحِؼُر َأَحُدُكْؿ َصاَلَتُف َمَع »اِرَج َفَؼاَل: قَذَكَر الخَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َأنَّ  ُِخاٌصَِّذفِل و

َٓ ُيَجاوْؿ، َيْؼَرءُ قَِراَءَتُف َمَع قَِراَءتِفِ و ِصَقاَمُف َمَع ِصَقاِمِفْؿ،وَصاَلتِِفْؿ،  ُز وَن الُؼْرآَن 

ـَاِجَرُهْؿ َيْؿُرقُ  ـَََم َلِؼقُتؿُ قَح ِمقاِة، َأْي ـْ الرا ْفُؿ ِم ـْ اإِلْساَلِم َكََم َيْؿُرُق السا ُهْؿ قَن ِم

ـْ َقَتَؾُفْؿ يَ فنن  ُهْؿ،قَفاْقُتؾُ  ِف لَِؿ ـَْد الؾا ـَ فنذا . (2)«َم الِؼَقاَمةِ قفِل َقْتؾِِفْؿ َأْجًرا ِط ِذي َكاَن الَّ

ْقَؾ، قمُ قَيؼُ  َكَُّفْؿ  :بِِؼَتالِِفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصُؼْرآَن، َأَمَر الـَّبِل  ال نَ وَيْؼَرؤُ وَن الـََّفاَر، قمُ قَيُص وَن الؾَّ
ِ
ٕ

ـََّة قَفاَرقُ  َٓ َيْؾَتِزمُ قاْلَجَؿاَطَة، َفَؽقَْػ بِالطَّ وا الس  ـَ  ِذي إِكََّؿا وَن َشَرائَِع اإِلْساَلِم، قائِِػ الَّ

 ه.ااهلُل َأْطَؾؿُ وَأْمَثاِل َذلَِؽ، وْؿ، ِف كِ قاسؼ  ُمؾُ قَن بقَؿؾُ َيعْ 

O ز يف حدٜح جربٌٜٛبٝإ َع٢ٓ اإلحطإ املرن. 
هذا مـ ويف الحديث معـك اإلحسان بلحسـ بقان مع قؾة العبارة،  ملسو هيلع هللا ىلصبقَّـ الـبل 

  .ملسو هيلع هللا ىلصامع َكؾِِؿف قج

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 7/622) يوِع اٌَفَراىَِِج

ُٕٚ ََّا اإِلِحَطا َف َكَلكاؽ َتَراهُ »ُلُف: قَفؼَ  ،َأ ـْ َتَراُه فنن  :َأْن َتْعُبَد الؾا َقْد  .«َيَراك فنكفَلْؿ َتُؽ

ْخاَلُص  ققِقَؾ: إنَّ اإِلْحَساَن هُ  ُل اإِلْخاَلَص وَأنَّ اإِلْحَساَن َيَتـَا اٌرَِّذِمُُك:و ،اإْلِ

 .( طـ أبل هريرة، 21(، ومسؾؿ )1411اري )أخرجف البخ (1)

( طـ أبل سعقد الخدري وطظ بـ 1166، و1164(، ومسؾؿ )6913، و5158أخرجف البخاري ) (2)

 .أبل صالب 
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ِف و ،َغْقَرهُ و ـِ الاِذي واإْلِْحَساُن َيْجَؿُع َكََمَل اإِلْخاَلِص لِؾا َيْجَؿُع اإِلْتَقاَن بِاْلِػْعِؾ الَحَس

ُف اهللُ   حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿َقاَل َتَعاَلك:  ،ُيِحبُّ

 ک ک﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،{117}البقرة: [ خت حت جت يب ىب مب خب

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

ـِ أَ  ،{172}النساء: [ ڻ ي َفنِْحَساُن  ،ُثؿَّ َذَكَر اإِلْحَساَن َثاكًِقا ،ًٓ وَفَذَكَر إْحَساَن الدِّ

ـِ هُ  ي  ه.اُل َطـُْف فِل َحِديِث ِجْبِريَؾ قاإِلْحَساُن الَؿْسئُ  -اهلُل َأْطَؾُؿ و -قالدِّ
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P ١َِّٛاأُلُي ُدِِٝحَٛت ِٖ : 

 حّٝدا.ٛحَُِّد تٛحََّد َٜٚصدز  دُذ يف اٌٍغح:ىاٌر حٝد:ٛتعسٜف ايت
 صػاتف.وأسؿائف، وبقتف، قربوهقتف، قجؾ بللو إفراد اهلل طز يف اٌششع:و

إفراد اهلل  تُح:ىدُذ اٌشتىذوإفراد اهلل تعاىل بالعبادة.  ُ٘ح:ىدُذ األٌىفر

يف  ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وإثبات ما أثبتف اهلل لـػسف، أ اٌصفاخ:ودُذ األمساء ىذوتعاىل بلفعالف. 

 حريػ.ٓ توٓ تعطقؾ، وٓ تؽققػ، وكػل ما كػاه طـف مـ غقر تؿثقؾ، وسـتف، 

ُّ َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم   (: 13-14/12)يوِع اٌَفَراىَِِج

ُف َطزَّ   پ پ پ﴿: -يعـل: الػاتحة– َرةِ قِل الس  وَجؾَّ فِل أَ وَقاَل الؾَّ

ْس  {7}الفاحتة: [ ڀ پ
ِ
ـِ آ ِف َفَبَدَأ بَِفَذْي : الؾَّ ـِ .وَؿْق بِّ   الرَّ

ُٗ)و َلُف اْلَؿْعبُ  قهُ  (اٌَّ ْسُؿ َأَحؼ  بِاْلِعَباَدةِ  :دُ قاإْلِ
ِ
ُف َأْكَبرُ لِ و: َفَفَذا آ  ،َفَذا ُيَؼاُل: الؾَّ

َّٓ الؾَّفُ  ،ُسْبَحاَن الؾَّفِ  ،اْلَحْؿُد لِؾَّفِ   .َٓ إَلَف إ

اِزُق الـَّاِصُر اْلَفاِدي قهُ  (،اٌشَّبُّ)و ْسُؿ َأَحؼ  بِاْسِؿ و ،اْلُؿَربِّل اْلَخالُِؼ الرَّ
ِ
َهَذا آ

ْستَِعاَكِة 
ِ
 ٻ ٻ﴿ ،{74}ىوح: [ يئ ىئ مئ حئ﴿لَِفَذا ُيَؼاُل: واْلَؿْسَلَلِة. وآ

 ڈ ڈ﴿ .{73}األعراف: [ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

}آل  [ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ ،{16}القصص: [ ڑ ڑ ژ ژ

 . {746}البقرة: [ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ ،{131عمران:

ُة اْلَؿْسَلَلِة  ْستَِعاَكُة اْلَؿْشرُ وَفَعامَّ
ِ
. وآ بِّ  َطُة بِاْسِؿ الرَّ

 َ ْٕ ْسُؿ ا
ِ
ـُ وَفآ َما فِقِف َصاَلُحُف وَما ُخؾَِؼ َلُف و ،ُمـَْتَفاهُ وَمِصقَرُه وَغاَيَة اْلَعْبِد  ُل َيَتَضؿا

ـُ و ،ِطَباَدُة الؾَّفِ  قهُ و ،َكَؿاُلفُ و ْسُؿ الثااكِل َيَتَضؿا
ِ
ُف ُيَربِّ  قهُ و، ُمْبَتَداهُ وَخْؾَؼ اْلَعْبِد  آ ِف َأكَّ

هُ قَيتَ و َّٓ،  َ ْٕ بُ قِل ُدُخ وَمَع َأنَّ الثَّاكَِل َيْدُخُؾ فِل ا َلِفقَّةِ قَل الر  بُ و ،بِقَِّة فِل اإْلِ بِقَُّة َتْسَتْؾِزُم قالر 

ُلُ  ْٕ  ِهقََّة َأْيًضا. قا



 52     َتوِحـْوُد اللِ َطـزَّ وَجـلَّ  

 
ُُ االو ِٓ)ِع َّ ـِ  (اٌشَِّد ـُ َكَؿاَل التَّْعؾِقَؼْق ـِ فِقِف َتتِؿ  قبِ وَيَتَضؿَّ َسَعاَدُتُف  ْصِػ اْلَحاَلْق

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿لَِفَذا َقاَل َتَعاَلك: واُه. ُأْخرَ وفِل ُدْكَقاُه 

 .{31}الرعد: [ ڃ ڄ ڄ ڄ

ـَ   ْحَؿ َْسَؿاَء الثَّاَلَثَة: )الرَّ ْٕ َلفَ و ()َربِّلو (َفَذَكَر ُهـَا ا  ڄ﴿َقاَل: و ()اإْلِ

َْسَؿاَء الثَّاَل  ،{31}الرعد: [ ڃ ڃ ڄ ڄ ْٕ َثَة فِل ُأمِّ اْلُؼْرآِن: َكَؿا َذَكَر ا

ـْ َبَدَأ ُهـَاَك بِاْسِؿ الؾَِّف: 
اَك َكْعُبدُ قلَِفَذا َبَدَأ فِل الس  وَلؽِ ْسَؿ  (َرِة ب  )إيَّ

ِ
َم آ ُؼ وَفَؼدَّ َما َيَتَعؾَّ

ـْ الْ 
َنَّ بِِف مِ

ِ
َم فِقَفا اْلَؿْؼُص وَرَة َفاتَِحُة اْلؽَِتاِب قتِْؾَؽ الس   ِعَباَدِة: ٕ ِذي قُأم  اْلُؼْرآِن َفَؼدَّ َد الَّ

ُة الغائقة قهُ  ِة الغائقة.فنهن  اْلِعؾَّ ٌة َفاِطؾِقٌَّة لِْؾِعؾَّ  اكتفك. ا ِطؾَّ

Q  :حٝد إىل ٖرٙ ايجالث١ األقطاّٛايت ٍ َٔ قطِٚأفا٥د٠. 
جد طـد قمل يو، السـةوباستؼراء أدلة الؽتاب  قهتؼسقؿف إىل ثالثة أقسام 

مـ بعدهؿ هذا التؼسقؿ الثالثل صريًحا، لؽـ جاء والؿتؼدمقـ مـ طصر الصحابة 

لقس تؼسقًؿا مبتدًطا  قمـ باب تؼريب ففؿ أيات: فف ن الؿػضؾة،وطـ الؼر متلخًرا

مـ أشفر مـ ذكر هذه إقسام والسـة، وبقان ٕدلة الؽتاب  قإكؿا هوغقَر شرطل، 

 ابـ الؼقؿ رمحفؿا اهلل.وشقخ اإلسالم، 

اٌرذزَش ِٓ سلرصشاخ  كَم ّم كتاب زيد ققال الشقخ بؽر أب

 (: 32)ص ٌرفغًنين يف اىاٌصات

ابـ و، ذا التؼسقؿ آستؼرائل لدى متؼدمل طؾؿاء السؾػ أشار إلقف ابـ مـدةه

قرره وابـ الؼقؿ، وقرره شقخا اإلسالم ابـ تقؿقة، وغقرمها، وجرير الطبري، 

يف آخريـ  اء اٌثُاْىأض شقخـا الشـؼقطل يفو، طوذاض اٌؼش الزبقدي يف

مطرد لدى أهؾ كؾ فـ،  قهوص الشرع، قم لـصاستؼراء تا قهورحؿ اهلل الجؿقع، 

مل والعرب مل َتُػف هبذا، وحرف، وفعؾ، وكؿا يف استؼراء الـحاة كالم العرب إىل اسؿ، 

 ه.ااع آستؼراءقهؽذا غقره مـ أكويعتب طىل الـحاة يف ذلؽ طاتب، 
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ُل فِل قَكؼُ حقث قال:  ػمُذذٗ لوي يف أوأشار إىل ذلؽ أيًضا الطحاو قؾت:

ـَ بِتَ -قِد الؾَِّف حِ قتَ  َٓ َشِريَؽ َلفوإِنَّ الؾََّف  -فِقِؼ الؾَّفِ قُمْعَتِؼِدي َٓ وَٓ َشْلَء مِْثُؾُف، و ُ اِحٌد 

َٓ و، َٓ َيبِقدُ وَٓ َيْػـَك ، َقِديٌؿ باَِل اْبتَِداٍء َدائٌِؿ باَِل اْكتَِفاءٍ ، َٓ إَِلَف َغْقُرهُ وَشْلَء ُيْعِجُزُه، 

َّٓ َما يُ قَيؽُ  َٓ ، َٓ ُيْشبُِف إََكامَ و  َٓ ُتْدِرُكُف إَْفَفامُ وَهاُم، وَٓ َتْبُؾُغُف إَ ، ِريدُ ُن إِ َحلٌّ 

َٓ َيـَامُ قُت، َقق  قَيؿُ   ه.اَخالٌِؼ باَِل َحاَجٍة، َراِزٌق باَِل ُمْمَكةٍ ، ٌم 

ٔض٘ح وضح اٌؼمالء وس مؼدمة كتابفّم  أشار إلك ذلؽ أيًضا ابـ حبان و 

الؿتعزز بعظؿة  ،هقةقحداكقة إلقالحؿد هلل الؿتػرد بحقث قال: ،  اٌفضالء

اتر قالَمن طؾقفؿ بت ،اهلاقأحوالعامل بتؼؾبفا و ،س العامل بآجاهلاقالؼائؿ طؾك كػ ،بقةقالرب

ٓ والذي أكشل الخؾؼ حقـ أراد بال معقـ  ،ابغ كعَمئفقالؿتػضؾ طؾقفؿ بس ،آٓئف

كػذت و ،فؿضت فقفؿ بؼدرتف مشقئتف :ٓ كظقروخؾؼ البشر كَم أراد بال شبقف و ،مشقر

 ه.افقفؿ بعزتف إرادتف

ح بالتؼ   اإلتأالالح يفاع اب  ـ بط  ة قس  قؿ إىل الثالث  ة إك  ب  ؾ ص  رَّ

باهلل الذي جيب  يَمنذلؽ أنا أصؾ اإلو، حقث قال: طق( مـ الؿخط694-693)ص

 بف ثالثة أشقاء: يَمنطؾك الخؾؼ اطتؼاده ّم إثبات اإل

لؿذهب أهؾ التعطقؾ الذيـ  ان بذلؽ مبايـً قلقؽ :تؼد العبد رباكقتفأن يعأحدٖا: 

 .ان صاكعً قٓ يثبت

بذلؽ مذاهب أهؾ الشرك الذيـ  ان مبايـً قلقؽ :حداكقتفو أن يعتؼد ايجاْٞ:ٚ

 ا معف يف العبادة غقره.قأشركوا بالصاكع وأقر

هبا  افً قصقن مقز إٓ أن يؽقبالصػات التل ٓ يج افً قصقأن يعتؼده م ايجايح:ٚ

 صػ بف كػسف يف كتابف.وسائر ما والحؽؿة والؼدرة ومـ العؾؿ 

ل الؿطؾؼ قد يؾحد يف صػاتف قحده بالؼقيومؿـ يؼر بف  اإذ قد طؾؿـا أنَّ كثقرً 

 حقده.قيف ت ان إلحاده يف صػاتف قادًح قفقؽ
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احدة مـ هذه وٕكَّا كجد اهلل تعاىل قد خاصب طباده بدطائفؿ إىل اطتؼاد كؾ و

 ه.اهبا يؿاناإلوالثالث 

ح بالتؼسقؿ الثالثل الشقخ الزاهد و ـُ  قالُؿْرَتِعُش َأبُ مؿـ صرَّ  ب
ِ
ٍد َطْبُد اهلل ُمَحؿَّ

ٍد الـَّْقَسابُ   ( حقث قال: 11/356) ٌُاءودٍُح األ كؿا يف ِرّي قُمَحؿَّ

 ،حداكقةقاإلقرار لف بالو ،بقةقمعرفة اهلل تعاىل بالرب :حقد ثالثة أشقاءقل التقأص

 ه.اإكداد طـف مجؾة لكػو

ح بالتؼسقؿ الثالثل ـاقػول مـ وأ مـ قهو  . (1)طؾقف مؿـ صرَّ

R حٝد املتابع١.ٛفا٥د٠: ت 
حقد قتفنن  حقد الؿتابعة:قٓ يذكر فقفا ت فنكف: حقد اهللقأقسام تإذا ققؾ: 

: ٕكف ملسو هيلع هللا ىلصهقة أن يتبع الـبل قحقد إلقإكؿا يؾزم مـ توحقد اهلل، قالؿتابعة لقس مـ ت

حقد اهلل. ققسؿان: ت قحقد مـ أصؾف: ففققسؿ التإذا  ٓ يعبد اهلل إٓ بؿا شرطف. لؽـ

الصػات. وإسؿاء وهقة، قإلوبقة، قحقده يف الربقحقد اهلل تقل. فتقحقد الرسقتو

ؿ ابـ الؼوبآتِّباع.  ملسو هيلع هللا ىلصحقد الـبل قتو ِذاسض اٌغاٌىٌن يف  قؿقد قسَّ

تبعف و، لقحقد متابعة الرسقتوحقد الؿرِسؾ، قحقد إىل قسؿقـ: تق( الت2/387)

 .( تحؼقؼ إلباين 211)ص َحوششح اٌغذا يف طىل ذلؽ ابـ أبل العز

S حٝد ٜٛتطُٔ ت اإلهل١ٝ حٝد ٛتٚ ،١ٝحٝد اإلهلٛب١ٝ ٜطتًصّ تٛحٝد ايسبٛت
 ب١ٝ.ٛايسب
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (:12/284) يوِع اٌَفَراىَِِج

ُؼ قَ و َلِفقَِّة ق. تَ {2}الفاحتة: [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿َلُف: قُيَحؼِّ ِحقُد اإْلِ

بُ قتَ و بُ  إِْن َكاَكْت وبِقَِّة: قِحقُد الر  ـُ الر  َلِفقَُّة َتتََضؿَّ
بُ وبِقََّة: قاإْلِ َلِفقََّة:قالر  فنن  بِقَُّة َتْسَتْؾِزُم اإْلِ

 لشقخ حقدقالت طةقمجؿ اكظرو حقدقالت تؼسقؿ أكؽر مـ طىل الرد يف السديد لقالؼ اكظر:و (1)

 .(25 1/24) السالؽقـ مدارج ،(8 ،7 ص) اإلسالم
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ْقتَِراِن َكَؿا إذا  َأَحَدُهَؿا

ِ
ْكِػَراِد َلْؿ َيْؿـَْع َأْن َيْخَتصَّ بَِؿْعـَاُه ِطـَْد آ

ِ
َخَر ِطـَْد آ ْٔ ـَ ا َتَضؿَّ

 ،{7}الناس: [ ڎ ڌ﴿ ،{1}الناس: [ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿لِِف: قفِل قَ 

 ،{7}الفاحتة: [پ پ پ پ﴿لِِف: قفِل قَ و ،{3}الناس: [ ڈ ڈ﴿

َلِف  : اْسِؿ اإْلِ ـِ ْسَؿْق
ِ
ـَ آ .وَفَجَؿَع َبْق بِّ َلفَ »فنن  اْسِؿ الرَّ ُد الَِّذي َيْسَتِحؼ  قاْلَؿْعبُ  قهُ  «اإْلِ

ب  » وَأْن ُيْعَبَد.  ُرهُ  قهُ  «الرَّ َؼًة بِاْسِؿِف و. الَِّذي ُيَربِّل َطبَْدُه َفقَُدبِّ لَِفَذا َكاَكْت اْلِعَباَدُة ُمَتَعؾِّ

ِف  :والؾَّ بِّ ًؼا بِاْسِؿِف الرَّ َماُل ُمَتَعؾِّ تِل َلَفا ُخؾَِؼ اْلَخْؾُؼ. فنن  الس  اْلِعَباَدَة ِهَل اْلَغاَيُة الَّ

َلِفقَُّة ِهَل اْلَغاَيُة: و بُ واإْلِ ـُ َخْؾَؼ اْلَخْؾِؼ قالر  ـٌ اْبتَِداَء  قْكَشاَءُهْؿ َففُ إِ وبِقَُّة َتَتَضؿَّ ُمَتَضؿِّ

َفَبَدَأ  ،{2}الفاحتة: [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿َقاَل: إذا  اْلُؿَصؾِّلوَحالِِفْؿ: 

ِذي هُ قبِاْلَؿْؼُص  تِل ِهَل اْلبَِداَيُة: َفاْلِعَباَدُة َغاَيٌة َمْؼُص قاْلَغاَيُة َطَؾك الْ  قِد الَّ َدٌة: قِسقَؾِة الَّ

ْستَِعاَكُة و
ِ
 . اكتفك.إَلْقَفا ِسقَؾةٌ وآ
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ـِ َجَبؾٍ   ـْ ُمَعاِذ ْب َطَؾك ِحَؿاٍر  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قَقاَل: ُكـُْت ِرْدَف رس  َط

َما َحقُّ الِعبَاِد َطَذ و ،َما َحقُّ اللِ َطَذ الِعبَادِ  يَتْدرِ  ،َيا ُمَعاذُ »َقاَل: َفَؼاَل:  ،ُيَؼاُل َلُف ُطَػقْرٌ 

َٓ وا اللَ وَفٌِنَّ َحقَّ الِل َطَذ الِعبَاِد َأْن َيْعبُُد »ُلُف َأْطَؾُؿ. َقاَل: قَرُس واهلُل  :ُقْؾُت  :َقاَل  .«؟اللِ 

كُ  َب َمْن َٓ يُ وَحقُّ الِعبَاِد َطَذ الِل َطزَّ و ،ا بِِه َشوْئًاوُيْْشِ ُك بِِه َشْوئًاَجلَّ َأْن َٓ ُيَعذِّ  :. َقاَل «ْْشِ

  َل قُس ُقْؾُت: َيا رَ 
ِ
ُر الـَّاَس؟ َقاَل  ،اهلل ُهْم َفوَتَّكِلُ » :َأَفالَ ُأَبشِّ ْ  (1)ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. «اوَٓ ُتبَْشِّ

  نْ طَ و 
ِ
ـُ َطْبِد اهلل َمْن »ُل: قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرسَقاَل: َسِؿْعُت ،  َجابُِر ْب

ُك بِهِ  يلَقِ  ُك بِِه َدَخَل النَّارِ و ،َجنَّةَ ـَشْوئًا َدَخَل ال اللَ َٓ ُيْْشِ  (2).َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ  «َمْن لَِقوَُه ُيْْشِ

 َطا٥ٌ ايعكٝد٠ املتعًك١ باذتدٜجني

  .خًل اهلل ارتًل َٔ أجٌ عبادت٘  1
ُّ َكََم فِلُخ اإِلْساَلِم َقاَل َشقْ   (: 12/19) يوِع اٌَفَراىَِِج

ٌِْؼَثاَدُج و ِف ا ـْ ِجَفِة َأْمِر الؾَّ
ُف َلَفا اْلِعَباَد مِ تِل َخَؾَؼ الؾَّ ِرَضاُه وَمَحبَّتِِف وِهَل اْلَغاَيُة الَّ

بَِفا و ،{26}الذاريات: [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: 

ُس  َكَؿاَل وكَِفاَيَتُف وِهَل اْسٌؿ َيْجَؿُع َكَؿاَل اْلُحبِّ لِؾَِّف و ،َأْكَزَل اْلُؽتَُب و ،َؾ َأْرَسَؾ الر 

ِف  لِّ لِؾَّ ـْ ُذلٍّ كَِفاَيَتُف والذ  َٓ َيؽُ وَفاْلُحبُّ اْلَخؾِلُّ َط ـْ ُحبٍّ  لُّ اْلَخؾِلُّ َط إِكََّؿا و ،ُن ِطَباَدةً قالذُّ

ـِ  َْمَرْي ْٕ َّٓ لِؾَِّف واْلِعَباَدُة َما َيْجَؿَع َكَؿاَل ا َٓ َتْصُؾُح إ إِْن َكاَكْت وِهَل ولَِفَذا َكاَكْت اْلِعَباَدُة 

ـْ اْلَعالَ وَمـَْػَعُتَفا لِْؾَعْبِد  ُف َغـِلٌّ َط ـْ ِجَفِة َمَحبَّتِِف َلَفا َالؾَّ
ـَ َفِفَل َلُف مِ  . اكتفك.ِرَضاُه بَِفاوِؿق

ـُ الؼقِِّؿ و  (: 119-1/118) ِذاسض اٌغاٌىٌن ّمَقاَل اإِلَماُم اْب

َلِفقَِّة  ـْ َأْكَؽَر َحِؼقَؼَة اإْلِ  َلْؿ َيْعِرْفَفا َكْقَػ َيْسَتِؼقُؿ َلُف َمْعِرَفُة ِحْؽَؿِة اْلِعَباَداِت وَفَؿ

َْجؾِِف؟ َكْقَػ َيْسَتِؼقُؿ َلُف اْلِعْؾُؿ وَمَؼاِصِدَها وَغاَياتَِفا و
ِ
ا ِهَل اْلَغاَيُة بلهنَما ُشِرَطْت ٕ

تِل َلَفا ُخؾِؼُ وَدُة بِاْلَخْؾِؼ، قاْلَؿْؼُص  ُسُؾ، وا، قالَّ ُأْكِزَلِت اْلُؽُتُب، وَلَفا ُأْرِسَؾِت الر 

 (.31مسؾؿ برقؿ )و(، 2856أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

َ(.93أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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َْجؾَِفا ُخؾَِؼِت اْلَجـَُّة و
ِ
 ؟اْلـَارُ وٕ

َٓ َيؾِقُؼ بِِف، و  ِف إَِلك َما  ـْ وَأنَّ َفْرَض َتْعطِقِؾ اْلَخؾِقَؼِة َطـَْفا كِْسَبٌة لِؾَّ َيَتَعاَلك َطـُْف َم

َؿا ، واِت وَخَؾَؼ السَّ َْرَض بِاْلَحؼِّ ْٕ ْكَساَن َطَبًثا وَلْؿ َيْخُؾْؼُفَؿا َباصاًِل، وا َلْؿ وَلْؿ َيْخُؾِؼ اإْلِ

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿اًل، َقاَل َتَعاَلك َيْتُرْكُف ُسًدى ُمْفؿَ 

ُمَجاَزاتِل َلُؽْؿ، وَٓ لِِعَباَدتِل وَٓ ِحْؽَؿٍة، وَأْي لَِغْقِر َشْلٍء  ،{112}ادًمنون: [ ﮵

َح َتَعاَلك بَِفَذا فِل قَ و  [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿لِِف قَقْد َصرَّ

 .{26}الذاريات:

ـا َفاْلِعَباَدُة ِهَل اْلَغاَيُة الاتِل َخَؾَؼ َلفَ   ْكَس وا اْلِج َفاواإْلِ ُف َتَعاَلك ، اْلَخاَلئَِؼ ُكؾا َقاَل الؾَّ

َٓ  ،{36}القوامة: [ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿  : افِِعل  ُيْمَمُر  َأْي ُمْفَؿاًل، َقاَل الشَّ

َٓ ُيَثاُب وَٓ ُيـَْفك، و َْمَراِن،وَٓ ُيَعاَقُب، وَقاَل َغْقُرُه:  ْٕ اَب قالثَّ فنن  اْلَصِحقُح ا

َْمِر و ْٕ َباِن َطَؾك ا َْمُر واْلـَْفِل، واْلِعَؼاَب ُمَتَرتِّ ْٕ َحِؼقَؼُة وإَِراَدُتَفا، واْلـَْفُل َصَؾُب اْلِعَباَدِة وا

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿َقاَل َتَعاَلك وَؿا، اْلِعَباَدِة اْمتَِثاُلفُ 

 ۀ﴿َقاَل و ،{131}آل عمران: [ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۈئ ۆئ﴿َقاَل و ،{42}احلجر: [ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 . {77}اجلاثوة: [ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

َؿا ُف َخَؾَؼ السَّ ـِ َأْمَرُه واِت وَفَلْخَبَر َأكَّ َْرَض بِاْلَحؼِّ اْلُؿَتَضؿِّ ْٕ اَبُف قثَ وَكْفَقُف، وا

 ِطَؼاَبُف.و

َؿافنذا  َْرُض واُت وَكاَكِت السَّ ْٕ َغاَيُة اْلَخْؾِؼ،  قهُ وَما َبْقـَُفَؿا ُخؾَِؼْت لَِفَذا، وا

َة َلُف،  َٓ ِطؾَّ ُف  دِ  وَدٌة ِهَل َغاَيُتُف؟ أَ قَٓ ِحْؽَؿَة َمْؼُص وَفَؽْقَػ ُيَؼاُل إِكَّ إِنَّ َذلَِؽ لُِؿَجرَّ

َد َطَؾْقِفُؿ الثَّ اْستِْئَجاِر اْلِعَباِد َحتَّ  َٓ ُيـَؽَّ ِد اْستِْعَداِد الـ ػُ  واُب بِاْلِؿـَِّة، أَ قك  ِس قلُِؿَجرَّ

 ائِِد؟ .قاْرتَِقاِضَفا بُِؿَخاَلَػِة اْلعَ ولِْؾَؿَعاِرِف اْلَعْؼؾِقَِّة، 

َقْ  ْٕ ـَ َهِذِه ا بِقُب اْلُػْرَقاَن َبْق ِؾ الؾَّ ـَ َما َدلَّ َطَؾقْ واِل، قَفْؾَقَتَلمَّ ْحِل َيِجْد قِف َصِريُح الْ َبْق

َقْ  ْٕ  ُه َحؼَّ َمْعِرَفتِِف.قَٓ َطَرفُ وا الؾََّف َحؼَّ َقْدِرِه، واِل َما َقَدرُ قَأنَّ َأْصَحاَب َهِذِه ا
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ُف َتَعاَلك إِكََّؿا َخَؾَؼ اْلَخْؾَؼ لِِعَباَدتِِف، اْلَجامَِعِة لَِؽَؿاِل َمَحبَّتِِف، َمَع اْلُخُض  ِع َلُف قَفالؾَّ

 و
ِ
َْمِرهِ آ

ِ
  ه.اْكِؼَقاِد ٕ

 .بٝإ حكٝكتٗاٚ تعسٜف ايعباد٠ 2
ُّ َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم   (: 12/149) يوِع اٌَفَراىَِِج

ُف اْسٌؿ َجامٌِع لُِؽؾِّ مَ  َل هِ  اْلِعَباَدةُ  َقْ  َيْرَضاهُ وا ُيِحب ُف الؾَّ ْٕ ـْ ا
َْطَؿاِل اْلَباصِـَِة و ،الِ قمِ ْٕ ا

 ه.االظَّاِهَرةِ و

ُّ َكََم فِلَقاَل و  (: 15/162) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ َذلَّ لَِغْقِرِه َمَع ُبْغِضِف َلْؿ واْلِعَباَدُة: اْسٌؿ َيْجَؿُع َغاَيَة اْلُحبِّ َلُف و لِّ َلُف َفَؿ َغاَيَة الذ 

ـْ َطابًِدا  ـْ َطابًِداوَيُؽ ـْ َغقِْر ُذل  َلُف َلْؿ َيُؽ
ـْ َأَحبَُّف مِ ُف ُسْبَحاَكُف َيْسَتِحؼ  َأْن ُيَحبَّ اَ و ،َم لؾَّ

ٓا َلفُ قاْلَؿْحبُ  قهُ ُن قَغاَيَة اْلَؿَحبَِّة: َبْؾ َيؽُ  َٓ ُيَحبُّ َشْلٌء إ َؿ و َب اْلُؿْطَؾَؼ الاِذي  َأْن ُيَعظَّ

ـْ َأْجؾِِف ُيذَ و
َّٓ مِ َٓ ُيَذل  لَِشْلِء إ : َبْؾ  لِّ ـْ َأْشَرَك َغْقَرُه فِل َهَذا ولَّ َلُف َغاَيَة الذ  َهَذا َلْؿ وَم

ْرَك يُ فنن  التَّْعظِقؿِ وَيْحُصْؾ َلُف َحِؼقَؼُة اْلُحبِّ  . َقاَل َتَعاَلك: ِجُب َكْؼَص اْلَؿَحباةِ قالشِّ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

ءِ  ،{162}البقرة: [ ڑ ڑ َٓ ـْ َهُم
ِف مِ َْكَداِدِهْؿ  َأْي َأَشد  ُحبًّا لِؾَّ

ِ
 ائ﴿َقاَل َتَعاَلك: وٕ

 [ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

لِّ لِؾا َكَذلَِؽ و ،{73}الزمر: ـَُع َحِؼقَؼَة الذُّ ْستِْؽَباُر َيْؿ
ِ
فِ : فِ آ ـَُع َحِؼقَؼَة اْلَؿَحباِة لِؾا فنن  َبْؾ َيْؿ

لَّ قاْلُحبَّ التَّامَّ يُ  ـْ ُيِحب  ُمطِقٌع.فنن  الطَّاَطةَ وِجُب الذ   هااْلُؿِحبَّ لَِؿ

ـُ الؼقِِّؿ و  (: 96-1/95) ِذاسض اٌغاٌىٌن ّمَقاَل اإِلَماُم اْب

ِٓ:و ُِ َُّغ َأِصٍَ ٌِْؼَثاَدُج َذِج لِّ  ا ُل: قاْلَعَرُب َتؼُ وِع، قاْلُخُض وَغاَيُة اْلُحبِّ بَِغاَيِة الذ 

ٌؾ،  ُؾ وَصِريٌؼ ُمَعبٌَّد َأْي ُمَذلَّ ـْ َأْحَبْبَتُف قاْلُخُض والتََّعب ُد: التََّذل  ـْ َخاِضًعا َلُف، وُع، َفَؿ َلْؿ َتُؽ

ـْ َطابًِدا َلُف،  َلؿْ  ـْ َطابًِدا َلُف َحتَّك َتؽُ وَتُؽ ـْ َخَضْعَت َلُف باَِل َمَحبٍَّة َلْؿ َتُؽ َن ُمِحبًّا قَم

ـْ َهاُهـَا َكاَن وَخاِضًعا، 
ـْؽُِر مِ ـَ َحِؼقَؼَة اْلُعبُ واْلُؿ ـْؽِرِي  لَِربِِّفْؿ ُم

ةِ قَن َُمَباَة اْلِعَبادِ يا
، دِ
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َْطَؾك كَِفاَيُة ُبْغَقتِِفْؿ ووبِِفْؿ، قَغاَيُة َمْطؾُ  قًبا َلُفْؿ، َبْؾ هُ قكِِف َمْحبُ قَن لِؽَ واْلُؿـْؽِرُ و ْٕ ْجُفُف ا

ـَ لِؽَ  ـَ كِ قا بِؽَ وإِْن َأَقر  وكِِف إَِلًفا، قُمـْؽِِري ا لِْؾَعاَلِؿق َخالًِؼا َلُفْؿ، َفَفَذا َغاَيُة وِف َربًّ

بُ قتَ  قهُ وِحقِدِهْؿ، قتَ  ـِ قَلْؿ َيْخُرُج واْلَعَرِب،  قبِقَِّة الَِّذي اْطَتَرَف بِِف ُمْشِركُ قِحقُد الر  ا بِِف َط

ْركِ   ه.االشِّ

 :  اٌىافُح اٌشافُح ّمَقاَل و

روعبااا الرمحناااة يره ااا ر باااٍر
ر
ر

ردبااهمرَىاا ر  باا  وااذر عرار
ر روعنيُىاا ركنااعرمحمةباا الرامح ااة

 

رو رامحرر ا ر  واارمحمب با  ر
ر روواااهمحرمردبااا ر ةرو اااةرر اااِ ر

 

رالردب هلِىرومحنلفسرومحنشاي   ر
ر  نٌ عًٝ٘.ٛايتٚبتخكٝك٘ ايعباد٠ هلل،  إزضاؤٙ يسب٘ٚ فالح ايعبد 3

ـُ الؼقِِّؿ و  (: 121-1/122) ِذاسض اٌغاٌىٌن ّمَقاَل اإِلَماُم اْب

ُف  اِطَد:قَطَؾك َأْرَبِع قَ  {2}الفاحتة: [ ٿ ٿ﴿ـَك بَ و ُؼ بَِؿا ُيِحب ُف الؾَّ ُلُف قَرُس والتََّحؼ 

ـْ قَ و
 اِرِح.قاْلجَ وَطَؿِؾ اْلَؼْؾِب واْلَؼْؾِب، وِل الؾَِّساِن قَيْرَضاُه، مِ

١َُّ:َٛفاِيُعُب َْرَبِع، َفَلْصَحاُب  ِد ْٕ ا ُهْؿ  [ٿ ٿ﴿اْسٌؿ َجامٌِع لَِفِذِه اْلَؿَراتِِب ا َحؼًّ

 َأْصَحاُبَفا.

ـْ َكْػِسِف،  قهُ  ٍُ اِيَكًِِب:َٛفَك ُف ُسْبَحاَكُف بِِف َط ـْ َأْسَؿائِِف واْطتَِؼاُد َما َأْخَبَر الؾَّ ِصَػاتِِف وَط

 لَِؼاِئِف َطَؾك لَِساِن ُرُسؾِِف.وَماَلئَِؽتِِف وَأْفَعالِِف و

ِٕ:َٛقٚ ْخَباُر َطـُْف بَِذلَِؽ  ٍُ ايًَِّطا ـُ ُبْطاَلِن واْلَذب  َطـُْف، وُة إَِلْقِف، قاْلَدطْ و، اإْلِ َتْبقِق

 امِِرِه.وَتْبؾِقُغ أَ واْلِؼَقاُم بِِذْكِرِه، واْلبَِدِع اْلُؿَخالَِػِة َلُف، 

ٌُ اِيَكًِِب:ٚ َُ ِؾ َطَؾقِْف، قاْلتَ وَكاْلَؿَحبَِّة َلُف،  َع َكاَبِة إَِلقِْف، وك  َلُف،  اْلَرَجاءِ وِف مِـُْف قاْلخَ واإْلِ

ـِ َلُف، و ي ـْ كَ وامِِرِه، واْلَصْبِر َطَؾك أَ وإِْخاَلِص الدِّ اْلِرَضك بِِف وَطَؾك َأْقَداِرِه، واِهقِف، قَط

ِة فِقِف، قاْلؿُ وَطـُْف، و َٓ ْخبَاِت إَِلقِْف، وِع، قاْلُخُض واْلُذلِّ َلُف واْلُؿَعاَداِة فِقِف، وا اْلُطَؿْلكِقـَِة واإْلِ
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ـْ َأْطَؿاِل اْلُؼؾُ  َغقِْر َذلَِؽ وبِِف، 

ـْ َأْطَؿاِل اْلجَ قمِ
تِل َفْرُضَفا َأْفَرُض مِ ُمْستَِحب َفا واِرِح، قِب الَّ

ـْ ُمْستَِحبَِّفا، 
ا َطِديُؿ اْلَؿـَْػَعِة أَ واِرِح بِدُ قَطَؿُؾ اْلجَ وَأَحب  إَِلك الؾَِّف مِ  َقؾِقُؾ اْلَؿـَْػَعِة. وكَِفا إِمَّ

ٍُ اِيَجٚ َُا َْقَداِم إَِلك اْلُجْؿَعِة واْلِجَفاِد، وَصاَلِة َكالْ  اِزِح:َٛأِع ْٕ اْلَجَؿاَطاِت، وَكْؼِؾ ا

ْحَساِن إَِلك اْلَخْؾِؼ وُمَساَطَدِة اْلَعاِجِز، و  َذلَِؽ. قَكحْ واإْلِ

َْرَبَعِة،  [ ٿ ٿ﴿  فَ  ْٕ َْحَؽاِم َهِذِه ا
ِ
 [ٿ ٿ﴿إِْقَراٌر بَِفا، واْلتَِزاٌم ٕ

ـٌ لِؾتَّْعِريِػ  [ٹ ٹ ٹ﴿وفِقِؼ َلَفا، قالتَّ وا َصَؾٌب لِْلَِطاَكِة َطَؾْقفَ  ُمَتَضؿِّ

ـِ َطَؾك التَّْػِصقِؾ،  َْمَرْي ْٕ ِف بَِفا.قُسؾُ وإِْلَفاِم اْلِؼَقاِم بِِفَؿا، وبِا ـَ إَِلك الؾَّ الِؽِق  هاِك َصِريِؼ السَّ

ُّ َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم   (: 12/18) يوِع اٌَفَراىَِِج

َؾ َيتَ قاْلُؿتَ َفنِنَّ  ُؾ َطَؾك الؾَِّف فِل َصاَلِح َقْؾبِِف قكِّ  ،إَِراَدتِفِ وِحْػِظ لَِساكِِف و ،ِديـِفِ وكَّ

ُمُ و ْٕ  ٿ ٿ ٿ﴿لِِف: قفِل ُكؾِّ َصاَلٍة بِؼَ  لَِفَذا ُيـَاِجل َربَّفُ و ،ِر إَلْقفِ قَهَذا َأَهؿ  ا

ُف: لُ ققَ و ،{173}هود: [ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿لف َتَعاَلك قا فِل قَ َكؿَ  ،[ٿ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ُلُف: ققَ و ،{44}هود: [حئ جئ ی ی﴿

 .{31}الرعد: [ ڃ ڄ ڄ

ـَ اْلِعَباَدِة  قَففُ  ِة مَ قالتَّ وَقْد َجَؿَع َبْق ِؾ فِل ِطدَّ ـَ قك  ي ـِ َيْجَؿَعاِن الدِّ َنَّ َهَذْي
ِ
اِضَع: ٕ

َؾِػ: إنَّ الؾََّف َجَؿَع الْ وُكؾَُّف:  ـْ السَّ
ـْ َقاَل مِ َلَة فِل اْلُؼْرآنِ لَِفَذا َقاَل َم َجَؿَع و ،ُؽُتَب اْلُؿـَزَّ

ؾِ  ؾِ و ،ِطْؾَؿ اْلُؼْرآِن فِل اْلُؿَػصَّ َجَؿَع ِطْؾَؿ و ،فِل َفاتَِحِة اْلؽَِتاِب  ،َجَؿَع ِطْؾَؿ اْلُؿَػصَّ

 .  [ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿لِِف: قَفاتَِحِة اْلؽَِتاِب فِل قَ 

َتانِ و بِّ  َهاَتاِن اْلَؽؾَِؿَتاِن ُهَؿا اْلَجامَِعَتاِن الؾَّ ِذي فِل ولِؾرَّ اْلَعْبِد َكَؿا فِل اْلَحِديِث الَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـْ الـَّبِلِّ  َصِحقِح ُمْسؾٍِؿ َط ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ُف ُسْبَحاَكفُ قَيؼُ »َأكَّ  :ُل الؾا

اَلَة َبْقـِل  ـِ وَقَسْؿت الصا ـَ َطْبِدي كِْصَػْق لَِعْبِدي َما َسَلَل وكِْصُػَفا لَِعْبِدي وكِْصُػَفا لِل  :َبْق

ِف قَقاَل َرسُ  ـَ َيؼُ قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾا ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق ُف َحِؿَدكِل َطْبِدي قُل اْلَعْبُد: اْلَحْؿُد لِؾا ُل الؾا

ـُ ُل اْلَعْبُد: القَيؼُ  ْحَؿ ِحقُؿ َيؼُ  را ـَك َطَؾلا َطْبِدي َيؼُ قالرا ُف: َأْث ِم قُل اْلَعْبُد: َمالِِؽ يَ قُل الؾا

ـِ َيؼُ  ي ُف ََماَدكِل َطْبِدي َيؼُ قالدِّ اَك َكْعُبُد قُل الؾا ـُ َيؼُ وُل اْلَعْبُد إيا ُف َفَفِذِه قإِيااَك َكْسَتِعق ُل الؾا
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َيُة َبْقـِل  ْٔ ـَ َطْبِدي كِ وا ـِ َبْق َراَط اْلُؿْسَتِؼقَؿ قلَِعْبِدي َما َسَلَل َيؼُ وْصَػْق ُل اْلَعْبُد: اْهِدَكا الصِّ

ـَ َأْكَعْؿت َطَؾْقِفْؿ َغْقرِ اْلَؿْغُض  ـَ َيؼُ وِب َطَؾْقِفْؿ قِصَراَط الاِذي ق الِّ ِء قَٓ الضا َٓ ُف َفَفُم ُل الؾا

ب  ُسْبَحاكَ  (1)«لَِعْبِدي َما َسَلَل ولَِعْبِدي  اْلَعْبُد َلُف كِْصُػ و ،اْلَخْقرِ وُف َلُف كِْصُػ الثَّـَاِء َفالرَّ

َطاِء  بِّ ُسْبَحاَكُف والطََّؾِب والد  بِّ وَهاَتاِن َجامَِعَتاِن َما لِؾرَّ اَك َكْعُبُد لِؾرَّ  ،َما لِْؾَعْبِد َفنِيَّ

ـُ لِْؾَعْبِد. و اَك َكْسَتِعق  إِيَّ

ـِ و ِحقَحْق ـْ  فِل الصَّ َطَؾك ِحَؿاٍر َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: ُكـْت َرِديًػا لِؾـَّبِلِّ َقاَل    ُمَعاذٍ  َط

ِف َطَؾك اْلِعَبادِ » ُف  «؟َيا ُمَعاُذ َأَتْدِري َما َحؼُّ الؾا َحؼُّ الؾاِف »ُلُف َأْطَؾُؿ َقاَل: قَرُس وُقْؾت: الؾَّ

ِف إَذا َفَعؾُ قَٓ ُيْشرِكُ وُه واْلِعَباِد َأْن َيْعُبُد َطَؾك  ا قا بِِف َشْقًئا َأَتْدِري َما َحؼُّ اْلِعَباِد َطَؾك الؾا

ُف  «َذلَِؽ؟ َبُفؿْ » :ُلُف َأْطَؾُؿ َقاَل قَرسُ وُقْؾت الؾا ٓا ُيَعذِّ ُفْؿ َطَؾْقِف َأ  .(2)«َحؼُّ

تِل َخَؾَؼ و ِف  اْلِعَباَدُة ِهَل اْلَغاَيُة الَّ ـْ ِجَفِة َأْمِر الؾَّ
ُف َلَفا اْلِعَباَد مِ ِرَضاُه وَمَحبَّتِِف والؾَّ

بَِفا َأْرَسَؾ و ،{26}الذاريات: [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: 

ُسَؾ  لِّ لِؾَّفِ وكَِفاَيَتُف وِهَل اْسٌؿ َيْجَؿُع َكَؿاَل اْلُحبِّ لِؾَِّف وَأْكَزَل اْلُؽتَُب والر   َكَؿاَل الذ 

ـْ ُذل  و َٓ َيؽُ و ،كَِفاَيَتُف َفاْلُحب  اْلَخؾِل  َط ـْ ُحب   ل  اْلَخؾِل  َط إِكََّؿا و ،ُن ِطَباَدةً قالذ 

ـِ  َْمَرْي ْٕ َّٓ لِؾَّفِ و ،اْلِعَباَدُة َما َيْجَؿَع َكَؿاَل ا َٓ َتْصُؾُح إ إِْن وِهَل و ،لَِفَذا َكاَكْت اْلِعَباَدُة 

ـْ ِجَفِة َمَحبَّتِِف َلَفا و ،َكاَكْت َمـَْػَعُتَفا لِْؾَعْبدِ 
ـَ َفِفَل َلُف مِ ـْ اْلَعاَلِؿق ُف َغـِلٌّ َط  ،ِرَضاُه بَِفاوَالؾَّ

ُف َأَشدَّ َفَرًحا بِتَ و ـْ قلَِفَذا َكاَن الؾَّ َشَراُبُف فِل وَطَؾْقَفا َصَعاُمُف  اْلَػاقِِد لَِراِحَؾتِفِ  َبِة اْلَعْبِد مِ

ٍة ُمْفؾَِؽٍة إَذا َكاَم آيًِسا مِـَْفا ُثؿَّ اْسَتْقَؼَظ فَ وَأْرٍض دَ  ُف َأَشد  َفَرًحا بِتَ قيَّ َبِة َطْبِدِه قَجَدَها َفَالؾَّ

ـْ َهَذا بَِراِحَؾتِفِ 
 ه.امِ

َ(.395أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

َ(.31مسؾؿ برقؿ )و(، 2856أخرجف البخاري برقؿ )(2)
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 جٌ إال بػسطني.ٚال تكبٌ ايعباد٠ هلل عص  4 
ـُ الؼ  (: 1/124) ِذاسض اٌغاٌىٌن ّمقِِّؿ َقاَل اإِلَماُم اْب

ًؼا بِ قإَِذا ُطِرَف َهَذا َفاَل َيؽُ  : [ ٿ ٿ﴿  ُن اْلَعبُْد ُمَتَحؼِّ ـِ ـِ َطظِقَؿْق َّٓ بَِلْصَؾْق  إِ

َُا: ُٖ ُس  َأَحُد ْخاَلُص لِْؾَؿْعبُ ايجَّاِْٞ: ٚ .ملسو هيلع هللا ىلصِل قُمَتاَبَعُة الرَّ  ٿ﴿ِد، َفَفَذا َتْحِؼقُؼ قاإْلِ

 ها.« [ ٿ

ُّ َكََم فِلْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل َش   (: 12/235) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِٓ و َّاُع اٌذَِّ َف  ؛َِْأِصالِج َّٓ الؾَّ َّٓ َكْعُبَد إ َٓ َكْعُبُدُه بِاْلبَِدِع وَأ َّٓ بَِؿا َشَرَع  َٓ َكْعُبَدُه إ

 جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت ] َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:

َّٓ الؾَّفُ ذَ و. {111}الكهف: [   حس َٓ إَلَف إ : َشَفاَدِة َأْن  ـِ َفاَدَتْق َشَفاَدِة و ،لَِؽ َتْحِؼقُؼ الشَّ

ًدا َرُس  ُ ُل الؾَِّف. قَأنَّ ُمَحؿَّ ْٕ اهُ  :َلكوَفِػل ا َّٓ إيَّ َٓ َكْعُبَد إ ًدا هُ  :فِل الثااكَِقةِ و ،َأْن   قَأنَّ ُمَحؿَّ

َق َخَبَرُه  ُلُف اْلُؿَبؾُِّغ َطـُْف. َفَعَؾْقـَا َأنْ قَرُس  َف بِِف وُكطِقَع َأْمَرُه وُكَصدِّ ـَ َلـَا َما َكْعبُُد الؾَّ َقْد َبقَّ

ُمُ و ْٕ ـْ ُمْحَدَثاِت ا  ی ی ی ی﴿ :َأْخَبَر َأكََّفا َضاَلَلٌة. َقاَل َتَعاَلكوِر قَكَفاَكا َط

 [ خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 .{117}البقرة:

َّٓ كَ ورُ قَكَؿا َأكَّا َمْلمُ  َف َن َأ َّٓ الؾَّ َّٓ َطَؾك الؾَّفِ قَٓ َكتَ وَخاَف إ َؾ إ َّٓ إَلك و ،كَّ َٓ َكْرَغَب إ

ِف  َّٓ بَِالؾَِّف والؾَّ ـَ إ َّٓ َتؽُ وَٓ َكْسَتِعق ـُ َمْلمُ قَأ ِف َفَؽَذلَِؽ َكْح َّٓ لِؾَّ َن َأْن َكتَّبَِع ورُ قَن ِطَباَدُتـَا إ

ُس  ك بِفِ وُكطِقَعُف وَل قالرَّ َؾُف َفا :َكَتَلسَّ َمُف وْلَحاَلُل َما َحؾَّ ـُ َما َشَرَطُف واْلَحَراُم َما َحرَّ ي الدِّ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ َقاَل َتَعاَلك:

َفَجَعَؾ  ،{23}التوبة: [ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ِف  يَتاَء لِؾَّ ُس واإْلِ  [ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ِل َكَؿا َقاَل:قالرَّ

َؾ َطَؾك القَجَعَؾ التَّ و ،{1}احلرش:  [گ گ گ﴿ لِِف:قْحَدُه بِؼَ وؾَِّف ك 

ُْخَرىقَرُس وَلْؿ َيُؼْؾ و ،{23}التوبة: ْٕ َيِة ا ْٔ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ :ُلُف َكَؿا َقاَل فِل ا
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 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ ُلُف:قمِْثُؾُف قَ و ،{113}آل عمران: [ خب

ـَ َكؿَ وَحْسُبَؽ  َأْي  ،{63}األىفال: [ ڇ چ  ڌ﴿ ا َقاَل:َحْسُب اْلُؿْممِـِق

 [ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ ُثؿَّ َقاَل:.  ،{36}الزمر: [ ڈ ڎ ڎ ڌ

ِف  ،{23}التوبة: يَتاَء لِؾَّ ُس وَفَجَعَؾ اإْلِ ِف ُيْمتِقِف وِل قالرَّ َنَّ اْلَػْضَؾ بِقَِد الؾَّ
ِ
َم ذِْكَر اْلَػْضِؾ: ٕ َقدَّ

ـْ َيَشاُء  ـَ و ،لِفِ قك َرُس َلُف اْلَػْضُؾ َطؾَ و ،اْلَػْضِؾ اْلَعظِقؿُ  وَالؾَُّف ذُ وَم  َقاَل:وَطَؾك اْلُؿْممِـِق

ِف  {،23}التوبة: [ں ڱ ڱ ڱ﴿ ْغَبَة إَلك الؾَّ  لِِف:قْحَدُه َكَؿا فِل قَ وَفَجَعَؾ الرَّ

  .{4}الرشح: [ ى ې ې ې﴿ {،1}الرشح: [ې ۉ ۉ ۅ﴿

ـِ َطبَّاٍس:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل  و ْب
ِ
َف »ٓ ـْ وإَذا َسَلْلَت َفاْسَلْل الؾا ـَْت َفاْسَتِع إَِذا اْسَتَع

فِ  اْلَخْشقََة وِضٍع. َفَجَعَؾ اْلِعَباَدَة قاْلُؼْرآُن َيُدل  َطَؾك مِْثِؾ َهَذا فِل َغْقِر مَ و. (1)«بَِالؾا

اَلُم قِل كُ قا فِل قَ لِِف َكؿَ قَرُس واْلَؿَحبََّة لِؾَِّف وَجَعَؾ الطَّاَطَة وى لِؾَِّف قالتَّؼْ و ٍح َطَؾْقِف السَّ

 ی ىئ ىئ ىئ﴿لِِف: ققَ و ،{3}ىوح: [ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 َأْمَثاِل َذلَِؽ.و ،{27}النور: [ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

ُسُؾ ُأمِرُ   ْغَبِة إَلْقِف وْحَدُه وا بِِعَباَدتِِف وَفالر  ِؾ َطَؾْقِف قالتَّ والرَّ الطَّاَطِة َلُفْؿ. َفَلَضؾَّ وك 

ْقَطانُ  ِف ا بِاَ قَأْشَباَهُفْؿ َفَلْشَركُ والـََّصاَرى  الشَّ ُس قَطَص ولؾَّ  ۇ﴿ َل فقا الرَّ

 [ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

ؾُ قَيتَ وَن إَلْقِفْؿ قا َيْرَغبُ قَفَجَعؾُ  ،{31}التوبة: َكُفْؿ َمَع َمْعِصَقتِِفْؿ قَيْسَللُ وَن َطَؾْقِفْؿ قكَّ

َْمِرِهْؿ 
ِ
َراِط َهدَ وُمَخاَلَػاتِِفْؿ لُِسـَّتِِفْؿ وٕ ِف َأْهَؾ الصِّ ـَ لِؾَّ ـَ اْلُؿْخؾِِصق ُف اْلُؿْممِـِق ى الؾَّ

ـَ َطَرفُ  ِذي َبعُ وا اْلَحؼَّ قاْلُؿْسَتِؼقِؿ الَّ ـْ اْلَؿْغُض قكُ قَفَؾْؿ َيؽُ  هُ قاتَّ
ـَ وِب َطَؾْقِفْؿ قا مِ ق الِّ َٓ الضَّ

ِفْؿ قبُ َأَكاو ،َهُفْؿ لِؾَّفِ قُج وا قَأْسَؾؿُ و ،ا ِديـَُفْؿ لِؾَّفِ قَفَلْخَؾُص  ُه قَرَج و ،هُ قَأَحب  وا إَلك َربِّ

ؾُ قتَ و ،َرُهْؿ إَلْقفِ قا ُأمُ قُض قفَ و ،ا إَلقْفِ قَرِغبُ و ،هُ قَسَللُ وُه قَخافُ و ا ُرُسَؾُف قَأَصاطُ وا َطَؾْقِف قكَّ

َ.(، وغقرمها، وهق حديث حسـ2516(، والترمذي )2669أمحد )ف أخرج(1)
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رُ و َبعُ وُهْؿ قالَ ووُهْؿ قَأَحب  وُهْؿ وقَّرُ ووُهْؿ وَطزَّ ا واْهَتدَ وا آَثاَرُهْؿ قاْقَتػَ وُهْؿ قاتَّ

 َؿـَاِرِهْؿ. بِ 

َ  قَذلَِؽ هُ و ْٕ ُف بِِف ا ْساَلِم الَِّذي َبَعَث الؾَّ ـُ اإْلِ ـَ وِدي ُسؾِ ولِق ـْ الر 
 قهُ و ،أخريـ مِ

اهُ  َّٓ إيَّ ـْ َأَحٍد ِديـًا إ
ُف مِ َٓ َيْؼَبُؾ الؾَّ ِذي  ـُ الَّ ي . َحِؼقَؼُة اْلِعَباَدِة لَِربِّ  قهُ و ،الدِّ ـَ  اْلَعاَلِؿق

اكِـَا قَسائَِر إْخ وُيِؿقَتـَا َطَؾْقِف وُيْؽِؿَؾُف َلـَا واْلَعظِقَؿ َأْن ُيَثبِّتَـَا َطَؾْقِف  َفـَْسَلُل الؾَّفَ 

ـَ  ٍد و ،ْحَدهُ واْلَحْؿُد لِؾَِّف و ،اْلُؿْسؾِِؿق ُف َطَؾك َسقِِّدَكا ُمَحؿَّ َصْحبِِف وآلِِف وَصؾَّك الؾَّ

 هاَسؾََّؿ.و

 املتابع١:ٚأقطاّ ايٓاع َٔ حٝح اإلخالص  5
ـُ الؼقِِّؿ  َقاَل   (: 1/124) ِذاسض اٌغاٌىٌن ّماإِلَماُم اْب

ُّو َِٕمِغ ُِ َّاُط  ِٓ اأَلىاٌ َِ ََ٘ز ٍَ:َْ ِتَذَغِة  ًٌَ َأِسَتَؼِح َأْلَغا َِّضا ِل ِٓ َأ ُِ  ِصٍَ

َٖا: ْخاَلِص لِْؾَؿْعبُ  َأَحُد  ،{2}الفاحتة: [ ٿ ٿ﴿ُهْؿ َأْهُؾ واْلُؿَتاَبَعِة، وِد قَأْهُؾ اإْلِ

َفا لِؾَِّف،  َحِؼقَؼًة، ِف، واُلُفْؿ لِؾَِّف، قَأقْ وَفَلْطَؿاُلُفْؿ ُكؾ  ُحب ُفْؿ لِؾَِّف، وَمـُْعُفْؿ لِؾَِّف، وَطَطاُؤُهْؿ لِؾَّ

ِف، َفُؿَعاَمَؾُتُفْؿ َضاِهًرا و َٓ ُيِريدُ وْجِف الؾَِّف قَباصِـًا لِ وُبْغُضُفْؿ لِؾَّ ـَ وْحَدُه، 
َن بَِذلَِؽ مِ

َدِة، وَٓ اْبتَِغاَء اْلَجاِه ِطـَْدُهْؿ، وًرا، قؽُ َٓ ُش والـَّاِس َجَزاًء  اْلُؿـِْزَلِة فِل وَٓ َصَؾَب اْلُؿَحؿَّ

ِفْؿ، َبْؾ َقْد َطد  وبِِفْؿ، قُقؾُ  ـْ َذمِّ
َٓ َيْؿؾِؽُ قا الـَّاَس بَِؿـِْزَلِة َأْصَحاِب اْلُؼبُ وَٓ َهَرًبا مِ َن قِر، 

ا  َْجِؾ الـَّاِس، قَٓ ُكُش و َحَقاًة َٓ وًتا قَٓ مَ وَٓ َكْػًعا، وَلُفْؿ ُضرًّ
ِ
اْبتَِغاُء وًرا، َفاْلَعَؿُؾ ٕ

رِّ واْلَؿـِْزَلِة ِطـَْدُهْؿ، واْلَجاِه  َٓ َيؽُ وَرَجاُؤُهْؿ لِؾض  ـْ َطاِرٍف بِِفُؿ اْلَبتََّة، قالـَّْػِع مِـُْفْؿ 
ُن مِ

ـْ َجاِهٍؾ بَِشْلكِِفْؿ، 
ـْ َطَرَف وَبْؾ مِ ِف، َفَؿ ـْ َطَرَف والـَّاَس َأْكَزَلُفْؿ َمـَاِزَلُفْؿ،  َجاِهٍؾ بَِربِّ َم

َف َأْخَؾَص َلُف َأْطَؿاَلُف  َٓ ُيَعامُِؾ َأَحَد اْلَخْؾِؼ وُبْغَضُف، وُحبَُّف وَمـَْعُف وَطَطاَءُه واَلُف، قَأقْ والؾَّ

َّٓ لَِجْفؾِِف بِالؾَِّف ودُ  ِف إِ َّٓ َفنَِذا َطرَ وَجْفؾِِف بِاْلَخْؾِؼ، وَن الؾَّ َف إِ َطَرَف الـَّاَس آَثَر وَف الؾَّ

ِف َطَؾك ُمَعاَمَؾتِِفْؿ.  ُمَعاَمَؾَة الؾَّ
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َْمِر الؾَِّف، قِطَباَدُتُفْؿ مُ وَكَذلَِؽ َأْطَؿاُلُفْؿ ُكؾ َفا و

ِ
َهَذا وَيْرَضاُه، ولَِؿا ُيِحب ُف واَفَؼٌة ٕ

ـْ َطامٍِؾ ِس  قهُ 
ُف مِ َٓ َيْؼَبُؾ الؾَّ اْلَحقَاةِ وِت قالَِّذي َباَل ِطَباَدُه بِاْلؿَ  قهُ واُه، قاْلَعَؿُؾ الَِّذي 

ُف َتَعاَلك  َْجؾِِف، َقاَل الؾَّ
ِ
 ،{7}ادلك: [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ٕ

ـُ َطَؿاًل و ُفْؿ َأْحَس َْرِض ِزيـًَة َلَفا لَِقْخَتبَِرُهْؿ َأي  ْٕ  .َجَعَؾ َما َطَؾك ا

ـُ ِطَقاضٍ   ا: َيا َأَبا ق، َقالُ ُبفُ قَأْص وَأْخَؾُصُف  قـُ هُ اْلَعَؿُؾ اْلَحَس :  َقاَل اْلُػَضْقُؾ ْب

 ُبُف؟قَأْص وَطؾِل  َما َأْخَؾُصُف 

ـْ َص وَقاَل: إِنَّ اْلَعَؿَؾ إَِذا َكاَن َخالًِصا   َل ْؿ واًبا، قإَِذا َكاَن َص واًبا َلْؿ ُيْؼَبْؾ، قَلْؿ َيُؽ

ـْ َخالًِص ا َل ْؿ ُيْؼَب ْؾ، َحتَّ ك َيُؽ  ُُ: واًبا، قَن َخالًِص ا َص قَيُؽ ٌِ ٌَْخالا َم ا َك اَن لِؾَّ ِف،  ا

ـَِّة،  اُب:ىاٌصَّو  ىث مث جث يت﴿لِ ِف َتَع اَلك قُر فِل قَ قاْلَؿْذكُ  قَهَذا هُ وَما َكاَن َطَؾك الس 

لِ   ِف قفِ   ل قَ و ،{111}الكهفففف: [ حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث

َف  اَل َيْؼَب  ُؾ  ،{172}النسففاء: [ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿

َّٓ َما َكاَن َخالًِصا لِ  ـَ اْلَعَؿِؾ إِ
ُف مِ ٌد وَمْردُ  قَما َطَدا َذلَِؽ َففُ وْجِفِف، َطَؾك ُمَتاَبَعِة َأْمِرِه، قالؾَّ

 .ًراقإَِلْقِف َهَباًء َمـْثُ  قَج َما هُ قَطَؾك َطامِؾِِف، ُيَرد  َطَؾْقِف َأْح 

ِحقِح مِ و  ـِ الـَّبِلِّ   ـْ َحِديِث َطائَِشةَ فِل الصَّ ُكؾُّ َطَؿٍؾ َلْقَس َطَؾْقِف » :ملسو هيلع هللا ىلصَط

َّٓ بُ و (1)«َرد   قَأْمُرَكا َففُ  ِف إِ ـَ الؾَّ
َٓ َيِزيُد َطامَِؾُف مِ ُف  ، َفنِنَّ الؾََّف ْعًداُكؾ  َطَؿٍؾ باَِل اْقتَِداٍء َفنِكَّ

َراِء  ْٔ َٓ بِا َهْ وَتَعاَلك إِكََّؿا ُيْعَبُد بَِلْمِرِه،  ْٕ  اِء.قا

َٓ إِْخاَلَص َلُف ايطَِّسُب ايجَّاِْٞ:  ـْ  َلْقَس وافًِؼا لَِشْرٍع، قَتاَبَعَة، َفَؾْقَس َطَؿُؾُف مُ َٓ مُ وَم

ـَ َلُفْؿ بَِؿا َلْؿ َيْشَرْطُف الؾَُّف قَخالًِصا لِْؾَؿْعبُ  قهُ  ـَ لِؾـَّاِس، اْلُؿَرائِق ـِق ِد، َكَلْطَؿاِل اْلُؿَتَزيِّ

ِء ِشَراُر اْلَخْؾِؼ، وُلُف، قَرُس و َٓ ِف َطزَّ وَهُم ، َج وَأْمَؼُتُفْؿ إَِلك الؾَّ ـْ وَلُفْؿ أَ وؾَّ
َفُر َكِصقٍب مِ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿لِِف ققَ 

ا قَن بَِؿا َأتَ قَيْػَرُح  ،{144}آل عمران: [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ـَ اْلبِْدَطِة 
اَلَلِة ومِ ْرِك، والضَّ ـَِّة وَن َأْن ُيْحَؿدُ قُيِحب  والشِّ َباِع الس  ْخاَلِص.وا بِاتِّ  اإْلِ

َ.( طـ طائشة 1718(، ومسؾؿ )2697البخاري )ف أخرج(1)
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ْرُب يَ و ـَ إَِلك اْلِعْؾِؿ َهَذا الضَّ ـَ اْلُؿـَْتِسبِق

ـِ اْكَحَرَف مِ ـِ واْلَػْؼِر وْؽُثُر فِقَؿ اْلِعَباَدِة َط

ُفْؿ َيْرَتؽِبُ  َراِط اْلُؿْسَتِؼقِؿ، َفنِكَّ ِت، وَن اْلبَِدَع قالصِّ َٓ اَل َياَء والضَّ ْؿَعَة والرِّ َن َأْن قُيِحب  والس 

 قا بَِؿا َلْؿ َيْػَعؾُ وُيْحَؿدُ 
ِ
ـَ آ

َباِع ُه مِ ْخاَلِص وتِّ اَلِل.واْلِعْؾِؿ، َفُفْؿ َأْهُؾ اْلَغَضِب واإْلِ  الضَّ

ـْ هُ  ايطَِّسُب ايجَّاِيُح: َْمِر،  قَم ْٕ ُمْخؾٌِص فِل َأْطَؿالِِف، َلؽِـََّفا َطَؾك َغْقِر ُمَتاَبَعِة ا

اِل اْلُعبَّاِد،  ْهِد وَكُجفَّ ـَ إَِلك َصِريِؼ الز  َف بَِغْقِر َأْمِرِه، واْلَػْؼِر، واْلُؿـَْتِسبِق ـْ َطَبَد الؾَّ ُكؾِّ َم

ـ  َأنَّ َسَؿاَع اْلُؿَؽاِء و ـْ َيُظ ِف َفَفَذا َحاُلُف، َكَؿ التَّْصِدَيِة واْطَتَؼَد ِطَباَدَتُف َهِذِه ُقْرَبًة إَِلك الؾَّ

تِل َيْتُرُك فِقَفا اْلُجْؿَعَة قَأنَّ اْلَخؾْ وُقْرَبٌة،  ِم الـََّفاِر قاَصَؾَة َص قَأنَّ مُ و، اْلَجَؿاَطَة ُقْرَبةٌ وَة الَّ

ْقِؾ ُقْرَبٌة،  ِفْؿ ُقْرَبٌة، قَأنَّ ِصَقاَم يَ وبِالؾَّ  َأْمَثاِل َذلَِؽ.وِم فِْطِر الـَّاِس ُكؾِّ

ـَ  ايطَِّسُب ايسَّاِبُع: َْمِر، َلؽِـََّفا لَِغْقِر الؾَِّف، َكَطاَطِة اْلُؿَرائِق ْٕ ـْ َأْطَؿاُلُف َطَؾك ُمَتاَبَعِة ا ، َم

ُجِؾ ُيَؼاتُِؾ ِرَياًء و ِء وَيُحج  لُِقَؼاَل، وَشَجاَطًة، وَحِؿقًَّة وَكالرَّ َٓ َيْؼَرُأ اْلُؼْرآَن لُِقَؼاَل، َفَفُم

 ڳ﴿ٌر بَِفا، َلؽِـََّفا َغْقُر َصالَِحٍة، َفاَل ُتْؼَبُؾ قَأْطَؿاُلُفْؿ َضاِهُرَها َأْطَؿاٌل َصالَِحٌة َمْلمُ 

ِف بَِؿا  ،{2}البونة: [ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ َّٓ بِِعَباَدِة الؾَّ َفُؽؾ  َأَحٍد َلْؿ ُيْمَمْر إِ

ْخاَلِص َلُف فِل اْلِعبَاَدِة، وَأَمَر،   ها. [ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ُهْؿ َأْهُؾ واإْلِ

 َٓفعتٗا.ٚحهُتٗا ٚد َٔ ايعباد٠ ٛادتُاع١ يف املكصٚبٝإ طسٜك١ أٌٖ ايط١ٓ  6
ـُ الؼقِِّؿ و  (: 1/111) ٌنِذاسض اٌغاٌى ّمَقاَل اإِلَماُم اْب

َِٕف َِ َّاِط ِفٍ  ٌٍِ  َّ ٌِْؼَثاَدِج ُش َِّرَهاوَؼِح ا َ٘ا ُعُشْق َأِسَتَؼٌح، ىَِْمُصو ِدْى ُِ وِد ِفٍ ُ٘

َٕاٍف ٌَِه َأِسَتَؼُح َأِص  :َر

ُِٓف اأَل ـَ َيُرد  وُكَػاُة اْلُحْؽِؿ  ٍُ:ٚايصِّ ِذي َْمَر إَِلك َمْحِض اْلَؿِشقئَِة، والتَّْعؾِقِؾ، الَّ ْٕ َن ا

ـْ َغْقِر َأْن َتؽُ ِص و
َْمِر، مِ ْٕ ِد ا َّٓ لُِؿَجرَّ ِء ِطـَْدُهُؿ اْلِؼَقاُم بَِفا َلْقَس إِ َٓ َراَدِة، َفَفُم َن قْرِف اإْلِ

َْمِر وَٓ َسبًَبا لِـََجاٍة، وَٓ َمَعاٍد، وَسَبًبا لَِسَعاَدةٍ فِل َمَعاٍش  ْٕ ِد ا إِكََّؿا اْلِؼَقاُم بَِفا لُِؿَجرَّ

 .قَئةِ َمْحِض اْلَؿِش و
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ٍة،  ا فِل اْلَخْؾِؼ:قَكََم َقالُ   ُف َلْؿ َيْخُؾْؼ َما َخَؾَؼُف لِِعؾَّ َدُة بِِف، قَٓ لَِغاَيٍة ِهَل اْلَؿْؼُص وإِكَّ

َٓ وَقاِت َأْسبَاٌب ُمْؼَتِضَقاٌت لُِؿَسبََّباتَِفا، قَلْقَس فِل اْلَؿْخؾُ وُد إَِلْقِف مِـُْف، قَٓ لِِحْؽَؿٍة َتعُ و

اَلبِْريِد واِء وَٓ اْلَؿاُء َسَبًبا لِْلِرْ و َصَبائُِع، َفَؾْقَسِت الـَّاُر َسبًَبا لِْلِْحَراِق، َٓ وى قفِقَفا قُ 

ْحَراِق قُحُص وَٓ َصبِقَعٌة َتْؼَتِضل َذلَِؽ، وٌة قَٓ فِقِف قُ وإِْخَراِج الـََّباِت، و يِّ وُل اإْلِ الرِّ

 
ِ ْٓ ـْ بِنِْجَراِء اْلَعاَدِة ا

َٓ بَِسَبٍب قْقتَِراكِقَِّة َطَؾك ُحُص َلْقَس بِِفَؿا، َلؽِ َٓ وِل َهَذا ِطـَْد َهَذا 

ْرِطلِّ َس وٍة َقاَمْت بِِف، قبِؼُ  َْمُر ِطـَْدُهْؿ فِل َأْمِرِه الشَّ ْٕ َْمِر قَهَؽَذا ا ْٕ َٓ َفْرَق فِل َكْػِس ا اٌء، 

ـَ اْلَؿْلمُ  ّـَ اْلَؿِشقَئَة اْقتََضْت أَ وِر، قاْلَؿْحظُ وِر قَبْق
ـْ َغْقِر وْمَرُه بَِفَذا َلؽِ

ـْ َهَذا، مِ َكْفَقُف َط

 َٓ اْلَؿـِْفلِّ َطـُْف ِصَػٌة اْقَتَضْت ُقْبَحُف.وِر بِِف ِصَػٌة اْقَتَضْت ُحْسـَُف، قَم بِاْلَؿْلمُ قَأْن َيؼُ 

َْصِؾ لَ و ْٕ َؽبِقِر ابِـَا الْ َقْد َذَكْرَكاَها فِل كِتَ وٌع َكثِقَرٌة َفاِسَدٌة، وُفرُ واِزُم قلَِفَذا ا

ك ُِ َِْغٍَُة َأوِِْفَراُح َداِس اٌغََّؼاَدِج  اْلُؿَسؿَّ ٍْ ٌِْؼ ًِ ا َبقَّـَّا َفَساَد َهَذا و َساَدِجاإِلوِ٘

ـْ َكحْ 
َْصِؾ مِ ْٕ ـَ  قا ا فِل كَِتابِـَا َذَكْرَكاُه َأْيًض وكَِتاٌب َبِديٌع فِل َمْعـَاُه،  قهُ وْجًفا، وِستِّق

ك ٌِْهِجَشَذ اْلُؿَسؿَّ ُِوِٓ َُِعَفُش ا  .َٓعِشَُك اٌغََّؼاَدَذ

ُِٓف ايجَّاِْٞ: ـَ ُيْثبِتُ  ايصِّ ِذي ُة اْلـَُػاُة، الَّ ـَ اْلِحْؽَؿِة قَن كَ قاْلَؼَدِريَّ
َٓ والتَّْعؾِقِؾ وًطا مِ ـْ 

َلؽِ

، قَيؼُ  بِّ ِد َمْصَؾَحِة اْلَؿْخؾُ وُم بِالرَّ  َػَعتِِف.َمـْ وِق قَٓ َيْرِجُع إَِلْقِف، َبْؾ َيْرِجُع إَِلك ُمَجرَّ

ـَ الثَّ 
َأكََّفا والـَِّعقِؿ، واِب قَفِعـَْدُهْؿ: َأنَّ اْلِعَباَداِت ُشِرَطْت َأْثَؿاًكا لَِؿا َيـَاُلُف اْلِعَباُد مِ

َِجقِر. ْٕ  بَِؿـِْزَلِة اْستِقَػاِء ُأْجَرِة ا

ُف َتَعاَلك طِ وا: قَقالُ   جب يئ ىئ مئ﴿لِِف قًضا َكؼَ قلَِفَذا َيْجَعُؾَفا الؾَّ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿لِِف ققَ و ،{33}األعراف: [ يب ىب مب خب حب

 [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿لِِف ققَ و ،{37}النحل: [ ۉ ۅ

ِف َطزَّ  ملسو هيلع هللا ىلصلِِف ققَ و ،{31}النمل: ـْ َربِّ ََم ِهَل َأْطََمُلُؽْؿ » :َجؾَّ وفِقَؿا َيْحؽِل َط َيا ِطَباِدي، إِكا

قُؽْؿ إِيااَهاو، ُثؿا أُ ُأْحِصقَفا َلُؽؿْ   مح جح مج حج يث ىث﴿لِِف َتَعاَلك ققَ و (1)«فِّ

 .{11}الزمر: [ جخ

َ.( طـ أبل ذر 2577مسؾؿ )ف أخرج(1)
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ُف ُسْبَحاَكُف َجَزاًء وا: قَقالُ  اُه الؾَّ ُف َيثُ قثَ وَأْجًرا وَقْد َسؿَّ َكَّ

ِ
ـْ قاًبا، ٕ

ُب إَِلك اْلَعامِِؾ مِ

 مِـُْف.َطَؿؾِِف، َأْي َيْرِجُع إَِلْقِف 

ـْ لَِتْسِؿَقتِِف َجَزاًء قلَ وا: قَقالُ   اًبا َمْعـًك.قَٓ ثَ وَٓ َأْجًرا وَٓ اْرتَِباُصُف بِاْلَعَؿِؾ َلْؿ َيُؽ

ُؼ الثَّ قْزُن، َفؾَ قَيُدل  َطَؾْقِف الْ وا: قَقالُ  َْطَؿاِل واِب قَٓ َتَعؾ  ْٕ اْقتَِضاُؤَها واْلِعَؼاِب بِا

َْثؿَ قكَ وَلَفا،  ْٕ ـْ لِؾْ ُكَفا َكا  ڳ ڳ]َقْد َقاَل َتَعاَلك وْزِن َمْعـًك، قاِن َلَفا َلْؿ َيُؽ

 ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 . {3 - 4}األعراف: [   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

اِئَػَتاِن ُمَتَؼابَِؾَتاِن َأَشدَّ التََّؼاُبِؾ، و .وَهاَتاِن الطَّ ـِ  َبْقـَُفَؿا َأْطَظُؿ التََّباُي

ُة  ـْ قَج وَتْجَعْؾ لأِْلَْطَؿاِل اِْرتَِباًصا بِاْلَجَزاِء اْلَبتََّة، َلْؿ َفاْلَجْبرِيا ُف َم َب الؾَّ َزْت َأْن ُيَعذِّ

ـْ َأْفـَك ُطْؿَرُه فِل َمْعِصَقتِِف، وَأْفـَك ُطْؿَرُه فِل َصاَطتِِف،  َؿ َم كاَِلُهَؿا بِاْلـِْسَبِة إَِلقِْف وُيـَعِّ

ـْ هُ َزْت َأْن َيْرَفَع َصاِحَب اقَج واٌء، قَس  َأْكَثُر وَأْطَظُؿ مِـُْف َطَؿاًل،  قْلَعَؿِؾ اْلَؼؾِقِؾ َطَؾك َم

ـْ َغْقِر َتْعؾِقٍؾ وَأْفَضُؾ َدَرَجاٍت، و
َٓ واْلُؽؾ  ِطـَْدُهْؿ َراِجٌع إَِلك َمْحِض اْلَؿِشقَئِة، مِ

 َهَذا بِاْلِعَؼاِب.واِب، قَٓ ِحْؽَؿٍة َتْؼَتِضل َتْخِصقَص َهَذا بِاْلثَ وَسَبٍب، 

َْصَؾِح، وأَ  اْلَؼَدِرياةُ و ْٕ ِف ِرَطاَيَة ا َْطَؿاِل وَجَبْت َطَؾك الؾَّ ْٕ ُف بَِؿْحِض ا َجَعَؾْت َذلَِؽ ُكؾَّ

ِن َطَؿؾِِف فِقِف َتـِْغقٌص بِاْحتَِؿاِل مِـَِّة واِب إَِلك اْلَعْبِد بِدُ قَل الثَّ قُص وَأنَّ وَثَؿـًا َلَفا، و

. ـٍ َدَقِة َطَؾْقِف باَِل َثَؿ  الصَّ

ِف فَ  ُهْؿ بِِف! َجَعؾُ وَؼاَتَؾُفُؿ الؾَُّف، َما َأْجَفَؾُفْؿ بِالؾَّ َؾُف قَأَغرَّ إِْحَساَكُف إَِلك َطْبِدِه وا َتَػض 

ا: إِنَّ إِْطَطاَءُه َما ُيْعطِقِف ُأْجَرًة َطَؾك َطَؿؾِِف قبَِؿـِْزَلِة َصَدَقِة اْلَعْبِد َطَؾك اْلَعْبِد، َحتَّك َقالُ 

ـْ َأْن ُيْعطَِقُف َفْضاًل مِـُْف باَِل َطَؿٍؾ.وْبِد َأَحب  إَِلك اْلعَ 
 َأْصَقُب َلُف مِ

ُة َأَشدَّ اْلُؿَؼاَبَؾِة،   ا لأِْلَْطَؿاِل َتْلِثقًرا فِل اْلَجَزاِء اْلبَتََّة.قَلْؿ َيْجَعؾُ وَفَؼاَبَؾْتُفُؿ اْلَجْبِريَّ

َراطِ و ـِ الصِّ َرَتاِن، ُمـَْحِرَفَتاِن َط
ُف َطَؾْقِف  اْلَطائَِػَتاِن َجائِ ِذي َفَطَر الؾَّ اْلُؿْسَتِؼقِؿ، الَّ

ُسُؾ، و ِطَباَدُه، َْطَؿاَل َأْسَباٌب مُ  قهُ وَكَزَلْت بِِف اْلُؽُتُب، وَجاَءْت بِِف الر  ْٕ َؾٌة إَِلك قَأنَّ ا صِّ

َْسَباِب لُِؿَسبََّباتِفَ واِب قالثَّ  ْٕ َْطَؿاَل وا، اْلِعَؼاِب، ُمْؼَتِضقٌَة َلُفَؿا َكاْقتَِضاِء َسائِِر ا ْٕ َأنَّ ا
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ـْ تَ 

الَِحَة مِ َؼُف ووْقَفا َصَدَقتِِف َطَؾك َطْبِدِه، إِْن َأَطاَكُف َطؾَ و َمـِِّف،وَفْضؾِِف وفِقِؼ الؾَِّف قالصَّ فَّ

ـََفا فِل َقْؾبِِف وَحبََّبَفا إَِلْقِف، واْلُؼْدَرَة َطَؾْقَفا، وَخَؾَؼ فِقِف إَِراَدَتَفا وَلَفا،  َه إَِلْقِف وَزيَّ َكرَّ

َٓ ِهَل َطَؾك َقْدِرِه، َبْؾ َغاَيُتَفا إَِذا وابِِف، قثَ وَمَع َهَذا َفَؾْقَسْت َثَؿـًا لَِجَزائِِف وَأْضَداُدَها، 

ِه َأْن َتَؼَع ُشْؽًرا َلُف َطَؾك قُج قَقَعَفا َطَؾك َأْكَؿِؾ الْ وأَ وُجْفَدُه، وَذَل اْلَعْبُد فِقَفا ُكْصَحُف بَ 

ْؽِر َطَؾك تِْؾَؽ الـِّْعَؿِة َبِؼقٌَّة َلْؿ َيُؼْؿ  قَبْعِض كَِعِؿِف َطَؾْقِف، َفؾَ  ـَ الش 
ِف َلَبِؼَل َطَؾْقِف مِ َصاَلَبُف بَِحؼِّ

َب َأْهَؾ َسََم  قلَ »َفؾَِذلَِؽ بُِشْؽِرَها،  َبُفْؿ واتِِف وَطذا ، َغْقُر َضالٍِؿ َلُفؿْ  قهُ وَأْهَؾ َأْرِاِف َلَعذا

ـْ َرِحَؿُفْؿ َلَؽاَكْت َرْحَؿُتُف َخْقًر  قلَ و ـِ الـَّبِلِّ  «َأْطََملِِفؿْ  ا َلُفْؿ ِم ، (1)ملسو هيلع هللا ىلصَكَؿا َثَبَت َذلَِؽ َط

ـُْؽُؿ اْلَجـاَة »، َكَؿا َقاَل َل اْلَجـاِة بِاْلَعَؿؾِ قُدُخ  ملسو هيلع هللا ىلصلَِفَذا َكَػك الـابِلُّ و ـْ ُيْدِخَؾ َأَحًدا ِم َل

ـْ َيْدُخَؾ َأَحٌد »فِل َلْػٍظ: و «َطَؿُؾفُ  ـُْؽُؿ اْلَجـاَة بَِعَؿؾِفِ  َل ـِْجَل َأَحًدا »فِل َلْػٍظ: و «ِم ـْ ُي َل

ـُْؽْؿ َطَؿُؾفُ  ِف؟ َقاَل: قَٓ َأْكَت َيا َرسُ وا: قَقالُ  ِم ُف بَِرْحَؿٍة وَل الؾا َدكِل الؾا ٓا َأْن َيَتَغؿا َٓ َأَكا، إِ

ُف  ـْ  .(2)«َفْضؾٍ وِم

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿لِِف ق، َكَؿا فِل قَ َل اْلَجـاِة بِاْلَعَؿؾِ قَأْثَبَت ُسْبَحاَكُف ُدُخ و 

ْثَباِت َلْقَس َطَؾك واُرُد الـاْػِل قتَ َٓ َتـَافِل َبْقـَُفَؿا، إِْذ و ،{37}النحل: [ ۉ ۅ اإْلِ

ـًك  َْطَؿاِل، ، َفاْلَؿـِْػل  اْستِْحَؼاقُ اِحدٍ وَمْع ْٕ ِد ا َْطَؿاِل َثَؿـًا قكَ وَفا بُِؿَجرَّ ْٕ ًضا َلَفا، قطِ وِن ا

ِة اْلَؿجُ  ا َطَؾك اْلَؼَدِريَّ َؾ بِاْلثَ قَردًّ تِل َزَطَؿْت َأنَّ اْلَتَػض  ـٌ لَِتْؽِريِر قِسقَِّة، الَّ اِب اْبتَِداًء ُمَتَضؿِّ

 اْلِؿـَِّة.

ـْ َأْجَفِؾ اْلَخؾْ و
ُحؼَّ َلُفْؿ َأْن وَأْغَؾظِِفْؿ َطـُْف ِحَجاًبا، وِؼ بِالؾَِّف، َهِذِه الطَّائَِػُة مِ

ِة، قا َمجُ قكُ قَيؽُ  ُمَّ ْٕ ُفْؿ َلْؿ َيْعَؾؿُ وَس َهِذِه ا ِف َأكَّ اتِِف وا َأنَّ َأْهَؾ َسَؿاقَيْؽِػل فِل َجْفؾِِفْؿ بِالؾَّ

ـْ َتَؿاِم اْلَػَرِح وَأْرِضِف فِل مِـَّتِِف، و
ِة اْغتَِباُصُفْؿ بِِؿـَِّة وْلِغْبَطِة اوِر، واْلُسرُ وَأنَّ مِ الؾَّذَّ

، قمَ وَسقِِّدِهْؿ  ُهُؿ اْلَحؼِّ ُفْؿ إِكََّؿا َصاَب َلُفْؿ َطْقُشُفْؿ بَِفِذِه اْلِؿـَِّة، وَٓ َأْطَظُؿُفْؿ مِـُْف وَأكَّ

، وهق ( مـ حديث زيد بـ ثابت 77(، وابـ ماجف )4699(، وأبق داود )21589أمحد ) فأخرج(1)

َ.حديث صحقح

َ.( طـ أبل هريرة 2816(، ومسؾؿ )5673البخاري برقؿ ) فأخرج(2)
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ُشْؽًرا وِذْكًرا َلَفا، واًرا بَِفا، َأْطَظُؿُفْؿ إْقرَ وَأْقَرُبُفْؿ إَِلْقِف َأْطَرُفُفْؿ بَِفِذِه اْلِؿـَِّة، وَمـِْزَلًة، 

َّٓ فِل مِـَّتِِف؟ وَطَؾْقَفا،  َْجؾَِفا، َفَفْؾ َيَتَؼؾَُّب َأَحٌد َقطٌّ إِ
ِ
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿َمَحبًَّة َلُف ٕ

 [ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 . {11}احلجرات:

َكَّ قاْحتَِؿاُل مِـَِّة اْلَؿْخؾُ و
ِ
ّـَ َطَؾْقِف اْسَتْعَؾك َطَؾْقِف، ِق إِكََّؿا َكاَكْت َكْؼًصا ٕ ُف َكظِقُرُه، َفنَِذا َم

ُف َلْقَس فِل ُكؾِّ َمْخؾُ وُن َطَؾْقِف َكْػَسُف دُ قَرَأى اْلَؿْؿـُ و  ملسو هيلع هللا ىلصِل الؾَِّف قٍق، َفؾَِرُس قَكُف، َهَذا َمَع َأكَّ

تِِف،  الِِد قَٓ َكْؼَص فِل مِـَِّة الْ و «ـ  ُلُف َأمَ قَرُس والؾَُّف »: نَ قلُ قَكاَن َأْصَحاُبُف َيؼُ واْلِؿـَُّة َطَؾك ُأمَّ

قُِّد َطَؾك َطبِْدِه، َفَؽْقَػ بَِربِّ وَٓ َطاَر َطَؾْقِف فِل اْحتَِؿالَِفا، وَلِدِه، وَطَؾك  َكَذلَِؽ السَّ

ِذي إِكََّؿا َيَتَؼؾَُّب اْلَخاَلئُِؼ فِل َبْحِر مِـَّتِِف َطَؾْقِفْؿ،  ـَ الَّ َطَؾْقِفْؿ، َمْحِض َصَدَقتِِف واْلَعاَلِؿق

ـْ َكَرمِِف قإِْن َكاَكْت َأْطَؿاُلُفْؿ َأْسَباًبا لَِؿا َيـَالُ وٍض مِـُْفُؿ اْلَبتََّة؟ قباَِل طِ 
 قِدِه، َففُ قُج وَكُف مِ

َْسَباِب واْلَؿـَّاُن َطَؾْقِفْؿ، بَِلْن  ْٕ َؼُفْؿ لِتِْؾَؽ ا َؾَفا وَأَطاَكُفْؿ َطَؾْقَفا، وَهَداُهْؿ َلَفا، وفَّ َكؿَّ

ِذي َأْثَبَت بِِف ُدُخ  قَهَذا هُ وَقبَِؾَفا مِـُْفْؿ َطَؾك َما فِقَفا؟ و، َلُفؿْ  َل اْلَجـَِّة فِل قاْلَؿْعـَك الَّ

 . {33}األعراف: [ يب ىب مب خب﴿لِِف ققَ 

ا َطؾَ  َببِقَِّة، َردًّ ِة َفَفِذِه َباُء السَّ ـَ َيؼُ وك اْلَؼَدِريَّ ِذي ِة الَّ ـَ قلُ قاْلَجبِْريَّ َٓ اْرتَِباَط َبْق َن: 

َْطَؿاِل  ْٕ  َن َأَماَراٍت.قإِكََّؿا َغاَيُتَفا َأْن َتؽُ وَٓ ِهَل َأْسَباٌب َلُف، واْلَجَزاِء، وا

َّٓ وْقِر َلْقَسْت َأْيًضا ُمطَِّرَدًة، لَِتَخؾ ِػ اْلَجَزاِء َطـَْفا فِل اْلخَ وا: قَقالُ  ، َفَؾْؿ َيْبَؼ إِ رِّ الشَّ

َْمِر اْلؽَ  ْٕ  اْلَؿِشقَئِة.وكِلِّ قَمْحُض ا

ِء، َكَؿا ِهَل ُمْبطَِؾٌة لِؼَ قُص ُمْبطَِؾٌة لِؼَ قَفالـ ُص  َٓ ُة اْلَؿْعؼُ وَلئَِؽ، وِل أُ قِل َهُم ِل قَأِدلَّ

، قاْلِػْطَرِة َأْيًضا ُتْبطُِؾ قَ و ـِ ـُ لِؿَ وَل اْلَػِريَؼْق ـَِّة، قُلبٌّ مِْؼَداَر قَ وـْ َلُف َقْؾٌب ُتَبقِّ ِل َأْهِؾ الس 

َأْطَؿاَلُفْؿ، وَخْؾِؼِف اْلِعَباَد وُقْدَرتِِف، وِم َمِشقَئِة الؾَِّف قَن لُِعؿُ قَسُط، اْلُؿثْبِتُ قُهُؿ اْلِػْرَقُة الْ و

َْسَباِب بُِؿَسبََّباتِفَ و ْٕ ـَِة َرْبَط ا ِة اْلُؿَتَضؿِّ َقَدًرا، واْكِعَؼاَدَها بَِفا َشْرًطا وا، لِِحْؽَؿتِِف التَّامَّ

 آِجاًل.وَتْرتِقَبَفا َطَؾْقَفا َطاِجاًل و



 َتوِحـْوُد اللِ َطـزَّ وَجـلَّ  
71 

 
ـِ َتَرَكْت كَ وُكؾ  و ـِ اْلُؿـَْحِرَفتَْق ـَ الطَّائَِػَتْق

، قاِحَدٍة مِ ـَ اْلَحؼِّ
َْجؾِِف وًطا مِ

ِ
اْرَتَؽَبْت ٕ

ـَ اْلَباصِِؾ، َبْؾ َأكْ قكَ 
ـَِّة لَِؿا اْخَتَؾػُ و، اًطاقًطا مِ ُف َأْهَؾ الس  ـَ اْلَحؼِّ بِنِْذكِِف قَهَدى الؾَّ

ا فِقِف مِ

 ۀ ۀ ڻ﴿ و ،{713}البقرة: [ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿

 .{71}احلديد: [ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ٌُِس ُِٕف اٌصَّا ـَ َزَطؿُ  :اٌصِّ ِذي اْستِْعَداُدَها وِس، قا َأنَّ َفائَِدَة اْلِعَباَدِة ِرَياَضُة الـ ػُ قالَّ

ـْ قُ قِج قُ وُخرُ وِم َطَؾْقَفا، قلَِػْقِض اْلُعؾُ   قاْلَبِفقِؿقَِّة، َفؾَ وِس اْلَسُبِعقَِّة قى الـ ػُ قاَها َط

ـِ  ـْ ِجـِْس ُكػُ  ُططَِّؾْت َط
َباِع  سِ قاْلِعَباَداِت َلَؽاَكْت مِ اْلِعَباَداُت ُتْخِرُجَفا واْلَبَفائِِؿ، والسِّ

ـْ َمْللُ  َدِة، َفَتِصقُر َطالَِؿًة َقابَِؾًة قَتـِْؼُؾَفا إَِلك ُمَشاَبَفِة اْلُعؼُ وائِِدَها، قطَ وَفاتَِفا قَط ِل اْلُؿَجرَّ

ْكتَِؼاِش ُص 
ِ
 .اْلَؿَعاِرِف فِقَفاوِم قِر اْلُعؾُ قٓ

 اِن:ُلُف َصائَِػتَ قَهَذا َيؼُ و 

َُا: ُٖ ـْ َيْؼُرُب إَِلك الـ بُ  ِإِحَدا ـَ بِِؼَدِم اْلَعاَلِؿ، واِت قَم ـَ اْلَػاَلِسَػِة اْلَؼائِؾِق
َرائِِع مِ الشَّ

َْفاَلِك، و ْٕ  َطَدِم اْلَػاِطِؾ اْلُؿْخَتاِر.وَطَدِم اْكِشَؼاِق ا

:١َُٝ ـْ ُص  ايطَّا٥َِف١ُ ايجَّاِْ
ـْ َتَػْؾَسَػْت مِ ْساَل قَم َب إَِلك اْلَػاَلِسَػِة، وِم، فِقَِّة اإْلِ َتَؼرَّ

ُفْؿ َيْزُطؿُ  ْستِْعَداِد الـ ػُ قَفنِكَّ
ِ
ِدَها، وِس قَن َأنَّ اْلِعَباَداِت ِرَياَضاٌت ٓ ُمَػاَرَقتَِفا وَتَجر 

 ، لَّ  اْلَؿَعاِرِف َطَؾْقَفا.واِرَداِت قِل الْ وُكزُ واْلَعاَلَؿ اْلِحسِّ

َٓ يُ  ـْ  ِء َم َٓ ـْ َهُم
َّٓ لَِفَذا اْلَؿْعـَك، َفنَِذا َحَصَؾ َلَفا َبِؼَل جِ قُثؿَّ مِ ُب اْلِعَباَداِت إِ

ِه، أَ  وُمَخقًَّرا فِل ِحْػظِِف أَ  ْشتَِغاِل بِالْ  وَردِّ
ِ
ـْ يُ واِرِد َطـَْفا، قآ ِجُب اْلِؼَقاَم قمِـُْفْؿ َم

 َ ْٕ ْخاَلِل بَِفا، وَضائِِػ، قالْ وَراِد وبِا ـَْػاِن أَ وَطَدِم اإْلِ  ْيًضا:ُهْؿ ِص

َُا: ُٖ ـْ يُ  َأَحُد  ِس.قَضْبًطا لِؾـ ػُ وِن، قَكُف ِحْػًظا لِْؾَؼاكُ قِجبُ قَم

ـَ يُ  َٕ:َٚخُساآلٚ ِذي ـْ َتْدُرِج الـَّْػِس بُِؿَػاَرَقتَِفا َلُف قَخ واِرِد، قَكُف ِحْػًظا لِؾْ قِجبُ قالَّ ًفا َم

 ُ ْٕ ـَ اْلَبِفقِؿقَِّة.وإَِلك َحاَلتَِفا ا
 َلك مِ
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ؾُ َفَفِذِه كَِفايَ  ـَ َطَؾك َصِريِؼ الس  ِؿق َغاَيُة َمْعِرَفتِِفْؿ بُِحْؽِؿ اْلِعَباَدةِ وِك، قُة َأْقَداِم اْلُؿَتَؽؾِّ

َْجؾِِف، و
ِ
ُرِق الثَّاَلَثِة، َطَؾك قَٓ َتَؽاُد َتِجُد فِل ُكُتِب اْلؼَ وَما ُشِرَطْت ٕ ِم َغْقر َهِذِه الط 

 ِل.َطَؾك َسبِقِؾ اْلَبدَ  وَسبِقِؾ اْلَجْؿِع، أَ 

ُِٓف ايسَّاِبُع:ٚ ََّا ايصِّ ،  َأ ـِ ْبَراِهقِؿقَُّة، َأْتَباُع اْلَخؾِقَؾْق ُة اإْلِ ِديَّ َفُفُؿ الطَّائَِػُة اْلُؿَحؿَّ

ُمَرادِِه وَأْهُؾ اْلَبَصائِِر فِل ِطَباَدتِِف، وَخْؾِؼِف، وَشْرِطِف وِحْؽَؿتِِف فِل َأْمِرِه وَن بِالؾَِّف قاْلَعاِرفُ 

 بَِفا.

َبِف اْلَباصَِؾِة، قبُ قئُِػ الثَّاَلُث َمْحجُ اقَفالطَّ  ـَ الش 
اِطِد قاْلؼَ وَن َطـُْفْؿ بَِؿا ِطـَْدُهْؿ مِ

ـَ اْلُؿَحاِل، قَراَء َذلَِؽ َشْلٌء، َقْد َفِرُح واْلَػاِسَدِة، َما ِطـَْدُهْؿ 
ا بَِؿا قَقـَعُ وا بَِؿا ِطـَْدُهْؿ مِ

 هُ قَألِػُ 

ـَ اْلَخَقاِل، 
ُؾ مِـُْف  قَراَءُه َما هُ و ا َأنَّ قَطؾِؿُ  قلَ ومِ كِِف، وا بِدُ قَأْطَظُؿ َلَؿا اْرَتَض وَأجَّ

ّـَ ُطؼُ و
ا وا بِِف، لَِقْجَتِفدُ وَلْؿ َيْشُعرُ وِة، قِر الـ بُ قا إَِلْقِف بِـُ وَلْؿ َيْفَتدُ وَلُفْؿ َقُصَرْت َطـُْف، قَلؽِ

ـَ اْلَجْفؾِ وَرأَ وفِل َصَؾبِِف، 
 َفَساَدُه.وا َتـَاُقَض َما َمَع َغْقِرِهْؿ وَرأَ و، ا َأنَّ َما َمَعُفْؿ َخْقٌر مِ

ُمُ  ْٕ ـْ َهِذِه ا
َب مِ ائِِػ، قَهِذِه َبؾِقَُّة الطَّ واُه، قِر إِيَثاُر َما ِطـَْدُهْؿ َطَؾك َما ِس قَفَتَركَّ

ـْ َطاَفاُه الؾَُّف.و  اْلُؿَعاَفك َم

ِة، قَفاْطَؾْؿ َأنَّ ِسرَّ اْلُعبُ  ـْ َطَرَف ِصَػاِت ِحْؽَؿتَ وَغاَيَتَفا وِديَّ َفا إِكََّؿا َيطَّؾُِع َطَؾْقَفا َم

بِّ َطزَّ  ، والرَّ ْؾَفا، وَجؾَّ َلِفقَِّة وَلْؿ ُيَعطِّ كِِف إَِلًفا، َبْؾ قَمْعـَك كَ وَحِؼقَؼَتَفا، وَطَرَف َمْعـَك اإْلِ

،  قهُ  َلُف اْلَحؼ  َٓ َتـَْبِغل واُه َفَباصٌِؾ، َبْؾ َأْبَطُؾ اْلَباصِِؾ، قُكؾ  إَِلٍف ِس واإْلِ َلِفقَِّة  َأنَّ َحِؼقَؼَة اإْلِ

َّٓ َلُف،  اْرتَِباُصَفا بَِفا َكاْرتَِباِط ُمَتَعؾِِّؼ وُمْؼَتَضاَها، وَأَثُرَها وَجُب إَِلِفقَّتِِف قَأنَّ اْلِعَباَدَة مُ وإِ

َػاِت،  َػاِت بِالصِّ َْص وُؼْدَرِة، ِر بِالْ واْلَؿْؼدُ وِم بِاْلِعْؾِؿ، قَكاْرتَِباِط اْلَؿْعؾُ والصِّ ْٕ اِت قا

ْحَساِن بِاْلَرْحَؿِة، وبِاْلَسْؿِع،   ِد.قاْلَعَطاِء بِاْلجُ واإْلِ

َلِفقَِّة  ـْ َأْكَؽَر َحِؼقَؼَة اإْلِ َلْؿ َيْعِرْفَفا َكْقَػ َيْسَتِؼقُؿ َلُف َمْعِرَفُة ِحْؽَؿِة اْلِعَباَداِت وَفَؿ

َْجؾِفِ وَمَؼاِصِدَها وَغاَياتَِفا و
ِ
 ؟َما ُشِرَطْت ٕ
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تِل َلَفا ُخؾِؼُ وَدُة بِاْلَخْؾِؼ، قَكْقَػ َيْسَتِؼقُؿ َلُف اْلِعْؾُؿ بَِلكََّفا ِهَل اْلَغاَيُة اْلَؿْؼُص   ا، قالَّ

ُسُؾ، و َْجؾَِفا ُخؾَِؼِت اْلَجـَُّة وُأْكِزَلِت اْلُؽُتُب، وَلَفا ُأْرِسَؾِت الر 
ِ
 اْلـَاُر؟وٕ

َٓ َيؾِقُؼ بِِف، َأنَّ َفْرَض َتْعطِقِؾ اْلَخؾِقَؼِة َطـْ و  ِف إَِلك َما  ـْ وَفا كِْسَبٌة لِؾَّ َيَتَعاَلك َطـُْف َم

َؿا ، واِت وَخَؾَؼ السَّ َْرَض بِاْلَحؼِّ ْٕ ْكَساَن َطَبًثا وَلْؿ َيْخُؾْؼُفَؿا َباصاًِل، وا َلْؿ وَلْؿ َيْخُؾِؼ اإْلِ

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿َيْتُرْكُف ُسًدى ُمْفَؿاًل، َقاَل َتَعاَلك 

ُمَجاَزاتِل َلُؽْؿ، وَٓ لِِعَباَدتِل وَٓ ِحْؽَؿٍة، وَأْي لَِغْقِر َشْلٍء  ،{112نون:}ادًم [ ﮵

َح َتَعاَلك بَِفَذا فِل قَ و  [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿لِِف قَقْد َصرَّ

 .{26}الذاريات:

ّـَ   تِل َخَؾَؼ َلَفا اْلِج ْكَس وَفاْلِعَباَدُة ِهَل اْلَغاَيُة الَّ ُف َتَعاَلك  اْلَخاَلئَِؼ ُكؾََّفا،واإْلِ َقاَل الؾَّ

َٓ ُيْمَمُر  ،{36}القوامة: [ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿  : افِِعل  َأْي ُمْفَؿاًل، َقاَل الشَّ

َٓ ُيَثاُب وَٓ ُيـَْفك، و َْمَراِن، َفنِنَّ الثَّ وَٓ ُيَعاَقُب، وَقاَل َغْقُرُه:  ْٕ اَب قاْلَصِحقُح ا

َْمِر و ْٕ َباِن َطَؾك ا َْمُر وِل، اْلـَفْ واْلِعَؼاَب ُمَتَرتِّ ْٕ َحِؼقَؼُة وإَِراَدُتَفا، واْلـَْفُل َصَؾُب اْلِعَباَدِة وا

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿َقاَل َتَعاَلك واْلِعَباَدِة اْمتَِثاُلُفَؿا، 

 .{131}آل عمران: [ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

َقاَل و ،{42}احلجر: [ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿َقاَل و

 [ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿

 .{77}اجلاثوة:

َؿاَفلَ  ُف َخَؾَؼ السَّ ـِ َأْمَرُه واِت وْخَبَر َأكَّ َْرَض بِاْلَحؼِّ اْلُؿَتَضؿِّ ْٕ اَبُف قثَ وَكْفَقُف، وا

 ِطَؼاَبُف.و

َؿا َْرُض واُت وَفنَِذا َكاَكِت السَّ ْٕ َغاَيُة اْلَخْؾِؼ،  قهُ وَما َبْقـَُفَؿا ُخؾَِؼْت لَِفَذا، وا

َة َلُف،  َٓ ِطؾَّ ُف  دِ  وَدٌة ِهَل َغاَيُتُف؟ أَ قَٓ ِحْؽَؿَة َمْؼُص وَفَؽْقَػ ُيَؼاُل إِكَّ إِنَّ َذلَِؽ لُِؿَجرَّ

َد َطَؾْقِفُؿ الثَّ  َٓ ُيـَؽَّ ِد اْستِْعَداِد الـ ػُ  واُب بِاْلِؿـَِّة، أَ قاْستِْئَجاِر اْلِعَباِد َحتَّك  ِس قلُِؿَجرَّ

 ائِِد؟ .قاْرتَِقاِضَفا بُِؿَخاَلَػِة اْلعَ ولِْؾَؿَعاِرِف اْلَعْؼؾِقَِّة، 
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َقْ  ْٕ ـَ َهِذِه ا بِقُب اْلُػْرَقاَن َبْق ِؾ الؾَّ ـَ َما َدلَّ َطَؾْقِف َصِريُح الْ واِل، قَفْؾَقَتَلمَّ ْحِل َيِجْد قَبْق

َقْ  ْٕ  ُه َحؼَّ َمْعِرَفتِِف.قَٓ َطَرفُ وا الؾََّف َحؼَّ َقْدِرِه، واِل َما َقَدرُ قَأنَّ َأْصَحاَب َهِذِه ا

ُف َتَعاَلك إِكَّ  ِع َلُف قَؿا َخَؾَؼ اْلَخْؾَؼ لِِعَباَدتِِف، اْلَجامَِعِة لَِؽَؿاِل َمَحبَّتِِف، َمَع اْلُخُض َفالؾَّ

َْمِرِه.و
ِ
ْكِؼَقاِد ٕ

ِ
 آ

ٌِْؼَثاَدِج: ًُ ا ُف لِؾَِّف، َفاَل قَأْن َيؽُ وَمَحبَُّة الؾَِّف، َبْؾ إِْفَراُدُه بِاْلَؿَحبَِّة،  َفَأِص َن اْلُحب  ُكؾ 

َْجؾِِف واُه، قِس  ُيِحب  َمَعفُ 
ِ
َماَلئَِؽَتُف وُرُسَؾُف وفِقِف، َكَؿا ُيِحب  َأْكبَِقاَءُه وإِكََّؿا ُيِحب  ٕ

ـْ َتَؿاِم َمَحبَّتِِف، وأَ و
ـْ ولَِقاَءُه، َفَؿَحبَُّتـَا َلُفْؿ مِ ـْ َيتَِّخُذ َم َلْقَسْت َمَحبًَّة َمَعُف، َكَؿَحبَِّة َم

ِف َأْكَداًدا ُيِحب  ودُ   َكُفْؿ َكُحبِِّف.قِن الؾَّ

تِِف قإَِذا َكاَكِت اْلَؿَحباُة َلُف ِهَل َحِؼقَؼَة ُطبُ و َهاوِديا َباِع َأْمِرِه، ِسرا ُؼ بِاتِّ ، َفِفَل إِكََّؿا َتَتَحؼَّ

َْمِر اْجتِـَاِب َكْفقِِف، َفِعـَْد اتِّ و ْٕ ـُ َحِؼقَؼُة اْلُعبُ وَباِع ا ِة قاْجتِـَاِب الـَّْفِل َتَتَبقَّ اْلَؿَحبَِّة، وِديَّ

َباَع َرُس و َطاَها، َفَؼاَل َتَعاَلك ولِِف َطَؾًؿا َطَؾْقَفا، قلَِفَذا َجَعَؾ َتَعاَلك اتِّ ـِ ادَّ  ڦ﴿َشاِهًدا لَِؿ

َباَع رَ  ،{31}آل عمران: [ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ًصا ولِِف َمْشرُ قُس َفَجَعَؾ اتِّ

ِف َلُفْؿ، وبَِؿَحبَّتِِفْؿ لِؾَِّف،  ِد َشْرصِِف قُج وِن وِط ُمْؿَتـٌِع بِدُ وُد اْلَؿْشرُ قُج ووَشْرًصا لَِؿَحبَِّة الؾَّ

ِؼِف َفُعؾَِؿ اْكتَِػاُء اْلَؿَحبَِّة ِطـَْد اْكتَِػاِء اْلُؿَتاَبَعِة، َفاْكتَِػاُء َمَحبَّتِِف و ُؼُف بَِتَحؼ  ِزٌم َتَحؼ  َٓ ِف  ْؿ لِؾَّ

ْكتَِػاِء اْلُؿَتاَبَعِة لَِرُس 
ِ
ِف َلُفْؿ، َفَقْسَتِحقُؾ إًذا واْكتَِػاُء اْلُؿَتاَبَعِة َمْؾزُ ولِِف، قٓ ْكتَِػاِء َمَحبَِّة الؾَّ

ِ
ٌم ٓ

ِف َلُفْؿ بِدُ قُثبُ وُت َمَحبَّتِِفْؿ لِؾَِّف، قُثبُ   لِِف.قِن اْلُؿَتاَبَعِة لَِرُس وُت َمَحبَِّة الؾَّ

ُس و َٓ وَصاَطُة َأْمِرِه، ولِِف، قَرُس وِهَل ُحب  الؾَِّف  ملسو هيلع هللا ىلصِل قَدلَّ َطَؾك َأنَّ ُمَتاَبَعَة الرَّ

ِة َحتَّك َيؽُ قَذلَِؽ فِل اْلُعبُ  َيْؽِػل ا ِس قَرُس وَن الؾَُّف قِديَّ اُهَؿا، َفاَل قُلُف َأَحبَّ إَِلك اْلَعبِْد مِؿَّ

ِف  ُن ِطـَْدُه َشْلٌء َأَحبَّ إَِلْقفِ قَيؽُ  ـَ الؾَّ
َمَتك َكاَن ِطـَْدُه َشْلٌء َأَحبَّ إَِلْقِف مِـُْفَؿا ولِِف، قَرُس ومِ

ُف لَِصاِحبِِف اْلَبتََّة،  قَفَفَذا هُ  َٓ َيْغِػُرُه الؾَّ ِذي  ْرُك الَّ ُف َتَعاَلك والشِّ َٓ َيْفِديِف الؾَُّف، َقاَل الؾَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
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 . {73}التوبة: [   ڱ ڱ

ِف  ِء َطَؾك َصاَطِة الؾَّ َٓ ـْ َهُم
َم َصاَطَة َأَحٍد مِ ـْ َقدَّ َل َأَحٍد مِـُْفْؿ ققَ  ولِِف، أَ قَرُس وَفُؽؾ  َم

ِف  ولِِف، أَ قَرُس وِل الؾَِّف قَطَؾك قَ   َف قَخ  ولِِف، أَ قَرُس وَمْرَضاَة َأَحٍد مِـُْفْؿ َطَؾك َمْرَضاِة الؾَّ

َؾ َطَؾْقِف َطَؾك َخ قاْلتَ وَرَجاَءُه وَأَحٍد مِـُْفْؿ  ِؾ َطَؾْقِف، أَ قاْلتَ وَرَجاِئِف وِف الؾَِّف قك  ُمَعاَمَؾَة  وك 

ِف َففُ  ُف  قَأَحِدِهْؿ َطَؾك ُمَعاَمَؾِة الؾَّ ـْ َلْقَس الؾَّ ا ِس قَرُس ومِؿَّ إِْن واُهَؿا، قُلُف َأَحبَّ إَِلْقِف مِؿَّ

 .َطَؾْقفِ  قإِْخَباٌر بِِخاَلِف َما هُ وَكِذٌب مِـُْف،  قِف َففُ َقاَلُف بِؾَِساكِ 

ِف و َم ُحْؽَؿ َأَحٍد َطَؾك ُحْؽِؿ الؾا ـا َقدا ـَْدُه َأَحبُّ قَرسُ وَكَذلَِؽ َم ُم ِط لِِف، َفَذلَِؽ اْلُؿَؼدا

ِف  ـَ الؾا ـْ ُيَؼدِّ لِفِ قَرسُ وإَِلْقِف ِم َْمُر َطَؾك َم ْٕ ـْ َقْد َيْشَتبُِف ا
 وُحْؽَؿُف، أَ  وَل َأَحٍد أَ قُم قَ ، َلؽِ

َٓ َيْلُمُر  وَصاَطَتُف أَ  ُف  ُس قَٓ َيؼُ وَٓ َيْحُؽُؿ وَمْرَضاَتُف، َضـًّا مِـُْف َأكَّ َّٓ َما َقاَلُف الرَّ ُل، قُل إِ

ك َأقْ وُيَحاكُِؿ إَِلْقِف، وَفُقطِقُعُف،  ِدْر َطَؾك َغقِْر ٌر إَِذا َلْؿ َيؼْ واَلُف َكَذلَِؽ، َفَفَذا َمْعذُ قَيَتَؾؼَّ

ا إَِذا َقَدَر َطَؾك الْ وَذلَِؽ،  ُس قُص قَأمَّ َبَعُف هُ وِل، قِل إَِلك الرَّ ـِ اتَّ َلك بِِف وأَ  قَطَرَف َأنَّ َغْقَر َم

ُمُ  وُمْطَؾًؼا، أَ  ْٕ ُس وِر، قفِل َبْعِض ا ـْ هُ وِل قَلْؿ َيْؾَتِػْت إَِلك الرَّ َلك بِِف، َفَفَذا وأَ  قَٓ إَِلك َم

ِذي يُ  ـْ َخاَلَػُف قِطقِد، َفنِِن اْستََحؾَّ ُطؼُ قَداِخٌؾ َتْحَت الْ  قهُ وَخاُف َطَؾْقِف، الَّ ُف، وَبَة َم َأَذلَّ

َباِع َشْقِخِف، َففُ قَلْؿ يُ و ،  قافِْؼُف َطَؾك اتِّ ـَ َؾَؿِة اْلُؿْعَتِدي ـَ الظَّ
ُف لُِؽؾِّ َشْلٍء ومِ َقْد َجَعَؾ الؾَّ

 هاَقْدًرا.

ٍ ٛص َٔ دخٛاتس َٔ ايٓصَٛا تبني ٚ ايرٟ يف ايباب ذادتُع بني حدٜح َعا َٛا ٖ 7
 جِٗ َٓٗا؟ٚحدٜٔ ايٓاز ثِ خسٛبعض عصا٠ امل

ما سقليت مـ إحاديث مـ أن مـ قال: ٓ إلف  مثؾ حديث معاذ و قلت:

 إٓ اهلل دخؾ الجـة.

َقاَل اِْبـ َرَجٍب فِل َشْرِحِف و (:6522)اٌفرخ ّم قال الحافظ ابـ حجر 

 َ
ِ
ـْ َتْبِشقِر الـَّاِس لَِئالَّ َيتَّؽِؾُ ائِؾ وٕ

ـْ َمـِْع ُمَعاذ مِ
: َقاَل الُعَؾَؿاُء ُيْمَخذ مِ ا َأنَّ قالُبَخاِريِّ
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َٓ ُتَشاُع فِل ُطؿُ  َخِص  ـْ الُؿَرادِ بَِفاقَأَحاِديث الر  َقْد و، ِم الـَّاِس لَِئالَّ َيْؼُصر َفْفُؿُفْؿ َط

َّٓ اِْجتَِفاًدا فِل الَعَؿِؾ  ِف َطزَّ وَسِؿَعَفا ُمَعاذ َفَؾْؿ َيْزَدْد إِ ـْ َلْؿ َيْبُؾْغ وَخْشَقًة لِؾَّ ا َم ، َفَلمَّ َجؾَّ

ًٓ َطَؾك َضاِهِر َهَذا الَخبَِر،  ر اِتَِّؽا ـُ َأْن ُيَؼصِّ ـْ قَقْد َطاَرَضُف َما تَ وَمـِْزَلَتُف َفاَل ُيْمَم
اَتَر مِ

ـَّة َأنَّ َبْعَض ُطَصاةِ الؿُ وص الؽَِتاب قُكُص  ـَ َيْدُخؾُ قالس  ِدي ، َفَعَؾك َهَذا َن الـَّارَ قحِّ

، ـِ ََِغاٌِه: ىَلِذ َعٍَُىو َفَقِجب الَجْؿع َبْقـ إَْمَرْي ٌَِه   ا ِفٍ َر

َٖ ْخَصة َكاَكْت َقْبؾ ُكزُ ققَ  :اَأَحد ْهِريِّ إِنَّ َهِذِه الر  د، واْلُحدُ ول الَػَرائِض ول الز 

َٓ وء، قُض قَسَقْلتِل َذلَِؽ َطـُْف فِل َحِديث ُطْثَؿان فِل الو ـْ َأنَّ الـَّْسَخ 
اْسَتْبَعَدُه َغْقره مِ

ـْ َأْكثَِر ُكزُ بَِلنَّ َسَؿاع ُمَعاذ لَِفِذِه َكاَن ُمَتَلخِّ وَيْدُخؾ الَخَبر،   ِل الَػَرائِِض. وًرا َط

ٌَٚ َلؽِـَُّف ُمَؼقٌَّد بَِشَرائَِط َكَؿا ُتَرتَُّب إَْحَؽاُم ومِِف، قَطَؾك ُطؿُ  قَٓ َكْسَخ َبْؾ هُ  :ِقٝ

َػِة َطَؾك اِْكتَِػاِء الؿَ قالُؿتَ َطَؾك َأْسَبابَِفا الُؿْؼَتِضقَِة  َتَؽاَمَؾ َذلَِؽ َطِؿَؾ فنذا اكِِع، ققِّ

ـُ ُمـَبٍِّف بِؼَ وإَِلك َذلَِؽ َأَشاَر والُؿْؼَتِضل َطَؿَؾُف،  م فِل كَِتاب الَجـَائِز فِل قْهُب ْب لِِف الُؿَتَؼدِّ

ٓا اهللُ » َشْرِح  َٓ إَِلَف إِ َّٓ «ِمْػَتاُح الَجـاةِ  َأنا  ـْ مِْػَتاٍح إِ
 .(1)َلُف َأْسـَانٌ و: َلْقَس مِ

ٌَٚ ْركل َكاقالُؿَراد َتْرك ُدُخ  :ِقٝ  .ر الشِّ

ٌَٚ َنَّ الـَّارقَتْرُك َتْعِذيِب َجِؿقِع َبَدِن الؿُ  :ِقٝ
ِ
ـَ ٕ ِدي جُ قَٓ َتْحِرق مَ  حِّ  .دقاِضع الس 

ٌَٚ ـْ  :ِقٝ َد وَلْقَس َذلَِؽ لُِؽؾِّ َم ـْ َأْخَؾَص، وحَّ ْخاَلُص وَطَبَد َبْؾ َيْخَتص  بَِؿ اإْلِ

ُل التَّْحِؼقِؼ َمَع اإِلْصَراِر َطَؾك قر ُحُص قُيَتَص  َٓ وَيْؼَتِضل َتْحِؼقَؼ الَؼْؾِب بَِؿْعـَاَها، 

ِف َتَعاَلك  ْمتاَِلِء الَؼْؾِب بَِؿَحبَِّة الؾَّ
ِ
اِرح إَِلك الطَّاَطة قَخْشَقتِِف َفتَـَْبِعث الجَ والَؿْعِصَقِة ٓ

ـْ الَؿْعِصَقِة.و ًصا. َتـَْؽػ  َط  اِْكَتَفك ُمَؾخَّ

(، والبقفؼل 1/95) التاريخف يف ، ووصؾ[كتاب الجـائز]يف أول  صحقحفطؾؼف البخاري يف  (1)

(، ويف إسـاده: محؿد بـ 4/66)  الحؾقة(، وأبق كعقؿ يف 218) إسؿاء والصػاتيف 

َ.بـ رماكف، يرويف طـ أبقف، طـ وهب، وهق وأبقه مجفقٓن سعقد
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ـُ َطْبدِ  ْقُخ ُسَؾقََمُن ب ُِِّذ ّمْ اهللِ  َقاَل الشا  (: 63ص)َذُِغًِن اٌَؼِضَِض احَل

غقره: إن هذه إحاديث إكؿا وأحسـ ما ققؾ يف معـاه ما قالف شقخ اإلسالم و

قالفا خالًصا مـ قؾبف مستقؼـًا هبا ومات طؾقفا كؿا جاءت مؼقدة، و ،هل فقؿـ قالفا

ح إىل اهلل مجؾة، والرحقد اكجذاب قحؼقؼة التفنن  يؼقـ،وقؾبف، غقر شاك فقفا بصدق 

اكجذاب  قفؿـ شفد أن ٓ إلف إٓ اهلل خالًصا مـ قؾبف، دخؾ الجـة، ٕن اإلخالص ه

مات طىل تؾؽ الحال فنذا ًحا، قبة كصقب تقب مـ الذكقالؼؾب إىل اهلل تعاىل بلن يت

يخرج مـ الـار مـ قال: ٓ إلف إٓ اهلل،  بلكفاترت إحاديث ققد ت فنكفكال ذلؽ: 

اترت بلن قتوما يزن ذرة، وما يزن خردلة، و قؾبف مـ الخقر ما يزن شعقرة، كان يفو

اترت بلن اهلل حرم قتول: ٓ إلف إٓ اهلل يدخؾ الـار ثؿ يخرج مـفا، قا مؿـ يؼكثقرً 

ن هلل، ويسجدون قا يصؾقد مـ ابـ آدم، ففمٓء كاكقطىل الـار أن تلكؾ أثر السج

أن و ،مـ شفد أن ٓ إلف إٓ اهللو: ٓ إلف إٓ اهلل، يحرم طىل الـار مـ قال بلكفاترت قتو

لفا ٓ يعرف قأكثر مـ يؼود الثؼال، قل اهلل، لؽـ جاءت مؼقدة بالؼققمحؿد رس

ت قمـ ٓ يعرف ذلؽ يخشك طؾقف أن يػتـ طـفا طـد الؿوٓ القؼقـ، واإلخالص 

 يؿانمل يخالط اإلوطادة،  ولفا تؼؾقًدا أقلفا إكؿا يؼقأكثر مـ يؼوبقـفا، وفقحال بقـف 

ر أمثال همٓء كؿا يف الحديث: قيف الؼبوت قغالب مـ يػتـ طـد الؿوبشاشة قؾبف، 

 . (1)«ن شقًئا فؼؾتفقلقسؿعت الـاس يؼ»

هؿ أقرب الـاس مـ و اقتداء بلمثالفؿوتؼؾقد  قغالب أطؿال همٓء إكؿا هو

 [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :لف تعاىلقق

يؼقـ تام، وقالفا بنخالص فنكف إذا حقـئذ فال مـافاة بقـ إحاديث، و ،{73}الزخرف:

جب أن قيؼقـف يوكؿال إخالصف  فنكف، مل يؽـ يف هذه الحال مصًرا طىل ذكب أصاًل 

ة ٓ كراهقوٓ يبؼك يف قؾبف إرادة لؿا حرم اهلل فنذا ن اهلل أحب إلقف مـ كؾ شلء، قيؽ

هذا فنن  ب قبؾ ذلؽ،قإن كاكت لف ذكوالذي يحرم مـ الـار،  قهذا هولؿا أمر اهلل، 

 طـ أسؿاء بـت أبل بؽر  (915مسؾؿ برقؿ )و(، 86أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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ن لف قهذا القؼقـ، ٓ يتركوهذه الؿحبة وهذا اإلخالص، وبة، قهذه التو، يؿاناإل

جف الؽؿال الؿاكع مـ وقالفا طىل فنذا ذكًبا إٓ ُيؿحك كؿا ُيؿحك الؾقؾ بالـفار، 

 .يحرم طىل الـارو، فقغػر لف غقر مصر طىل ذكب أصاًل إصغر، ففذا والشرك إكبر 

مل يلت بعدها ون إصغر، وطىل الشرك إكبر د جف خؾص بفوإن قالفا طىل و

مفا شلء مـ السقئات، فقرجح هبا مقزان وبؿا يـاقض ذلؽ، ففذه الحسـة ٓ يؼا

ة لؽـ تـؼص درجتف يف الجـوالحسـات، كؿا يف حديث البطاقة، فقحرم طىل الـار 

مات مصًرا طىل ذلؽ، وهذا بخالف مـ رجحت سقئاتف طىل حسـاتف وبف، قبؼدر ذك

 .جب الـارقيست فنكف

خؾص هبا مـ الشرك إكبر، لؽـف مل يؿت طىل ذلؽ، وإن قال: ٓ إلف إٓ اهلل، و 

لفا كان قيف حال ق فنكفحقده، قبؾ أتك بعد ذلؽ بسقئات رجحت طىل حسـة ت

يت كار ققواإلخالص فلضعػتف، وحقد قـت ذلؽ التهوب أقمخؾًصا، لؽـف أتك بذك

 .ب حتك أحرقت ذلؽقالذك

ٓ ون إٓ راجحة طىل سقئاتف، قحسـاتف ٓ تؽفنن  بخالف الؿخؾص الؿستقؼـ، 

إكؿا يخاف طىل الؿخؾص ومات طىل ذلؽ دخؾ الجـة، فنن  ن مصًرا طىل سقئة،قيؽ

يؼقـ ماكع مـ مجقع ولفا بنخالص قف، فال يؼإيؿاكأن يليت بسقئات راجحة يضعػ 

سؾؿ مـ إكبر بؼل معف فنن  إصغر،ويخشك طؾقف مـ الشرك إكبر والسقئات، 

مـ إصغر، فقضقػ إىل ذلؽ سقئات تـضؿ إىل هذا الشرك، فقرجح جاكب 

ل: ٓ إلف إٓ اهلل، قالقؼقـ، فقضعػ بذلؽ قو يؿانالسقئات تضعػ اإلفنن  السقئات،

مـ يحسـ  والـائؿ، أ وقر الؿتؽؾؿ هبا كالفاذي أفقؿتـع اإلخالص يف الؼؾب، فقص

ها بؽؿال قلقة، ففمٓء مل يؼوٓ حالوق صعؿ وتف بآية مـ الؼرآن مـ غقر ذقص

هنا قلقالقؼقـ، بؾ يؼون بعدها بسقئات تـؼص ذلؽ الصدق قالقؼقـ، بؾ يلتوالصدق 

ل قلفؿ سقئات كثقرة تؿـعفؿ مـ دخون طىل ذلؽ قتقيؿوصدق، ومـ غقر يؼقـ 

كره ولفا، ققسا الؼؾب طـ قولفا، قب ثؼؾ طىل الؾسان ققإذا كثرت الذكوجـة، ال
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اصؿلن إىل الباصؾ واستبشر بذكر غقره، وثؼؾ طؾقف سؿاع الؼرآن، والعؿؾ الصالح، 

إذا  كره مخالطة أهؾ الحؼ، فؿثؾ هذاومخالطة أهؾ الغػؾة، واستحىل الرفث و

لقس طؿؾف، كؿا قال الحسـ:  يصدق بػقف ما ٓوقالفا قال بؾساكف ما لقس يف قؾبف، 

، فؿـ قال صدقتف إطَملوب قالؼؾ قر ّمولؽـ ما وٓ بالتؿـل، وبالتحؾل  يَمناإل

  .(1)ـفطؿؾ شًرا مل يؼبؾ موشًرا مـ قال وطؿؾ خقًرا قبؾ مـف، وخقرا 

لؽـ وٓ صالة، وبؽر بؽثرة صقام  قما سبؼفؿ أبقال بؽر بـ طبد اهلل الؿزين: و

جبفا، بؾ اكتسب مع ذلؽ قمل يؼؿ بؿو. فؿـ قال: ٓ إلف إٓ اهلل (2)قر ّم قؾبفوبشلء 

بف أضعاف أضعاف صدقف ققـًا هبا، لؽـ ذكقم لفاقكان صادًقا يف قوسقئات، وًبا قذك

اكضاف إىل ذلؽ الشرك إصغر العؿظ، رجحت هذه إشقاء طىل هذه ويؼقـف، و

ٓ  فنكفصدق تام، ولفا بقؼقـ قب، بخالف مـ يؼقمات مصًرا طىل الذكوالحسـة، 

حقده قن تقيؽ وأ ن مصًرا طىل سقئة أصاًل قب، إما أن ٓ يؽقت مصًرا طىل الذكقيؿ

 يؼقـف رجح حسـاتف.والؿتضؿـ لصدقف 

لفا قد فاهتؿ أحد هذيـ الشرصقـ: إما أهنؿ مل قن الـار مؿـ يؼقالذيـ يدخؾو

 ولرجحان السقئات، أ والقؼقـ التامقـ الؿـافققـ لؾسقئات، أوها بالصدق قلقيؼ

فؿ ا بعد ذلؽ سقئات رجحت طىل حسـاهتؿ، ثؿ ضعػ لذلؽ صدققاكتسبوها ققال

ب قد أضعػت ذلؽ قيؼقـ تام، ٕن الذكوها بعد ذلؽ بصدق قلقيؼقـفؿ، ثؿ مل يؼو

( بنسـاد 13/514صدقتف إطؿال( أخرجف ابـ أبل شقبة )ولف: )ق، فنىل قصحقح :أثر الحسـ (1)

 قأما بؼقة إثر ففويف سـده رجٌؾ مبفؿ. و، (1565) الزهد أخرجف ابـ الؿبارك يفوحسـ، 

يف سـده ضعٌػ، و، (1193) اإلباكةابـ بطة يف لقس بالـص، أخرجف وبؿعـك ما ذكره الشارح، 

 بؿعـاه بسـد صحقح.( 91أخرجف ابـ الؿبارك )و

رقؿ  اإلباكة(، وابـ بطة يف 118رقؿ ) فضائؾ الصحابةأخرجف اإلمام أمحد يف  .صحيح (2)

ًٓ مـ )ما سبؼفؿ(، مـ صريؼ: إسؿاطقؾ بـ ُطَؾقَّة، طـ غالب 245) (، ولػظف: )ما فضؾفؿ( بد

 .الؼطان، طـ بؽر بف، وهذا إسـاد صحقح، رجالف رجال الشقخقـ



 80     َتوِحـْوُد اللِ َطـزَّ وَجـلَّ  

 
السقئات بؾ  قى طىل محقُلفا مـ مثؾ همٓء ٓ يؼقهبؿ، َفؼَ قالقؼقـ مـ قؾوالصدق 

 ترجح سقئاهتؿ طىل حسـاهتؿ. اكتفك مؾخًصا.

الؼاضل طقاض، والؿـذري، وابـ رجب، وقد ذكر معـاه غقره كابـ الؼقؿ، و

 هاقرهؿ.غو

  (:2/427)ِؼاسض اٌمثىي ّم قال الحافظ الحؽؿل و 

ـِ َطَؾك و َفاَدَتْق ـِ الشَّ تِل فِقَفا َتْحِريُؿ َأْهِؾ َهاَتْق ـَ إََحاِديِث الَّ َٓ َتـَاُقَض َبْق َكَذلَِؽ 

تِل فِقَفا إِْخَراُجُفْؿ مِـَْفا َبْعَد َأْن َصارُ والـَّاِر،  ـَ إََحاِديِث الَّ ْمَؽاِن  :َؿًؿاا ُح وَبْق إِلِ

ـْ َأْهِؾ التا الَجْؿِع بَِلنَّ  ُن َبْعَد قِحقِد بَِلنا َتْحرِيَؿُف َطَؾْقَفا َيؽُ قحتريؿ مـ يدخؾفا بَِذْكبِِف ِم

ـَ وُخُر  ِعق
افِ ِف ُثؿا بَِشَػاَطِة الشا ـَْفا بَِرْحَؿِة الؾا  نَ قَيْدُخؾُ وَن فِل َكْفِر الَحَقاةِ ق، ُثؿَّ َيْغَتِسؾُ ِجِف ِم

مُ  ُفْؿ َبْعَد َذلَِؽ. أَ قالَجـََّة، َفِحقـَئٍِذ َقْد ُحرِّ مُ قَيؽُ  وا َطَؾقَْفا َفاَل َتَؿس  َن قُن الُؿَراُد َأكَُّفْؿ ُيَحرَّ

ـْ َدَخَؾَفا،  َٓ َيْخُرُج مِـَْفا َم تِل  ـَ الَّ ْت لِْؾَؽافِِري تِل ُأِطدَّ ِهَل َما َطَدا وُمْطَؾًؼا َطَؾك الـَّاِر الَّ

َبَؼةَ  تِل َيْدُخُؾَفا َبْعُض ُطَصاِة َأْهِؾ التَّ  الطَّ ـَ الـَّاِر الَّ
ـْ َشاَء اهلُل َتَعاَلك قالُعْؾَقا مِ ِحقِد مِؿَّ

 َن َفاَل َيْبَؼك فِقَفا َأَحٌد.قَتْطِفقَرُه بَِفا َطَؾك َقْدِر َذْكبِِف، ُثؿَّ َيْخُرُج وِطَؼاَبُف 

ـُ َرَجٍب وقال:  َلك فِل َهَذا الَباِب َكاَلًما َحَسـًا َبْعَد َتَعاَقْد َذَكَر الَحافُِظ اْب

َمْت َمَع وَحِديَث ُطَباَدَة وَحِديَث َأبِل َذر  وحديث طتبان وِسَقاقِِف َحِديَث معاذ  َقْد َتَؼدَّ

ـَ إََحاِديِث. 
 َغْقِرَها مِ

ََ٘زا اٌَثاِب َٔوَقاَل:  ِْ:ىَأَداِدَُس  َُا َػا ُٖ ـْ َأَتك :َأَحُد ـِ  َما فِقِف َأنَّ َم َفاَدَتْق بِالشَّ

ـْ َأْهِؾ فنن  َهَذا َضاِهرٌ وَلْؿ ُيْحَجْب َطـَْفا، وَدَخَؾ الَجـََّة 
ُد فِقَفا َأَحٌد مِ َٓ ُيَخؾَّ الـَّاَر 

ـْ ُذكُ إذا  َٓ ُيْحَجُب َطـَْفاو ،ِحقِد الَخالِِص َبْؾ َيْدُخُؾ الَجـَّةَ قالتَّ 
َر مِ َقْد وبِِف بِالـَّاِر، قُصفِّ

ِرَقَة وَحِديُث َأبِل َذر  معـاه: أن الزكك وَطـُْف َفُقْدِخُؾُف الَجـََّة باَِل ِطَؼاٍب َقْبُؾ.  اهللُ  قَيْعػُ  السَّ

َٓ مِْرَيَة فِقِف، وِحقِد قَل الَجـَِّة َمَع التَّ قَٓ َيْؿـََعاِن ُدُخ  َلْقَس فِقِف َأْن ٓ يعذب وَهَذا َحؼٌّ 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة بَ فِل ُمْسـَِد الوِحقِد، قطؾقفؿا َمَع التَّ  اِر َط َٓ إَِلَف »ًطا: قَمْرفُ  زَّ ـْ َقاَل:  َم

ٓا اهلُل َكَػَعْتُف يَ  ْهرِ قإِ ـَ الدا  . (1)«ُيِصقُبُف َقْبَؾ َذلَِؽ َما َأَصاَبفُ  ًما ِم

ِْ َم َطَؾك الـَّاِر،  ففِقِف َأكْ  :ٞايجَّا َطَؾك َما  وِد فِقَفا أَ قَقْد َحَؿَؾُف َبْعُضُفْؿ َطَؾك الُخؾُ وُيَحرَّ

ُد فِقَفا َأْهُؾَفا،  ـَ الـَّاِر،وُيَخؾَّ
ْرَك إَْطَؾك مِ ْرَك إَْطَؾك َيْدُخُؾُف فنن  ِهَل َما َطَدا الدَّ الدَّ

ـْ ُطَصاِة الؿُ 
ـَ بِ قَكثِقٌر مِ ِدي ـَ قبِِفْؿ ُثؿَّ َيْخُرُج قُذكُ حِّ افِِعق بَِرْحَؿِة َأْرَحِؿ و َن بَِشَػاَطِة الشَّ

 . ـَ اِحِؿق ِٓ فِلوالرَّ ُِ تِ وُل: قَف َتَعاَلك َيؼُ إِنا الؾا »:  اٌصَِّذَُذ ـا و لِطزا ُْخرَِج َٕ َجاَللِل 

ـَ الـاارِ  ٓا اهللُ  ِم َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل:    (2)«َم

ـَ الُعَؾََمِء:و َػٌة ِم
َّٓ اهلُل َسبٌَب  َقاَلْت َصائِ َٓ إَِلَف إِ ـْ َهِذِه إََحاِديِث َأنَّ 

الُؿَراُد مِ

ـَ الـَّاِر مؼتالـَّ وِل الَجـَِّة قلُِدُخ 
َٓ َيْعَؿُؾ َطَؿَؾُف لَ ولَِذلَِؽ،  ضٍ َجاِة مِ ّـَ الؿؼتضك طؿؾف 

ؽِ

َّٓ بِاْستِْجَؿاِع ُشرُ  ـْ قاكِِعِف َفَؼْد َيَتَخؾَُّػ َطـُْف ُمْؼَتَضاُه لِػَ قاْكتَِػاِء مَ وصِِف وإِ
اِت َشْرٍط مِ

ـِ قَهَذا قَ وِد َماكٍِع، قُج قلِ  وصِِف أَ وُشرُ  ـِ ُمـَبٍِّف ووُل الَحَس َقاَل وَأْضَفُر.  قهُ وْهِب ْب

ـُ لِْؾَػَرْزَدِق ال ـُ اْمَرَأَتُف: َما َأْطَدْدَت لَِفَذا القَ  قهُ وَحَس
َٓ إَِلَف ِم؟ َقاَل: َش قَيْدفِ َفاَدَة َأْن 

 َّٓ َّٓ اهلُل  إِ : كِْعَؿ العدة، لؽـ لشفادة أن ٓ إَِلَف إِ ـُ ـَ َسـًَة َقاَل الَحَس اهلُل ُمـُْذ َسْبِعق

اَك وُشرُ   اِت. َقْذَف الُؿْحَصـَ وًصا َفنِيَّ

: إِنَّ َكاًسا َيؼُ و ـِ َّٓ اهلُل َدَخَؾ الَجـََّة َفَؼاَل: قلُ ققِقَؾ لِْؾَحَس َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل  ـْ َقاَل َن: َم َم

َفا  ٓا اهلُل َفَلداى َحؼا  . (3)َفْرَاَفا َدَخَؾ الَجـاةَ وَٓ إَِلَف إِ

 .(، وهق حديث صحقح8292ار )زأخرجف الب (1)

 .طـ أكس بـ مالؽ  (193مسؾؿ برقؿ )و(، 7511أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

َاألأخرجف  (3) َالسن َِفوأثر َافدكقا َأِب َابن َأخرجه َباهللَل َافظن َشعدَوَ(,٣١١)َحسن ابن

(١/٣3١َ َ)و(, َصقبة َأِب َد٣3/66ابن َؿو( َاهللَرشون َإل َإفه َل َفـ َ)إن َوفه: سنَحَوهوًضا...(,

َعَضرؿه.وبؿجؿ

َوهوِفَإشـاده:َالسنَبنَظؿرة,َو,َ(2/٣٥2)َالجةَأماَاألثرَافثاِنَفؾحسن,َؾلخرجهَاألصبفاِنَِفو

 .لوُمف
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َّٓ اهلُل؟ َقاَل: وَقاَل و َٓ إَِلَف إِ ـْ َسَلَلُف: َأَلْقَس مِْػَتاُح الَجـَِّة  ـُ ُمـَبٍِّف لَِؿ بََؾك، ْهُب ْب

ـَاٌن،و ٓا َلُف َأْس ـْ ِمْػَتاٍح إِ ـْ َما ِم
ـَاٌن ُفتَِح َلَؽ فنن  َلؽِ َلْؿ ُيْػَتُح إٓ و َأَتْقَت بِِؿْػَتاٍح َلُف َأْس

 ه.ا(1)َلَؽ 

ـُ الؼقِِّؿ و  (: 1/328) ِذاسض اٌغاٌىٌن ّمَقاَل اإِلَماُم اْب

كُ  ـْ َضَباِب الذ 
ُد مِ ُف ُتَبدِّ َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ َة  ةِ َذلَِؽ قمَِفا بَِؼْدِر قُ قُغقُ وِب قاْطَؾْؿ َأنَّ َأِشعَّ

َعاِع  َٓ  -َضْعًػا وًة، ققُ  -ِر قُت َأْهؾَِفا فِل َذلَِؽ الـ  وَتَػاوٌر، قَضْعِػِف، َفَؾَفا كُ والش 

ُف َتَعاَلك. َّٓ الؾَّ  ُيْحِصقِف إِ

ـْ كُ  ـَ الـَّاِس َم ْؿِس.قَفِؿ ـْ كُ  مِـُْفؿْ و ُر َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة فِل َقْؾبِِف َكالشَّ ُرَها فِل َقْؾبِِف قَم

.قَكاْلؽَ  يِّ رِّ ـْ كُ و َكِب الد  َراِج و ُرَها فِل َقْؾبِِف َكاْلَؿْشَعِؾ اْلَعظِقِؿ.قمِـُْفْؿ َم آَخُر َكالسِّ

ِعقِػ.واْلُؿِضلِء،  َراِج الضَّ   آَخُر َكالسِّ

َكْ و ْٕ ـَ َأيْ وْؿ، نيؿاهنَِم اْلِؼَقاَمِة بِ قاُر يَ قلَِفَذا َتْظَفُر ا ِديِفْؿ، َطَؾك َهَذا اْلِؿْؼَداِر، َبْق

ـْ كُ قفِل ُقؾُ  بَِحَسِب َما
.وَمْعِرَفًة وَطَؿاًل، وِر َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة، ِطْؾًؿا قبِِفْؿ مِ ًٓ  َحا

َؿا َطُظَؿ كُ و ُبَفاِت وُر َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة قُكؾَّ ـَ الش 
فَ واْشَتدَّ َأْحَرَق مِ اِت بَِحَسِب قالشَّ

تِِف، َح وتِِف ققُ  َؿا ِشدَّ ُف ُربَّ َٓ ُيَصاِدُف َمَعَفا ُشْبَفًة وتَّك إِكَّ َٓ وًة، قَٓ َشفْ وَصَؾ إَِلك َحاٍل 

َّٓ َأْحَرَقُف،  اِدِق فِل تَ وَذْكًبا، إِ ِف َشْقًئا، َفَلي  قَهَذا َحاُل الصَّ ِحقِدِه، الَِّذي َلْؿ ُيْشِرْك بِالؾَّ

ـْ َهذَ  وٍة أَ قَشفْ  وَذْكٍب أَ 
ِف َقْد ُحِرَسْت إيؿاكِر َأْحَرَقَفا، َفَسَؿاُء قا الـ  ُشْبَفٍة َدَكْت مِ

ٍة قبِالـ جُ  َّٓ َطَؾك ِغرَّ اِرُق إِ ـْ ُكؾِّ َساِرٍق لَِحَسـَاتِِف، َفاَل َيـَاُل مِـَْفا السَّ
َٓ ُبدَّ وِم مِ َغْػَؾٍة 

َؾ َأْضَعاَفُف  وـْ َساِرقِِف، أَ َطؾَِؿ َما ُسِرَق مِـُْف اْسَتـَْؼَذُه مِ واْسَتْقَؼَظ فنذا مِـَْفا لِْؾَبَشِر،  َحصَّ

ِـّ قَهَؽَذا َأَبًدا َمَع ُلُص  قبَِؽْسبِِف، َففُ  ـْ َفَتَح َلُفْؿ ِخَزاَكَتُف، وِص اْلِج ْكِس، َلقَْس َكَؿ اإْلِ

 لَّك اْلَباَب َضْفَرُه.وو

(، والبقفؼل 1/95) التاريخ، ووصؾف يف [كتاب الجـائز]يف أول  صحقحفطؾؼف البخاري يف  (1)

(، ويف إسـاده: محؿد بـ 4/66)  الحؾقة(، وأبق كعقؿ يف 218) إسؿاء والصػاتيف 

َ.بـ رماكف، يرويف طـ أبقف، طـ وهب، وهق وأبقه مجفقٓن سعقد
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َد إِْقَراِر اْلَعْبِد قَلْقَس التَّ و َّٓ الؾَّفُ  بلكفِحقُد ُمَجرَّ َأنَّ الؾََّف َرب  ُكؾِّ َشْلٍء و، َٓ َخالَِؼ إِ

ـَ بَِذلَِؽ و ي َْصـَاِم ُمِؼرِّ ْٕ ـُ قَن، َبِؾ التَّ قُهْؿ ُمْشِركُ وَمؾِقُؽُف، َكَؿا َكاَن ُطبَّاُد ا  -ِحقُد َيَتَضؿَّ

ـْ  لِّ َلُف، وِع َلُف، قاْلُخُض وَمَحبَِّة الؾَِّف،  مِ ْكِؼَقاِد لَِطاَطتِِف، والذ 
ِ
إِْخاَلِص اْلِعَباَدةِ وَكَؿاِل آ

َقْ وإَِراَدِة وَلُف،  ْٕ َْطَؾك بَِجِؿقِع ا ْٕ َْطَؿاِل، واِل قْجِفِف ا ْٕ ، واْلَعَطاِء، واْلَؿـِْع، وا اْلُحبِّ

ـَ قَما َيحُ  -اْلُبْغِض و اِطقَِة إَِلك اْلَؿَعاِصل، وَصاِحبِِف ُل َبْق َْسَباِب الدَّ ْٕ ـَ ا ْصَراِر وَبْق اإْلِ

ـْ َطَرَف َهَذا َطَرَف قَ وَطَؾْقَفا،  ـْ َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصَل الـَّبِلِّ قَم َم َطَؾك الـااِر َم َف َحرا َٓ إِنا الؾا  إَِلَف : 

ُف، َيْبَتِغل بَِذلَِؽ  ٓا الؾا فِ وإِ ـْ َقاَل » َلُف:ققَ و  (1)«ْجَف الؾا فُ َٓ َيْدُخُؾ الـااَر َم ٓا الؾا َٓ إَِلَف إِ  :»(2)  

تِل َأْش و ََحاِديِث الَّ ْٕ ـَ ا
ْرِب مِ ـْ َهَذا الضَّ

ـَ الـَّاِس، َحتَّك َما َجاَء مِ
َؽَؾْت َطَؾك َكثِقٍر مِ

َ ورُ وَضـََّفا َبْعُضُفْؿ قِقَؾْت َقْبَؾ وَخًة، قَضـََّفا َبْعُضُفْؿ َمـُْس  ْٕ اْستِْؼَراِر واِهل قالـَّ وامِِر وِد ا

ْرِع،  ـَ والشَّ ق
اِر، وَحَؿَؾَفا َبْعُضُفْؿ َطَؾك َكاِر اْلُؿْشِركِ ُخ وأَ واْلُؽػَّ َل قَل َبْعُضُفُؿ الد 

َٓ َيْدُخُؾَفا َخالًِدا، وِد، قبِاْلُخؾُ  ـَ التَّلْ  قَكحْ وَقاَل: اْلَؿْعـَك 
 ياَلِت اْلُؿْسَتْؽَرَهِة.وَذلَِؽ مِ

اِرُع و ِد قَ  -َساَلُمُف َطَؾْقِف واُت الؾَِّف قَصؾَ  -الشَّ ِل قَلْؿ َيْجَعْؾ َذلَِؽ َحاِصاًل بُِؿَجرَّ

ْساَلِم،قْلَؿْعؾُ َهَذا ِخاَلُف افنن  الؾَِّساِن َفَؼْط، ـِ اإْلِ ـْ ِدي
ْضطَِراِر مِ

ِ
ـَ فنن  ِم بِآ اْلُؿـَافِِؼق

ـَ الـَّاِر، َفاَل ُبدَّ وَكَفا بَِلْلِسـَتِِفْؿ، قلُ قَيؼُ 
َْسَػِؾ مِ ْٕ ْرِك ا ـَ َلَفا فِل الدَّ ُهْؿ َتْحَت اْلَجاِحِدي

ـْ قَ 
ـْ َمْعِرَفتَِفا، ُل اْلَؼْؾِب َيَتَضؿَّ ققَ وِل الؾَِّساِن، ققَ وِل اْلَؼْؾِب، قمِ

التَّْصِديِؼ بَِفا، وـُ مِ

ـَْتُف و ـَ الـَّْػِل  -َمْعِرَفِة َحِؼقَؼِة َما َتَضؿَّ
ْثَباِت، ومِ ـْ واإْلِ َلِفقَِّة اْلَؿـِْػقَِّة َط َمْعِرَفِة َحِؼقَؼِة اإْلِ

تِل َيْسَتِحقُؾ ُثبُ  ِة بِِف، الَّ قَِقاُم َهَذا اْلَؿْعـَك بِاْلَؼْؾِب ِطْؾًؿا وُتَفا لَِغْقِرِه، قَغْقِر الؾَِّف، اْلُؿْخَتصَّ

ًٓ وَيِؼقـًا، وَمْعِرَفًة و اِرُع قُكؾ  قَ وِجُب َتْحِريَؿ َقائِؾَِفا َطَؾك الـَّاِر، قَما يُ  -َحا ٍل َرتََّب الشَّ

ـَ الثَّ 
، َكؼَ قاْلؼَ  قاِب، َفنِكََّؿا هُ قَما َرتََّب َطَؾْقِف مِ ـْ َقاَل »:  ملسو هيلع هللا ىلصلِِف قُل التَّام  ٍم: قفِل يَ  َم

طـ طتبان بـ مالؽ  [كتاب الؿساجد]( مـ 263مسؾؿ برقؿ )و(، 425أخرجف البخاري برقؿ )َ(1)

. 

 ذكره ابـ الؼقؿ رمحف اهلل بالؿعـل. (2)
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ِف  ةٍ وُسْبَحاَن الؾا ـُْف َخَطاَياُه  ،بَِحْؿِدِه ِماَئَة َمرا َكاَكْت  قلَ و -ُبُف قُغِػَرْت ُذكُ  وأَ  -ُحطاْت َط

ِد قَ َلْقَس َهَذا و (1)«ِمْثَؾ َزَبِد اْلَبْحرِ  ًبا َطَؾك ُمَجرَّ  ِل الؾَِّساِن.قُمَرتَّ

ِرَها،  ـْ َتَدب  ـْ َمْعـَاَها، ُمْعِرًضا َط ـْ َقاَلَفا بِؾَِساكِِف، َغافاًِل َط اصِْئ َقْؾُبُف قَلْؿ يُ وَكَعْؿ َم

ـْ َخَطاقَحِؼقَؼَتَفا، َراِجًقا َمَع َذلَِؽ ثَ وَٓ َطَرَف َقْدَرَها ولَِساَكُف، 
َياُه اَبَفا، َحطَّْت مِ

َٓ َتَتَػاَضُؾ بُِص فنن  بَِحَسِب َما فِل َقْؾبِِف، َْطَؿاَل  ْٕ إِكََّؿا َتَتَػاَضُؾ وَطَدِدَها، وِرَها قا

ـِ قُن ُص قِب، َفتَؽُ قبَِتَػاُضِؾ َما فِل اْلُؼؾُ  َبْقـَُفَؿا فِل التََّػاُضِؾ َكَؿا واِحَدًة، وَرُة اْلَعَؿَؾْق

َؿاِء  ـَ السَّ َْرِض، وَبْق ْٕ ػِّ قُجاَلِن َيؽُ الرَّ وا ـَ َصاَلَتْقِفَؿا واِحًدا، وُن َمَؼاُمُفَؿا فِل الصَّ َبْق

َؿاِء  ـَ السَّ َْرِض.وَكَؿا َبْق ْٕ  ا

ْؾ َحِديَث اْلبَِطاَقةِ و تِل تُ   (2)َتَلمَّ ٍة، قالَّ ، قتِْسعُ وُيَؼابُِؾَفا تِْسَعٌة وَضُع فِل كِػَّ َن ِسِجالًّ

ُب.و، َفتَْثُؼُؾ اْلبَِطاَقُة ُكؾ  ِسِجؾ  مِـَْفا َمد  اْلَبَصرِ  ُت، َفاَل ُيَعذَّ ِجالَّ  َتطِقُش السِّ

ٍد َلُف مِْثُؾ َهِذِه اْلبَِطاَقِة، قٌم َأنَّ ُكؾَّ مُ قَمْعؾُ و بِِف، قَكثِقٌر مِـُْفْؿ َيْدُخُؾ الـَّاَر بُِذكُ وحِّ

ُجِؾ، و رَّ الَِّذي َثَؼَؾ بَِطاَقَة َذلَِؽ الرَّ ّـَ السِّ
َ وَلؽِ

ِ
ا َلْؿ َيْحُصْؾ َصاَشْت ٕ ُت َلؿَّ ِجالَّ ْجؾِِف السِّ

ـْ َأْرَباِب اْلبَِطاَقاِت، اْكَػَرَدْت بَِطاَقُتُف بِالثَِّؼِؾ 
َزاَكةِ ولَِغْقِرِه مِ  ه .االرَّ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ي٘ تعاىل: َٛطأي١: ق 8

 مل ٜتب. املساد بٗا فُٝٔ ،{34}النساء: [ ے ے

ُّ فِل َكََم َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم   (: 4/528) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ َتاَب َتاَب اهلُل َطَؾْقفِ  ـَ َأنَّ ُكؾَّ َم ُة الُؿْسؾِِؿق ِذي َطَؾْقِف َأئِؿَّ َكَؿا َقاَل اهلُل َتَعاَلك:  ،الَّ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]

ُف َيْغِػُر أية َفَؼْد َذَكَر فِل َهِذِه  {،23}الزمر: [   ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ َأكَّ

كُ  ؿَ ولَِفَذا َأْصَؾَؼ و :َب َجِؿقًعاقلِؾتَّائِِب الذ   ڎ ڌ ڌ﴿إُْخَرى: أية َقاَل فِل و ،َطؿَّ

 .ـ حديث أبل هريرة م (2691مسؾؿ برقؿ )و(، 6415أخرجف البخاري برقؿ )َ(1)

 (.217سقليت ذكره وتخريجف يف الؿختار برقؿ )َ(2)
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َذا فِل َغقِْر َففَ  ،{116}النساء: [ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

َص ولَِفَذا َققََّد والتَّائِِب   ه.اَخصَّ

 (:1/326) ِذاسض اٌغاٌىٌن ّمقال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ـِ لِ وُكؾَّ  َيتَْق ْٔ ـَ ا
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿َطائَِػٍة، َفآَيُة الـَِّساِء اِحَدٍة مِ

ـَ فِل اْلِؼْس  ،{34}النساء: [ ے ے ھ ھ ھ بِق
.ِهَل لَِغْقِر التَّائِ ـِ  َؿْق

ْرِك و ـَ الشِّ َق َبْق ُف َفرَّ لِقُؾ َطَؾْقِف َأكَّ ـَ اْلَؿْعؾُ وَغْقِرِه فِل اْلَؿْغِػَرِة، والدَّ
ْضطَِراِر قمِ

ِ
ِم بِآ

ْرَك ُيْغَػُر بِالتَّ  ْساَلِم َأنَّ الشِّ ـِ اإْلِ ـْ ِدي
 َلْؿ َيِصحَّ إِْساَلُم َكافٍِر َأَبًدا.إٓ و َبِة،قمِ

َص  فنكفَأْيًضا و ـْ َيَشاُء، وَمْغِػَرَة َما دُ َخصَّ ْرِك بَِؿ كُ وَن الشِّ ـَ قَمْغِػَرُة الذ  بِق
ِب لِؾتَّائِ

َص  َٓ َتْخِصقَص فِقَفا، َفَخصَّ ٌة   َهَذا َيُدل  َطَؾك َأكَُّف ُحْؽُؿ َغْقِر التَّائِِب.وَققََّد، وَطامَّ

َمرِ و ا آَيُة الز  ؼِّ التَّائِِب، َفِفَل فِل َح  ،{23}الزمر: [ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ :َأمَّ

ُف َأْصَؾَؼ  َكَّ
ِ
َفا بَِلَحٍد، وٕ َؿ، َفَؾْؿ َيُخصَّ ـَ اْلَؿْعؾُ وَلْؿ ُيَؼقِّْدَها بَِذْكٍب، وَطؿَّ

رُ قمِ َرِة َأنَّ وِم بِالضَّ

َٓ َيْغِػُرُه،  كُ واْلُؽْػَر  ـَ الذ 
ْصاَلَق قَكثِقٌر مِ َٓ َيْغِػُرَها، َفُعؾَِؿ َأنَّ َهَذا اإْلِ فِل  التَّْعِؿقؿَ وِب 

ـْ َأيِّ َذْكٍب َكاَن ُغِػَر َلُف.
ـْ َتاَب مِ  َحؼِّ التَّائِِب، َفُؽؾ  َم

َخُر و ْٔ ا اْلَحِديُث ا َْرِض َخَطاَيا،  قلَ »َأمَّ ْٕ َٓ ُتْشرُِك بِل َلِؼقَتـِل بُِؼَراِب ا ُثؿا َلِؼقَتـِل 

ْرَك ُكؾَُّف َصَغائُِر، َبْؾ َيُدل   (1)«َأَتْقُتَؽ بُِؼَرابَِفا َمْغِػَرةً  ْقًئا،َش  َفاَل َيُدل  َطَؾك َأنَّ َما َطَدا الشِّ

ِف َشْقًئا َفُذكُ  ـْ َلْؿ ُيْشِرْك بِالؾَّ ـْ َيـَْبِغل َأْن ُيْعَؾَؿ وَرٌة َكائِـًَة َما َكاَكْت، قُبُف َمْغػُ قَطَؾك َأنَّ َم
َلؽِ

ُؼَفا بَِفا،واِرِح، قِب بَِلْطَؿاِل اْلجَ قاْلُؼؾُ  إيؿانتَِباُط ارْ  ُس إٓ و َتَعؾ  ِل قَلْؿ ُيْػَفْؿ ُمَراُد الرَّ

 التَّْخبِقُط.وَيَؼُع اْلَخْؾُط و، ملسو هيلع هللا ىلص

ْرِك  ِف َشْقًئا اْلَبتاَة  -َفاْطَؾْؿ َأنا َهَذا الـاْػَل اْلَعاما لِؾشِّ َٓ ُيْشرَِك بِالؾا ـْ َٓ َيْص  -َأْن  ُدُر ِم

ـُ اْلَؽبِقَرةِ و ُمِصرٍّ َطَؾك َمْعِصَقٍة َأَبًدا،
ـُ ُمْدمِ

ِغقَرِة َأْن َيْصػُ و َٓ ُيْؿؽِ َلُف  قاْلُؿِصر  َطَؾك الصَّ

ـْ َأْطَظِؿ اْلُؿَحاِل، قالتَّ 
َٓ ُيْشِرَك بِالؾَِّف َشْقًئا، َهَذا مِ َٓ وِحقُد، َحتَّك  َٓ ُيْؾَتَػُت إَِلك َجَدلِل  

 .( طـ أبل ذر 2687، وأخرجف بـحقه مسؾؿ برقؿ )( طـ أكس 3541أخرجف الترمذي )َ(1)
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ـْ َأْطَؿاِل اْلُؼؾُ 

ْجُف وَما وَما اْلَؿاكُِع؟ وُل: قَأْقَسك، َيؼُ  وِب، َبْؾ َقْؾُبُف َكاْلَحَجِر أَ قَحظَّ َلُف مِ

َحاَلِة؟   اقًِعا َلْؿ َيْؾَزْم مِـُْف ُمَحاٌل لَِذاتِِف! .وُفِرَض َذلَِؽ  قلَ واإْلِ

اْطَؾْؿ َأنا اإْلِْصَراَر َطَؾك اْلَؿْعِصَقِة وَجْفؾِِف، وَن بَِجَدلِِف قَفَدْع َهَذا اْلَؼْؾَب اْلَؿْػتُ 

ـْ َخ قيُ  ـْ َغْقرِ قِجُب ِم ِف،  ِف اْلَؼْؾِب ِم ِف، والؾا ِف، وَرَجائِِف لَِغْقرِ الؾا ِف لَِغْقرِ الؾا ِف لَِغْقرِ وُحبِّ ُذلِّ

ِف،  ْركِ قتَ والؾا ـَْغِؿًسا فِل بَِحاِر الشِّ ِف َما َيِصقُر بِِف ُم ؾِِف َطَؾك َغْقرِ الؾا اْلَحاكُِؿ فِل َهَذا َما و، كُّ

ـْ َكْػِسفِ 
ْكَساُن مِ َٓ ُبدَّ َأْن َيؼُ فنن  ، إِْن َكاَن َلُف َطْؼٌؾ،َيْعَؾُؿُف اإْلِ َم بِاْلَؼْؾِب قُذلَّ اْلَؿْعِصَقِة 

ـْ َغْقِر الؾَِّف، قِرَثُف َخ قَفقُ 
اْستَِعاَكًة بَِغْقِرِه فِل وِرُثُف َمَحبًَّة لَِغْقِر الؾَِّف، قيُ وَذلَِؽ ِشْرٌك، وًفا مِ

تِل تُ  َْسَباِب الَّ ْٕ َٓ بِالؾَِّف قَفَقؽُ ِصُؾُف إَِلك َغَرِضِف، قا َهَذا َحِؼقَؼُة وَٓ لِؾَِّف، وُن َطَؿُؾُف 

ْرِك.  الشِّ

َْصـَاِم، وِحقُد َأبِل َجْفٍؾ، قُن َمَعُف تَ قَكَعْؿ َقْد َيؽُ  ْٕ بُ قتَ  قهُ وُطبَّاُد ا  قهُ وبِقَِّة، قِحقُد الر 

ْطتَِراُف 
ِ
َّٓ الؾَُّف،  بلكفآ َْكَجك ُطبَّاَد وِحقُد قَأْكَجك َهَذا التَّ  قلَ وَٓ َخالَِؼ إِ

ِ
ْحَدُه، ٕ

َْصـَامِ  ْٕ ْلُن فِل تَ و، ا َلِفقاِة الاِذي هُ قالشا
ـَ  قِحقِد اإْلِ ـَ اْلُؿْشرِكِق .قاْلؿُ واْلَػاِرُق َبْق ـَ ِدي  حِّ

َْرِض قاْلَؿْؼُص و ْٕ َف بُِؼَراِب ا ِف َشْقًئا َيْسَتِحقُؾ َأْن َيْؾَؼك الؾَّ ـْ َلْؿ ُيْشِرْك بِالؾَّ ُد َأنَّ َم

ا َطَؾْقَفا، َغْقَر َتائٍِب مِـَْفا، َمَع َكَؿاِل تَ  ِذي هُ قَخَطاَيا، ُمِصرًّ َغاَيُة اْلُحبِّ  قِحقِدِه الَّ

لِّ وِع، قاْلُخُض و بِّ َتَعاَلك.الرَّ وِف قاْلخَ والذ    هاَجاِء لِؾرَّ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: ي٘ تعاىلٛق َطأي١ 9

 ايػسى األصػس؟اآل١ٜ رٙ ٌٖ ٜدخٌ يف ٖ ،{34}النساء: [ے

طقف: إكبر، قطامة تشؿؾ الشرك بـأية إنَّ  ل:قجد بعض العؾَمء يؼو 

يؾ مصدر، أي: ٓ يغػر ويف تل ،{34}النساء: [ ہ ہ﴿لف: ق: ٕنَّ قاقإصغر. قالو

لف   شقخ اإلسالموإصغر. ويشؿؾ الشرك إكبر، واإلشراك بف: ففذا يعؿ، 

 (:1/321) االعرغاشح كَم ّم كتابف  قال، كالم يشقر إىل هذا
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م قٓ أصغر، طىل مؼتضك طؿوٓ أكبر،  :ءقد يؼال: الشرك ٓ يغػر مـف شلو 

ت مسؾًؿا، لؽـ شركف ٓ يغػر لف، بؾ قإن كان صاحب الشرك إصغر يؿوالؼرآن، 

 هإن دخؾ بعد ذلؽ الجـة.اوطؾقف،  يعاقب

ب طـد اهلل قأطظؿ الذكو(: 2/254) جاِغ اٌشعائً َم ّمك  قالو

ن ذلؽ لؿـ يشاء، ويغػر ما دو ،سبحاكف ٓ يغػر أن يشرك بف قهوالشرك بف، 

 ه .اجظوخػل ودققؼ، والشرك مـف جؾقؾ و

 قكف يرى أن الذي ٓ يغػر هضاهره أ اكالمً جدت لشقخ اإلسالم وثؿ 

 (:1/91) يوع اٌفراىرلّكَم ّم  قال ، إكبر

 ُٗ ِٗ َصاِدُث ََْىُفُش ِت َْ ِشِشًوا  ْْ َوا ِْ:ىَٔ ىُ٘و ،َفاٌشِِّشُن ل  ،ِشْرٌك فِل اإِلَلِفقَّةِ  َػا

بُ و  بِقَِّة. قِشْرٌك فِل الر 

ْرُك فِل اإِلَلِفقَِّة َففُ  ا الشِّ اقَفَلمَّ ِف كِدًّ َحبَّتِِف مَ  وَأْي: مِثاًْل فِل ِطَباَدتِِف أَ  ،: َأْن َيْجَعَؾ لِؾَّ

َّٓ بِالتَّ  قإَكاَبتِِف َفَفَذا هُ  وَرَجائِِف أَ  وفِِف أَ قَخ وأ َٓ َيْغِػُرُه اهلُل إ ْرُك الَِّذي   لخ....إَبِة مِـْفُ قالشِّ

ُِِّذ َكََم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم و  (: 73)ص َذُِغًن اٌَؼِضَِض احَل

مـ مات و ،لف الجـة جبتو :فؿـ خؾص مـفؿا :أصغروأكبر  :ػاْىاٌششن ٔ

حصؾ لف بعض إصغر مع ومـ خؾص مـ إكبر و ،جبت لف الـارو :طىل إكبر

حقد كثقر مع يسقر قتؾؽ الحسـات تفنن  :دخؾ الجـة :بفقحسـات راجحة طىل ذك

لؽـ كثر إصغر حتك رجحت بف ومـ خؾص مـ إكبر و ،مـ الشرك إصغر

 ،ا أصغركان كثقًر  وكان أكبر أإذا  بدفالشرك يماخذ بف الع :دخؾ الـار :سقئاتف

 ه.اإصغر الؼؾقؾ ّم جاكب اإلخالص الؽثقر ٓ يماخذ بفو

 قالذي ٓ يغػره اهلل هن الشرك بل ُٔرٗىٔ فؼد جزم يف  أما ابـ الؼقؿو 

 الشرك إكبر: فؼال:

ْرمُركَا ََ َكركَ ْ ا ْ َِةٌراومحنِِشّ ٌكرَظا  ررِِشْ
 

رمحمِبْسُهرمَيَْسردبَِب دبِِلرمحمُغْفَةمح ِرر رَ مح
ر ااِ َُ  ْااارو

َ
رنِنااةَّْ َِيرو َاا ُ رمحنلِّااِهّ رمحِِتّ

 رررر

ـانِ ر ََ رـًوا َكاَن ِمْن َحَجٍر وِمـْن إِْى
ر
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و 
َ
ِمُرو ِمُرُ اااهَّرر َاااْهُع ٍُرر َةُْجااا رََيَ كُااا

ر
رَحَىَََّبّااااِ رمحَ ّ َّاااا  ِرر ٍُ  وُُيُِبّاااا

 ( ت/الػؼل:1/59) لغاشح اٌٍهفاْ ّم  قالو 

 .كجاسة مخػػةو ،كجاسة مغؾظة ػاْ:ىفأِا جناعح اٌششن فهٍ ٔ

  .اهلل ٓ يغػر أن يشرك بففنن  :جؾوالشرك إكبر الذي ٓ يغػره اهلل طز  فاملػًع١:

فف قخوالحؾػ بف و ،ققالتصـع لؾؿخؾوقر الرياء الشرك إصغر كقس املدفف١:ٚ

 ه.ارجائفو

  (:344، 1/339) ِذاسض اٌغاٌىٌن ّم قال و 

، بة مـفقفإكبر ٓ يغػره اهلل إٓ بالت ،أصغروأكبر  ػاْ:ىٔ ىأِا اٌششن فهو

ية قالشرك الذي تضؿـ تس قهو ،ا يحبف كؿا يحب اهللدًّ ن اهلل كِ وأن يتخذ مـ د :قهو

ڱ ں ں ڻ  ﴿ ا ٔلفتفؿ يف الـار:قلفذا قالو :ركقـ برب العالؿقـآلفة الؿش

مع إقرارهؿ بلن  {34-31الشعراء:} ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ

ٓ تحقل و ،ٓ ترزقوأن آلفتفؿ ٓ تخؾؼ و ،مؾقؽفوربف وحده خالؼ كؾ شلء واهلل 

حال  قكؿا ه ،العبادةو ،التعظقؿو ،ية يف الؿحبةقإكؿا كاكت هذه التسو ،ٓ تؿقتو

 ،ن اهللوهنا مـ دقالقيو ،هناقيعظؿو ،داهتؿقن معبقبؾ كؾفؿ يحب ،أكثر مشركل العامل

 ن آلفتفؿ أطظؿ مـ محبة اهلل.قكثقر مـفؿ بؾ أكثرهؿ يحبو

الحؾػ و ،التصـع لؾخؾؼو ،فؽقسقر الرياء ،أما الشرك إصغرو:  ثؿ قال

 .(1)«د أشركمـ حؾػ بغقر اهلل فؼ» أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلصثبت طـ الـبل كؿا  ،اهلل بغقر

)أكا باهلل ومـؽ( و)هذا مـ اهلل وشئت(، ول الرجؾ لؾرجؾ: )ما شاء اهلل ققو 

ٓ أكت مل يؽـ كذا ق)لوطؾقؽ( وكؾ طىل اهلل ق)أكا متوأكت( و)مايل إٓ اهلل وبؽ( و

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصصح طـ الـبل و، مؼصدهون هذا شرًكا أكبر بحسب قائؾف ققد يؽوكذا(، و

 ، وهق حديث صحقح بشقاهده .(3251د برقؿ )ودا قأبو(، 4914أخرجف أمحد )(1)
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، (1)«حدهوقؾ: ما شاء اهلل ا؟ هلل كدا  أجعؾتـل»شئت. وقال لرجؾ قال لف: ما شاء اهلل 

 (.211)ص اءواٌذواٌذاء : اكظرو هالؾػظ أخػ مـ غقره مـ إلػاظ.اهذا و

ًؼا طؾك ق  ابـ طثقؿقـ اإلمامقال    )كقسقر الرياء(:  بـ الؼقؿل اقُمَعؾِّ

كان يرائل قهذا يدل طىل أنَّ كثقره لقس مـ إصغر، لؽـ إن أراد بالؽؿقة فـعؿ: ٕكف ل

أراد إذا  د اإلخالص يف طؿٍؾ يعؿؾف، أماقجويف كؾ طؿؾ: لؽان مشرًكا شرًكا أكبر: لعدم 

 (.1/156) ي ادلفُذىاٌم الؽقػقة فظاهر الحديث أكف أصغر مطؾًؼا.اكتفك مـ

إكَم الذي يظفر مـ و، هذه الؿسللةمل أجد مـ العؾَمء الؿتؼدمقـ مـ كصا طؾك و

: ن أكف يدخؾ حتت الغػرانوتػسقر أيات أهنؿ يروكالمفؿ طـد شرح إحاديث، 

م أكف ٓ قمعؾود يف الـار، قجب الخؾقي بلكفون بلن الشرك ٓ ُيغػر، قٕهنؿ يصرح

 د يف الـار إٓ الشرك إكبر.قجب الخؾقي

يميد ذلؽ وأنَّ أكثرهؿ طىل أكف داخٌؾ تحت الؿشقئة،  -اهلل أطؾؿو–فالذي يظفر 

ا طىل بعض قالحافظ ابـ رجب ذكرا أنَّ مجاطًة مـ السؾػ أصؾؼوسالم أن شقخ اإل

ن الشرك إصغر قاه: فعىل هذا يؽقب شرًكا: ٕن اإلكسان يتبع فقفا هقكبائر الذك

الغػران: وتحت الغػران: ٕنَّ الؽبائر داخؾة تحت الؿشقئة وداخاًل تحت الؿشقئة، 

ترك وحقد، قن بايعفؿ طىل التطـد أ ملسو هيلع هللا ىلص ، أنَّ الـبل لحديث طبادة بـ الصامت

كان كػارة لف، قِب بف ّم الدكقا: قفع شقًئامـ أصاب مـ ذلؽ »الزكك، قال: والسرقة، 

إلك اهلل، إن شاء طػا طـف،  قمـ أصاب مـ ذلؽ شقًئا، فؾؿ ُيعاقب بف ّم الدكقا: ففو

 .(2)متػؼ طؾقف «اقبفإن شاء طو

مـ حديث  (988) الؾقؾةوم قطؿؾ الق لـسائل يفاو( ، 2117ابـ ماجف )و، (1839أخرجف أمحد )(1)

ا»بدل:  «ْٓد طِ »، بؾػظ: ابـ طباس   ، وهق حديث صحقح بشقاهده.«كدا

 .( طـ طبادة بـ الصامت 1719(، ومسؾؿ برقؿ )18أخرجف البخاري برقؿ )َ(2)
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شقخ اإلسالم يف كؼؾفؿ الؿشار إلقف مع إقراره وكستـبط مـ كالم ابـ رجب، و

اهلل و–الذي يظفر يل واهلل أطؾؿ، وأهنؿا يريان أن الشرك إصغر مؿا يغػره اهلل، 

 تحت الغػران.وأكف يدخؾ تحت الؿشقئة،  -أطؾؿ

ٓ  بلكفجزم ضع آخر قيف موضع، قتردد يف م  الشقخ ابـ طثقؿقـو

 م أية.قزان جعؾف، مؿا ٓ ُيغػر كالشرك إكبر: لعؿقالشقخ الػواهلل،  يغػره

 ب غسّنا؟َٛطأي١: ٌٖ ٜطًل ع٢ً ايرْ :
 ذؼظُُ لذس اٌصالج يف كتابزي وقال اإلمام محؿد بـ كصر الؿر

سؿعت  :قال ،طـ أبل الزبقر ،خقثؿة ققال أخبركا أب ،حدثـا يحقك بـ يحقك (:947)

 .ٓ :قال ؟ان الذكب فقؽؿ شركً وأكـتؿ تعد :سللف رجؾو ، ارً جاب

 ية.وزهقر بـ معا قخقثؿة ه قأبوإسـاده صحقح، رجالف ثؼات، 

سك بـ قطـ م ،( مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ أبل الزكاد3/389أخرجف أمحد )و

 فقف: قال: معاذ اهلل.وطـ جابر بف،  ،طـ أبل الزبقر ،طؼبة

لؽـ إثر صحقح ود الرمحـ بـ أبل الزكاد، هذا إسـاد ضعقػ: لضعػ طبو

 ىل.وبالطريؼ إ

 أصػس.َٚطأي١: تكطِٝ ايػسى إىل أنرب  ;
 يؿانالجؿاطة، يجب اإلومـ طؼقدة أهؾ السـة  أصغروتؼسقؿ الشرك إىل أكبر  

 ارج. قالخو يخالػ يف ذلؽ إٓ أهؾ البدع كالؿعتزلة ملوبف، 

ا كؿا الذي يَ  قهوجؾ، و الذي ٓ يغػره اهلل طز قه فايػسى األنرب: جعؾ فقف هلل كدًّ

اء كان هذا قس، (1)«خؾؼؽ قهوقال: أن جتعؾ هلل كًدا أي الذكب أطظؿ؟ »يف الحديث: 

 ۈ﴿ :لف تعاىلقمـف قوالصػات، وإسؿاء  وهقة، أقإل وبقة، أقالـِّد يف الرب

ڱ ں ں  ﴿لف تعاىل: ققو ،{77}البقرة: [ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 . ( طـ ابـ مسعقد 86(، ومسؾؿ برقؿ )4477أخرجف البخاري برقؿ )َ(1)
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أما الشرك و {34-31الشعراء:} ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ق(: كؾ ما هنك طـف الشرع مؿا ه1/749) ي اٌٍجٕح اٌذائّحوفرا إصغر فػل

ه قبـحو، هاص تسؿقتف شرًكا.قجاء يف الـصو قف،ع فقققسقؾة لؾووذريعة إىل إكبر، 

 (.2/213) اٖوع فراىرلّ كؿا يف  قال العثقؿقـ

مجقع  ق(: ه32)ص ي اٌغذَذىاٌم كؿا يف  السعدي اإلمام قالو

ق الذي ٓ يبؾغ رتبة قيف الؿخؾ قسؾ هبا إىل الشرك، كالغؾقالتل يت إفعالوال، قإق

 هذلؽ.ا قكحويسقر الرياء، وكالحؾػ بغقر اهلل، والعبادة، 

ما ذكره وـا الؿتؼدمقـ، مل أجد مـ ضبطف مـ طؾؿائ فقه اهلل:واهلل  عبدىقال أب

جدها ٓ واردة فقف قمـ تدبر إحاديث الوالؿعتؿد يف ضبطف،  قهمٓء إئؿة ه

 ر.قتخرج طـ الضابط الؿذك

ن أن مشقئة وا يعتؼدقكقمل يؽوشئت( كاكت ألػاًضا ُتؼال، ولفؿ: )ما شاء اهلل قفؼ

التؿثقؾ  قهو ًدا،قجقافذة كؿشقئة اهلل تعاىل، ففذا آطتؼاد مل يؽـ مك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

يحؾػ بغقر اهلل،  ق، فف(1)«فؼد أشركمـ حؾػ بغقر اهلل: »اة. كذلؽ الحؾػ والؿساو

شرك  قيعتؼد ذلؽ: ففوف بف كتعظقؿ اهلل، قٓ يعظؿ الؿحؾومع ذلؽ ٓ يعتؼد، و

 طىل هذا فؼس.وأصغر، 

بقة ق: فالربحقد الثالثةقل أقسام التواأصغر يتـوتؼسقؿ الشرك إلك أكبر  فا٥د٠:

قد جزم والصػات، وكذلؽ إسؿاء وهقة، قكذلؽ إلوأكبر، وفقفا شرك أصغر 

 كؿا يف  هقة شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة قبقة كؿا يؼع يف إلقطة يف الربقققب

ـْ َتَرَك َبْعَض َما ُأمَِر بِِف َبْعَد َقَضاِء وحقث قال: ( 22/387)رلّىع اٌفراوي َم

كُ  قَففُ  :َحاَجتِفِ  ـْ َأْهِؾ الذ 
ِذي ُيْبَتَؾك بِِف قَقْد َيؽُ و ،ِب قمِ ْرِك إَْصَغِر الَّ ـْ الشِّ

ُن َذلَِؽ مِ

بُ  ا ِشْرًكا فِل الر  ا ِشْرًكا فِل إُلُ و ،بِقَّةِ قَغالُِب الَخْؾِؼ: إمَّ ٌط فِل قَمْبُس  قِهقَِّة َكَؿا هُ قإِمَّ

 ه.اِضِعفِ قمَ 

 ، وهق حديث صحقح بشقاهده .(3251د برقؿ )ودا قأبو(، 4914أخرجف أمحد )(1)
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 (: 1/27) ذُغًن اٌؼضَض احلُّذ ّمقال الشقخ سؾقَمن و

 ،حقدقاع التقفاطؾؿ أن الشرك يـؼسؿ ثالثة أقسام بالـسبة اىل أك :بقـ هذاإذا ت

 ،أصغر مـف قن أكبر بالـسبة اىل ما هققد يؽو ،أصغر مطؾؼاون أكبر قكؾ مـفا قد يؽو

 ه.اأكبر مـف قن أصغر بالـسبة إىل ما هقيؽو

ادتُع بني األحادٜح اييت فٝٗا أْ٘ ال ٜدخٌ ادت١ٓ َٔ ازتهب بعض  َٛا ٖ >
 ٕ ادت١ٓ؟ّٛ َٔ إٔ مجٝع املؤَٓني ٜدخًَٛعً ٖٛ با٥س، َع َاايه

ُّ َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم  َِِج  يوِع اٌَفَراىادُلِغَرِذَسِن َػًٍَ 

ل قالدخ كػك بف (1)«إيَمنٓ يدخؾ الـار مـ ّم قؾبف مثؼال ذرة مـ » لف:قفؼ(: 1/132)

أكف ٓ ود فقفا: قل الخؾقدخ قهوا مطؾؼا، طًد قطد بف ّم الؼرآن تقالؿطؾؼ الذي ت

، ،{51}الليل: [ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ لف:قٓ غقرها، مثؾ قوخيرج مـفا بشػاطة 

 .{06}غافر: [ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿لف: ققو

ف، ٓ ول الؿعرقيؿـع مـ هذا الدخ إيؿانإن مـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ  فقؼال:

 :أما أهؾ الـار الذيـ هؿ أهؾفا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأكف ٓ يصقبف شلء مـ طذاب الـار: ٕكف 

فلماتتفؿ إماتة  :هبؿقلؽـ كاس أصابتفؿ الـار بذكون، قٓ حيقون فقفا قتقؿ ٓ يؿفنهن

ن طؾك هنر قفقـبت :بائر ابائرا اقفخرج :ا محَم أذن ّم الشػاطةقكاكإذا  حتك

 .(2)«الجـة

ل قكػك الدخ (3)«ٓ يدخؾ الجـة مـ ّم قؾبف مثؼال ذرة مـ كبر»لف: قكذلؽ قو

 ڭ]لف: قل الؿممـقـ الذيـ أطدت لفؿ الجـة كؼقدخ قهوف والؿطؾؼ الؿعر

 {13}الزمر: [   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

َٓ َيْدُخُؾ الـااَر َأَحٌد فِل َقْؾبِِف ِمْثَؼاُل »، بؾػظ: ( مـ حديث ابـ مسعقد 91مسؾؿ برقؿ ) أخرجف (1)

ـْ إِيََمنٍ   .«َحباِة َخْرَدٍل ِم

 .( طـ أبل سعقد الخدري 185أخرجف مسؾؿ برقؿ )َ(2)

 .( طـ طبد اهلل بـ مسعقد 91رقؿ )أخرجف مسؾؿ بَ(3)
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 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿لف: ققوأية. 

ل ابتداء قالؿراد الدخول قأمثال ذلؽ مؿا يطؾؼ فقف الدخو ،{71-76}يس: [جب

ل ٓ قن ففذا الدخقمـ غقر سبؼ طذاب يف الـار بحقث ٓ يػفؿ مـ ذلؽ أهنؿ يعذب

 يـالف مـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ كبر.

ل الجـة مـ العؿؾ الصالح، قفقفا سبب دخ أيضا ففذه إحاديث مبقـو

 ل الـار كالؽبر.قسبب دخو

جدا فقف معا استحؼ وإن وأهؾف،  مـ قفجد يف العبد أحد السببقـ فؼط فوفنن 

ل الؽبر مـ ويستحؼ الـار فقعذب فقفا حتك يز إيؿانوالـار، فالذي معف كبر والجـة 

تاب إذا  مثؼال ذرة مـف، كؿا أكفٓ و ،كبرمل يبؼ يف قؾبف و ،حقـئذ يدخؾ الجـةوقؾبف 

: مل يؽـ حقـئذ مـ أهؾف أخرةيف  وطذب يف الدكقا أإذا  كذاومـف مل يؽـ مـ أهؾف 

ل الؿطؾؼ قأريد بف الدخإذا  حؼ (1)«ٓ يدخؾ الجـة إٓ كػس مممـة»: ملسو هيلع هللا ىلصلف قفؼ

فؼد  :لقل مطؾؼ الدخقإذا أريد بالدخومؾ الؿطؾؼ الؽا (الؿممـ)الؽامؾ أريد ب 

ل الػاسؼ الذي ويراد بف مطؾؼ الؿممـ، حتك يتـا فنكفل بعد العذاب، قل الدخويتـا

لف تعاىل: قهذا يدخؾ يف مطؾؼ الؿممـ كؼفنن  :إيؿانيف قؾبف مثؼال ذرة مـ 

 ﴿لف: قٓ يدخؾ يف الؿممـ الؿطؾؼ كؼو ،{37}النساء: [ ٺ ٺ ٺ﴿

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

مثؾ هذا كثقر يف الؽتاب و، أية {7األىفال:}   ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

د قجقيثبت لف تارة لوكؿالف، والسـة يـتػل آسؿ طـ الؿسؿك تارة لـػل حؼقؼتف و

هذا صاكع والصاكع الؼاصر: هذا طامل وبعضف: حتك يؼال لؾعامل الؼاصر، وأصؾف 

د قجقٓ صاكع لويؼال: هذا لقس بعامل و. إىل مـ ٓ يصـعوبالـسبة إىل مـ ٓ يعؾؿ 

أمثالف والشجاع،  قهذا هوالصاكع، والعامل  قيؼال لؾؽامؾ: هوتؼصقره. وكؼصف 

كػس »، بؾػظ: ( مـ حديث أبل هريرة 111(، ومسؾؿ برقؿ )3162أخرجف البخاري )َ(1)

 . «مسؾؿة
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 .اهلل أطؾؿو ،الؿـافؼوالػاسؼ، والؽافر، والصػات: كالؿممـ، وكثقرة مـ إسؿاء 

 (: 2/427) ِؼاسض اٌمثىيّم قال الحافظ الحؽؿل و

ـِ َسَبٌب لُِدُخ ُثؿَّ اْطَؾْؿ َأنَّ إَ  َفاَدَتْق َة َطَؾك َأنَّ الشَّ الَّ الـََّجاةِ وِل الَجـَِّة قَحاِديَث الدَّ

َٓ َتـَاُقَض َبقْـََفا  ـَ الـَّاِر 
ـَ َأَحاِديِث الومِ ـْ َفَعَؾ َذْكَب َكَذا َفاْلَجـَُّة قَبْق تِل فِقَفا: َم ِطقِد الَّ

ـَ الـ ُص َٓ َيْدُخُؾ الَجـََّة مَ وَطَؾْقِف َحَراٌم، أَ  ْمَؽاِن الَجْؿِع َبْق ا بلهنِص قـْ َفَعَؾ َكَذا: إِلِ

ِل الَجـَِّة فِل قَن فِل ُدُخ قتُ وبَِلنَّ َأْهَؾ الَجـَِّة َأْيًضا ُمتََػاو ملسو هيلع هللا ىلصِجـَاٌن َكثِقَرٌة َكَؿا َأْخَبَر الـَّبِل  

ْبِؼ  َٓ يَ قاْرتَِػاِع الَؿـَاِزِل، َفقَؽُ والسَّ ْكِب  تِل أطدت لؿـ مل ُن َفاِطُؾ َهَذا الذَّ ْدُخُؾ الَجـََّة الَّ

ْكَب، قٓ يدخؾفا يف الويرتؽبف، أ ـْ َلْؿ َيْرَتؽُِب َذلَِؽ الذَّ َهَذا وقت الذي َيْدُخُؾ فِقِف َم

 هاٌم لِْؾَعاِرِف بُِؾَغِة الَعَرِب.قاِضٌح َمْػفُ و

 ؟اجب نُا جا٤ يف حدٜح َعاذ ٌٖٚ يًعباد ع٢ً اهلل حل  =
ًَِكََم فِْل ِم َقاَل َشْقُخ اإِلْساَل  ِِِغ ادَلَغاِئ  (: 1/151) َجا

ِْ ى٘ا ٌٍٕاط فُها شالشح ألىحنو٘زٖ ادلغأٌح   َعظ:وواي، َعَشفا

َيْحُرُم طؾقف أشقاء، بالؼقاس طىل وإّن اهلل يجب طؾقف أشقاء،  ٍ:ٛطا٥ف١ تك

مون طؾقف قِجبقلفؿ يُ قإّن العباد بؼقاِس طؼوققـ، قالؿخؾ ن طؾقف، كؿا َيجُب قُيحرِّ

 قن: يجب طؾقف أن َيػَعَؾ يف حؼِّ كؾِّ طبٍد ما هقلقَيْحُرُم طؾقفؿ، فقؼوطىل العباِد 

ن: إكف ٓ َيؼِدر طىل أن قلقيؼوي كزاع. قلفؿ يف الصالح الدكقوإصؾح لف يف ديـف، 

ِدَي إكَّف ٓ َيؼِدُر أن َيفون طىل مآ َيؼِدُر طؾقف اهلُل، وإن العباَد َيؼِدرويػعَؾ غقَر ما َفَعَؾ، 

 ًٓ  غقِرهؿ.والشقعة ول الؼدرية مـ الؿعتزلة قهذا قوٓ ُيِضّؾ ُمفتدًيا. و ،ضا

طىل كػِسف  قجُب هقتعاَلك ٓ يُ ول: إّن اهلل سبحاَكف قل مـ يؼقق ٍ ايجاْٞ:ٛايكٚ

ُم طىل كػِسف شقًئا، وشقًئا،  ه طـ فعؾٍ وٓ ُيَحرِّ ز أن يؼع مـف قيجومـ إفعال،  ٓ ُيـَزَّ

إّكف لقس يف ور، فال َيؼِدُر أن َيْظؾَِؿ أحًدا، بؾ الظؾُؿ مؿتـع لذاتف، ومؼد قكؾ ما ه

ِهف طـ أفعاٍل مذم صػاتِفوأسؿائف الحسـك  ٓ طـ اتخاِذه ومة، قالُعالَ ما َيُدل  طىل تـز 
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ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿َلف: قا ققخالػولن ُيْشَرَك بف. ٓ طـ أمِره بولًدا، و

ُه َقط  طـ ققالوالؿـؽر، وشاء ز أن يلمر بالػحقا: إكف يجققالو، ﴾﮲  ا: ٓ ُيـَزَّ

إن والظؾؿ، والؽِذب وإْن كان أمًرا بالشرِك ور، قٓ أمر مـ إموفعؾ مـ إفعال، 

ن: إكف َيخُؾؼ ما َيخُؾؼ ٓ لسبٍب قلقيؼو. .حقد،.قالتوالعدل وكان هنًقا طـ الصدق 

 خريـ.َمـ اتبعفؿ مـ الؿتلول الجفؿقة الجبرية قهذا قوٓ لحؽؿٍة. و

ُتفا، وكان طؾقف سؾُػ إّمة والسـَّة، وما دلَّ طؾقف الؽتاُب  :ٍ ايجايحٛايكٚ أئؿَّ

ّكف كتَب طىل كػِسف الرمحَة أوكف سبحاَكف طؾقؿ حؽقؿ رحقؿ، أغقرهؿ: وكإئؿة إربعة 

م طىل كػسف الظؾؿ، كؿا ثبَت يف الحديث الصحقح اإللفل وكؿا أخبَر يف كتابف،  َحرَّ

يا طبادي، »جؾَّ أكف قال: وبف طـ ربف طزَّ  فقؿا ُيخبِر ملسو هيلع هللا ىلصلِغَػاري طـ الـبل طـ أبل ذّر ا

مُت الظؾَؿ طؾك كػسل إين ًما، فال َتَظاَلؿُ و، َحرا جَب طىل وإّكف أو. (1)«اقجعؾُتف بقـؽؿ ُُمَرا

 [ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿تعاىل:  كػسف َكْصَر الؿممـقـ، كؿا قال

، قفؾقس لؾؿخؾ ،{31}الروم:  حؼٌّ
ِ
ق فقؿا قٓ ُيؼاُس الخالُؼ بالؿخؾوق بـػسف طىل اهلل

ٓ وذاتِف، بؾ لقس كؿثؾِف شلء، ٓ يف ذاتِف وِق يف صػاتِف قيػعُؾف، كؿا ٓ يؼاُس بالؿخؾ

م طىل وكتَب طىل كػِسف الرمحَة،  قلؽـ هوٓ يف أفعالِف، ويف صػاتِف  كػسف الظؾَؿ حرَّ

م.  بة قطؼواب الؿممـقـ قن طىل أكف أخبَر بؿا أخَبر بف مـ ثققد اتػؼ الؿسؾؿوكؿا تؼدَّ

إكؿا الـزاُع يف وِت الخبر، قا طىل ثبقأكف صادٌق ٓ ُيخؾُِػ الؿقعاد، فاتػؼوالؽافريـ، 

 َص َدلَّْت طىل ذلؽ.قتحريِؿف طىل كػسف، لؽـ الـصوكتابتِف طىل كػِسف 

ّـَ » كذلؽ َحؾُػ فو پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ل ف تع اىل:قكؼ «َل قػعَؾ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿ل  ف:ققو .{42}ص:﴾ڀ

 .( طـ أبل ذر 2577أخرجف مسؾؿ برقؿ )َ(1)
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مثُؾ هذا الؼسؿ لقَس خبًرا محًضا، ب ؾ فق ف معـ ك و.{13}السفجدة:   ﴾ڦ ڄ

 طد.قالعفد، كؿا يف الواإلرادة 

اضَع غقِر قط يف مقالؽالُم طىل هذا مبسوهذه الؿسللة فرٌع طىل هذا إصؾ، و

 اب.قرقُة مـ الجقداُر ما احتؿؾْتُف الهذا مؼوهذا، 

 لف أطؾؿ. قال:قرسوقال: اهلُل  «؟أَتدرْي ما حُؼ اهللِ طؾك طباِده»لف: قفعىل هذا فؼ

ف طؾقفؿ أن َيعُبد» حؼُف بـػِسف طىل طباِده. حؼ است ق، ه«ا بف شقًئاقه، ٓ ُيشرِكوحؼُّ

حؼ َأَحؼف  ق، ه«ا ذلؽ؟ َأْن ٓ ُيعذَبفؿقفعؾإذا  أتدري ما حؼ العباِد طؾك اهللِ »لف: ققو

 [ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿طىل كػِسف لعباِده، كؿا قال تعاىل: 

ن طؾقف شقًئا، قف بـػِسف طىل كػِسف، ٓ َٕن العباَد بلكػِسفؿ يستحؼَأَحؼَّ  ق، فف{31}الروم:

ف الو مل وخؾَؼ طباَده،  فنكفق، قُق طىل الؿخؾقؿخؾٓ ُيؼاس طىل َخؾِؼف فقؿا يستحؼ 

فؽؾ  :ن شقًئا، ثؿَّ لؿا خؾَؼفؿقِدهؿ شقًئا، بؾ طدًما محًضا ٓ يستحؼقجوا قبَؾ قكقيؽ

َجًبا طىل الربِّ طَز قن مُ ققة لف، فقؿتـع أن يؽقدية هل مخؾقجقر القما فقفؿ مـ إم

 هااهلل أطؾؿ.وجؾ محرًما طؾقف، و

 جب٘ ع٢ً ْفط٘.ٌٚ باذتل ايرٟ أجَٚطأي١: ضؤاٍ ايسب عص  <
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 1/222) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِذي  َماُل بِِف َكاْلَحؼِّ الَّ ـَ الس  َماِل َحُس َجاَبِة الس 
إْن َكاَن الَحؼ  الَِّذي َسَلَل بِِف َسَبًبا إِلِ

اوَسائِؾِقِف. وَيِجُب لَِعابِِديِف  ائُِؾ: بَِحؼِّ ُفاَلٍن قَ إذا  َأمَّ َكاَن َلُفْؿ إذا  َلئَِؽ وُفاَلٍن َفلُ واَل السَّ

َبُفؿْ  َٓ ُيَعذِّ َطَدُهْؿ وَكَؿا  -َيْرَفَع َدَرَجاتِِفْؿ و ،ابِفِ قَأْن ُيْؽِرَمُفْؿ بِثَ و ،ِطـَْد الؾَِّف َحؼٌّ َأْن 

ـْ َكَراَمِة الؾَِّف قئَِؽ َما اْسَتَحؼ  لَ وَفَؾْقَس فِل اْستِْحَؼاِق أُ  -َجَبُف َطَؾك َكْػِسِف وأَ وبَِذلَِؽ 
ُه مِ

ائِؾِ قُن َسَبًبا لَِؿْطؾُ قَما َيؽُ  ـْ فنن  :ِب َهَذا السَّ
َرُه اهلُل َلُف مِ ُف بَِؿا َيسَّ َذلَِؽ اْسَتَحؼَّ َما اْسَتَحؼَّ

ُف َذلَِؽ والطَّاَطِة. و يؿاناإل َٓ َيْسَتِحؼ  َما اْسَتَحؼَّ  .َهَذا 
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 َفَؾْقَس فِل إْكرَ  

ِ
َبُب هُ ولَِذلَِؽ َسَبٌب َيْؼَتِضل إَجاَبَة َهَذا.  اِم اهلل  قإِْن َقاَل: السَّ

َلْؿ َيْدُع َلُف وإِْن َلْؿ َيْشَػْع َلُف و ،َدَطا َلفُ وَكاَن َقْد َشَػَع َلُف إذا  َفَفَذا َحؼٌّ  ،ُدَطاُؤهُ وَشَػاَطُتُف 

ـْ ُهـَاَك َسَبٌب.  َلْؿ َيُؽ

َبُب هُ و  تِل َلفُ قمُ و بِِف إيؿاينوَمَحبَّتِل َلُف  قإِْن َقاَل: السَّ َٓ  :َفَفَذا َسبٌَب َشْرِطلٌّ  :ا

ٌؾ إَلقِْف بِ قتَ وُسَماُل الؾَِّف  قهُ و ائِِؾ  نيؿانس  َصاَطتِِف لِؾَِّف و :لِفِ قَرُس وَمَحبَّتِِف لِؾَِّف وَهَذا السَّ

ِف  :لِفِ قَرُس و ـَ الَؿَحبَِّة لِؾَّ ـْ َيِجُب الَػْرُق َبْق
ـْ َأَحبَّ َمْخؾُ اْلؿَ وَلؽِ ًقا قَحبَِّة َمَع الؾَِّف: َفَؿ

ا لِؾَّفِ  ُه و ،َكَؿا ُيِحب  الَخالَِؼ َفَؼْد َجَعَؾُف كِدًّ ـْ َكاَن اهلُل و ،َٓ َتـَْػُعفُ وَهِذِه الَؿَحبَُّة َتُضر  ا َم َأمَّ

ا ِس  اوَأَحبَّ َأْكبَِقاَءُه واُه قَتَعاَلك َأَحبَّ إَلْقِف مِؿَّ ِف َتَعاَلك هُ ِطَباَدُه الصَّ ـَ َلُف َفُحب ُف لِؾَّ  قلِِحق

ـْ َأْطَظِؿ إُمُ وَأْكَػع إَْشَقاِء 
ـِ مِ ـَ َهَذْي  ِر.قاْلَػْرُق َبقْ

ِذي َقاَلُف َأبُ و ـْ الُعَؾَؿاِء وَأْصَحاُبُف وَحـِقَػَة  قَالَّ
َٓ َيجُ  -َغْقُرُهْؿ مِ ُف  ـْ َأكَّ

َأْن ُز قمِ

َٓ بَِحؼِّ إَْكبَِقاِء قَتَعاَلك بَِؿْخؾُ  ُيْسَلَل اهللُ  َم. -َٓ َغْقِر َذلَِؽ وِق:  ـِ َكَؿا َتَؼدَّ ـُ َشقَْئْق   َيَتَضؿَّ

َُا ُٖ ِف ُسْبَحاَكُف  ()َأَحُد َهَذا َمـِْفلٌّ َطـُْف ِطـَْد َجَؿاِهقِر و ،َتَعاَلك بِفِ واإِلْقَساُم َطَؾك الؾَّ

ِف بِاْلَؽْعَبِة  الُعَؾَؿاءِ  َم َكَؿا ُيـَْفك َأْن ُيْؼَسَؿ َطَؾك الؾَّ  . اْلَؿَشاِطِر بِاتَِّػاِق الُعَؾَؿاءِ وَكَؿا َتَؼدَّ

َماُل بِِف َفَفَذا ُيجَ  ايجَّاِْٞ()ٚ ـْ الـَّاسِ قالس 
ـْ و ،ُزُه َصاِئَػٌة مِ ُكِؼَؾ فِل َذلَِؽ آَثاٌر َط

َؾِػ  ـْ َما رُ قُج قمَ  قهُ وَبْعِض السَّ
ـْ الـَّاِس َلؽِ

ـْ وٌد فِل ُدَطاِء َكثِقٍر مِ فِل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َي َط

َّٓ  َلْقَس َطـُْف َحِديٌث وٌع. قُض قَذلَِؽ ُكؾ ُف َضِعقٌػ َبْؾ مَ  ًة إ ـ  َأنَّ َلُفْؿ فِقِف ُحجَّ َثابٌِت َقْد ُيَظ

َؿُف َأْن َيؼُ  ٍد قَأتَ وَأْسَلُلؽ »َل: قَحِديَث إَْطَؿك الَِّذي َطؾَّ ـَبِقِّؽ ُُمَؿا ُف إَلْقؽ بِ َكبِلِّ جا

ْحَؿةِ  َة َلُفْؿ فِقِف و (1)«الرا َٓ ُحجَّ ُف إكََّؿا تَ  فنكفَحِديُث إَْطَؿك  َؾ بُِدَطاِء قَصِريٌح فِل َأكَّ سَّ

ـْ الـَّبِلِّ  قهُ وَشَػاَطتِِف و ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ 
َطاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصَصَؾٌب مِ َل: قَأْن َيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصبِل  َقْد َأَمَرُه الـَّ و ،الد 

َوهو(َ,٣١30٥َ)َافؽزىَافـسائيَِفو(َ,١٥١3َافسمذيَ)و(,٣١23١َأخرجهَأحدَ)َصحوح:َ(1)

,َبنشـادَ,َمنَحديثَظثًمنَبنَحـقفَ(٣١3٥ابنَماجهَ)و(َ,6٥0َ)َفؾقؾةاومَوظؿلَافقَِف

 صحقح.
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ْعُف فِلا » ا َدَطا َلُف الـَّبِل  و ،«الؾُفؿا َشػِّ ا ُيَعد  و ملسو هيلع هللا ىلصلَِفَذا َردَّ اهلُل َطَؾْقِف َبَصَرُه َلؿَّ َكاَن َذلَِؽ مِؿَّ

ـْ آَياِت الـَّبِلِّ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصمِ

ـْ العُ قتَ  قلَ و 
َؾ َغْقُرُه مِ ـَ َلْؿ َيْدُع َلُفْؿ الـَّبِل  سَّ ِذي ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصْؿقَاِن الَّ َماِل بِِف َلْؿ َتُؽ بِالس 

ْستِْسَؼاِء الَؿْشفُ وَحاُلُفْؿ َكَحالِِف. 
ِ
ـِ الَخطَّاِب فِل آ ـَ ُطَؿَر ْب ـَ قُدَطاُء َأمِقِر الُؿْممِـِق ِر َبْق

َْكَصاِر وـَ الُؿَفاِجِري ْٕ ا ُكـاا»ُلُف: ققَ وا ـَا َكتَ إذا  الؾُفؿا إكا ـَا قَأْجَدبْ بِقِّ ـَ ـَا ساُؾ إَلْقؽ بِ َفَتْسِؼق

ا َكتَ و ـَاسا قإِكا َؾ الَؿْشُر قالتا : َيُدل  َطَؾك َأنَّ (1)«ُؾ إَلْقؽ بَِعؿِّ َكبِقِّ ـَْدُهؿْ وسُّ ُؾ قالتا  قهُ  َع ِط سُّ

َماُل بَِذاتِفِ وبُِدَطائِِف  َٓ السُّ َن واْلُؿَفاِجرُ وًطا َلْؿ َيْعِدْل ُطَؿُر وَكاَن َهَذا َمْشرُ قإْذ لَ  :َشَػاَطتِِف 

ُس و َماِل بِالرَّ ـْ الس  َْكَصاُر َط ْٕ َماِل بِاْلَعبَّاِس. لِ قا  إَلك الس 

َْكبَِقاِء و ْٕ َماِل بِا ـَ وَشاَع الـَِّزاُع فِل الس  الِِحق ـَ  :َن اإِلْقَساِم بِِفؿْ ودُ  :الصَّ َنَّ َبْق
ِ
ٕ

َماِل  ْقَساِم َفْرًقاوالس  ٌع َذلِقٌؾ َيْسَلُل بَِسَبِب ُيـَاِسُب اإِلَجاَبَة فنن  :اإْلِ ائَِؾ ُمَتَضرِّ السَّ

ـْ َهَذا و
ٌد َصَؾَبُف بِاْلَؼَسِؿ  فنكفالُؿْؼِسُؿ َأْطَؾك مِ َّٓ َطَؾك وَصالٌِب ُمَمكِّ َٓ ُيْؼِسُؿ إ اْلُؿْؼِسُؿ 

ُف ُيبِر  َقَسَؿُف َفنِْبرَ  ـْ َيَرى َأكَّ  اُر الَؼَسِؿ َخاصٌّ بَِبْعِض الِعَباِد. َم

ـَ َفَعامٌّ و ائِؾِق ا إَجاَبُة السَّ َف ُيِجقُب َدطْ فنن  :َأمَّ إِْن وِم قَة الَؿْظؾُ قَدطْ وَة الُؿْضَطرِّ قالؾَّ

ُف َقاَل وَكاَن َكافًِرا  ـْ الـَّبِلِّ َأكَّ ِحقِح َط ـْ َداٍع َيْدطُ »: فِل الصَّ َف بَِدطْ  قَما ِم ِة َلْقَس فِقَفا قالؾا

ٓا َأْطَطاُه اهلُل بَِفا إْحَدى ِخَصاٍل َثاَلٍث وإْثٌؿ  َؾ َلُف َدطْ َٓ َقطِقَعُة َرِحٍؿ إ ا َأْن ُيَعجِّ َتُف ق: إما

ـْ الَخْقرِ ِمْثَؾَفاو ِخَر َلُف ِم ا َأْن َيدا رِّ ِمْثَؾَفاو إِما ـْ الشا ُف ِم ـْ ا َأْن َيْصرَِف َط َل قا: َيا َرُس قَقالُ  «إِما

 .(2)«اهلُل َأْكَثُر » :َقاَل  .ُكْؽثِرُ إذا  ؾَّفِ ال

َماِل بِِفْؿ قَهَذا التَّ و َْكبَِقاِء بَِؿْعـَك الس  ْٕ ُؾ بِا ِذي َقاَل َأبُ  قهُ و –س  َأْصَحاُبُف وَحـِقَػَة  قالَّ

َٓ َيجُ و ُف  ـْ َمْذَهِب َمالٍِؽ َما ُيـَاقُِض َذلَِؽ َفْضاًل ِف وَلْقَس فِل الَؿْعرُ  -ُز قَغْقُرُهْؿ َأكَّ
مِ

ُف َج  ـْ َمْذَهِب َمالٍِؽ َأكَّ ـْ َكَؼَؾ َط : َفَؿ بِّ ـْ َمَسائِِؾ السَّ
َؾ بِِف قَز التَّ قَأْن ُيْجَعَؾ َهَذا مِ س 

 .( طـ أكس بـ مالؽ 1111أخرجف البخاري برقؿ )َ(1)

( مـ حديث طبادة بـ 3573، والترمذي )( طـ أبل سعقد الخدري 11133أخرجف أمحد )َ(2)

 .الصامت 
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ـْ َمالٍِؽ  وبَِؿْعـَك اإِلْقَساِم بِِف أَ  َماِل بِِف: َفَؾْقَس َمَعُف فِل َذلَِؽ َكْؼٌؾ َط َأْصَحابِِف َفْضاًل و الس 

ـْ َأْن َيؼُ  ُس قَط ٌص َلفُ  وِل أَ قَل َمالٌِؽ: إنَّ َهَذا َسبٌّ لِؾرَّ  ه.اَتـَؼ 

 :(1/294) َحوششح اٌغذا ّمقال ابـ أبل العز 

ْستِْشَػاُع بِالـَّبِلِّ و
ِ
ا آ َطاِء، َفِػقو ملسو هيلع هللا ىلصَأمَّ ِف َتَعاَلك فِل الد  ْكَقا إَِلك الؾَّ ِف َغْقِرِه فِل الد 

اِطَل َتاَرًة َيؼُ فنن  َتْػِصقٌؾ: ـْ  وُل: بَِحؼِّ َكبِقَِّؽ أَ قالدَّ ِف بَِلَحٍد مِ  بَِحؼِّ ُفاَلٍن، ُيْؼِسُؿ َطَؾك الؾَّ

َِِذُزَقاتِِف، قَمْخؾُ  ِٓ وَفَهَزا  ِِ ِٓوْس  ُِ  :ِجَه

َُا:  ُٖ ُف َأْقَسَؿ بَِغْقِر الؾَِّف.  َأَحُد ا.  ايجَّاِْٞ:َٚأكَّ ََحٍد َطَؾك الؾَِّف َحؼًّ
ِ
َٓ واْطتَِؼاُدُه َأنَّ ٕ

َّٓ َما َأَحؼَّ وُز الَحؾُِػ بَِغْقِر الؾَِّف، قَيجُ  ََحٍد َطَؾك الؾَِّف َحؼٌّ إِ
ِ
لِِف قُف َطَؾك َكْػِسِف، َكؼَ َلْقَس ٕ

 َكَذلَِؽ َما َثَبَت فِلو ،{31}الروم: [ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿َتَعاَلك: 

ـْ قَ 
ـِ مِ ِحقَحْق ِف َطَؾك »َرِديُػُف: َيا ُمَعاُذ،  قهُ و،  لُِؿَعاذٍ  ملسو هيلع هللا ىلصلِِف قالصَّ َأَتْدِري َما َحؼُّ الؾا

 ِطَباِدِه؟

ُف َطَؾْقِفْؿ َأْن َيْعُبُد َح » ُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل:قَرُس وُقْؾُت: اهلُل    ا بِِف َشْقًئا،قَٓ ُيْشرِكُ وُه وؼُّ

فِ   ُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل:قَرُس وُقْؾُت: اهلُل  «ا َذلَِؽ؟قَفَعؾُ إذا  َأَتْدِري َما َحؼُّ الِعَبادِ َطَؾك الؾا

بَُفؿْ » َٓ ُيَعذِّ ُفْؿ َطَؾْقِف َأْن  ِة َجَب بَِؽؾَِؿاتِِف التَّ و. َفَفَذا َحؼٌّ «َحؼُّ َٓ َأنَّ ووامَّ اِدِق،  ْطِدِه الصَّ

 قالؾََّف هُ فنن  ِق،قِق َطَؾك الَؿْخؾُ قُن لِْؾَؿْخؾُ قالَعْبَد َكْػَسُف ُمْسَتِحؼٌّ َطَؾك الؾَِّف َشْقًئا َكَؿا َيؽُ 

ُفُؿ الواْلُؿـِْعُؿ َطَؾك الِعَباِد بُِؽؾِّ َخْقٍر،  َبُفْؿ،  قْطِدِه هُ قاِجُب بِ قَحؼ  َٓ ُيَعذِّ َتْرُك وَأْن 

َٓ َيْصُؾُح َأْن ُيْؼَسَؿ بِِف،  َبَب هُ قُيتَ وَٓ َأْن ُيْسَلَل بَِسَببِِف وَتْعِذيبِِفْؿ َمْعـًك  َنَّ السَّ
ِ
َؾ بِِف، ٕ  قسَّ

ـْ وَما َكَصَبُف اهلُل َسَبًبا. 
ـِ َكَذلَِؽ الَحِديُث الَِّذي فِل الُؿْسـَِد مِ َحِديِث َأبِل َسِعقٍد َط

اَلِة: ق، فِل قَ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  ـَ وَأْسَلُلَؽ بَِحؼِّ مَمَْشاَي َهَذا، »ِل الَؿاِشل إَِلك الصَّ ائِؾِق بَِحؼِّ السا

، هُ (1)«َطَؾْقَؽ  ـَ ائِؾِق ائِؾِق قَجَبُف َطَؾك َكْػِسِف، َففُ وأَ  ق، َفَفَذا َحؼ  السَّ ِذي َأَحؼَّ لِؾسَّ ـَ َأْن الَّ

ـَ َأْن ُيثِقَبُفْؿ، وُيِجقَبُفْؿ،  ـَ الَؼائُِؾ:ولِْؾَعابِِدي  َلَؼْد َأْحَس

صريؼ ططقة العقيف، طـ أبل سعقد ( مـ 778(، وابـ ماجف )11156أخرجف أمحد ) اعقػ:َ(1)

 ، وإسـاده ضعقػ: لضعػ ططقة العقيف.الخدري 
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رومحِجااٌ ر  رَ اا   ٍِ رَواا رنِنِْةَباا ِارَعنَْياا
ر

رَ ااا  ِذُرر ٍِ رَ َ ْااا رواَلرَ اااْ ٌ رّلََكا
ر
ر

و
َ
محركَبَِةاااْهِ ِ رو دبُ َو محرإِْ رُعااا ُىااا رُنةو

ر
ِر َُ رو ٍِ محِ اذُرركَبَِفْضنِ رمحمَْكاِةمُهرمحن

ر ْْ ِل ًَ: َفِإ ـَ قَ ُ ـَ َطَؾْقَؽ( قَفَلي  َفْرٍق َبْق ائِؾِق اِطل: )بَِحؼِّ السَّ ـَ قَ وِل الدَّ لِِف: قَبْق

 َذلَِؽ؟ قَكحْ و)بَِحؼِّ َكبِقَِّؽ( أَ 

ٌَْج  ـَ َطَؾْقَؽ َأكََّؽ قَأنَّ َمْعـَك قَ  اُب:ىَفا ائِؾِق ـَ ولِِف: بَِحؼِّ السَّ ائِؾِق َطْدَت السَّ

َجاَبِة،  ، َفَلِجْب ُدَطائِل، بِِخاَلِف قَ وبِاإْلِ ـَ ائِؾِق ـْ ُجْؿَؾِة السَّ
فنن  -لِِف: بَِحؼِّ ُفاَلٍن قَأَكا مِ

ِف بِ وُفاَلًكا  اِدِق قإِْن َكاَن َلُف َحؼٌّ َطَؾك الؾَّ ـَ َذلَِؽ  -ْطِدِه الصَّ ـَ إَِجاَبِة وَفاَل ُمـَاَسَبَة َبْق َبْق

ائِؾِ  ُف َيؼُ  ،ُدَطاِء َهَذا السَّ ـَ َأِجْب ُدَطائِل!قُل: لِؽَ قَفَؽَلكَّ الِِحق ـْ ِطَباِدَك الصَّ
 ِن ُفاَلٍن مِ

َطاِء! وُماَلَزَمٍة؟ َأي  وَأي  ُمـَاَسَبٍة فِل َهَذا و  ْطتَِداِء فِل الد 
ِ
ـَ آ

َقْد َقاَل وإِكََّؿا َهَذا مِ

. {22}األعراف: [ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿َتَعاَلك: 

ـَ إَْدِطَقِة الُؿْبَتَدَطِة، قَكحْ وَهَذا و
ـِ الـَّبِلِّ وُه مِ َحاَبِة، و، ملسو هيلع هللا ىلصَلْؿ ُيـَْؼْؾ َط ـِ الصَّ َٓ وَٓ َط

 ، ـَ ـِ التَّابِِعق ةِ َٓ وَط ـَ إَئِؿَّ
ـْ َأَحٍد مِ اْلَفَقاكِِؾ وِز وَجُد مِثُْؾ َهَذا فِل الُحرُ قإِكََّؿا يُ و،  َط

اُل  تِل َيْؽُتُب بَِفا الُجفَّ قَُّة. والَّ
ُرقِ ـْ َأْفَضِؾ الِعَباَداِت، والط 

َطاُء مِ اْلِعَباَداُت َمْبـَاَها والد 

ـَِّة  َٓ َطَؾك الفَ وَطَؾك الس  َباِع،  تِّ
ِ
ْبتَِداِع.وى قآ

ِ
 آ

ِف بَِحؼِّ ُفاَلٍن، َفَذلَِؽ َمْحذُ و َنَّ اإِلْقَساَم وإِْن َكاَن ُمَراُدُه اإِلْقَساَم َطَؾك الؾَّ
ِ
ٌر َأْيًضا، ٕ

َٓ َيجُ قالَؿْخؾُ ِق َطَؾك قبِاْلَؿْخؾُ  ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َقاَل وُز، َفَؽْقَػ َطَؾك الَخالِِؼ؟! قِق  َم

ِف َفَؼْد  َل ق: ُيْؽَرُه َأْن َيؼُ َصاِحَباهُ وَحـِقَػَة  قَقاَل َأبُ  لَِفَذاو ،(1)«َأْشَركَ َحَؾَػ بَِغْقرِ الؾا

اِطل: َأْسَلُلَؽ بَِحؼِّ ُفاَلٍن، أَ  بَِحؼِّ الَبْقِت الَحَراِم، وُرُسؾَِؽ، وبَِحؼِّ َأْكبَِقائَِؽ  والدَّ

ٌد َأْن َيؼُ وَحـِقَػَة  قَذلَِؽ َحتَّك َكِرَه َأبُ  قَكحْ وَؿْشَعِر الَحَراِم، الْ و ُجُؾ: الؾُفؿَّ قُمَحؿَّ َل الرَّ

ـْ َطْرِشَؽ، 
ا َبَؾَغُف إََثُر فِقِف.ُسَػ قيُ  قَلْؿ َيْؽَرْهُف َأبُ وإِكِّل َأْسَلُلَؽ بَِؿْعِؼِد الِعزِّ مِ  َلؿَّ

 ، وهق حديث صحقح بشقاهده .(3251د برقؿ )ودا قأبو(، 4914أخرجف أمحد )(1)
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ََُمو ُؾ إَِلقَْؽ بَِلْكبِقَائَِؽ قُل: َكتَ قٍن ِطـَْدَك، َيؼُ بَِجاِه ُفاَل  ُي:ىَذاَسًج  لِقَائَِؽ. وأَ وُرُسؾَِؽ وسَّ

 فنكفٌر، وَهَذا َأْيًضا َمْحذُ وَمـِْزَلٍة َفَلِجْب ُدَطاَءَكا. وَشَرٍف وَجاَهٍة و وُمَراُدُه أَنَّ ُفاَلًكا ِطـَْدَك ذُ و

َحاقالتَّ  قَكاَن َهَذا هُ قلَ  ُؾ الَِّذي َكاَن الصَّ تِِف، قُه َبْعَد مَ قَلَػَعؾُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكُف فِل َحقَاِة الـَّبِلِّ قَبُة َيْػَعؾُ س 

ؾُ قا َيتَ قإِكََّؿا َكاكُ و ـُ وَلُفْؿ،  قَن مِـُْف َأْن َيْدطُ قَن فِل َحقَاتِِف بُِدَطائِِف، َيْطُؾبُ قسَّ َن َطَؾك قُهْؿ ُيَممِّ

ْستِْسَؼاِء 
ِ
ا َماوُدَطائِِف، َكَؿا فِل آ ا َخَرُج  -  َقاَل ُطَؿرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَت َغقِْرِه. َفَؾؿَّ َن قا َيْستَْسؼُ قَلؿَّ

ـاا»: - ا ُك ـَا َكتَ إذا  الؾُفؿا إِكا ـَاقَأْجَدْب ـَا َفَتْسِؼَق ـَبِقِّ ـَاقا َكتَ إِكا و، ساُؾ إَِلْقَؽ ِب . (1)«ساُؾ إَِلْقَؽ بَِعؿِّ َكبِقِّ

َكْسَلُلَؽ بَِجاِهِف  وُسَمالِِف، َلقَْس الُؿَراُد َأكَّا ُكْؼِسُؿ َطَؾقَْؽ بِِف، أَ وَشَػاَطتِِف وَربَُّف  قَمْعـَاُه بُِدَطائِِف هُ 

ـْ َجاهِ الَعبَّاِس.وَأْطَظَؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َذلَِؽ ُمَراًدا َلَؽاَن َجاُه الـَّبِلِّ قِطـَْدَك، إِْذ لَ 
 َأْطَظَؿ مِ

ََُمو َباِطل لَِرُس  ُي:ىَذاَسًج  ُرُسؾَِؽ وَسائِِر َأْكبَِقائَِؽ و بِِف إيؿاينوَمَحبَّتِل َلُف ولَِؽ قبِاتِّ

ـِ َما َيؽُ  قَكحْ وَتْصِديِؼل َلُفْؿ، و ـْ َأْحَس
َطاِء قَذلَِؽ. َفَفَذا مِ ِؾ قالتَّ وُن فِل الد  س 

ْستِْشَػاعِ و
ِ
ْخِص قْػُظ التَّ َفؾَ ، آ ِؾ بِالشَّ ـْ َلْؿ قالتَّ وس  ِف بِِف فِقِف إِْجَؿاٌل، َغؾَِط بَِسَببِِف َم ج 

 وُن، أَ قَهَذا فِل َحَقاتِِف َيؽُ وَشافًِعا، وكِِف َداِطًقا قُأِريَد بِِف التََّسب ُب بِِف لِؽَ فنن  َيْػَفْؿ َمْعـَاُه:

َ قلِؽَ 
ِ
اِطل ُمِحبًّا َلُف، ُمطِقًعا ٕ الطَّاَطِة وَذلَِؽ َأْهٌؾ لِْؾَؿَحبَِّة وْمِرِه، ُمْؼَتِدًيا بِِف، ِن الدَّ

ْقتَِداِء، َفَقؽُ و
ِ
ا بُِدَطاِء القُن التَّ قآ ُؾ إِمَّ ائِِؾ وَشَػاَطتِِف، وِسقَؾِة قس  ا بَِؿَحبَِّة السَّ َباِطِف، وإِمَّ اتِّ

ُؾ بَِذاتِِف، َففَ قالتَّ وُيَراُد بِِف اإِلْقَساُم بِِف  وأَ   ا َطـُْف.قَكفَ وُه قالَِّذي َكِرهُ  قَذا الثَّاكِل هُ س 

ْلِء، َقْد ُيَراُد بِِف التََّسب ُب بِِف، لِؽَ و َماُل بِالشَّ ِل قكِِف َسَبًبا فِل ُحُص قَكَذلَِؽ الس 

 َقْد ُيَراُد بِِف اإِلْقَساُم بِِف.وِب، قالَؿْطؾُ 

َٔ اأَلٚ ـَ أَ َحِديُث الثَّاَلَثِة  ٍِ:َِٚ ِذي ٌر فِل قَحِديٌث َمْشفُ  قهُ و، َلك الَغارِ ا إِ ووالَّ

ـِ  ِحقَحْق ْخَرَة اْكَطَبَؼْت َطَؾْقِفْؿ، َفتَ فنن  َغقِْرِهَؿا،والصَّ ؾُ قالصَّ ِف بِِذْكِر قسَّ ا إَِلك الؾَّ

الَِحِة الَخالَِصِة،  ُكـُْت َفَعْؾُت َذلَِؽ اْبتَِغاَء فنن  ُل:قاِحٍد مِـُْفْؿ َيؼُ وُكؾ  وَأْطَؿالِِفُؿ الصَّ

ْخَرةُ و ـُ فِقِف، َفاْكَػَرَجِت الصَّ  . (2)نَ قا َيْؿُش قَفَخَرُج  :ْجِفَؽ َفاْفُرْج َطـَّا َما َكْح

 .( طـ أكس بـ مالؽ 1111أخرجف البخاري برقؿ )َ(1)

 .ر (، طـ طبد اهلل بـ طؿ2743(، ومسؾؿ برقؿ )2215أخرجف البخاري برقؿ )َ(2)
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ِء: َدطَ  َٓ الَِحَة ِهَل َأْطَظُؿ َما َيتَ قَفَفُم َنَّ إَْطَؿاَل الصَّ

ِ
َف بَِصالِِح إَْطَؿاِل، ٕ ُؾ قا الؾَّ سَّ

ُف بِِف إِ قَيتَ وبِِف الَعْبُد إَِلك الؾَِّف،  َكَُّف وَلْقِف، جَّ
ِ
ـِ آَمـُ وَيْسَلُلُف بِِف، ٕ ِذي ا قَطَد َأْن َيْسَتِجقَب لِؾَّ

الَِحاِت قَطِؿؾُ و ـْ َفْضؾِِف.وا الصَّ
 هاَيِزيَدُهْؿ مِ

 ي٘ أعًِ؟ٛزضٍٚ: اهلل ٌٖٛ ٜصح ملٔ ض٦ٌ عٔ غ٤ٞ إٔ ٜك ?
لف: قز ققإن كاكت الؿسللة شرطقة: فقج ْ:ىٌىجاء ػٓ تؼض اٌؼٍّاء أهنُ َم

 العثقؿقـ اإلمامهذا اختقار وز. قر غقبقة فال يجقإن كاكت يف أمولف أطؾؿ(، قرسو)اهلل 

. 

، ٓ يف مسللة ملسو هيلع هللا ىلص تفقهنا بعد مقلقا يؼقكقالـاضر يف كالم الصحابة يجد أهنؿ مل يؽو 

إكَم ُيؼال: )اهلل و، ملسو هيلع هللا ىلص تفقالذي يظفر أهنا ٓ ُتؼال بعد مفٓ يف مسللة غقبقة، وفؼفقة، 

حف و ،أطؾؿ( العباد،  اإلماموزان، قالػ اإلمامو ،إلباين اإلماموابـ باز،  اإلمامهذا رجَّ

قاهلا ّم مسللة شرطقة ٓ يؼال: إكف ارتؽب  قمع ذلؽ لوزيد رمحفؿ اهلل. قالشقخ بؽر أبو

 ُمرًما.

لف تعاىل: قيف ق نقلقتؼًما: ماذا قأكف سلل الصحابة ي  قد جاء طـ طؿرو 

ا: اهلل قأية؟ فؼال {766}البقرة: [ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 (، طـ ابـ طباس4538) صذُخ اٌثخاسٌ يف قهولف(. قرسوا )ومل يزيدوأطؾؿ. 

(1). 

 

 

َادـاهيَمعجمَ,وافعثقؿغَفؾبازَافتوحقدَـتابَرشحَاألفباِن,َفإلمامَوأحؽامهَأكواظهَافتوشلاكظر:ََ(1)

 .فؾعبادَداودَأِبَشـنَرشحَ,(23/٣٥6(َ)2/٣6١)َؾتاوىَافؾجـةَزيد,َأبوَفبؽرَافؾػظقة
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ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قَقاَل: َقاَل رس  ُطْثَؿانَ  ـْ طَ و ُف َٓ  قهُ وَماَت َم َيْعَؾُؿ َأكا

ٓا اهلُل   (1). َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َجـاةَ ـَدَخَؾ الإَِلَف إِ

ٓا »: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققاَل رس :قاَل   ةَ رَ يْ رَ ل هُ بِ أَ  ـْ طَ و  َٓ إَِلَف إِ  َأْشَفُد َأْن 

ـِ ال ،اهللِ  ُل قسُ رَ  لَأكِّ و ،اهللُ  َأْخَرَجُف  «َجـاةـَٓ َيْؾَؼك اهلَل بِِفََم َطْبٌد َغْقَر َشاكٍّ َفُقْحَجَب َط

 (2)ُمْسؾٌِؿ.

ـِ َمالٍِؽ  ـْ طَ و    ُل قُس قال: َقاَل رَ   ِطْتَباَن ْب
ِ
َم »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َفنِنا اهلَل َقْد َحرا

ٓا اهللُ  ـْ َقاَل َٓ إَِلَف إِ ـااِر َم  (3).. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «ْجَف اهللِ وبَِذلَِؽ  لَيْبَتغِ  ،َطَؾك ال

  ُل قُس رَ  اَل : قَ اَل قَ   سٍ كَ أَ  ـْ طَ و
ِ
َٓ إَِلَف » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ َأَحٍد َيْشَفُد َأْن  َما ِم

ٓا اهللُ  ًدا َرسُ و ،إِ ـْ َقْؾبِفِ  ،ُل اهللِ قَأنا ُُمَؿا َمُف اهلُل َطَؾك :ِصْدًقا ِم ٓا َحرا . َأْخَرَجُف «الـاارِ  إِ

 ،  (4).«فِ بِ ؾْ قَ  ـْ ا مِ قً دْ ِص »: فِ لِ ققَ  نَ ودُ  ؿٍ ؾِ ْس مُ  دَ ـْ طِ  قهُ والُبَخاِري 

ـِ  ِق ارِ صَ  ـْ طَ و  ُل: قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قَقاَل: َسِؿْعُت رس ؿ قَ ْش أَ  ب

« َٓ ـْ َقاَل  ٓا اهللُ َم ـْ دُ و ، إَِلَف إِ ِحَسابُُف َطَؾك و ،َدُمفُ وَحُرَم َماُلُف  :ِن اهللِ وَكَػَر بََِم ُيْعَبُد ِم

 (5).َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«اهللِ 

ـِ ُطَؿرَ  ـْ طَ و   ْب
ِ
ُأِمْرُت َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قَقاَل: َقاَل رس  َطبِْد اهلل

ـااَس َحتا  ٓا اهللُ وك َيْشَفُد ُأَقاتَِؾ ال َٓ إَِلَف إِ ًدا رَ و ،ا َأْن  الَةَ قُيِؼقؿُ و ،اهللِ  ُل قسُ َأنا ُُمَؿا  ،ا الصا

َكاةَ قُيْمتُ و َفاـالَ قَأمْ ودَِماَءُهْؿ  لِـّ ا مِ قَطَصؿُ  َؽ لِ ا ذَ قَفَعؾُ فنذا  ،ا الزا ٓا بَِحؼِّ ِحَسابُُفْؿ و ،ُفْؿ إِ

 (6)ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. «َطَؾك اهللِ 

 (.26أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.27أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 .[كتاب الؿساجد]( مـ 263مسؾؿ برقؿ )و(، 425ري برقؿ )أخرجف البخا (3)

 (.32مسؾؿ برقؿ )و(، 128أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

 (.23أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (5)

َ(.22مسؾؿ برقؿ )و(، 25أخرجف البخاري برقؿ ) (6)
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 َطا٥ٌ ايعكٝد٠ املتعًك١ باألحادٜح 

 .اإلخالص: ال إي٘ إال اهللٚحٝد ٛط ن١ًُ ايتٚغس   1
( بعد أن ذكر بعض 39)ص  دُذىوراب اٌر ّم  قال ابـ رجب

قالت صائػة مـ العؾَمء: الؿراد مـ وحقد، قال: قفضؾ كؾؿة التاردة ّم قإحاديث ال

 مؼتضٍ ٍوالـجاة مـ الـار، ول الجـة، قهذه إحاديث أنا )ٓ إلف إٓ اهلل( سبب لدخ

اكعف، فؼد قاكتػاء موصف، وٓ يعؿؾ طؿؾف إٓ باستجَمع شر لؽـ الؿؼتضلولذلؽ، 

ل الحسـ، قهذا قواكع، د مقجقل وصف، أوات شرط مـ شرقيتخؾػ طـف مؼتضاه: لػ

يدفـ امرأتف: ما أطددت  قهوإضفر، قال الحسـ لؾػرزدق  قهوهب بـ مـبف، وو

ة، إنَّ اهلل مـذ سبعقـ سـة. قال الحسـ:  م؟ قال: شفادة أن ٓ إلف إٓقهلذا الق كِْعَؿ الِعدَّ

ن: قلقققؾ لؾحسـ: إنا كاًسا يؼو. قذف الؿحصـةوًصا، فنياك ول )ٓ إلف إٓ اهلل( شر

مـ قال: )ٓ إلف إٓ اهلل( دخؾ الجـة. فؼال: مـ قال: )ٓ إلف إٓ اهلل(، فلداى حؼفا، 

هب بـ مـبف لؿـ سللف: ألقس )ٓ إلف إٓ اهلل( مػتاح وقال و. فرافا: دخؾ الجـةو

جئت بؿػتاح لف أسـان فتح فنن  لف أسـان:ولؽـ ما مـ مػتاح إٓ والجـة؟ قال: بؾك، 

 اكتفك .مل يػتح لؽإٓ و لؽ،

دغٓ اٌظٓ  أخرجف ابـ أبل الدكقا يف لوأثر الحسـ إ عبداهلل:ىقال أب

لف: )إن ل  قن قو( د14/66ابـ أبل شقبة )و(، 7/141ابـ سعد )و(، 113) تاهلل

، ثاين لؾحسـأما إثر الو ع صرقف.قحسـ بؿجؿ قهوًصا...(، وٓ إلف إٓ اهلل شر

 قهوبـ طؿقرة،  يف إسـاده: الحسـو(، 2/152) احلجح ين يففلخرجف إصبفا

 ل.قمجف

، [كتاب الجـائز]ل ويف أ  صذُذٗؾؼف البخاري يف ، فعهبوأما أثر و

(، 218) اٌصفاخواألمساء البقفؼل يف و(، 1/95)  اٌراسَخصؾف يف وو

يف ويربـ رماكف،  يف إسـاده: محؿد بـ سعقدو(، 4/66)  احلٍُح كعقؿ يف قأبو
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 ٓن.قه مجفقأبو قهوهب، وطـ أبقف، طـ 

 اهلل أطؾؿ.ور، قلؽـ يؿؽـ أن يستلكس هبذه أثار طىل الؿعـك الؿذكو قلت:

ـُ الؼقِِّؿ   : َقاَل اإِلَماُم اْب

رََمحروكتحرمحبل برمايسردبىىناي
ر

رإالردبىفتااااا سرارو اااااٌ  ر
ر روفت  ٍربشُ الرمحإلخالصرومحتلاا

ر
ــَمنر ــهادة اإلي ــك ش ــوحود تل رـ

ر رًٍرمحرعىاا عرورشرئمح ااذرمحعو اٌ 
ر

 إ ااالورومحتفتاا سردب ر ااٌ  ر

رالرتنغنيرَاَمحرمحتاا عركناهردباٍ 
ر

 وير لرإشاكعرذليرمحمةةكا  ر

ْحؿَ   ْقُخ َطْبُد الرَّ ـٍ َقاَل الشَّ ـِ َحَس ُِِذيف ـِ ب ٓبد يف (: 148)ص  َفِرِخ ادَلِج

 :ٓ تـػع قائؾفا إٓ باجتؿاطفا ،طوٓ اهلل مـ سبعة شرٓ إلف إشفادة أن 

ل قالؼب ٌس:اٌصا. القؼقـ الؿـايف لؾشؽ :اٌصاين. العؾؿ الؿـايف لؾجفؾ أدذ٘ا:

. اإلخالص الؿـايف لؾشرك اخلاِظ:. آكؼقاد الؿـايف لؾترك اٌشاتغ:. الؿـايف لؾرد

 لعدمفا.الؿحبة الؿـافقة  اٌغاتغ:. الصدق الؿـايف لؾؽذب ٌغادط:ا

ّٕا زادو : قهو(، 51)ص دذَٓىْ ادلىلشج ػُيف كتابف  ششًعا شاِ

رة ضؿـ قط الؿذكوإدلة طىل الشر لف كالم يذكر فقفون اهلل. والؽػر بؿا يعبد مـ د

ؿـ مجع قػـا طؾقف مومـ ل وأ قهذا اإلمام هو( 256-2/243) اٌذسس اٌغُٕح

قد والسـة فعؾقف رمحة اهلل، والثؿاكقة استؼراء مـ أدلة الؽتاب  وط السبعة أوهذه الشر

 كظؿفا بعضفؿ يف بقتقـ: فؼال:

عنهر بانيروخخاالصروقاه عر
رواااااااااااااااااااااااااااااااذ

ر

رهلاا رحمباا رومحًبياا ارومحمببااِعر
ر روزمهرث وٌُ رمحمنفةمح روٌعردبىا 

ر
ـقد أُ  إوثانسوى اإلله من ر راِلَ

ر  :  يىصىعٍُ اٌيف قال الحافظ الحؽؿل و

 :ٓ تـػع قائؾفا إٓ باجتؿاطفا ،طوٓ إلف إٓ اهلل مـ سبعة شرٓبد يف شفادة أن 
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وٍطرَ ااْبَةٍ ر َااهْراوبِاا  رُقيوااَهْ ررُِشُ
ر

رَ بًّ روَرَاْ رر روِِفرًُُصِِصرمحنِْْحِ
ر اااا  َُ ركإًااااٍرنَااااْهر َ َْتِفااااْذر َ  ِنُ

ر
ــَتْكِمُلَهار َْ َُ َي ــ َّٓ َحْو ــالنُّْقِق إِ ربِ

ر َِباااانُيرومحمَْبُبااااُِعر ِْ رمحمِْةنْااااُهرومح
ر

 ُااُِعرر
َ
 ومحاِلًِْبَياا ُاركَاا ْارِرَواا رو

ٍْر  ااْهُ رومحإْلِْخاااَلُصرومحنَْىََّبااا رومحنصو
ر

ٍْرروفاَبااااَعرمحلُرر َ بااااا
َ
 نَِىاااا رو

 ط ِغ تُاْ ِا حيراض لىل تُاْ:و٘ان أدٌح ٘زٖ اٌششو 

: وُؿـَافِل لِْؾَجْفِؾ بَِذلَِؽ، َقاَل اهلُل َطزَّ ال بَِؿْعـَاَها اْلِعْؾؿُ  :ٍُٚاأَل  حت جت يب﴿َجؾَّ

َأْي: باَِل  ،{46}الزخرف: [ ەئ ائ ائ ى﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،{13}حممد: [ ىت مت خت

َّٓ اهللُ  ا بِِف قبِِفْؿ َمْعـَك َما َكَطؼُ قبُِؼؾُ  ،{46}الزخرف: [ وئ وئ ەئ﴿ إَِلَف إِ

 الذي يف الباب. يدل طىل ذلؽ أيًضا حديث طثؿان وبَِلْلِسـَتِِفْؿ. 

ـُ  :ٞايجَّاِْٚ ؽِّ بَِلْن َيؽُ  اْلَقِؼق ِل َهِذِه الَؽؾَِؿِة قَن َقاِئُؾَفا ُمْسَتْقِؼـًا بَِؿْدلُ قالُؿـَافِل لِؾشَّ

: وَقاَل اهلُل َطزَّ  ٓ شؽ فقف،ًما، َيِؼقـًا َجازِ   ۓ ے ے ھ ھ﴿َجؾَّ

 ،{12}احلجرات: [ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

َفاْشَتَرَط فِل ِصْدِق  ،{12}احلجرات: [ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼﴿لِِف: قإَِلك قَ 

ِف إيؿاهنِ ا الُؿْرَتاُب قا َأْي: َلْؿ َيُشؽ  قَكُفْؿ َلْؿ َيْرَتابُ قلِِف كَ قَرُس وْؿ بِالؾَّ  مـ قففَ ا، َفَلمَّ

 ، ـَ ـَ َقاَل اهللُ والُؿـَافِِؼق ِذي  ڱ ڱ ڱ ڳ﴿َتَعاَلك فِقِفْؿ:  اْلِعَقاُذ بِالؾَِّف، الَّ

 [ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 يدل طىل ذلؽ أيًضا حديث أبل هريرة الذي يف الباب.و، {32}التوبة:

ـْ  (31)  صذُخ ِغٍُل فِ و   يٍؾ َأنَّ الـَّبِلَّ قَحِديٍث صَ يف    أبل هريرة َط

ـْ »َبَعَثُف بِـَْعَؾْقِف َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َلِؼقَت ِم ٓا اهللُ وَم َٓ إَِلَف إِ ِط َيْشَفُد َأْن 
ـًا َراِء َهَذا الَحائِ ُمْسَتْقِؼ

ْرُه بَِفا قَ   .«بِاْلَجـاةِ ْؾُبُف َفَبشِّ

ْخاَلُص  :ايجَّاِيُحٚ ـْ َجِؿقِع َش  قهُ و اإْلِ ْرِك، قَتْصِػَقُة الَعَؿِؾ بَِصالِِح الـِّقَِّة َط ائِِب الشِّ

 ڇ ڇ﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،{3}الزمر: [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿َتَعاَلك: وَتَباَرَك  َقاَل اهللُ 
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،{7}الزمر: [ ڌ ڌ ڍ ڍ

ۓ  ﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،{13}الزمر: [ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ ،{11}الزمر: [ ڀ

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  

 ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى

 طتبان بـ مالؽ ويدل طىل ذلؽ أيًضا حديث أبل هريرة، و . {540-132النساء:}

 الؾذيـ يف الباب.

ْدُق  :ايسَّاِبُعٚ اصئ قا ِصْدًقا مـ قؾبف يَلفَ قَأْن َيؼُ  قهُ والُؿـَافِل لِْؾَؽِذِب، فِقَفا  الصِّ

: ولَِساَكُف، َقاَل اهلُل َطزَّ  فَقْؾبُ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ]َجؾَّ

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ

ـَ وإىل آخر أيات.  {3-1العنكبوت:}[﮹ ِذي ـَ الَّ َقاَل َتَعاَلك فِل َشْلِن الُؿـَافِِؼق

   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ]ا َكِذًبا: هَ قَقالُ 

 ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .{11-4: البقرة}[      ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

صدقا مـ »لف: قالذي يف الباب يف ق يدل طىل ذلؽ حديث أكس بـ مالؽ و

 .«قؾبف

َُِظٚ  ـَ بَِفا وَطَؾْقِف  َدلَّْت ولَِؿا اْقَتَضْتُف ولَِفِذِه الَؽؾَِؿِة  اْلَؿَحبَّة :اِيَدا َْهؾَِفا الَعامِؾِق
ِ
ٕ

ـَ لُِشرُ  : وَطزَّ  ُبْغٍض َما َكاَقَض َذلَِؽ، َقاَل اهللُ وصَِفا، والُؿْؾَتِزمِق  ڇ ڇ چ﴿َجؾَّ

 [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ]َقاَل َتَعاَلك: و ،{162}البقرة:

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]َقاَل َتَعاَلك: و، {23ادائدة:} [﮸ ﮷ ﮶

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

َقاَل َتَعاَلك: وأيات،  {3}ادمتحنة: [ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿َقاَل َتَعاَلك: و، {77}ادجادلة: [   ڤ ڤ

 أَياِت. {21}ادائدة: [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿َقاَل َتَعاَلك: و 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

. {73}التوبة: [ڃ ـِ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َقاَل َتَعاَلك: و أَيَتْق

َياِت وَرِة قإَِلك آِخِر الس   {1}ادمتحنة: [پ پ ْٔ ـَ ا
  .َغْقُر َذلَِؽ مِ

ـا فِقِف َثاَلٌث مَ »: ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَقاَل َرُس و ـا َحاَل وـْ ُك َن اهلُل ق: َأْن َيؽُ يَمنَة اإلوَجَد بِِف

اا ِس قَرسُ و
ِ
ٓا لِؾاِف، واُهََم، قُلُف َأَحبا إَِلْقِف مم َٓ ُيِحبُُّف إِ َد فِل قَأْن َيعُ  َأْن َيْؽَرهَ وَأْن ُيِحبا الَؿْرَء 

ـُْف َكََم َيْؽَرُه َأْن ُيْؼَذَف فِل الـاارِ  ـْ َحِديِث  «الُؽْػرِ بَْعَد َأْن َأْكَؼَذُه اهلُل ِم
َأْخَرَجاُه مِ

 َأَكسٍ 
 
(1). 

ْكِؼَقا :ايطَّاِدُعٚ
ِ
ْت َطَؾْقِف الُؿـَافِل لَِتْرِك َذلَِؽ، َقاَل اهللُ د آ : وَطزَّ  لَِؿا َدلَّ َجؾَّ

 ژ ژ ڈ﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،{23}الزمر: [ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻﴿

 ۈ﴿َقاَل تَعاىل: و ،{77}لقامن: [ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 .{62}النساء: [ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 َجؾَّ وَقْد َقصَّ اهلُل َطزَّ ولَِساكِِف، ولَِؿا اْقَتَضتُْف َهِذِه الَؽؾَِؿُة بَِؼْؾبِِف  ُل قاْلَؼبُ  :ايطَّاِبُعٚ

ـْ َقبَِؾَفا  ـْ إِْكَجاِء َم
ـْ َأْكَباِء َما َقْد َسبََؼ مِ

َها وَطَؾْقـَا مِ ـْ َردَّ َأَباَها َكَؿا َقاَل واْكتَِؼامِِف مِؿَّ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]َتَعاَلك: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

َ.طـ أكس  (22مسؾؿ برقؿ )و(، 25أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

  .{72-73: الزخرف}[ڇ

 ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ] ال اهلل تعاىل:قو

َة  َفَجَعَؾ اهللُ  ،{36-77:الصافات} [  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں َتَعاَلك ِطؾَّ

ـْ قَ  قَسَبَبُف هُ وَتْعِذيبِِفْؿ  َّٓ اهلُل، قاْستِْؽَباَرُهْؿ َط َٓ إَِلَف إِ ـْ َجاَء بَِفا،وِل:  َفَؾْؿ  َتْؽِذيَبُفْؿ َم

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]اْستِْؽَباًرا وا إِْكَؽاًرا قا َما َأْثبََتْتُف َبْؾ َقالُ قُيْثبِتُ َلْؿ وا َما َكَػْتُف قَيـْػُ 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ

 ،{1-2}ص:[      ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ

 جت يب﴿ لف تعاىلقدلقؾف قون اهلل، ومـ دالبراءة مؿا يعبد والؽػر  :ايجأَٚ

 مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :تعاىل لفققو ،{726البقرة:} [جخ

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

  .{3}ادمتحنة:[ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 الذي يف الباب. طىل ذلؽ أيًضا حديث صارق بـ أشقؿ يدل و

قد قال والبعض تالزم، فتلمؾ ذلؽ، ورة بقـ بعضفا قط الؿذكوالشر :تٓبٝ٘

اإلخالص والصدق، و(: 29)ص دذَٓىْ ادلىشج ػُليف كتابف  الؿملػ

مـ مل ومشرك،  قمـ مل يؽـ مخؾًصا فففنن  ن أخر:وجد أحدمها بدقمتالزمان، ٓ ي

 افؼ.مـ قفيؽـ صادًقا ف
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ـِ َطامٍِر الُجَفـِلِّ   ـْ ُطْؼَبَة ْب  قَأنَّ َرُس  َط
ِ
إَِلقِْف َرْهٌط،  َأْقَبَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَل اهلل

ـْ وَفبَاَيَع تِْسَعًة  ، َباَيْعَت تِْسَعًة قا: َيا َرُس قاِحٍد، َفَؼالُ وَأْمَسَؽ َط
ِ
َتَرْكَت َهَذا! وَل اهلل

ـْ َطؾاَؼ َتِؿقَؿًة: َفَؼْد »َقاَل: و، َفَلْدَخَؾ َيَدُه َفَؼَطَعَفا، َفبَاَيَعُف، «إِنا َطَؾْقِف َتِؿقَؿةً »َقاَل:  َم

ـٍ َأْخَرَجُف َأْحَؿُد . «َأْشَركَ      .(1)بِنِْسـَاٍد َحَس

 ملسو هيلع هللا ىلص ِل اهللقَأْخبََرُه َأكَُّف َكاَن َمَع َرُس   َبِشقٍر إَْكَصاِريِّ أبل  ـْ طَ و 

ـا فِل َرَقَبِة بَِعقٍر قاَِلَدٌة » :ًٓ قَرُس  ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهللقَفَلْرَسَؾ َرُس  :فِل َبْعِض َأْسَػاِرهِ  َٓ َيْبَؼَق َأْن 

ـْ  ٓا ُقطَِعْت قِ  وَترٍ أَ وِم  (2)ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. .«اَلَدٌة إِ

ـِ َمْسعُ و   ب
ِ
ـْ َطبِْد اهلل إِنا »ُل: قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قَقاَل: َسِؿْعُت رس  دٍ قَط

َقك،  ـٌ  قهُ وَد، وَدا قَأبُ و. َأْخَرَجُف أَْحَؿُد، «َلَة ِشْركٌ قالتِّ والتاََمئَِؿ، والرُّ  .(3)َحِدْيٌث َحَس

ـْ طَ و  ـِ َمالِ قَط َقاَل: ُكـَّا َكْرقِل فِل   ٍؽ إَْشَجِعلِّ ِف ْب

 َكقَْػ َتَرى فِل َذلَِؽ؟ َفَؼاَل: قَفُؼْؾـَا: َيا َرُس  الَجاِهؾِقَِّة،
ِ
ا َطَؾكا ُرَقاُكْؿ، قاْطرُِا »َل اهلل

ـْ فِقِف ِشْركٌ  َقك َما َلْؿ َيُؽ  .(4). َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ «َٓ َبْلَس بِالرُّ

 َٔ األحادٜحَطا٥ٌ ايعكٝد٠ املطتفاد٠ 

 ي١.ٛايتٚايتُا٥ِ َٚطأي١: تعسٜف ايسق٢   1
 : دُذىاٌر ّم كتابفهاب قطبد ال قال اإلمام الؿجدد ُمؿد بـ

 :كان الؿعؾَّؼ مـ الؼرآنإذا  ٓد مـ العقـ: لؽـوشلء يعؾؼ طىل إ :اٌرّائُ

 .(4/156أمحد )أخرجف  (1)

 (.2115مسؾؿ )و(، 3115جف البخاري برقؿ )أخر (2)

 (.3/2٣6(,َوالاـمَ)١٥١١وـذفكَابنَماجهَ)َ(،3883(، وأبق داود )1/381أمحد ) أخرجف (3)

 .(2211) برقؿ أخرجف مسؾؿ (4)
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يجعؾف مـ الؿـفل طـف، مـفؿ وبعضفؿ مل يرخص فقف، وفرخص فقف بعض السؾػ، 

 .د قابـ مسع

 : فؼدخص مـفا الدلقؾ ما خال مـ الشركوهل التل تسؿك العزائؿ،  :اٌشلًو 

 .الحؿةومـ العقـ  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرخص فقف رس

 الرجؾ إىل امرأتف.وجفا، ون أكف يحبب الؿرأة إىل زقكف يزطؿقشلء يصـع :ٌحىاٌرو 

يف كالم العرب  اٌرُّّح (:17/162) اٌرّهُذّم قال ابـ طبد البر و

ما طؾؼ يف إطـاق مـ  :معـاها طـد أهؾ العؾؿو .هذا أصؾفا يف الؾغة ،دةالؼال

 .اع البالءقغقرها مـ أك وخشقة العقـ أ :الؼالئد

َّا ُطبَقٍْد:  قَقاَل َأبُ (: 9/351) اٌىربي يفقال البقفؼل و  َل َفِف  ٌَُحىاٌرَِّأ

ْحِر  مـ قهو ،ِجَفاوزَ ُيَحبُِّب الَؿْرَأَة إَِلك  يالَّذِ  قهُ و ،بَِؽْسِر التَّاءِ  َٓ َيجُ والسَّ ا وُز قَذلَِؽ  َأمَّ

َقك  َٓ ُيْدَرى َما هُ والر  ا   . قالتََّؿائُِؿ َفنِكََّؿا َأَراَد َطْبُد الؾَِّف َما َكاَن بَِغْقِر لَِساِن الَعَربِقَِّة مِؿَّ

َُّحو: البقفؼلَقاَل  ُِّ َفا َتْدَفُع وَكَفا ُيرَ قا َيَتَعؾَّؼُ قُيَؼاُل إِكََّفا َخَرَزٌة َكاكُ  اٌرَّ َن َأكَّ

ُؼ فِقَفا العُ و ،َطـُْفُؿ أَفاِت   هاُذ.قُيَؼاُل قاِلََدٌة ُتَعؾَّ

 َطأي١: ضبب تط١ُٝ ايسق٢ )عصامي١(. 2
ٕكف يعزم  ققؾ:الؿػرد ل )طزائؿ(،  قهومـ طزم يعزم طزيؿة،  مسُد )اٌؼضائُ(

ا لرفع الؿرض:  اظقؿً ط اسببً  هاوٕهنؿ اطتؼد ققؾ:وطىل الجـ طدم أذيتفؿ.  هبا جدًّ

ؼجُ ادلصغٍذاخ ِيذ قالتعوذه، قبؿعـك العُ  اٌشلُح:وفسؿقت طزيؿة لذلؽ. 

 (.2/172) األٌفاػو

َقكو : اٌؼشب ٌغاْ ّمر ققال ابـ مـظ اقل كَلكف َأْقَسَؿ و ،العزائُؿ الر  َطَزَم الرَّ

اء  ها.طىل الدَّ

أسؿاء وؼتفا كؾؿات حؼق اٌؼضائُ (:4/312) قواٌفش ّمقال الؼراّم و

أجابت وفؿتك أقسؿ طؾقفا هبا أصاطت  :يزطؿ أهؾ هذا العؾؿ أهنا تعظؿفا الؿالئؽة
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فالؿعزم يؼسؿ بتؾؽ إسؿاء طىل ذلؽ الؿؾؽ فقحضر الؼبقؾ  :فعؾت ما صؾب مـفاو

 ه.االشخص مـفؿ فقحؽؿ فقف بؿا يريد ومـ الجان الذي صؾبف أ

 َطأي١: ملاذا مسٝت ايت١ُُٝ بٗرا االضِ؟ 3
أنَّ مـ ون يف الجاهؾقة أن فقفا تؿام الشػاء، وا يعتؼدق: ٕهنؿ كاكمسُد دتُّح

ِؼجُ ادلصغٍذاخ ب. قائف الؿطؾوحصؾ طىل دوفعؾ ذلؽ فؼد تؿ شػاؤه، 

 (.1/491) األٌفاػ اٌفمهُحو

 ع١.ٚغري املػسٚع١ َٚطأي١: ضابط ايسق١ٝ املػس 4
  (:5735) اٌفرخ ّمقال الحافظ ابـ حجر 

ـَْد اْجتََِمِع َثاَلَثِة ُشُر قْجَؿَع اْلُعَؾََمُء َطَؾك َج َقْد أَ و َقك ِط  :طٍ واِز الرُّ

ِف َتَعاَلكقَأْن َيؽُ   بَِؿا ُيْعَرُف  وأَ  ،بِالؾَِّساِن اْلَعَربِلِّ وِصَػاتِِف وبَِلْسَؿائِِف  وأَ  ،َن بَِؽاَلِم الؾَّ

ـْ َغقِْرهِ 
 .َمْعـَاُه مِ

ُر بَِذاتَِفاو  َٓ ُتَمثِّ ْقَقَة  ِف َتَعاَلك ،َأْن ُيْعَتَؼَد َأنَّ الر  كَِفا قا فِل كَ قاْخَتَؾػُ و ،َبْؾ بَِذاِت الؾَّ

ـَ اْطتَِبارِ و ،َشْرًصا
َٓ ُبدَّ مِ ُف  اِجُح َأكَّ رُ  الرَّ ٍُ َفِػلَرةِ قِط اْلَؿْذكُ والش  ُِِغٍِ ـْ  َصِذُِخ 

مِ

ـِ َمالٍِؽ َقاَل قَحِديِث طَ  ل فِل اْلَجاِهؾِقَِّة َفُؼْؾـَا َيا َرُس  :ِف ْب
َكْقَػ َتَرى  ،َل الؾَّفِ قُكـَّا َكْرقِ

ـْ فِقِف ِشْركٌ ا َطَؾلا ُرَقاُكْؿ قاْطرُِا » :َفَؼاَل  ؟فِل َذلَِؽ  َقك َما َلْؿ َيُؽ ـْ و (1)«َٓ َبْلَس بِالرُّ
َلُف مِ

َقك ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَكَفك َرُس  ،َحِديِث َجابِرٍ  ـْ الر  ـِ َحْزمٍ  وَفَجاَء آُل َطْؿرِ  :َط َيا  :اقَفَؼالُ  :ْب

ُف َكاَكْت ِطـَْدَكا ُرْقَقةٌ  ،َل الؾَّفِ قَرُس  ـَ  ،إِكَّ
 :َفَؼاَل  :ا َطَؾْقفِ قَفَعَرُض  :َقاَل  .اْلَعْؼَرِب َكْرقِل بَِفا مِ

ـَْػْعفُ  ،َما َأَرى َبْلًسا» ـَْػَع َأَخاُه َفْؾَق ـِ اْسَتَطاَع َأْن َي   .(2)«َم

 .(2211) برقؿ أخرجف مسؾؿ (1)

 .(2199) برقؿ أخرجف مسؾؿ (2)
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َؽ قَ و َبْت َمـَْػَعُتَفاوَفَلَجازُ  :مِ قُعؿُ ٌم بَِفَذا الْ قَقْد َتَؿسَّ َلْؿ ُيْعَؼْؾ  قلَ و ،ا ُكؾَّ ُرْقَقٍة ُجرِّ

ـْ َدلَّ َحِديُث طَ  ،َمْعـَاَها
ْرِك ُيْؿـَُع قَلؽِ َقك ُيَمدِّي إَِلك الشِّ ـَ الر 

ُف َمْفَؿا َكاَن مِ َٓ وٍف َأكَّ َما 

َي إَِلك الشِّ  ـُ َأْن ُيَمدِّ َٓ ُيْمَم ِخرُ وَفَقْؿَتـُِع اْحتَِقاًصا  :ْركِ ُيْعَؼُؾ َمْعـَاُه  ْٔ ْرُط ا  .َٓ ُبدَّ مِـْفُ  الشَّ

ـِ ُز قَٓ َتجُ  :مٌ قَقاَل قَ و ـَ اْلَعْق
َّٓ مِ ْقَقُة إِ َم فِل  ،الؾَّْدَغةِ والر  ـِ )َكَؿا َتَؼدَّ َباِب َم

ـٍ  (ىقاْكتَ  ـِ ُحَصْق ـْ َحِديِث ِطْؿَراَن ْب
ـٍ أَ »مِ ـْ َطْق ٓا ِم  .(1)«ُحَؿةٍ  وَٓ ُرْقَقَة إِ

ْققَةِ  ُأِجقَب بَِلنَّ َمْعـَك اْلَحْصرِ و َفَقْؾَتِحُؼ  :فِقِف َأكَُّفَؿا أصؾ ُكؾِّ َما َيْحتَاُج إَِلك الر 

ـِ َج  ـْ بِِف َخَبٌؾ أَ قبِاْلَعْق ْشتَِراكَِفا فِل كَ َذلَِؽ  قَكحْ وَمسٌّ  واُز ُرْقَقِة َم
ِ
ـْ قٓ كَِفا َتـَْشُل َط

ـْ إِْكِسل  أَ قَأْح 
ـْ َقْرٍح وِجـِّل   واٍل َشْقَطاكِقٍَّة مِ

ؿِّ ُكؾ  َما َطَرَض لِْؾَبَدِن مِ َيْؾَتِحُؼ بِالس 

ـَ اْلؿَ قَكحْ و
قَِّة قِه مِ ؿِّ ِديِث مِْثُؾ َح  َد فِل َحِديِث َأَكسٍ وَأبِل َداَقَع ِطـَْد وَقْد وادِّ الس 

ٍُ فِلو (2)«َدمٍ  وأَ » :َزادَ و ،ِطْؿَرانَ  ـْ َصِريِؼ يُ  ُِِغٍِ
ـِ اْلَحاِرِث قمِ ِف ْب ـِ َطْبِد الؾَّ  ،ُسَػ ْب

ـْ َأَكسٍ  َص َرُس  :َقاَل  ،َط ـِ »فِل  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَرخَّ ـَ اْلَعْق َقك ِم فِل و (3)«الـاْؿَؾةِ والُحَؿِة والرُّ

ُُذنِ و» :َحِديٍث آَخرَ  ْٕ َبِل َداو ،(4)«ا
ِ
ـْ وٕ

َػاِء بِـِْت َطْبِد الؾَّفُ َد مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َحِديِث الشِّ

ـَ َهِذهِ » :َقاَل َلَفا َٓ َتْعَؾِؿق ٌح َتْخُرُج فِل والـَّْؿَؾُة ُقرُ و (5)«َقَة الـاْؿَؾةِ ُرقْ  -َيْعـِل َحْػَصةَ  -َأ

ـَ اْلَجَسدِ واْلَجـِْب 
َْفَضؾِ  ،اْلُؿَراُد بِاْلَحْصرِ  :قِقَؾ و .َغْقِرِه مِ ْٕ  .ْكَػعُ َٓ ُرْقَقَة أَ  :َأْي  ،َمْعـَك ا

َّٓ ذُ  :َكَؿا قِقَؾ   .اْلَػَؼارِ  وَٓ َسْقَػ إِ

 .(، وهق حديث صحقح2157(، والترمذي )3884(، وأبق داود )19918أمحد )أخرجف  (1)

 .( بنسـاد ضعقػ، فقف شريؽ الؼاضل، وهق سقئ الحػظ3889أبق داود )أخرجف  (2)

 .(2196مسؾؿ برقؿ )أخرجف  (3)

 .( مـ حديث أكس 5719البخاري برقؿ )أخرجف  (4)

(، وأمحد 2185(، وإسحاق )23541(، وأخرجف أيًضا ابـ أبل شقبة )3887أبق داود )أخرجف  (5)

(، والـسائل يف الؽبرى 3177(، وابـ أبل طاصؿ يف أحاد والؿثاين )27195و ،26451)

(، 24/313، و23/217(، والطبراين )7184، و7183(، والطحاوي يف شرح الؿعاين )7511)

، وهق حديث (، ويف بعض هذه الؿصادر، أن الحديث مـ مسـد حػصة 6888والحاكؿ )

 .صحقح بطرقف
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َقك َما َيؽُ  :مٌ قَقاَل قَ و ـَ الر 

ُن فِقِف َما واْلَؿْلذُ و ،ِع اْلباََلءِ ققُ وُن َقْبَؾ قاْلَؿـِْفل  َطـُْف مِ

ُف َمْلُخ وفِقِف َكَظٌر وَغْقُرُهَؿا واْلَبْقَفِؼل  وبـ َطْبِد اْلَبرِّ اِطِف ذكره ققُ وَكاَن َبْعَد  ـَ قَكَلكَّ
ٌذ مِ

ِذي ُقِرَكْت فِقِف التََّؿائُِؿ بالرقك َفلْخرج َأبُ  َصححُف اْلَحاكِؿ و ماجفبـ اود وَدا قاْلَخَبِر الَّ

َقك »: دٍ َرَفَعفُ قبـ َمْسعُ اَطـ  ،د َطـَْفاقبـ َمْسعُ ابـ أخل َزْيـَب اْمَرَأة امـ َصِريؼ  إِنا الرُّ

ةٌ و. (1)«كٌ َلَة ِشْر قالتِّ والتاََمئَِؿ و   .فِل اْلَحِديِث قِصَّ

ََحاِديِث اْستِْعَؿاُل َذلَِؽ َقْبَؾ وقال:  ْٕ ِطِف َكَؿا َسَقْلتِل َقِريًبا فِل ققُ وَقْد َثَبَت فِل ا

ُجَؾ ) ل الرَّ
ـْ َحِديَث  (َباِب اْلَؿْرَأِة َتْرقِ

ُف   َطائَِشةَ  مِ ى إَِلك فَِراِشِف وأَ إذا  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأكا

ـُْػُث بِاْلُؿعَ  َْكبَِقاءَأَحاِديث )مضك فِل و ،(2)اْلَحِديَث  ..ْجَففُ وَيْؿَسُح بِِفََم وَذاِت قَي ْٕ  (ا

ُف بـ َطبَّاٍس اَحِديث  ـَ قَكاَن ُيعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأكا ـْ ُكؾِّ وُذ اْلَحَس ِة ِم ِف التااما ـَ بَِؽؾََِمِت الؾا اْلُحَسْق

 .(3)اْلَحِديَث  َهاماةٍ وَشْقَطاٍن 

ـْ َحِديِث َخ و 
َح التِّْرمِِذي  مِ ًٓ َفَؼاَل » :ًطاقَلَة بِـِْت َحؽِقٍؿ َمْرفُ قَصحَّ ِز ـْ ـْ َكَزَل َم َم

ُه َشْلٌء قَأطُ  ـْ َشرِّ َما َخَؾَؼ َلْؿ َيُضرا ِف التاامااِت ِم ِطـَْد َأبِل و (4)«َل قَحتاك َيَتَح ُذ بَِؽؾََِمِت الؾا

ـْ َأْسَؾَؿ وَد وَدا
ـْ َرُجٍؾ مِ ـْ َأبِقِف َط ـِ َأبِل َصالٍِح َط ـْ ُسَفْقِؾ ْب لِّ بَِسـٍَد َصِحقٍح َط

الـََّسائِ

قَْؾَة َفَؾْؿ َأَكْؿ َفَؼاَل َلُف الـَّبِل   :َرُجٌؾ َفَؼاَل  َجاءَ  ـَ َأْمَسْقَت  قلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصُلِدْغُت الؾَّ ُقْؾَت ِحق

ـْ َشرِّ َما َخَؾَؼ قَأطُ  ِف التاامااِت ِم كَ ُذ بَِؽؾََِمِت الؾا  .(5)«َلْؿ َيُضرا

ََحاِديُث فِل َهَذا اْلَؿْعـَك مَ و ْٕ ـَ قُج قا
َقك َأَخص  مِ ـْ َيْحَتِؿُؾ َأْن ُيَؼاَل إِنَّ الر 

َدٌة َلؽِ

َقك َمْشفُ إٓ و ،ذِ قالتَّعَ  ِف  ِطقَِّة اْلَػَزِع إَِلكوَٓ ِخاَلَف فِل َمْشرُ و ،رٌ قَفاْلِخاَلُف فِل الر  الؾَّ

ْلتَِجاِء إَِلْقِف فِل ُكؾِّ َما وَتَعاَلك 
ِ
 .قَّعقَما يتَ وقع وآ

 .بابمخرج يف أحاديث ال حسـ: (1)

 .(5748أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 .(3371أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.2718(، وهق كذلؽ يف مسؾؿ )3437أخرجف الترمذي برقؿ ) (4)

 .مخرج يف أحاديث الباب حسـ: (5)
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ـِ اَقاَل و ق َقك بِاْلُؿعَ  :بـ التِّ ـْ َأْسَؿاِء الؾَِّف هُ وَذاِت قالر 

 َحاكِل  والطِّب  الر   قَغْقِرَها مِ

َػاُء بِنِ إذا  ـَ اْلَخْؾِؼ َحَصَؾ الشِّ
َْبَراِر مِ ْٕ ا َطزَّ َهَذا َكاَن َطَؾك لَِساِن ا ِف َتَعاَلك َفَؾؿَّ ْذِن الؾَّ

تِل َيْسَتْعِؿُؾَفا و ،ُع َفِزَع الـَّاُس إَِلك الطِّبِّ اْلُجْسَؿاكِلِّ قالـَّ  َقك اْلَؿـِْفل  َطـَْفا الَّ تِْؾَؽ الر 

ُم  ِـّ َلُف َفَقْلتِل بُِلمُ واْلُؿَعزِّ ِطل َتْسِخقَر اْلِج ـْ َيدَّ ـْ َحؼ  ٍر ُمْشتَبِفَ قَغْقُرُه مِؿَّ
بٍَة مِ ٍة ُمَركَّ

ـِ قَأْسَؿائِِف َما َيُش وَباصٍِؾ َيْجَؿُع إَِلك ِذْكِر الؾَِّف و َقاصِق ـْ ِذْكِر الشَّ
ْستَِعاَكِة بِِفْؿ وُبُف مِ

ِ
آ

َقاوإِنَّ اْلَحقََّة لَِعَدا :ُيَؼاُل و ،ُذ بَِؿَرَدتِِفؿْ قالتَّعَ و ْبِع ُتَصاِدُق الشَّ ـَ تَِفا لِْلِْكَساِن بِالطَّ صِق

ـِ َأَجاَبْت فنذا كِِفْؿ َأْطَداَء َبـِل آَدَم قلِؽَ  قَاصِق َم َطَؾك اْلَحقَِّة بَِلْسَؿاِء الشَّ ـْ وَطزَّ
َخَرَجْت مِ

َْسَؿاِء َساَلْت َسؿُ إذا  َكَذا الؾَِّديغُ و ،َمَؽاكَِفا ْٕ ْكَسانِ قُرقَِل بِتِْؾَؽ ا ـْ َبَدِن اإْلِ
 :ُمَفا مِ

ـَ الر  
ِف َفؾَِذلَِؽ ُكِرَه مِ ـْ بِِذْكِر الؾَّ ًة وَقك َما َلْؿ َيُؽ بِالؾَِّساِن اْلَعَربِلِّ الَِّذي وَأْسَؿائِِف َخاصَّ

ْركِ قُيْعَرُف َمْعـَاُه لَِقؽُ  ـَ الشِّ
ِف ُطَؾَؿاُء و ،َن َبِريًئا مِ َقك بَِغْقِر كَِتاِب الؾَّ َطَؾك َكَراَهِة الر 

ََمةِ  ْٕ   .ا

ٍََشالاٌشَُّلً  : َقاَل اْلُؼْرُصبِل  و   :َشُح َأْلَغا

َٖا َٓ ُيْعَؼُؾ َمْعـَاُه َفَقِجُب اْجتِـَاُبفُ  :َأَحُد ا  لَِئالَّ  َما َكاَن ُيْرَقك بِِف فِل اْلَجاِهؾِقَِّة مِؿَّ

ْركِ  وَن فِقِف ِشْرٌك أَ قَيؽُ    .ُيَمدِّي إَِلك الشِّ

ِف أَ  :ايجَّاِْٞ  .ًرا َفُقْسَتَحب  قَكاَن َمْلثُ فنن  زُ قَفَقجُ  :بَِلْسَؿاِئفِ  وَما َكاَن بَِؽاَلِم الؾَّ

ـْ َمَؾٍؽ أَ  :ايجَّاِيُح
ِف مِ ـَ اْلَؿْخؾُ  وَصالٍِح أَ  وَما َكاَن بَِلْسَؿاِء َغْقِر الؾَّ

َقاِت قُمَعظٍَّؿ مِ

 .َكاْلَعْرشِ 

ـَ الْ  :َقاَل 
ـَ اْلَؿْشرُ و ،اِجِب اْجتِـَاُبفُ قَفَفَذا َفَؾْقَس مِ

 وَٓ مِ
ِ
ـُ آ ْلتَِجاَء ِع الَِّذي َيتََضؿَّ

َك بَِلْسَؿائِفِ و ،إَِلك الؾَّفِ  ـَ َتْعظِقَؿ اْلُؿْرَقك بِِف  (1)َلكوُن َتْرُكُف أَ قَفَقؽُ  :التََّبر  َّٓ َأْن َيَتَضؿَّ إِ

ِف َتَعاَلك  .َفَقـَْبِغل َأْن ُيْجَتـََب َكاْلَحؾِِػ بَِغْقِر الؾَّ

 بؾ الرققة بلسؿاء الؿالئؽة، وإكبقاء، والصالحقـ مـ الشرك باهلل الذي يجب اجتـابف. (1)
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ـِ  :لربقعاَقاَل وقال الحافظ:  افِِعلَّ َط َٓ َبْلَس َأْن ُيْرَقك َسَلْلُت الشَّ ْققَِة َفَؼاَل  الر 

ِف  ـَ َقاَل َكَعؿُ وبِؽَِتاِب الؾَّ ِف ُقْؾُت َأَيْرقِل َأْهُؾ اْلؽَِتاِب اْلُؿْسؾِِؿق ـْ ذِْكِر الؾَّ
إذا  َما ُيْعَرُف مِ

ـْ كَِتاقَرقَ 
ِف ا بَِؿا ُيْعَرُف مِ   .بِِذْكِر الؾَّفِ وِب الؾَّ

ُّىعَِّأفِل و ٌْ ةِ قَبْؽٍر َقاَل لِْؾَقفُ  َأنَّ َأَبا ا تِل َكاَكْت ترقك َطائَِشة ِديَّ ارققفا  : الَّ

ْقَقِة بِاْلَحِديَدِة وبـ اى ورو .(1)بِؽَِتاب اهلل ـْ َمالٍِؽ َكَراَهَة الرُّ َطْؼِد واْلِؿْؾِح وْهٍب َط

ـْ َأْمِر الـَّاِس اْلَؼِديؿَ والَِّذي َيْؽُتُب َخاَتَؿ ُسَؾْقَؿاَن واْلَخْقِط 
ـْ َذلَِؽ مِ  .َقاَل َلْؿ َيُؽ

َكِرَهَفا و ،مٌ قَفَلَجاَزَها قَ اْخُتؾَِػ فِل اْستِْرَقاِء َأْهِؾ اْلؽَِتاِب  : َقاَل اْلََمِزِريُّ و

لُ قَمالٌِؽ لِئاَلَّ َيؽُ  ا َبدَّ ـْ َأَجاَز بَِلنَّ مِثَْؾ َهَذا َيْبُعُد َأْن َيؼُ و ،هُ قَن مِؿَّ  قهُ وُه قلُ قَأَجاَب َم

َٓ قَكالطِّبِّ َس  ـُ َأْن َيؼُ  اٌء َكاَن َغْقُر اْلَحاِذِق  َل ِحْرًصا وَل قُيْحِس اْلَحاِذُق َيْلَكُػ َأْن ُيَبدِّ

ُف َيْخَتؾُِػ بِاْختاَِلِف و .يِج ِصـَاَطتِفِ وْصِػِف بِاْلِحْذِق لَِترْ وَطَؾك اْستِْؿَراِر  اْلَحؼ  َأكَّ

َْشَخاص  ْٕ َْح وا ْٕ ـِ اْلُحرُ اُسئَِؾ وال قا اَلِم َط َٓ  ِف اْلُؿَؼطََّعةِ وبـ َطبِْد السَّ َفَؿـََع مِـَْفا َما 

ـْ َلْؿ و ،َن فِقَفا ُكْػرٌ قُيْعَرُف لِئاَلَّ َيؽُ  َقك َأْصاًل فِل َباِب َم ـْ َمـََع الر  َسَقْلتِل اْلَؽاَلُم َطَؾك َم

ُف َتَعاَلكقَيْرِق َبْعَد َخْؿَسِة َأبْ   ه.ااٍب إِْن َشاَء الؾَّ

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 24/283) يوٌَفَراِع اىَِِج

ـْ َأْن َيْدطُ قُكؾ  اْسٍؿ َمْجفُ  َل بِِف َفْضاًل َط
ََحٍد َأْن َيْرقِ

ِ
َطَرَف َمْعـَاَها  قلَ وبِِف  قٍل َلْقَس ٕ

َف بَِغْقِر إَْسَؿاِء الَعَربِقَِّة. قَأكَُّف َصِحقٌح َلُؽِرَه َأْن َيْدطُ و  هاالؾَّ

 كالمف طؾك الجؿع بقـ حديث رة الػاحتة ّمقّم تػسقر سقال ابـ رجب و

ِْ:ىفُٗ َج :مـ الرققة، قال ملسو هيلع هللا ىلصرد طـ الـبل و ماوالباب،   اَتا

قولؽ يف أإكَّؿا كان ذوكسُخف،  أحُدُٖا: رك، فُعؾِّؼ  كل إمر، ٕنَّ الر  َمظـَّة الشِّ

: َأنَّ َأَبا َبْؽٍر ( 2/943الؿقصل ) أخرجف مالؽ يف (1) ـِ ْحؿ ـْ َطْؿَرَة بِـِْت َطْبِد الرَّ ـِ َسِعقٍد، َط ـْ َيْحَقك ْب َط

يَؼ َدَخَؾ َطَؾك َطائَِشَة  دِّ ٌة َتْرقِقَفا. َفَؼاَل َأبُ قَيفُ وِهَل َتْشَتؽِل. والصِّ   قِديَّ
ِ
 .َبْؽٍر: اْرقِقَفا بِؽَِتاِب اهلل

: ؿرة تحؽل الؼصة، وهل مل تدركفا، ولؽـ لعؾفا أخذهتا طـ طائشة وإثر ضاهره اإلرسال: ٕن ط

 فؼد كاكت مالزمة لفا، كثقرة الرواية طـفا.
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ِل إمر الؼصُد َحسؿ َمادة وكان يف أوالُحؽؿ بالؿظـَّة، ثؿ ُطؾِّؼ بالحؼقؼة، ٓ سقَّؿا 

رِب يف الظ رال رك بالؽؾقَّة، كؿا ُكفل طـ الش  ص فقفا.وشِّ ْؽِر، ثؿ ُرخِّ  ِف ٕكَّفا َمظـَُّة الس 

 ه.اأضفر قهوِشرٌك يف كػِسف،  قأن ُيْحَؿؾ ذلؽ طىل ما ه ايجاْٞ:ٚ

 (: 1/118) االعرغاشح َكََم فِل كَِتاِب َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم و

فـفك  ،«اؽـ شركً تٓ بلس بالرقك ما مل » :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  اٌصذُخ يفو

 ڈ ڈ ڎ﴿ :كؿا قال تعاىل ،طـ الرقك التل فقفا شرك كالتل فقفا استعاذة بالجـ

  .{6}اجلن: [ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

س يف حؼ إقسام التل يستعؿؾفا بعض الـاولفذا هنك العؾؿاء طـ التعازيؿ و 

 :ٓ يعرف معـاه مـ ذلؽ ا طـ كؾ ماقبؾ هن ،غقره التل تتضؿـ الشركوع والؿصر

 ه.ان فقف شرك بخالف ما كان مـ الرقكقخشقة أن يؽ

 َطأي١: حهِ تعًٝل ايت١ُُٝ. 5
مـع مؿا وهذا كؾف تحذير و (:17/163) اٌرّهُذّم قال ابـ طبد البر 

تصرف ون أهنا تؼقفؿ قيظـ ،الؼالئدوئؿ مـ تعؾقؼ التؿا ،نقكان أهؾ الجاهؾقة يصـع

 :ٓ شريؽ لف ،الؿبتظوالؿعايف  قهوجؾ وذلؽ ٓ يصرفف إٓ اهلل طز و ،البالء طـفؿ

 هان مـ ذلؽ يف جاهؾقتفؿ.قا يصـعقطؿا كاك ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قفـفاهؿ رس

هل َخَرزات كاكت و ،مجع تِؿقؿة :اٌرّائُ :إٌهاَحّمقال ابـ إثقر و

. قال: فلْبطؾفا اإلسالم :ن هبا العقـ يف زْطؿفؿقٓدهؿ َيتَّؼُ وىل أالعرب ُتعّؾؼفا ط

ا هبا وٕهنؿ أراد :اؾفا شركً إكؿا جعو ،الشػاءواء ون أهنا تؿام الدَّ وا يعتؼدقكلهنؿ كاك

 ه.ادافِعف قا دْفع إَذى مـ غقر الّؾف الذي هقفطؾب :بة طؾقفؿقؽتؿدْفع الؿؼادير ال

التََّؿائُِؿ َجْؿُع َتِؿقَؿٍة و (:5735) اٌفرخّم قال الحافظ ابـ حجر و

ْأِس َكاكُ  وِهَل َخَرٌز أَ و َن َأنَّ َذلَِؽ َيْدَفُع وِة َيْعَتِؼدُ ا فِل اْلَجاِهؾِقَّ ققاَِلَدٌة ُتَعؾَُّؼ فِل الرَّ

َفاِت  ْٔ ًػا َشْلٌء َكاَكِت اْلَؿْرَأُة َتْجؾُِب بِِف و واقَفْتِح الْ وَلُة بَِؽْسِر اْلُؿَثـَّاةِ قالتِّ وا ِم ُمَخػَّ الالَّ
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ْحِر  قهُ وِجَفا وَمَحبََّة زَ  ـَ السِّ

َكَُّفؿُ وَضْرٌب مِ
ِ
ْرِك ٕ ـَ الشِّ

ا َدْفَع وَأَرادُ  إِكََّؿا َكاَن َذلَِؽ مِ

ـْ ِطـِْد َغْقِر الؾَّفِ  َجْؾَب اْلَؿـَافِعِ واْلَؿَضارِّ 
 ه.امِ

ْرِك ُلبُْس : وراب اٌرىدُذّمهاب ققال اإلمام ُمؿد بـ طبد الو ـَ الشِّ
مِ

 ے ے ھ ]ل اهلل تعاىل: ققو َدْفِعفِ  وِهَؿا لَِرْفِع الَبالِء أَ قَكحْ والَخْقِط والَحْؾَؼِة 

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 .{34}الزمر: [           ﯁ ﯀ ﮿

 شرك: بلكفقد جاءت آثار طـ الصحابة يف الحؽؿ طىل ذلؽ و عبد اهلل:ىقال أب

ـُ َأبِل َشقَْبَة  َِّففِْل َقاَل اإِلَماُم اْب  (:7/373) ادُلَص

ـْ  ـُ َسْعٍد، َط َثـَا َلقُْث ْب َثـَا َشَباَبُة، َقاَل: حدَّ ـِ َحدَّ ـْ ُطْؼَبَة ْب ـْ َأبِل الَخْقِر، ط َيِزيَد، َط

ـَ اإلِ ِْكَسْان قَطامٍِر، َقاَل: مَ 
 الطِّْػِؾ ِشْرٌك.وِضُع التَِّؿقَؿِة مِ

. ـِ ْقَخْق  إِْسـَاُدُه َصِحقٌح، ِرَجاُلُف ِرَجاُل الشَّ

ـُ َأبِل َشْقبََة و َِّففِْل َقاَل اإِلَماُم اْب  (:7/373) ادُلَص

َثـَا أَ  لٌّ وُمَعا قبُ َحدَّ
ـْ ُحَذْيَػَة، َقاَل: َدَخَؾ َطؾِ ـْ َأبِل ضِْبَقاَن، َط ـِ إَْطَؿِش، َط َيَة، َط

َجَد فِل َطُضِدِه َخْقًطا، َقاَل: َفَؼاَل: َما َهَذا؟ َقاَل: َخقٌْط ُرقَِل لِل قُدُه، فَ قَطَؾك َرُجٍؾ َيعُ 

ْقُت قفِقِف، َفَؼَطَعُف، ُثؿَّ َقاَل: لَ   َطَؾْقَؽ.مِتَّ َما َصؾَّ

. ـِ ْقَخْق  إِْسـَاُدُه َصِحقٌح، ِرَجاُلُف ِرَجاُل الشَّ

حدثـا محؿد بـ (: 116سػ آية )قرة يقيف تػسقره سقال ابـ أبل حاتؿ و

ؿد ثـا محاد بـ سؾؿة، طـ طاصؿ كس بـ محقشؽاب، ثـا يإالحسقـ بـ إبراهقؿ بـ 

 وفؼطعف أ اى يف طضده سقرً أل، طـ طزرة قال: دخؾ حذيػة طىل مريض فرقحإ

 .{116}يوسف: [ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: اكتزطف، ثؿ قال

لؽـ لألثر صريؼ و، إٓ أن طزرة مل يسؿع مـ حذيػة رجال إسـاده ثؼات: 

 ى هبا:قأخرى يتؼ
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ـُ َأبِل َشْقبََة و َِّففِْل َقاَل اإِلَماُم اْب  (:7/373) ادُلَص

ـْ َيِزيَد، ـُ ُمْسِفٍر، َط َثـَا َطؾِل  ْب ـُ  َحدَّ ْهٍب، َقاَل: اْكَطَؾَؼ وَقاَل: َأْخَبَركِل َزْيُد ْب

ـَ الـََّخِع َيعُ 
َدَخْؾُت واْكَطَؾْؼُت َمَعُف، َفَدَخَؾ َطَؾْقِف وُدُه، َفاْكَطَؾَؼ قُحَذْيَػُة إَِلك َرُجٍؾ مِ

َهَذا فِل ومِتَّ قَمَعُف، َفَؾَؿَس َطُضَدُه، َفَرَأى فِقِف َخْقًطا، َفَلَخَذُه َفَؼَطَعُف، ُثؿَّ َقاَل: لَ 

ْقُت َطَؾْقَؽ.  َطُضِدَك َما َصؾَّ

 إثر حسـ بالطريؼقـ.وإسـاده ضعقػ: يزيد بـ أبل زياد ضعقػ، 

ن ققد يؽون شرًكا أكبر، قالتعؾقؼ لؾتؿائؿ قد يؽ عبد اهلل غفر اهلل له:ىقال أب

اطتؼد إذا  ن شرًكا أكبرقيف قؾب صاحبف: فقؽ نقيؽ ذلؽ باختالف ماوشرًكا أصغر، 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿لف تعاىل: قتجؾب الـػع بـػسفا: لؼوأهنا تدفع الضر، 

ن شرًكا قيؽوأية،  {34}الزمر: [ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

لؽـ جعؾ واهلل تعاىل،  قيجؾب الـػع هواطتؼد أن الذي يدفع الضر، إذا  أصغر،

سببًا:  ٓ قدريًّاوسبًبا: ففذا شرك أصغر: ٕكف جعؾ ما لقس سبًبا شرطقًّا،  التعؾقَؼ 

اكتشر بقـ الـاس يصؾ و ،استؿر طؾقفإذا  اإلكسانفنن  ٕكف ذريعة إىل الشرك إكبر:و

 الضر مـفؿا.وإىل أن يعتؼد البعض أن الـػع 

يعتؼد فقف اطتؼاد  قهو ،طىل أنَّ الرجؾ طؾؼف ما حذيػة و ُيحؿؾ كالم طظو

 ؿاُيحؿؾ طىل أهن وأهذا شرٌك أكبر. والضر، وأهؾ الجاهؾقة، يعتؼد أنَّ مـف الـػع 

رد طـ مجاطة مـ وهذا قد وإن مل يصؾ إىل حد الؽػر، والزجر طـ هذا العؿؾ،  اأراد

ب كؿا ترك الـبل قن الصالة طىل مرتؽبل بعض كبائر الذكقأهنؿ يترك قهوالسؾػ، 

 .(1)الصالة طىل مـ قتؾ كػسف ملسو هيلع هللا ىلص

 .( طـ جابر بـ سؿرة 978أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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 حٝد:ٛال تٓايف ايتٚش فعًٗا، ٛاألضباب اييت جي 6 
أسباب طرفت وهل الشرطقة. وباب طرفت بالشرع، أس األعثاب لغّاْ:

كان أثرها وهل الؼدرية، فإسباب الؼدرية هل التل طرفت بالتجربة، وبالتجربة، 

 تتابع قهذا، فؾون هـاك طالقة بقـ هذا، قأن تؽ :معـك )أثرها ضاهًرا(وضاهًرا، 

ذلؽ ب لقس مـ إسباب الشرطقة فال يعدوالـاس طىل طؿؾ شلء لقس لف أثر ضاهر، 

ا، بؾ  ُطؾؿ أن بعض إمراض يـػع  قلؽـ لتزيقـ الشقطان لفؿ،  مـ قهسبًبا قدريًّ

ربط  ق، لؽـ للقس بؿحرم فنكفد طالقة بقـفَم: قجوفقفا ربط خقط ّم طرق مثاًل، مع 

: شػل الؿريض قلوز حتك قلقس هـاك أثر ضاهر بقـفؿا: فال يج فنكفمـ الحؿك: 

جد أمل مـ أٓم بسبب ققد ي فنكفٓ يعتؿد طىل هذا: ٕكف مـ تزيقـ الشقطان:  فنكف

فقظـ  ن هذا إمر الؿبتدع كالخقط يؽػ شره،ق، فؾؿا يػعؾفقف أن الشقطان يـخس

 لخقط مثاًل.تعؾقؼ ا الـاس أن هذا بسبب

ايتخرٜس َٔ االعتُاد ٚ ب ايعٌُ باألضباب ايػسع١ٝ اييت أَس اهلل بٗاٛجٚ 7
 :عًٝٗا

ُّ َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم   (: 8/137) يوِع اٌَفَراىَِِج

َْسَباِب قَقاَل َبْعُض اْلُػَضاَلِء: َتَؽؾََّؿ قَ  ْٕ ـْ الـَّاِس فِل إْبَطاِل ا
َبائِِع وى قاْلؼُ وٌم مِ الطَّ

ِء َيؼُ قا اْلُعَؼاَلَء َطَؾك ُطؼُ قَفَلْضَحؽُ  َٓ َٓ َيـَْبِغل لِْلِْكَساِن َأْن َيؼُ قلُ قلِِفْؿ. ُثؿَّ إنَّ َهُم َل قَن 

ُف َشبَِع بِاْلُخْبِز  َف َيْخُؾُؼ ورُ وُل َشبِْعت ِطـَْدُه قَي بِاْلَؿاِء َبْؾ َيؼُ ورُ وإكَّ يت ِطـَْدُه: َفنِنَّ الؾَّ

َبعَ  يَّ و الشِّ ـْ اْلحَ  قَكحْ والرِّ
َٓ بَِفاقَذلَِؽ مِ َهَذا و ،اِدِث ِطـَْد َهِذِه اْلُؿْؼَتِرَكاِت بَِفا َطاَدًة: 

ـَّةِ وِخاَلُف اْلؽَِتاِب   .الس 

َف َتَعاَلك َيؼُ    ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿ُل: قَفنِنَّ الؾَّ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
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َيةَ  {21}األعراف: [ ی ْٔ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿ :َتَعاَلك َقاَل و ،ا

 .{163البقرة:} ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

َقاَل و ،{13}التوبة: [ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َقاَل َتَعاَلك و 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 .{27}التوبة: [ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 [ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿َقاَل و 

 [ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿َقاَل َتَعاَلك و ،{3}ق:

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿َقاَل َتَعاَلك و ،{33}األىعام:

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿َقاَل َتَعاَلك و ،{71}فاطر: [ ھ ہ

 ژ ڈ ڈ ڎ﴿ ،{11}النحل: [ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .{11}النحل: [ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 -لِِف قإَلك قَ  - {76}البقرة: [ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿َقاَل َتَعاَلك و 

 ڦ ڦ﴿ َقاَل و ،{76}البقرة: [ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ ،{12}ادائدة: [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 مِْثُؾ َهَذا فِل اْلُؼْرآِن َكثِقٌر. و ،{16}ادائدة: [ ڑ ژ ژ

ـْ الـَّبِلِّ و إِنا وَءٌة َطَؾك َأْهؾَِفا ُضْؾَؿًة قَر مَمْؾُ قإنا َهِذِه اْلُؼبُ » ملسو هيلع هللا ىلصَكَذلَِؽ فِل اْلَحِديِث َط

َف َجاِطٌؾ بَِصاَلتِل َطَؾْقِفْؿ كُ   مِْثُؾ َهَذا َكثِقٌر. و (1)«ًراقالؾا

، وهذه الؾػظة قد أطؾت: فالحديث يف ( مـ حديث أبل هريرة 956أخرجف بـحقه مسؾؿ ) (1)

(: هل زيادة مدرجة يف 1337) الػتحيادة، وقد قال الحافظ يف الصحقحقـ وغقرمها بدون هذه الز

هذا اإلسـاد مـ مراسقؾ ثابت. بقـ ذلؽ غقر واحد مـ أصحاب محاد بـ زيد، وقد أوضحت ذلؽ 

 .بقان الؿدرجبدٓئؾف يف كتاب 
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ـَ َأْبَطؾُ و ِذي ِء الَّ َٓ َْسَباَب قَكظِقُر َهُم ْٕ ـْ َأْبَطَؾ ا ِف َم َرَة فِل َخْؾِؼ الؾَّ َْسَباَب اْلُؿَؼدَّ ْٕ ا ا

ـَ َيُظـ  َطَة فِل َأْمِر اواْلَؿْشرُ  ِذي َطاِء قلؾَِّف: َكَالَّ الَِحِة وَن َأنَّ َما َيْحُصُؾ بِالد  َْطَؿاِل الصَّ ْٕ ا

ًرا َحَصَؾ بِدُ و ـْ اْلَخْقَراِت إْن َكاَن ُمَؼدَّ
 ِن َذلَِؽ.وَغْقِر َذلَِؽ مِ

ًرا َلْؿ َيْحُصْؾ بَِذلَِؽ. و  ـْ ُمَؼدَّ ـَ َقالُ وإِْن َلْؿ َيُؽ ِذي ِء َكَالَّ َٓ َأَفاَل » ملسو هيلع هللا ىلصؾـَّبِلِّ ا لِ قَهُم

. اْطَؿؾُ َكتاؽُِؾ َطَؾك اْلؽَِتاِب؟ وَكَدُع اْلَعَؿَؾ  َٓ ٌر لََِم ُخؾَِؼ َلفُ قَفَؼاَل  فِل و. (1)«ا َفُؽؾ  ُمَقسا

ـِ َأكَُّف  ـَ ُتَؼاًة وُرًقك كسترقل بَِفا: وى بَِفا، وَيًة َكَتَداو: َأَرَأْيت َأدْ َل الؾَّفِ قَيا َرُس قِقَؾ: الس 

ِف َشْقًئا؟ َفَؼاَل  ـْ َقَدِر الؾَّ
ـْ َقَدِر الؾافِ » :َكتَِّؼقَفا: َهْؾ َتُرد  مِ  .(2)«ِهَل ِم

ـْ اْلُعَؾََمِء:و ـْ َقاَل ِم َْسَباِب ِشْرٌك فِل التَّ  لَِفَذا َقاَل َم ْٕ ْلتَِػاُت إَلك ا
ِ
 قَمحْ و ِحقدِ قآ

َْسَباِب َأْن َتؽُ  ْٕ قَِّة و: ْجِف اْلَعْؼؾِ وَن َأْسَباًبا َتْغقِقٌر فِل قا َْسَباِب بِاْلُؽؾِّ ْٕ ـْ ا ْطَراُض َط اإْلِ

ْرِع.   َقْدٌح فِل الشَّ

َْسَباَب و ْٕ ُف ُسْبَحاَكُف َخَؾَؼ ا َجَعَؾ َهَذا َسَبًبا لَِفَذا َفنَِذا َقاَل اْلَؼائُِؾ واْلُؿَسبََّباِت: وَالؾَّ

ًرا َحَصَؾ بِدُ  َّٓ َلْؿ َيْحُصْؾ: َج وَبِب ِن السَّ وإْن َكاَن َهَذا ُمَؼدَّ َبِب قإِ ٌر بِالسَّ ُف ُمَؼدَّ اُبُف َأكَّ

ًرا بِدُ و َبِب: َكَؿا َقاَل الـَّبِل  وَلْقَس ُمَؼدَّ َف َخَؾَؼ لِْؾَجـاِة َأْهاًل َخَؾَؼُفْؿ َلَفا » :ملسو هيلع هللا ىلصِن السَّ إنا الؾا

 (3)«ُهْؿ فِل َأْصاَلِب آَبائِِفؿْ وَخَؾَؼ لِؾـااِر َأْهاًل َخَؾَؼُفْؿ َلَفا وُهْؿ فِل َأْصاَلِب آَبائِِفْؿ: و

ٌر لََِم ُخؾَِؼ َلُف قاْطَؿؾُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل و ا ا َفُؽؾ  ُمَقسا ُر لَِعَؿِؾ َأما َعاَدِة َفَسُقَقسا ـْ َأْهِؾ السا ـْ َكاَن ِم َم

َعاَدِة.  َؼاوَأْهِؾ السا ـْ َأْهِؾ الشا ـْ َكاَن ِم ا َم َؼاوَأما ُر لَِعَؿِؾ َأْهِؾ الشا  .(4)«ةِ وِة َفَسُقَقسا

ـِ َمْسعُ و  ـْ اْب ـِ َط ِحقَحْق َثـَا َرُس   دٍ قفِل الصَّ  قهُ و ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَقاَل: َحدَّ

اِدُق اْلَؿْصدُ ا ـَ يَ » :ُق ولصَّ ِف َأْرَبِعق ـِ ُأمِّ  ُثؿا ُكْطَػًة ًما قإنا َأَحَدُكْؿ ُيْجَؿُع َخْؾُؼُف فِل َبْط

ُن ُمْضَغًة ِمْثَؾ َذلَِؽ ُثؿا ُيْرَسُؾ إَلْقِف اْلَؿَؾُؽ َفُقْمَمُر بَِلْرَبِع قُن َطَؾَؼًة ِمْثَؾ َذلَِؽ ُثؿا َيؽُ قَيؽُ 

 .( طـ طظ بـ أبل صالب 2647(، ومسؾؿ )4945أخرجف البخاري ) (1)

( مـ صريؼ أبل خزامة 3437(، وابـ ماجف )2165(، والترمذي )15474أخرجف أمحد ) اعقػ: (2)

 طـ أبقف بف، وهق حديث ضعقػ يف إسـاده أبق خزامة، وهق مجفقل.

 .( طـ طائشة 2662أخرجف مسؾؿ ) (3)

 .( طـ طظ بـ أبل صالب 2647(، ومسؾؿ )4945أخرجف البخاري ) (4)
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قِف الرُّ  وَشِؼل  أَ وَأَجَؾُف وَطَؿَؾُف وَكؾََِمٍت َفُقَؼاُل ُاْكُتْب ِرْزَقُف 

ـَْػُخ فِ ُح. َقاَل وَسِعقٌد ُثؿا ُي

ـَُف قَعَؿِؾ َأْهِؾ اْلَجـاِة َحتاك َما َيؽُ َكْػِسل بَِقِدِه إنا َأَحَدُكْؿ َلَقْعَؿُؾ بِ  يَالاذِ قفَ  ٓا وُن َبْق ـََفا إ َبْق

إِنا َأَحَدُكْؿ َلَقْعَؿُؾ وَفَقْسبُِؼ َطَؾْقِف اْلؽَِتاُب َفَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ الـااِر َفَقْدُخُؾَفا،  :ِذَراعٌ 

ـَُف قبَِعَؿِؾ َأْهِؾ الـااِر َحتاك َما َيؽُ  ٓا وُن َبْق ـََفا إ َفَقْسبُِؼ َطَؾْقِف اْلؽَِتاُب َفَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ  : ِذَراعٌ َبْق

 اكتفك.(1)«َأْهِؾ اْلَجـاِة َفَقْدُخُؾَفا

 (:49)حديث/ احلىُوَ ىجاِغ اٌؼٍ ّمقال الحافظ ابـ رجب 

كؾ ٓ يـايف السعل يف إسباب التل قدر اهلل سبحاكف قاطؾؿ أن تحؼقؼ التو

جرت سـتف يف خؾؼف بذلؽ ، فنن اهلل تعاىل أمر بتعاصل إسباب و، رات هبا والؿؼد

كؾ بالؼؾب طؾقف قالتو،  ارح صاطة لفقكؾ ، فالسعل يف إسباب بالجقمع أمره بالت

، ،{11}النساء: [ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿اىل: إيؿان بف، كؿا قال اهلل تع

 ،{61}األىفال: [ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿قال: و

 [ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿قال: و

الؽسب ول : يف السعيعـل -تستري: مـ صعـ يف الحركة قال سفؾ الو.  {11}اجلمعة:

كؾ حال قكؾ، فؼد صعـ يف اإليؿان ، فالتقمـ صعـ يف التو،  فؼد صعـ يف السـة -

 هاسـتف. الؽسب سـتف ، فؿـ طؿؾ طىل حالف ، فال يتركـو،  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 َطأي١ ايفسم بني ايتٛنٌ ع٢ً اهلل، ٚايعجص عٔ ايعٌُ: 8
ـُ الؼقِِّؿ    (:254ص) وراتٗ اٌشوحّم َقاَل اإِلَماُم اْب

ٌْفشق َتٌن ٌْؼجضَوا ؾ طؿؾ اْلؼؾب وطبقديتف : اٌرََّىولً َوا  اْطتَِؿاًدا :َأن التََّقك 

لعؾؿف بؽػايتف  :ورضا بَِؿا َيْؼِضقف َلفُ  ،وتػقيضا إَِلْقفِ  ،والتجاء إَِلْقفِ  ،اهلل وثؼة بِفِ  طىل

 ،ُمقر هبَاإِذا فقض إَِلْقِف َمَع قِقَامف بإسباب اْلَؿلْ  :ُسْبَحاَكُف َوحسـ اْختَِقاره لَعْبِدهِ 

َوَكاَن يؾبس ٓمتف  ،أطظؿ الؿتقكؾقـ ملسو هيلع هللا ىلص واجتفاده فِل َتْحِصقؾَفا فؼد َكاَن َرُسقل اهلل

 .مسعقد ( طـ ابـ 2643(، ومسؾؿ )3332أخرجف البخاري ) (1)
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َفَؽاَن متقكال فِل  :واختػك فِل اْلَغار َثاَلًثا ،بؾ َضاهر َيْقم أحد َبقـ درطقـ ،َوِدْرطف

َبب َبب ،السَّ  َٓ طىل السَّ

ٌَْؼجض َفُهَى َذِؼِغًُ اأَلَو ِٓأِا ا َِ  :َأدذمَها َأو ،ِش

َبب ا َأن يعطؾ السَّ ولعؿر اهلل إِكَّف لعجز  ،َوَيْزُطؿ َأن َذلِؽ تقكؾ ،َطجزا مِـْفُ  :فنمَّ

 .وتػريط

َبِب   ا َأن يؼقم بِالسَّ غافال َطـ اْلُؿَسّبب معرًضا  ،ُمْعَتؿًدا َطَؾْقفِ  ،َكاضرا إَِلْقفِ  :َوإِمَّ

َومل يعؾؼ قؾبف بِِف تعؾؼا َتاما بَِحْقُث  ،خاصرمل يثبت َمَعف َذلِؽ ال :َوإِن خطر بِبَالِفِ  ،َطـفُ 

َبب ،يؽقن قؾبف َمَع اهلل  .وطجزه تقكؾ ،َفَفَذا تقكؾف طجز ،وبدكف َمَع السَّ

َّاط عشفٌن ووعغا ِٗ اٌ َِىِضغ أمغُ ِفُ ََ٘زا   :َو

ِٔ ِٝ ؾ فأحد ايطَّسَف َْسَباب ُمَحافَظة طىل التََّقك  ْٕ  .ططؾ ا

َببططؾ التََّقك   :َٚايجَّاِْٞ  .ؾ ُمَحافَظة طىل السَّ

ؾ :َٚاِيٛضط بَِب  ،طؾؿ َأن َحِؼقَؼة التََّقك  َّٓ بِاْلؼقاِم بِالسَّ فتقكؾ طىل اهلل فِل  :َٓ يتؿ إِ

َبب َبب ،كػس السَّ َفُفَق مغرور مخدوع متؿـ  :َوزطؿ َأكف متقكؾ ،َوأما مـ ططؾ السَّ

وططؾ اْلَحْرث َواْلبْذر  ،وتقكؾ فِل ُحُصقل اْلَقَلد ،كؿـ ططؾ الـَِّؽاح والتسري

ْرع كؾ َوالشرب ،وتقكؾ فِل ُحُصقل الزَّ ْٕ بَع  ،وططؾ ا وتقكؾ فِل ُحُصقل الشِّ

َجاء .والري   .َواْلعجز َكظِقر التََّؿـِّل ،فالتقكؾ َكظِقر الرَّ

قد فقض إَِلْقِف َكَؿا ُيَػقض  ،َأن يتَّخذ الَعبْد ربف َوكقال َلفُ  :فذمُمح اٌرََّىولً

  .هنضتف وكصحف وأماكتف وخبرتف َوحسـ اْختَِقارهو ،لْؾَعامل بؽػايتف ،إَِلك َوكقؾفاْلُؿقكؾ 

وتقكؾ َلُف َأن يْسَتْخرج َلُف مـ حقؾتف َما  ،والرب ُسْبَحاَكُف قد َأمر َطبده بآحتقال

َويْسَعك َويْطؾب رزقف فِل َضَؿان َذلِؽ َكَؿا قدره  ،يصؾحف َفلمره َأن يحرث ويبذر

َٓ يعؾؼ قؾبف بَِغْقِرهِ  ،َودبرهُسْبَحاَكُف  بؾ َيْجَعؾ َرَجاَءُه َلُف  ،واقتضتف حؽؿتف َوأمره َأن 

القيف بِاْلَؽَػاَلِة  ،خبره َأكف ُسْبَحاَكُف الؿظ بِاْلقَكاَلةِ أو ،وتقكؾف َطَؾْقفِ  ،وخقفف مِـُْف وثؼتف بِفِ 

 ،حة ممثرا لؾدطةَوقعد كسالن َصالبا لؾرا ،فالعاجز مـ رمل َهَذا ُكؾف َوَراء َضفره
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ـْ  ،وسقلتقـل َما قدر يل طىل ضْعػل ،الرزق يْطؾب َصاحبف َكَؿا َيْطُؾبُف َأجؾف :َيُؼقل َول

 .هربت مـ ِرْزقِل َكَؿا أهرب مـ اْلَؿْقت لؾحؼـل َوَلق َأين ،أكال َما مل يؼدر يل َمَع ققيت

َؿا يْدريؽ َكقَػ قدر َوقد طؾؿت َأن الرزق ُمَؼّدر فَ  ،كعؿ َهَذا ُكؾف حؼ :َفُقَؼال َلفُ 

َوإِذا  ،َومـ َأي َوجف ،َفبَِلي َسَبب ،َوإِذا َكاَن بسعقؽ ،أم بسعل َغقْرك ،َلؽ بسعقؽ

َٓ كد ،كف يؼدر َلؽ إِْتَقاكف طػقا باَِل سعلأَفؿـ َأْيـ طؾؿت  :َخِػل َطَؾْقؽ َهَذا ُكؾف  ،َو

َفؼدر َلؽ  :َغْقركء سعك فِقِف لَوكؿ مـ َش  ،َفؼدر لغقرك :ء سعقت فِقفِ لفؽؿ مـ َش 

 .َفؽقػ طؾؿت َأن رزقؽ ُكؾف بسعل َغْقرك :َفنِذا َرَأْيت َهَذا طَقاًكا: رزقا

َْسبَاب َمَع   ْٕ َوَأْيًضا َفَفَذا الَِّذي أوردتف َطَؾْقؽ الـَّػس يجب َطَؾقْؽ صرده فِل َجِؿقع ا

ؾ تعطؾفا اْطتَِؿاًدا طىل َففَ  :والـجاة مـ الـَّار ،مسبباهتا َحتَّك فِل َأسبَاب ُدُخقل اْلجـَّة

ؾ أم تؼقم هبَا َمَع التََّقك ؾ ومأل قؾبف  ،بؾ لـ َتْخُؾق إَْرض مـ متقكؾ َصبر َكػسف هلل ،التََّقك 

َْسبَاب ،مـ الثَِّؼة بِِف ورجائف ْٕ  :َوحسـ الظَّـ بِِف َفَضاَق قؾبف َمَع َذلِؽ َطـ ُمبَاشَرة بعض ا

َوَكاَن َهَذا مـ أققى َأسبَاب ُحُصقل رزقف  ،إَِلقِْف ووثؼ بِفِ  َواْصَؿَلنَّ  ،فسؽـ قؾبف إَِلك اهلل

بَب َفَؽاَن تقكؾف أوثؼ  ،َوإِكََّؿا رغب َطـ َسبَب إَِلك َسبَب أققى مِـْفُ  ،َفؾؿ يعطؾ السَّ

َْسبَاب ِطـْده ْٕ َفَؽاَن اْشتَِغال قؾبف بِالؾَّف وسؽقكف إَِلقِْف وتضرطف إَِلقِْف أحب إَِلقِْف مـ  :ا

َأحدمهَا َفَلْطرض  ،َفؾؿ َيتَِّسع قؾبف لألمريـ :تَِغالف بَِسبَب يؿـعُف مـ َذلِؽ َأو مـ َكَؿالفاْش 

َٓ ريب  بَِب أإَِلك أخر َو ـ اْمتأََلَ قؾبف بِالسَّ  .واشتغؾ بِِف َطـ ربف ،ن َهَذا أكؿؾ َحآ مِؿَّ

ـِ  َمرْي ْٕ حَ  ،وأكؿؾ مِـُْفَؿا مـ مجع ا ُسؾ َوالصَّ ا  اَبةَوِهل َحال الر  فؼد َكاَن َزَكِريَّ

ِػقـَة ،كجارا َبب ،َوقد َأمر اهلل كقًحا َأن يصـع السَّ َحاَبة مـ يعطؾ السَّ  :َومل يؽـ فِل الصَّ

ؾ ى َأهنؿ بذلقا جفدهْؿ فِل َأٓ تر ،بؾ َكاُكقا أققم الـَّاس بإمريـ ،اْطتَِؿاًدا طىل التََّقك 

ؾ وطؿروا  ،محاربة َأطَداء الّديـ بَِلْيِديِفؿ وألسـتفؿ َوَقاُمقا فِل َذلِؽ بَِحِؼقَؼة التََّقك 

وا ٕهؾقفؿ كػايتفؿ مـ اْلُؼقت ،َأْمَقالفؿ وأصؾحقها بَِسقِّد الؿتقكؾقـ  اقتداءً  َوَأطد 

 ه.اصؾَقات اهلل َوَساَلمف َطَؾْقِف َوآلف
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 ز بٗا.ٛط ايػسع١ٝ عٓد ايعٌُ باألضباب املأَابٛبعض ايط 9 
 (: 1/137) ىوِع الَػَتاقََمْؿُ  َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

ـِ َأنَّ الؾََّف َرب  ُكؾِّ َشْلٍء و ـْ  َمؾِقُؽفُ وَمَع ِطْؾِؿ اْلُؿْممِ
ُف مِ َٓ ُيـْؽُِر َما َخَؾَؼُف الؾَّ ُف  َفنِكَّ

َْسَباِب َكَؿا َجَعَؾ  ْٕ ْكَباِت الـََّباِت ا ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿َقاَل الؾَُّف َتَعاَلك:  ،اْلَؿَطَر َسَبًبا إِلِ

َكَؿا َجَعَؾ و ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ْؿَس  َػاَطَة واْلَؼَؿَر َسَبًبا لَِؿا َيْخُؾُؼُف بِِفَؿا والشَّ َطاَء َسَبًبا لَِؿا َيْؼِضقِف وَكَؿا َجَعَؾ الشَّ الد 

تِل َيْرَحُؿُف بَِذلَِؽ مِْثُؾ َصاَل  َْسَباِب الَّ ْٕ ـْ ا
ـَ َطَؾك ِجـَاَزِة اْلَؿقِِّت: َفنِنَّ َذلَِؽ مِ ِة اْلُؿْسؾِِؿق

ُف بَِفا  ـَ َطَؾْقِف: والؾَّ ق ُِٓيثِقُب َطَؾْقَفا اْلُؿَصؾِّ َُِؼَشَف ِفٍ اأَلِعَثاِب َشال ٌَِى  ْْ َِٕثِغٍ َأ َشُح ََ

ُِ  ٍس: ىُأ

َٖا:  َٓ َيْسَتِؼؾ  بِاْلَؿْطؾُ َأَحُد ـَ  َبَب اْلُؿَعقَّ ـْ َأْسَباٍب ُأَخَر قَأنَّ السَّ
َٓ ُبدَّ َمَعُف مِ ِب َبْؾ 

َْسَباَب قَمَع َهَذا َفَؾَفا مَ و ْٕ ُف ا : َلْؿ َيْحُصْؾ اكِعَ قَيْدَفْع اْلؿَ واكُِع. َفنِْن َلْؿ ُيْؽِؿْؾ الؾَّ

َٓ و -إِْن َلْؿ َيَشْل الـَّاُس و -َما َشاَء َكاَن  -ُسْبَحاَكُف  - قهُ وُد قاْلَؿْؼُص  َما َشاَء الـَّاُس 

َّٓ َأْن َيَشاَء الؾَُّف. قَيؽُ   ُن إ

َٓ َيجُ  ايجَّاِْٞ: ـْ َأْثَبَت قَأْن  َّٓ بِِعْؾِؿ َفَؿ ْلَء َسَبٌب إ َشْقًئا َسبًَبا باَِل َز َأْن َيْعَتِؼَد َأنَّ الشَّ

ـ  َأنَّ الـَّْذَر َسَبٌب فِل َدْفِع اْلَباَلِء  وِطْؾٍؿ أَ  ـْ َيُظ ْرَع: َكاَن ُمْبطاًِل مِْثَؾ َم ُيَخالُِػ الشَّ

ـْ الـَّبِلِّ وِل الـَّْعَؿاِء. قُحُص و ـِ َط ِحقَحْق ـْ الـَّْذِر  ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َثَبَت فِل الصَّ ُف َكَفك َط َقاَل: وَأكَّ

« َٓ ُف  ََم يُ وَيْلتِل بَِخْقرِ  إكا ـْ اْلَبِخقؾِ إِكا   .(1)«ْسَتْخَرُج بِِف ِم

َٓ َيجُ  ايجَّاِيُح: يـِقََّة  َْطَؿاَل الدِّ ْٕ َّٓ َأْن َتؽُ  ُز َأْن ُيتََّخَذ مِـَْفا َشْلٌء َسَبًباقَأنَّ ا َن قإ

 قُز لِْلِْكَساِن َأْن ُيْشِرَك بَِالؾَِّف َفَقْدطُ ققِقِػ: َفاَل َيجُ قَطًة: َفنِنَّ اْلِعبَاَداِت َمبْـَاَها َطَؾك التَّ وَمْشرُ 

ّـَ َأنَّ َذلَِؽ َسبٌَب فِل ُحُص و -َغقَْرُه  َف بِ و -ِل َبْعِض َأْغَراِضِف قإِْن َض َٓ َيْعُبُد الؾَّ اْلبَِدِع َكَذلَِؽ 

ِريَعِة  ّـَ َذلَِؽ و -اْلُؿَخاَلَػِة لِؾشَّ ْكَساَن َطَؾك َبْعِض  -إِْن َض ـُ اإْلِ ـَ َقْد ُتِعق َقاصِق َفنِنَّ الشَّ

 .( مـ حديث ابـ طؿر 1639(، ومسؾؿ )6618أخرجف البخاري ) (1)
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ْكَساِن َفاَل وِق قاْلُػُس وَقْد َيْحُصُؾ بِاْلُؽْػِر وَمَؼاِصِدِه إَذا َأْشَرَك  اْلِعْصَقاِن َبْعُض َأْغَراِض اإْلِ

ُس َيِحؾ  َلُف َذلِ  ـْ اْلَؿْصَؾَحِة اْلَحاِصَؾِة بِِف إْذ الرَّ
ُل قَؽ إْذ اْلَؿْػَسَدُة اْلَحاِصَؾُة بَِذلَِؽ َأْطَظُؿ مِ

َتْؼؾِقؾَِفا َفَؿا َأَمَر الؾَُّف بِِف: وَتْعطِقِؾ اْلَؿَػاِسِد وَتْؽِؿقؾَِفا وُبِعَث بِتَْحِصقِؾ اْلَؿَصالِِح  ملسو هيلع هللا ىلص

 هاَالؾَُّف َأْطَؾُؿ.وُف: َفَؿْػَسَدُتُف َراِجَحٌة. َما َكَفك َطـْ وَفَؿْصَؾَحتُُف َراِجَحٌة 

 حهِ ذيو.ٚتاز ٚغريٖا األَٚطأي١: بٝإ َع٢ٓ تكًٝد اإلبٌ  :
ـُ الؼقِِّؿ    :ٓنقيف هذا قو (:134)ص وراتح اٌفشوعُحّم َقاَل اإِلَماُم اْب

 لهو ،الجاهؾقة تارويؼؾدها يف إخذ بإو ،أكف ٓ يركب طؾقفا :أحدُٖا

 .ات التل بقـ الؼبائؾوالعداول قالذح

 ،كؿا كان أهؾ الجاهؾقة تػعؾف ،ا مـ أجؾ العقـترً وأن ٓ يؼؾدها  :ايصخٝح ٖٛٚايجاْٞ 

ـ طؿؾ الجاهؾقةفنن  :ٓ تؿقؿةوٓ طظؿا وكذلؽٓ  يعؾؼ طؾقفا خرزة و  ه.اذلؽ كؾف م

   (:11/27) ششح اٌغٕحّم ي ققال اإلمام البغ

ذلؽ أهنؿ وطىل أكف مـ أجؾ العقـ،  بؼطع الؼالئد ملسو هيلع هللا ىلصل مالؽ بـ أكس أمره وتل

ن أهنا قيظـ ،ذقن طؾقفا العقيعؾؼوالتؿائؿ، و الؼالئدوتار ون بتؾؽ إوا يشدقكاك

 هاأطؾؿفؿ أهنا ٓ ترد مـ أمر اهلل شقئا.وطـفا،  ملسو هيلع هللا ىلصتعصؿ مـ أفات، فـفاهؿ الـبل 

 ذيو؟ش ٛاألذناز ايػسع١ٝ فٌٗ جيٚنإ املعًل َٔ ايكسإٓ إذا  َطأي١: ;
 (:6باب رقؿ ) فرخ اجملُذّم قال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ 

 :صفاذٗو أمساء اهللو ،اص ذؼٍُك اٌرّائُ اٌيت ِٓ اٌمشآْىا يف جىاخرٍف

ضاهر  قهو ،بـ العاص و بـ طؿرل طبد اهللقق قهو .ز ذلؽقيج :فؼالت صائػةٌ 

ا قمحؾو ،ايةوأمحد يف رو ،جعػر الباقر قبف قال أبو ،(1) طـ طائشة يوما رُ 

 قفقف طـعـة ابـ إسحاق: ففو(، 2/181أخرجف أمحد )  بـ العاص واهلل بـ طؿر أثر طبد (1)

( بسـد صحقح، أهنا 9/351البقفؼل )و( 4/217أخرجف الحاكؿ )  أثر طائشةوضعقػ. 

 از تعؾقؼ التؿائؿ التل قلفا هذا لقس بصريح يف جققو، «هٓ بعدالتؿقؿة ما طؾؼت قبؾ البالء »قالت: 
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 .الحديث طىل التؿائؿ التل فقفا شرك

ضاهر  قهو ،ابـ طباسو ،دقبف قال ابـ مسعو .ز ذلؽقٓ يج :قالت صائػةو

مـفؿ  ،ـ التابعقـم بف قال مجاطةٌ و، (1)ابـ طؽقؿو ،طؼبة بـ طامرو ،ل حذيػةقق

زم هبا جو ،مـ أصحابف اختارها كثقرٌ  ايةٍ وأمحد يف رو ،دقأصحاب ابـ مسع

 .ما يف معـاهو -دقيعـل حديث ابـ مسع– ا هبذا الحديثقاحتجو ،نوالؿتلخر

 شالشح ذظهش ٌٍّرأًِ: ٍٖىجىٌ ؛اٌصذُخ ى٘زا ٘و: لاي

إىل  لػضيُ  فنكف :ريعةالذ سد   :ٞايجاْ. مقلؾعؿ َص صِّ خَ ٓ مُ و ل،م الـفقطؿ ٍ:ٚاأل

ؼ بحؿؾف معف يف ؾِّ عَ ؿُ  فالبد أن يؿتفـف ال :ؼؾِّ طُ إذا  أكف ايجايح:. تعؾقؼ ما لقس كذلؽ

 ه.اذلؽ قكحو ،آستـجاءوحال قضاء الحاجة 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تعؾقؼفا قٓ ُيػفؿ مـف جوإكؿا هل فسرت معـك التؿقؿة التل جاءت يف إحاديث، ومـ الؼرآن،  =

 ع البالء.ققوبعد 

( 1426، 1419) اإلباكة ابـ بطة يفو( 7/371أخرجف ابـ أبل شقبة )  دقل ابـ مسعقق (1)

أثر ابـ و( مـ صرق يصح هبا، 5/268) التؿفقد ابـ طبد البر يفو( 892) السـة الخالل يفو

مل يذكر و(، 3/81ٓبـ مػؾح ) أداب الشرطقة كقع كؿا يفوطباس مل كجده مسـًدا، أخرجف 

 إسـاده. 

طؾقؽ ما صؾقت طؾقؽ.  قهومتَّ ققال: لوه مـ فعؾف طـد أن قطع الخقط، قل حذيػة استـبطقضاهر قو

لقس يف الطريؼقـ ذكر الرققة، وقد تؼدم الؽالم طىل إثر، وايات أكف ُرِقل لف فقف. ويف بعض الر جاء

ٓبـ  أداب الشرطقة كقع كؿا يفولؽـ جاء التؼققد بالؼرآن طـد ولقس مؼقًدا بلهنا مـ الؼرآن، و

 (. 3/81) أداب الشرطقة (،7/373،371) الؿصـػ مل يذكر لف سـًدا. اكظر:ومػؾح، 

 .( بنسـاد صحقح7/373بـ أبل شقبة )أما أثر طؼبة بـ طامر: فلخرجف او

(، مـ صريؼ: 4/216الحاكؿ )و(، 2172الترمذي )و(، 4/311طـد أمحد ) قأثر ابـ ُطؽقؿ ففأما و

اهلل بـ ُطؽقؿ، طـ  الرمحـ طـ طبد يف طـ أخقف طقسك بـ طبدوالرمحـ بـ أبل لقىل ير محؿد بـ طبد

معجؿ  اهلل بـ طؽقؿ كؿا قال ابـ قاكع طؼب هذا الحديث مـ ك مل يؾؼ طبدطقسو، ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

جد مـ الصحابة قطىل هذا مل يوء حػظف. قالرمحـ ضعقػ لس محؿد بـ طبدو(، 2/117) الصحابة

ح بالج لعاص فقف طـعـة ابـ بـ ا وأثر طبداهلل بـ طؿروفؿحتؿؾ،  : أما أثر طائشةواز، قمـ صرَّ

 إسحاق.
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أمحد يف وإسحاق ومالؽ  ازققد قال بالجو :عبد اهلل غفر اهلل له ىقال أب

( 165، 17/161) اٌرّهُذكؿا يف  ،ٓ قبؾف ل البالءوطؾؼ بعد كزإذا  اية فقؿاور

 .(9/351البقفؼل )و ختاره ابـ طبد البراو ،(4/357) صاد ادلؼادو

لؾبقفؼل  اٌىربيسعقد بـ الؿسقب كؿا يف وططاء  از أيًضاققال بالجو 

 ششدٗبالغ ابـ بطال يف و(، 12/158ي )قلؾبغششح اٌغٕحو(، 9/351)

اختاره أيًضا ابـ وف، ور معرقالخالف مشفو(: فعزاه إىل مجقع العؾؿاء، 5/159)

 (.3115) اٌفرخيف الحافظ ابـ حجر و( 4/357) صاد ادلؼادالؼقؿ يف 

 .(7/373) ِصٕف اتٓ أيب شُثحالـخعل كؿا يف والحسـ  قال بالؿـعو

 .الؿحدثاتوٕكف مـ البدع  اص؛ىاٌشاجالخ ػذَ اجلو

الذي وي إىل الشرك إكبر، مـ العؾؿاء مـ يعتبره شرًكا أصغر: ٕكف يمدو 

هبذه  تعؾٌؼ يف قؾبف  صارفنذا طىل حسب طؼقدة الشخص، ويظفر أكف مـ البدع، 

إذا بؾغ بف ون فقف شلء مـ الشرك، قٓ بإدطقة التل فقف: فقؽوالتؿقؿة ٓ بالؼرآن، 

 .صؾ إىل الشرك إكبرويضر، ويـػع الذي  قالحال أن يعتؼد أنَّ التعؾقؼ بـػسف ه

زان قالػوادطل قالوالعثقؿقـ وابـ باز والؿـع مـ ذلؽ إلباين  قد رجحو

 غقرهؿ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.و

 ضع٘ يف املا٤ ثِ غسب٘.ٚزم ثِ َٚطأي١: حهِ نتاب١ اآلٜات يف  >
 وكتابة آيات مـ الؼرآن يف صحـ أ ٓ حرج يفذكر مجاطة مـ أهؾ العؾؿ أكف  

ضعف و ورد، ثؿ شرب هذا الؿاء أقاء الم ورق بؿادة صاهرة غقر مضرة كالزطػران أو

 د ذلؽ طـ مجاطة مـ السؾػ.ورقضع إمل، لقطىل م

ـُ الؼقِِّؿ   ( طـ الرققة مـ الَعْقـ:4/172)  صاد ادلؼاد ّمَقاَل اإِلَماُم اْب

 .رأى مجاطة مـ السؾػ أن تؽتب لف أيات مـ الؼرآن، ثؿ يشرهباو

مثؾف طـ أبل و، يسؼقف الؿريضوغسؾف يوٓ بلس أن يؽتب الؼرآن قال مجاهد:  

ٓدها أثٌر و: أكف أمر أن يؽتب ٓمرأة تعسر طؾقفا ابـ طباس  ُيذكر طـوقالبة، 
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رأيت أبا قالبة كتب كتابا مـ الؼرآن ب: ققال أيو. (1)تسؼكومـ الؼرآن، ثؿ يغسؾ 

 اكتفك.. جعوسؼاه رجال كان بف وثؿ غسؾف بَمء 

ز أن يؽتب لؾؿريض بعض ق: هؾ جيد إبراهقؿ آل الشقخ سئؾ الشقخ ُمؿو

 آيات قرآكقة ّم إكاء يغسؾف ثؿ يشربف؟

أن مجاطة مـ قد ذكر ابـ الؼقؿ و ،از ذلؽ بلسقٓ يظفر يف ج فأجاب:

ي وفرا اكتفك مـ. اا أن يؽتب لؾؿريض أيات مـ الؼرآن ثؿ يشرهبوالسؾػ رأ

 (.1/94) لتشاُُ٘ تٓ اٌشُخ زلّذ

السـة طىل  وقراءة الؼرآن أو(: 1/97) ي اٌٍجٕح اٌذائّحوفرا جاء يفو

لـػسف  ملسو هيلع هللا ىلصل قالؿريض مباشرة بالـػث طؾقف ثابتة بالسـة الؿطفرة مـ رققة الرس

ذلؽ ثؿ غؿرها يف  قكحوالزطػران ورد قلبعض أصحابف، أما كتابة أيات بؿاء الو

ماء والجسؿ بالؿسؽ  دهـوها قكحوالؾبـ والؼراءة طىل العسؾ  وشرهبا، أوالؿاء 

 اكتفك. .طؿؾ السؾػ الصالحطؾقف وفال بلس بف،  -ء طؾقف آيات قرآكقةورد الؿؼرقال

إدطقة الشرطقة بالزطػران يف وأما كتابة أيات   :قال الشقخ ابـ باز و

قد وراق كظقػة ثؿ يغسؾ فقشربف الؿريض فال حرج يف ذلؽ، وأ وصحـ كظقػ أ

 صاد ادلؼاديف ابـ الؼقؿ  اإلمامضح ذلؽ وا أفعؾف كثقر مـ سؾػ إمة، كؿ

 .آستؼامة وفقـ بالخقر ومـ الؿعركان الؼائؿ بذلؽ إذا  غقره،و

 ما كصف:  لإلمام العثقؿقـ  س ػًٍ اٌذسبىٔ ىوّم فتاو

يشرهبا وضع يف إكاء قثؿ ت ،رقةوبإقالم الـاشػة طىل  والؽتابة هبذا الحبر أ

هذه الؿادة و ،ن تركقب هذا الحبرٕ :رر طظ الؿريضن يف ذلؽ ضقالؿريض قد يؽ

ف إك :اقلؽـ العؾؿاء رمحفؿ اهلل قال ،تضر البدن ،ن فقف أشقاء سامةققد يؽ ،الـاشػة

 ،حتك يظفر أثر الزطػران طظ الؿاء :ثؿ تؾؼك يف الؿاء ،رقةوإما طىل  ،يؽتب بالزطػران

يؿزج ثؿ يشربف و ،ثؿ يصب فقف الؿاء ،يؽتب فقف آيات مـ الؼران ،أما يف إكاء كظقػو

 بصقغة التؿريض: إشارة إىل تضعقػف. الؼقؿ  ذكره ابـ (1)
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قد جربف بعض و ،ٓ بلس باستعَملفو ،هذا الذي كان يػعؾف السؾػ الصالح ،الؿريض

ا أن يستعؿؾفا اإلكسان يف هذه ا بالـسبة لؾحبر ٓ يـبغل أبدً أمو ،ا بفقفاكتػع :الـاس

 هاسائال. واء كاشػا أقٕكـا ٓ كدري ما هل مركبات هذا الحبر س :الؿسللة

 حٝد؟َٛطأي١: طًب ايسق١ٝ ايػسع١ٝ َٔ أٌٖ ايصالح، ٌٖ ٜٓايف ايت =
ـِ َقاَل: ُكـُْت ِطـَْد  اٌصذُذٌن يف ـُ َطْبِد الّرْحَؿ ـِ ْب ـِ ُجبَْقٍر طـ ُحَصقْ َسِعقِد ْب

اّلِذي اْكَؼضَّ الَباِرَحَة؟ َفُؼْؾُت: َأَكا. ُثّؿ ُقْؾُت: َأَما إِّكل َلْؿ  (1)َكَب قَفَؼاَل: َأّيُؽْؿ َرَأى الؽَ 

ـْ فِل َصالٍَة.  َلؽِـّل ُلِدْغُت. َقاَل: َفَؿا َصـَْعَت؟ ُقْؾُت: َاْرتَؼْقُت. َقاَل: َفَؿا َحَؿَؾَؽ وَأُك

ـْ وْؾُت: َحِديٌث َحّدَثـَاُه الّشْعبِّل. َقاَل: َطَؾك َذلَِؽ؟ قُ  َما َحّدَثُؽُؿ؟ ُقْؾُت: َحّدَثـَا َط

ـٍ أَ  ـْ َطْق
ّٓ مِ َٓ ُرْقَقَة إِ ـِ الُحَصْقٍب، َأّكُف َقاَل:  ـِ اْكَتَفك وُبَرْيَدَة ْب ـَ َم ُحَؿٍة. َقاَل: َقْد َأْحَس

ـُ َطّباٍس طَ وإَِلك َما َسِؿَع.  ـْ َحّدَثـَا اْب
َُٕمؿُ »أكف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصـِ الـّبِّل َلؽِ ، ُطرَِاْت َطَؾّل ا

ـّبِلا  ـّبِلا و، َمَعُف الّرَهُط وَفَرَأْيُت ال ـّبِّل اوالّرُجاَلِن، وَمَعُف الّرُجُؾ وال َلْقَس َمَعُف َأَحٌد، إِْذ ول

ـُْت َأّكُفْؿ ُأّمتِل، َفِؼقَؾ لِل: َهَذا مُ قُرفَِع لِل سَ  ـَ ـََظْرُت، ققَ وَسَك قاٌد َطظِقٌؿ، َفَظ فنذا ُمُف، َف

ُتَؽ، قسَ  َة بَِغْقرِ ِحَساٍب قَن ألًػا َيْدُخؾُ قَمَعُفْؿ َسْبعُ واٌد َطظِقٌؿ، َفِؼقَؾ لِل: َهِذِه ُأما ـّ  َن الَج

َلئَِؽ، َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ: و، ُثؿَّ َكَفَض َفَدَخَؾ َمـِْزَلُف، َفَخاَض الـّاُس فِل أُ «َٓ َطَذاٍب و

ـَ َصِحبُ    َل قا َرُس قَفَؾَعّؾُفُؿ اّلِذي
ِ
ـَ و، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا فِل ولِدُ وَقاَل َبْعُضُفْؿ: َفَؾَعّؾُفُؿ اّلِذي

 قَأْشَقاَء. َفَخَرَج َطَؾْقِفْؿ َرُس  اوَذَكرُ وا بِاهلل شقًئا، قاإِلْسالَِم، َفَؾْؿ ُيْشِركُ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل

َٓ َيْسَتْرقُ »ُه، َفَؼاَل: وَفَلْخَبرُ  ـَ  َطَؾك َربِّفْؿ وَن، وَٓ َيَتَطّقُر و، نقوَٓ َيْؽتَ وَن، قُهُؿ اّلِذي

. َفَؼاَل: َيا َرُس «نَ قّكؾُ قَيتَ  ـٍ ـُ مِْحَص  اْدُع اهلل َأْن َيْجَعَؾـِل مِـُْفْؿ، ق، َفَؼاَم ُطّؽاَشُة ْب
ِ
َل اهلل

ـُْفؿْ »َقاَل:  ل اهلل: اْدُع اهلل َأْن َيْجَعَؾـِل مِـُْفْؿ. قُثّؿ َقاَم َرُجٌؾ آَخُر َفَؼاَل يا رس «َأْكَت ِم

اَشةُ  َسَبَؼَؽ »َفَؼاَل:  ف يف قققمل يخرج البخاري الؿوهذا الؾػظ لؿسؾؿ، و «بَِفا ُطؽا

فب التل ُترَمك هبا الشقاصقـ. هذا هقالؿؼص (1) لقس الؿراد أكف سؼط طىل والذي يظفر،  قد: الش 

قال: إِكَّا قد ُكفقـا أن كتبعف أبصاركا.   ( طـ أبل قتادة5/299) مسـد أمحد جاء يفوإرض، 

 (.282) دالصحقح الؿسـ يف  صححف الشقخ مؼبؾو
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 .(1)لفوأ

ـُ الؼقِِّؿ   (: 2/234) ُِْفَراِح َداِس اٌغََّؼاَدِج فِلَقاَل اإِلَماُم اْب

ل هذه قة يؼؿقفسؿعت شقخ اإلسالم ابـ تق «نَ ققُ ْر ٓ يَ و» :حدهوزاد مسؾؿ 

ٕن الراقل محسـ إىل  :«نَ ققُ ْر ٓ يَ و» :ملسو هيلع هللا ىلصمل يؼؾ الـبل  :يوهؿ مـ الراوالزيادة 

مـ استطاع مـؽؿ أن يـػع » :فؼال ،قد سئؾ طـ الرقلو ملسو هيلع هللا ىلصقد قال الـبل و ،أخقف

 . (3)«مل يؽـ شركا ٓ بلس بالرقل ما» :قالو (2)«خاه فؾقـػعفأ

ط مؾتػت إىل غقر اهلل تعسائؾ مس لأن الؿسترق ٍادلغرشلو ٍاٌفشق تٌن اٌشالو

 .الراقل محسـ كافعوبؼؾبف 

 ،ن فقف سببا لؾسبؼ إىل الجـانوٓ يجعؾ ترك اإلحسان الؿلذ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل و :قلت 

رضاء بؿا ورغبة طـ سمال غقره وكؾ طىل اهلل قت فنكف :هذا بخالف ترك اإلسترقاءو

 ه.اهذا شلءو ،هذا شلءو ،قضاه

ـُ الؼقِّ و  (:1/496) َصاِد ادَلَؼاِدفِل ِؿ َقاَل اإِلَماُم اْب

ي، سؿعت شقخ اإِلسالم ابـ وغؾط مـ الرا «نقٓ يرق»: لف يف الحديثقفؼ

 . «نَ قهؿ الذيـ ٓ َيْسَتْرقُ » :إكؿا الحديثول ذلؽ. قال: ققة يؼتقؿ

لفذا وحقدهؿ، قبغقر حساب، لؽؿال ت ا الجـةقذلؽ ٕن همٓء دخؾو قؾت:

َطَؾك َربِِّفْؿ و» لفذا قال:و :هؿقُل الـاس أن يرقماس قهوكػك طـفؿ آسترقاء، 

ؾُ قَيتَ  ؾفؿ طىل رهبؿ، قفؾؽؿال ت ،«نَ قكا ِرضاهؿ طـف، وثؼتفؿ بف، وهنؿ إلقف، قُسؽوك 

ٓ يحُصُؾ لفؿ وٓ غقرها، و، ٓ ُرققًة ان الـاس شقئً قائجفؿ بف، ٓ يسللقإكزال حو

هؿ طؿا يؼِصد َقَرَة فنن  كف،وصِقَرٌة تصد  ـُْؼُص التالطِّ  .ُتْضِعُػفوحقد قَت

 (.221(، ومسؾؿ )5715أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ جابر بـ طبد اهلل 2199) برقؿ أخرجف مسؾؿ (2)

 .( مـ حديث طقف بـ مالؽ 2211) برقؿ أخرجف مسؾؿ (3)
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ق ُمحسـ، الراقل متصوقال:   مل وَرَقك،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل وسائؾ،  لالؿسترقودِّ

ـَْػْعف» قال:ويسترق،  ـَْػَع َأخاه َفْؾَق ـْ اْستطاع مـؽؿ َأْن َي  .(1)«َم

، أن  طـ طائشة اٌصذُذٌن لذي يفن بالحديث اقفؿا تصـع فإْ لًُ:

قف ثؿ كَػث فقفؿا، فؼرأ وأإذا  ، كانملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس  ٻ ٻ ٱ]:ى إىل فراشف، مجع كػَّ

 ڇ] و ،{1}الفلق: [ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿و ،{1}اإلخَلص: [   ٻ ٻ

يبدأ هبؿا ويؿسح هبؿا ما استطاع مِـ جسده، و، {1}الناس: [   ڌ ڍ ڍ ڇ

:  قالت طائشة .يػعُؾ ذلؽ ثالث مرات جفف مَا أقبؾ مـ جسده،ووطىل رأسف 

 .(2) «كان يلمرين أن أفعؾ ذلؽ بف، ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللقفؾَم اشتؽك رس»

هذا.  أحدٖا: :ٌ تصالشح أٌفاػوأْ ٘زا احلذَس لذ س اب:ىفاجل

أمسح بقد وؾقف هبـ، قالت: كـت أكُػث ط ايجايح:ٚأكف كان يـُػث طىل كػسف،  ايجاْٞ:ٚ

يـُػث، وذات قاشتؽك، يؼرأ طىل كػسف بالؿعإذا  كان يف يفغ زابع:ٚكػسف لبركتفا، 

ر بعضفا بعًض و جُعف يؿـعف ووضعػف ويـػث طىل كػسف،  ملسو هيلع هللا ىلصكان و. اهذه إلػاظ ُيػسِّ

أن ُتؿر يده طىل جسده بعد   مـ إمرار يده طىل جسده كؾف. فؽان يلمر طائشة

هل مل تؼؾ: كان يلمرين أن أرققف، وشلء،  مـ آسترقاء يف لقس ذلؽو، قكػثف ه

إكؿا ذكرت الؿسح بقده بعد الـػث طىل جسده، ثؿ قالت: كان يلمرين أن أفعؾ و

 هايػعؾ. قده، كؿا كان هقذلؽ بف، أى: أن أمسح جسده ب

ـُ َطْبِد الَبرِّ  ِِّهُِذفِل َقاَل اإِلَماُم اْب  (: 5/267) اٌرَّ

أثار و ،اءقآكتوذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك كراهقة الرقك  فؾفذه الػضقؾة

مجاطة مـ أهؾ و ،د بـ طظومؿـ ذهب إىل هذا داو ملسو هيلع هللا ىلصهبذا كثقرة ثابتة طـ الـبل 

اين قمؿـ كره الرقك سعقد بـ جبقر ذكر الحسـ بـ طظ الحؾو قال:، إثروالػؼف 

كازل  قهوبـ جبقر  دخؾت طىل سعقد :شفاب قال قكعقؿ قال حدثـا أب ققال حدثـا أب

 .( طـ جابر بـ طبد اهلل 2199) برقؿ أخرجف مسؾؿ (1)

 .( طـ طائشة 5748) البخاري برقؿأخرجف  (2)
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أٓ آتقؽ بؿـ يرققؽ مـ  :فؼال لف رجؾ ،كاكت تلخذه شؼقؼة بصداعو ،ةوبالؿر

 ٓ حاجة لل بالرقك. :فؼال ؟الصداع

ما قى سـقد طـ هشقؿ طـ أبل حصقـ طـ سعقد بـ جبقر أكف كان طـده يورو

 البارحة... فذكر الحديث الؿتؼدم. ضكب الذي اكؼقأيؽؿ رأى الؽ: فؼال

طـ  ،طـ هشام ،أسامة قحدثـا أب :قال -يعـل: ابـ أبل شقبة -بؽرقذكر أبو

 العسؾ.وإٓ الؾبـ  :ية كؾفاوأكف كان يؽره شرب إد ،الحسـ

إن  :اققالو ،يوالتداوالؿعالجة واحة آسترقاء ن مـ العؾَمء إلك إبوذهب آخرو

الػزع  ملسو هيلع هللا ىلصايتفؿ لفا طـ كبقفؿ ومفا لرومـ سـة الؿسؾؿقـ التل يجب طؾقفؿ لز

إىل وذ باهلل مـ كؾ شر قل البالء هبؿ يف التعوطـد كزو ،اهلل طـد إمر يعرض لفؿ إىل

 الدطاء.و ،الذكرو ،قراءة الؼرآنو ،آسترقاء

لف: قآسترقاء مـفا قوي والتدا يف إباحة ملسو هيلع هللا ىلصية طـ الـبل وا بأثار الؿرقاحتجو

لف قبؼو. (1)«اءو مل يـزل داء إٓ أكزل لف داهللفنن  :ا بحرامووٓ تداوا طباد اهلل ووتدا»

ما و ،كقة كار وأ ،شرصة ُمجؿ وأ ،ّم شربة طسؾ :الشػاء ّم ثالثة»طؾقف السالم: 

 .(2)«يقأحب أن أكت

أططك الحجام و ،استعطواحتجؿ  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأن رسمـ حديث ابـ طباس و

 قال طؾقفو. (4)«فالحجامة تبؾغف :اء يبؾغ الداءوإن كان د»ى طـف أكف قال: ورو .(3)أجره

  (5)«اهلرموت قإٓ الؿاء وما خؾؼ اهلل داء إٓ خؾؼ لف د»السالم: 

 .، وهق حديث صحقح بشقاهده ( مـ حديث أبل الدرداء 3874اود )أبق دأخرجف  (1)

( طـ جابر بـ طبد اهلل 2215، وأخرجف مسؾؿ )( طـ ابـ طباس 5681البخاري )أخرجف  (2)

. 

( طـ 2215، وأخرجف مسؾؿ )( طـ ابـ طباس 1212(، ومسؾؿ )2113البخاري )أخرجف  (3)

 .جابر بـ طبد اهلل 

قال... فذكره. وهذا بالغ  ملسو هيلع هللا ىلص( قال: بؾغـل أن الـبل 2/974يف الؿقصل ) أخرجف مالؽ اعقػ: (4)

 معضؾ.

 ، بنسـاد حسـ.( مـ حديث أسامة بـ شريؽ 18455أخرجف أمحد ) (5)
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اه ابـ وت رقيعـل الؿ «شػاء مـ كؾ داء إٓ السام» داء:قالحبة السيف  ملسو هيلع هللا ىلصقال و

ماؤها شػاء و الؽؿلة مـ الؿـ»: ملسو هيلع هللا ىلصقال و .(1)سعقد طـ أبل هريرة شفاب طـ

  .(2)«لؾعقـ

أباح إكؾ و ،(3)أمرهؿ بالرققةورقك أصحابف وكػسف  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرقك رسو

ابـل كذلؽ جاء طـف يف و ،(5)يسترقل لفؿاو ،الحسقـوذ الحسـ قكان يعو ،(4)بالرققة

: لقكان يؼو ،(7)بـ حـقػ مـ العقـ طامر بـ ربقعة بآغتسال لسفقؾأمر و ،(6)جعػر

 هذا مـ الحديث قكحو (8)«مل يضره شلء ذ بؽؾَمت اهلل التاماتقأط مـ قال:»

م سؿ ققة مل يضره ذلؽ القمـ متر العالة قمترات مـ طج مـ تصبح سبع»قال: و

 .(11)أسعد بـ زرارة ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قى رسقكو. (9)«ٓ سحرو

( طـ 5687، وأخرجف البخاري )( طـ أبل هريرة 2215(، ومسؾؿ )5688أخرجف البخاري ) (1)

 .طائشة 

 .( طـ سعقد بـ زيد 2149(، ومسؾؿ )4478أخرجف البخاري ) (2)

 هذه إشارة إىل أحاديث كثقرة قد ذكر بعضفا رمحف اهلل. (3)

. وأخرجف البخاري ( طـ أبل سعقد الخدري 2211(، ومسؾؿ برقؿ )2276أخرجف البخاري ) (4)

 .( طـ ابـ طباس 5737)

 .( طـ طبد اهلل بـ طباس 3371أخرجف البخاري ) (5)

ٔل حزم يف رققة  ملسو هيلع هللا ىلصل: رخص الـبل قجابر بـ طبد اهلل، يؼ ( مـ حديث2198أخرجف مسؾؿ ) (6)

قالت: ٓ، « ما لل أرى أجسام بـل أخل اارطة تصقبفؿ الحاجة»قال ٕسؿاء بـت طؿقس: والحقة، 

 .«ؿارققف»قالت: فعرضت طؾقف، فؼال: « ارققفؿ»لؽـ العقـ تسرع إلقفؿ، قال: و

( مـ حديث سفؾ بـ 3519، وابـ ماجف )(15981(، وأمحد )2/939أخرجف مالؽ يف الؿقصل ) (7)

 ، وهق حديث صحقح.حـقػ 

 .خوفةَبـتَحؽقمَ( طـ 2718أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (8)

 .( طـ سعد بـ أبل وقاص 2147( ومسؾؿ )5445أخرجف البخاري ) (9)

، وأخطل معؿر يف ( مـ صريؼ: معؿر طـ الزهري، طـ أكس 2151الترمذي )أخرجف  (11)

مرساًل،  ملسو هيلع هللا ىلص، طـ الـبل  قره طـ الزهري، طـ أبل أمامة بـ سفؾ بـ حـقػالحديث، فؼد رواه غ

  شرح العؾؾ(، والحافظ ابـ رجب يف 2/261) العؾؾورجح الؿرسؾ أبق حاتؿ يف 
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 قاه أبور .حديث غريب قهو .اهقكوأكف قطع مـ أبل بـ كعب طرقا  يورو

 .(1)ػقان طـ جابرية طـ إطؿش طـ أبل سومعا

ٓ بلس بذلؽ  :فؼال ؟سللت أمحد بـ حـبؾ طـ قطع العرق :ذكر إثرم قالو 

أبل بـ كعب و .(3)أسقد بـ حضقر قطع طرق الـساءو .(2)طؿران بـ حصقـ قطع طرقا

 ية طـ إطؿش طـ أبل سػقان طـ جابر. ومعا قفقؿا قال أب .ع طرقاقط

مالؽ بـ و ،طبد اهلل بـ طؿرو ،بـ محؿد هب قال حدثـل طؿروذكر ابـ و

 ،(4)ةقى مـ الؾؼقأن طبد اهلل بـ طؿر اكتأن كافعا أخبرهؿ  ،كس بـ يزيدقيو ،أكس

طـ  ،طـ طبد ربف بـ سعقد ،رثابـ الح وحدثـل طؿرو :قال (5)رقك مـ العؼربو

ي واشترط طؾقف أن ٓ يدا :دطا صبقبا يعالج أهؾفإذا  أن طبد اهلل بـ طؿر كانكافع 

  .(6)اهلل ء مما حرملبش

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  ، وتبعفؿ طىل ذلؽ شقخـا مؼبؾ القادطل اإلصابة(، والحافظ ابـ حجر يف 2/613) =

 (.39رقؿ ) أحاديث معؾة

 .( طـ جابر 2217قؿ )أخرجف مسؾؿ بر (1)

كقع، طـ أبل مؽقـ، طـ ابـ سقريـ، طـ طؿران بـ وحدثـا ( 7/429أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

وهذاَإشـادَحسن,َوأبوَمؽغََهوَكوحَبنَربقعةَاألكصاري,َوهوَحسنََ«قوأكف قطع العر»حصقـ: 

 الديث.

(,َوابنَحبان٥63َ,َوافطزاِنَ)(03٥(,َوأبوَيعذَ)3/3١0)افتاريخَافؽبرأخرجهَافبخاريَِفََ(3)

(,َمنَضريقَمؿودَبنَفبقدَاألكصاري,َظن٣١١0َ)اآلحادَوادثاِن(,َوابنَأِبَظاصمَِف١2١0َ)

َ َافـ َسَوابنَصػقع َق َِظر  ٍ َُحَضر  ِن َب  َُأَشق ِد َِمن  ُت ََؿَطع  ََؿاَل ََضبِقًبا اَن َِلفافةَـَ َضعقف؛ َإشـاد َوهذا اء.

 افطبقبَظبدَاهللَبنَافشػقع.

(، وابـ أبل شقبة 11/18) الجامعسـاده صحقح، وقد أخرجف أيًضا طبد الرزاق طـ معؿر يف إ (4)

 ( بنسـاد صحقح.7/422)

( بنسـاد 11/18) جامعفإسـاده صحقح، وقد أخرجف أيًضا أخرجف طبد الرزاق طـ معؿر يف َ(5)

 صحقح.

 إسـاده صحقح، رجالف ثؼات.(6)
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 قكحوالؿعالجة وي ومـع مـ التداوآستعاذة وفؿـ زطؿ أكف ٓ معـك لؾرقك 

خالػ و ،رج مـ طرف الؿسؾؿقـفؼد خ :ذلؽ مؿا يؾتؿس بف العافقة مـ اهلل

 .صريؼفؿ

الرقك ما قطع الـاس وي وتداكان إمر كؿا ذهب إلقف مـ كره ال قلو :اققال

ا قٓ احتجؿوا وما افتصدو ،غقر ذلؽ مـ أطضائفؿ لؾعالجو ،أرجؾفؿوأيديفؿ 

 .(1)ة بـ الزبقر قد قطع ساقفوهذا طرو

ن أن قوٓ يؽتون قأهنؿ ٓ يسترق ملسو هيلع هللا ىلصل الـبل قن قققد يحتؿؾ أن يؽو :اققال

رقك بؿا لقس ن قصد إىل القيؽ وأ ،ه مـفل طـفوع مـ الؽل مؽرقن قصد إىل كقيؽ

الصديؼ كراهقة الرققة بغقر  قد جاء طـ أبل بؽرو ،ٓ مـ ذكرهويف كتاب اهلل 

 .(2)بؽتاب اهلل  دية أن ترقل طائشةقأباح لؾقفو ،طىل ذلؽ العؾؿاءواهلل  كتاب

 .لول إقببعضف مـ قصد إىل الرد طىل الؼ وهذا كؾف قد كزع بف أ :طؿر ققال أب

ن وم يصبرقطؾؿائفا قوسؾػفا و ـ خقار هذه إمةل بف أكف قد كان مقالذي أقو

 قلوا بترك الؿعالجة قفؾؿ يعاب :معفؿ إصباءو ،طىل إمراض حتك يؽشػفا اهلل

لؽان الذم قد لحؼ مـ ترك آسترقاء  :اجبةقكاكت الؿعالجة سـة مـ الســ ال

طـ اضع الـائقة قالؿولؽان أهؾ البادية و ،هذا ٓ كعؾؿ أحدا قالفو ،يوالتداو

اهلل أطؾؿ وي وإكؿا التداو ،لتركفؿ ذلؽ :إصباء قد دخؾ طؾقفؿ الـؼص يف ديـفؿ

 [ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ه قهنا كحقسؽوس إلقف قإباحة طىل ما قدمـا لؿقؾ الـػ

ق بف ٓ قثقٓ أن العؾؿ بذلؽ طؾؿ مو ،اجبوٓ أكف و ،ٓ أكف سـة ،{34}الرعد:

 ،طـ الزهري ،أكا معؿر ،طبد الرزاق( مـ صريؼ 41/261) تاريخ دمشؼأخرجف ابـ طساكر يف  (1)

فحؿؾ إلقف ثؿ دطا  :لقدقفبعث إلقف ال :فصعدت يف ساقف :ة بـ الزبقر إكؾةوقعت يف رجؾ طرو :قال

 إشـادهَصحقح.َ.جففو فؿا تضقر :فؼطعت :قال .أن تؼطع رجؾفاء إٓ ولقس لف د :اقفؼال :إصباء

: َأنَّ َأَبا َبْؽٍر ( 2/943أخرجف مالؽ يف الؿقصل ) (2) ـِ ْحؿ ـْ َطْؿَرَة بِـِْت َطْبِد الرَّ ـِ َسِعقٍد، َط ـْ َيْحَقك ْب َط

يَؼ َدَخَؾ َطَؾك َطائَِشَة  دِّ ٌة َتْرقِقَفا. َفَؼاَل َأبُ قَيفُ وِهَل َتْشَتؽِل. والصِّ   قِديَّ
ِ
 .َبْؽٍر: اْرقِقَفا بِؽَِتاِب اهلل

: ؼصة، وهل مل تدركفا، ولؽـ لعؾفا أخذهتا طـ طائشة وإثر ضاهره اإلرسال: ٕن طؿرة تحؽل ال

 فؼد كاكت مالزمة لفا، كثقرة الرواية طـفا.
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 ،فقؼقالتوكسللف العصؿة  اهللو ،فة طىل الؼدرقققتجربة موخطر  قبؾ ه ،يخالػ

 بتؾخقص ه.ار العؾَمءقآسترقاء مجفوي وطؾك إباحة التداو

 (:49)حديث/ احلىُوَ ىجاِغ اٌؼٍ ّمقال الحافظ ابـ رجب 

ي أم تركف لؿـ واهؾ إفضؾ لؿـ أصابف الؿرض التد :لذ اخرٍف اٌؼٍّاءو

كؾ لؿـ قضاهر كالم أمحد أن التوران ، قٓن مشفقفقف قو كؾ طىل اهلل؟قحؼؼ الت

ن قأمتل الجـة سبعيدخؾ مـ » :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص ي طؾقف أفضؾ ، لؿا صح طـ الـبلقق

طؾك ون قوٓ يؽتون قٓ يسترقون وهؿ الذيـ ٓ يتطقر»ثؿ قال :  «سابألػا بغقر ح

 .«نقكؾقرهبؿ يت

ٓ يػعؾ  قهو، م طؾقفوالذي كان يدا ملسو هيلع هللا ىلصإكف حال الـبل  :ي قالومـ رجح التداو

بدلقؾ أكف  هة التل يخشك مـفا الشركومحؾ الحديث طىل الرقك الؿؽرو، إٓ إفضؾ

 ها.هوكالمها مؽروالطقرة وقرهنا بالؽل 

ي أفضؾ: ٕكف والذي يظفر أن التدا انه:ىعبد اهلل أكرمه اهلل برض ىقال أب

ي بؿا فقف كراهة وإكؿا كره التداويف أصحابف، ويف كػسف  ملسو هيلع هللا ىلصالذي فعؾف الـبل  قه

 صؾب العؾؿ الـافع.وًة طىل العبادات قٕن فقف قوصؾب الرققة مـ الغقر، واء قكآكت

 حٝد؟ٛا٤ ٜٓايف ايتٌٖٛ االنت <
ـُ الؼقِِّؿ َقاَل   (: 4/63) َصاِد ادَلَؼاِد فِلاإِلَماُم اْب

ِف َأنَّ الـَّبِلَّ  اٌصَِّذُِخَثَبَت فِل  ـِ َطْبِد الؾَّ ـْ َحِديِث َجابِِر ْب
بََعَث إَِلك » :ملسو هيلع هللا ىلصمِ

ـِ َكْعٍب َصبِقًبا، ُأَبلِّ   .(1)«اُه َطَؾْقفِ قكَ وَطَع َلُف ِطْرًقا َفؼَ  ْب

ـُ ُمَعاٍذ فِل َأْكَحؾِِف َحَسَؿُف الـابِلُّ و» َمْت، َفَحَسَؿُف رِ وُثؿا  ملسو هيلع هللا ىلصَلَما ُرِمَل َسْعُد ْب

. قْسُؿ هُ اْلحَ و. (2)«الثااكَِقةَ   اْلَؽل 

ُه قواكْ »َفَؼاَل:  ل  بَِرُجٍؾ ُكِعَت َلُف اْلؽَ  ملسو هيلع هللا ىلصُأتَِل الـَّبِل   َقدْ و طبقد: قَقاَل أبو

ـُ ُثؿَّ ُيْؽَؿُد بَِفا. قَقاَل أب ،(1)«هُ قاْرِاػُ و ْضُػ: اْلِحَجاَرُة ُتَسخَّ   طبقد: الرَّ

 .( طـ جابر 2217أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 .( طـ جابر 2218أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ِّ َصِذُِخفِل و ٌُْثَخاِس ـْ َحِديِث أك ا

ُف كُ » :س مِ ـِْب قَأكا ـْ َذاِت اْلَج  ،َي ِم

 .(2)«ل  َح  ملسو هيلع هللا ىلصالـابِلُّ و

ـْ أكسو ـَ ى َأْسَعَد بْ قكَ » :ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ  فِل الترمذي، َط  ـَ ُزَراَرَة ِم

َم اْلَحِديُث اْلُؿتََّػُؼ َطَؾْقفِ و، (3)«َكةِ قالشا  فِل و ،«يَ قَأْكتَ  َما ُأِحبُّ َأنْ و» :فِقفِ و ،(4)َقْد َتَؼدَّ

ـِ اْلَؽلِّ َأكْ َأَكا و»َلْػٍظ آَخَر:  تِل َط  .«َفك ُأما

ِِِغ اٌرشِز فِلو ـٍ َأنَّ الـَّبِلَّ و ٌَجا ـِ ُحَصْق ـْ ِطْؿَراَن ْب ـِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَغْقِرِه َط َكَفك َط

ـَا َفاْكتَ  ـَا َفََم أَ قاْلَؽلِّ َقاَل: َفاْبُتؾِق ـَاْي ـَاو، ْفَؾْح ـِ اْلَؽلِّ »فِل َلْػٍظ: و. «َٓ َأْكَجْح ـَا َط ُكِفق

ـَ  َقاَل: َفََم و ـَ وَأْفَؾْح  .(5)«َٓ َأْكَجْح

ـْ ُجْرِحِف، قإِكََّؿا كَ  َلاَي اخلغايب:
َم مِ َخاَف َطَؾْقِف َأْن َيـِْزَف وى سعدا لَِقْرَقَل الدَّ

ـْ ُتْؼَطُع َيُدُه أَ قاْلَؽل  ُمْسَتْعَؿٌؾ فِل َهَذا اْلَباِب، َكَؿا ُيؽْ وَفَقْفَؾَؽ.   ِرْجُؾُف. وى َم

، َففُ و ـِ اْلَؽلِّ ا الـَّْفُل َط َػاِء، قَأْن َيْؽتَ  قَأمَّ فُ وا َيْعَتِؼُد قَكاكُ وَي َصَؾًبا لِؾشِّ َمَتك َلْؿ  َن َأكا

قاِة. قَيْؽتَ  ِـّ َْجِؾ َهِذِه ال
ِٕ ُف  ـْ ـََفاُهْؿ َط  َهَؾَؽ َف

َكَُّف َكاَن بِِف َكاُص  قِقَؾ:و
ِ
ًة: ٕ ـٍ َخاصَّ ـَ ُحَصْق ِضُعُف قَكاَن مَ وٌر، قإِكََّؿا َكَفك َطـُْف ِطْؿَراَن ْب

ـْ َكقِِّف َفُقْشبُِف َأْن َيؽُ  َالؾَُّف ومِـُْف،  فقالؿخِضِع قَن الـَّْفُل ُمـَْصِرًفا إَِلك اْلؿَ قَخَطًرا َفـََفاُه َط

 َأْطَؾُؿ.

َِْقاَل ابـ قتقبة: و َِٕغا ُّ ِج ٌَْى  :ا

ُّ ايصَِّخِٝح؛ ِذي قِقَؾ فِقِف: َلْؿ َيتَ  َن ، َفَفَذا الَّ ـِ اْكتَ قلَِئالَّ َيْعَتؾَّ ْؾ َم ُف ُيِريُد َأْن قكَّ َكَّ
ِ
ى: ٕ

ـْ َكْػِسِف. َيْدَفَع اْلَؼَدرَ   َط

ُّ اِيُجِسِحٚ َػاُء.إذا  قاْلُعْض وَكِغَؾ، إذا  ايجَّاِْٞ: َن  ُقطَِع، َفِػل َهَذا الشِّ
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بنسـاٍد صحقٍح  ( مـ حديث ابـ مسعقد 3711أخرجف أمحد ) (1) =

 .أكس  ( طـ5719أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 .تؼدم تخريجف قريًبا (3)

 .ظنَجابرَتؼدم تخريجفا، والحديث طـد البخاري طـ ابـ طباس، وطـد مسؾؿ  (4)

 (، وهق حديث صحقح.3865(، وأبق داود )19831(، وكذلؽ أمحد )2149أخرجف الترمذي ) (5)
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او ِذي َيجُ وَكاَن اْلَؽل  لِؾتََّداإذا  َأمَّ َٓ َيـَْجَع، قَيجُ وُز َأْن َيـَْجَع، قي الَّ إَِلك  فنكفُز َأْن 

 اْلَؽَراَهِة َأْقَرُب. اْكَتَفك.

ـَ َيْدُخؾُ  اٌصَِّذُِخ َثَبَت فِلو ِذي ـَ َأْلًػا الَّ ْبِعق َن اْلَجـََّة بَِغقِْر قفِل َحِديِث السَّ

َٓ َيْسَتْرقُ »ِحَساٍب َأكَُّفُؿ  ـَ  ؾُ قَطَؾك َربِِّفْؿ َيتَ وَن، وَٓ َيَتَطقاُر وَن قوَٓ َيْؽتَ وَن قالاِذي  .«نَ قكا

ِّ َأِسَتَؼَح  ٌَْى َِٕد َأَداِدَُس ا َّ َِٔفَمِذ َذَض َٖا: اٍع،ىَأ َطَدُم َمَحبَّتِِف ايجَّاِْٞ: ٚفِْعُؾُف.  َأَحُد

ـْ َتَرَكُف.  ايجَّاِيُح:َٚلُف.  ِف َٓ َتَعاُرَض َبْقـََفا بَِحْؿِد الؾَّ والـَّْفُل َطـُْف، ايسَّاِبُع: ٚالثَّـَاُء َطَؾك َم

َٓ َيُدل  َطَؾك اْلَؿـِْع مِـُْف. واِزِه، قفِْعَؾُف َيُدل  َطَؾك جِ فنن  َتَعاَلك، ا الثَّـَاُء وَطَدُم َمَحبَّتِِف َلُف  َأمَّ

ْختَِقاِر وَأْفَضُؾ. وَلك وَطَؾك َتاِركِِف َفَقُدل  َطَؾك َأنَّ َتْرَكُف أَ 
ِ
ا الـَّْفُل َطـُْف َفَعَؾك َسبِقِؾ آ َأمَّ

ـِ الـَّ  وَؽَراَهِة أَ الْ و َٓ ُيْحَتاُج إَِلْقِف، َبْؾ ُيْػَعُؾ َخ قَط ـْ ُحدُ قِع الَِّذي 
اِء، وًفا مِ َالؾَُّف وِث الدَّ

 ها.َأْطَؾؿُ 

 ال عراب:ٚجٌ دخٌ ادت١ٓ بػري حطاب ٚنٌ ع٢ً اهلل عص ٛايتٚحٝد َٛٔ حكل ايت ?
ـُ الؼقِِّؿ   (: 4/63) احودادٌ األس فِلَقاَل اإِلَماُم اْب

 ،ل الجـة بغقر حسابقصػ الذي يستحؼ بف همٓء دخقجعؾ ال ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل 

طىل و ،نوٓ يتطقرو ،ن غقرهؿ أن يرققفؿقفال يسلل :تجريدهوحقد قتحؼقؼ الت قه

 ،ٓ طىل غقره ،حدهون طىل اهلل قكؾقيتو ،ع مـ الشركقالطقرة كو ،نقكؾقرهبؿ يت

الطقرة » : اهلل كؿا يف الحديثكؾ طىلقمـ تؿام الت قالتطقر هو ،تركفؿ آسترقاءو

 .(1)كؾقلؽـ اهلل يذهبف بالتو ،ما مـا إٓ مـ تطقرو :دققال ابـ مسع «الشرك

قد رقك  ل،ففل إحسان مـ الراق غقرأما رققة الو ،كؾ يـاىف التطقرقفالت

 .ٓ بلس هبا ما مل يؽـ فقفا شرك :قالو ،أذن يف الرقلو ،جبريؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لقرس

هذا يدل طىل أهنا و «مـ استطاع مـؽؿ أن يـػع أخاه فؾقـػعف» :له فقفا فؼاقاستلذكو

، (3538) ابـ ماجفو(، 1614كذلؽ الترمذي )و(، 3911د )ودا قأبو(، 1/389أخرجف أمحد ) (1)

 .وإسـاده صحقح
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 لالؿسترقو ،فالراقل محسـ :لفقرسو ب هللقذلؽ مستحب مطؾوإحسان وكػع 

 .كؾ يـايف ذلؽقالتوسائؾ راج كػع الغقر 

 ،أجؾ :جبريؾ قد رقاه ققؾو ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققد رققت رس  فنن ققؾ فعائشة

ن مـ أحد قٓ يطؾب :إكؿا قالو . يرققفؿ راقٓو :مل يؼؾ ملسو هيلع هللا ىلص قهومل يسترق  قلؽـ هو

دطا لؽؾ مـ  قفنكف ل :لؾرجؾ الثاين سد لباب الطؾب قمتـاطف أن يدطايف وأن يرققفؿ 

 ه.ااهلل أطؾؿو ،سللف ذلؽ فربؿا صؾبف مـ لقس مـ أهؾف

ع٢ً ذيو اضتخل  َاتٚتسى ذيو ٣ٚ ثِ ْدّ ٛانت ٚتطري أ َٚٔ اضرتق٢ أ @
 ايفط١ًٝ املتكد١َ.

ب كؾفا: قالذك قبة تؿحقم أن التقمـ الؿعؾ عبد اهلل غفر اهلل له: ىقال أب

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]َقاَل اهلُل َتَعاَلك: حتك الشرك باهلل، 

 [   ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿قال اهلل تعاىل: و .{23}الزمر:

 .{34}األىفال: [ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]قال تعاىل: و

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .{13-17}ادائدة:[   ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]طال: وقال جؾ و

 ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
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-64}الفرقان:[   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

تدل  ملسو هيلع هللا ىلصمـ سـة الـبل وطال، وغقرها أكثر مـفا مـ كتاب اهلل جؾ وففذه إدلة ، {11

أكف ٓ و لدتف أمفوم قغقره مـ الؽبائر، أكف يرجع كق وطىل أن مـ تاب مـ الؽػر، أ

 بف السابؼة.قيماخذ طىل ذك

رفع طـف ما ترتب ه أكف يُ وء مؽرؿؾ شلىل أن مـ تاب مـ طومـ باٍب أ ل:ىفأق

كدم مـ و ،ثؿ ترك ذلؽ ،استرقك وى، أقلذلؽ فؿـ اكتوحؽؿ، وطؾقف مـ حرج 

كؾ: فقرجك أن يدخؾ يف قحؼؼ التوطزم طىل طدم فعؾ ذلؽ مرة أخرى، وفعؾف، 

 ٓ طذاب.ون الجـة بغقر حساب قالسبعقـ إلػ الذيـ يدخؾ

َقْد َكاَن و»، قال:  حصقـطؿران بـ ( طـ 1226) صذُخ ِغٍُيف و

، َحتاك اْكتَ  ُؿ َطَؾلا  .«، َفُترِْكُت، ُثؿا َتَرْكُت اْلَؽلا َفَعادَ ْيُت قُيَسؾا

A :االْتفاع بايسق١ٝ ايػسع١ٝ َتعًل بأضباب 
 (:9)ص ىايفاب اٌىاجل ّمقال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ـُ َلُف، و ـْ َهاُهـَا َأْمٌر َيـَْبِغل التََّػط 
َْذَكاَر  قهُ وَلؽِ ْٕ َياِت وَأنَّ ا ْٔ تِل وا َْدِطَقَة الَّ ْٕ ا

ـْ َتْسَتْدِطل َقبُ وُيْرَقك بَِفا، ِهَل فِل َكْػِسَفا َكافَِعٌة َشافَِقٌة، وُيْسَتْشَػك بَِفا 
، قَلؽِ َل اْلَؿِحؾِّ

ِة الْ ققُ و َػاُء َكاَن لَِضْعِػ َتْلثِقِر اْلَػاِطِؾ، أَ وَػاِطِؾ َة ِهؿَّ لَِعَدِم  وَتْلثِقَرُه، َفَؿَتك َتَخؾََّػ الشِّ

ُن َذلَِؽ فِل قاُء، َكَؿا َيؽُ وي  فِقِف َيْؿـَُع َأْن َيـَْجَع فِقِف الدَّ قلَِؿاكٍِع قَ  وِل اْلُؿـَْػِعِؾ، أَ قَقبُ 

َدْ  ْٕ َدْ وَيِة وا ْٕ قَِّة،وا ِل الطَّبِقَعِة لَِذلَِؽ قُن لَِعَدِم َقبُ قَفنِنَّ َطَدَم َتْلثِقِرَها َقْد َيؽُ  اِء اْلِحسِّ

ـَ اْقتَِضائِِف َأَثَرُه، َفنِنَّ الطَّبِقَعَة إَِذا َأَخَذِت الدَّ قُن لَِؿاكٍِع قَ قَقْد َيؽُ واِء، والدَّ 
اَء وي  َيْؿـَُع مِ

َقك ِل، قَحْسِب َذلَِؽ اْلَؼبُ ٍل َتام  َكاَن اْكتَِػاُع اْلَبَدِن بِِف بِ قبَِؼبُ  َفَؽَذلَِؽ اْلَؼْؾُب إَِذا َأَخَذ الرُّ

، قيَذ بَِؼبُ والتاَعاو اَلٌة وٍل َتامٍّ اقِل َكْػٌس َفعا اِء.وَكاَن لِؾرا َرٌة فِل إَِزاَلِة الدا ٌة ُمَمثِّ  ِهؿا

ـْ َأقْ و
ُف مِ َطاُء، َفنِكَّ َْسَباِب فِل َدْفِع اْلؿَ قَكَذلَِؽ الد  ْٕ ِل قُحُص وِه، وْؽرُ ى ا

ا لَِضْعِػِف فِل َكْػِسِف وِب، قاْلَؿْطؾُ  ـْ َقْد َيَتَخؾَُّػ َأَثُرُه َطـُْف، إِمَّ
َن ُدَطاًء قبَِلْن َيؽُ  -َلؽِ
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ـَ اْلُعدْ  َٓ 

ا لَِضْعِػ اْلَؼْؾِب و -اِن وُيِحب ُف الؾَُّف، لَِؿا فِقِف مِ َطَدِم إِْقَبالِِف َطَؾك الؾَِّف وإِمَّ

َطاِء، َفَقؽُ وِف َطَؾْقِف َجْؿِعقَّتِ و ْخ قُن بَِؿـِْزَلِة اْلؼَ قْقَت الد  ْفَؿ َيْخُرُج  قِس الرِّ ا، َفنِنَّ السَّ ِجدًّ

ـَ اإْلَِجاَبِة: قإِماا لُِحُص وًجا َضِعقًػا، ومِـُْف ُخرُ  ـْ َأْكِؾ اْلَحَراِم، ِل اْلََمكِِع ِم
الظ ْؾِؿ، ومِ

كُ و ـِ الذ  فْ وْستِقاَلِء اْلَغْػَؾِة اوِب، قِب َطَؾك اْلُؼؾُ قَرْي  هاَغَؾَبتَِفا َطَؾْقَفا.و، قالؾَّفْ وِة قالشَّ

B يف املٓصي١:ٚد ٍٛ ادت١ٓ ال ًٜصّ َٓ٘ إٔ نٌ َٔ دخٌ بعدِٖ فٗٛايطبل يف دخ ِْٗ 
 (:116ص) احودادٌ األس ّمقال اإلمام ابـ الؼقؿ 

طـ أبل  وقال اإلمام أمحد: حدثـا طػان حدثـا محاد بـ سؾؿة طـ محؿد بـ طؿر

يدخؾ فؼراء الؿسؾؿقـ الجـة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأن رس سؾؿة طـ أبل هريرة 

قال الترمذي: هذا حديث حسـ و .«مخسَمئة طام قهوم ققبؾ أغـقائفؿ بـصػ ي

 .(1)رجال إسـاده احتج هبؿ مسؾؿ يف صحقحفو ،صحقح

 ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققال سؿعت رس  ويف صحقح مسؾؿ مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر

 (2)«بلربعقـ خريػام الؼقامة قغـقاء ين إقإن فؼراء الؿفاجريـ يسبؼ»: لقيؼ

 قن هقن يؽفلما أ (بلربعقـ خريػا)الذي يف الصحقح أن سبؼفؿ لفؿ ف

ال قتختؾػ مدة السبؼ بحسب أحو ،ضاقكالمها محػ نَ قإما أن يؽو ،ظقالؿحػ

ؿائة كؿا يتلخر مـفؿ مـ يسبؼ بخؿسو ،إغـقاء فؿـفؿ مـ يسبؼ بلربعقـوالػؼراء 

 اهلل أطؾؿ.و .حديـ يف الـار بحسب جرائؿفؿقالؿ مؽث العصاة مـ

مـ سبؼفؿ لفؿ يف  أكف ٓ يؾزم قهو ،ٕ٘ا أِش جية اٌرٕثُٗ ػٌٍُٗىٓ ٘او

أن سبؼف غقره يف و ،ن الؿتلخر أطىل مـزلةقبؾ قد يؽ ،ل ارتػاع مـازلفؿ طؾقفؿقالدخ

ن قهؿ السبعو ،الدلقؾ طىل هذا أن مـ إمة مـ يدخؾ الجـة بغقر حسابول قالدخ

 ،سب طىل غـاهقالغـل إذا حو ،ن بعض مـ يحاسب أفضؾ مـ أكثرهؿقد يؽقوألػا 

 .بنسـاد صحقح ( طـ أبل هريرة 2354أخرجف الترمذي برقؿ ) (1)

 .( طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص 2979أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ف والؿعروالصدقة والخقر واع البر قتؼرب إلقف بلكوجد قد شؽر اهلل تعاىل فقف قف

ٓ و ،مل يؽـ لف تؾؽ إطؿالو ،لقكان أطىل درجة مـ الػؼقر الذي سبؼف يف الدخ

اهلل ٓ يضقع أجر مـ أحسـ وزاد طؾقف فقفا و ،سقؿا إذا شاركف الغـل يف أطؿالف

 .طؿال

فقحصؾ  ،يـػردانوقد يجتؿعان و ،مزية رفعةو ،مزية سبؼ :فالؿزية مزيتان

ٔخر ون الرفعة ويحصؾ ٔخر السبؼ دويعدمفؿا آخر والرفعة واحد السبؼ قؾل

باهلل و ،طدمفوٕحدمها  وأ ،ؼتضك لألمريـهذا بحسب الؿو ،ن السبؼوالرفعة د

 هافقؼ.قالت
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ـِ ؾِ طَ  ـْ طَ و    َل قُس رَ  ُت عْ ؿِ َس  :اَل قَ   ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ل ب

ِ
: ُل قؼُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َذبََح لَِغْقرِ اهللِ » ـَ اهلُل َم ـْ آو ،َلَع ـَ اهلُل َم ـَ و ،ى ُُمِْدًثاوَلَع ـْ َلَع ـَ اهلُل َم ـَ اهلُل و ،الَِدْيفِ وَلَع َلَع

ـْ َغقاَر ال ـَارَ ـَم  (1)َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ. «َؿ

  َطا٥ٌ ايعكٝد٠ املطتفاد٠ َٔ اذتدٜح

 ايربح يػري اهلل.َٚطأي١: حهِ ايربح هلل،    1
 الذبح لغقر اهلل شرك.والذبح هلل طبادة مـ أجؾ العبادات، 

   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]اهلل تعاىل: ل قيؼ 

 .{163 -167}األىعام: [   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 .{7}الكوثر: [ ڑ ڑ ژ ژ﴿ل اهلل تعاىل: قيؼو

 (: 162رة إكعام )آية:قّم تػسقر سقال اإلمام ابـ كثقر 

ـَ الَّ  ـَ َيْعبُدُ َيْلُمُرُه َتَعاَلك َأْن ُيْخبَِر اْلُؿْشِركِق َن لَِغقِْر اْسِؿِف، َأكَُّف قَيْذَبحُ وَن َغقَْر الؾَِّف وِذي

َٓ َشِريَؽ َلُف، وُكُسَؽُف َطَؾك اْسِؿِف وَصاَلَتُف لِؾَِّف فنن  ُمَخالٌِػ َلُفْؿ فِل َذلَِؽ، لِِف قَهَذا َكؼَ وْحَدُه 

فنن  بِقَحتََؽ،ذَ وَأْي: َأْخؾِْص َلُف َصاَلَتَؽ  ،{7}الكوثر: [ ڑ ڑ ژ ژ﴿َتَعاَلك: 

ـَ َكاكُ  َْصـَاَم وا َيْعبُدُ قاْلُؿْشِركِق ْٕ ْكِحَراِف وبُِؿَخاَلَػتِِفْؿ  َن َلَفا، َفَلَمَرُه الؾَُّف تعاىلقَيْذَبحُ وَن ا
ِ
آ

ا ُهْؿ فِقِف،  ْقبَاِل بِاْلَؼْصِد وَطؿَّ ْخاَلِص لِؾَِّف َتَعاَلك.والـِّقَِّة واإْلِ  اْلَعْزِم َطَؾك اإْلِ

ْبُح  ،{167}األىعام: [ ڭ ڭ ڭ﴿لِِف: قاِهٌد فِل قَ َقاَل ُمجَ  َقاَل: الـ ُسُؽ: الذَّ

ـِ ُجَبقْر: قَقاَل الثَّ و (2).اْلُعْؿَرةِ وفِل اْلَحجِّ  ـْ َسِعقِد ْب ي َط دِّ ـِ الس  ، َط  [ ڭ﴿ِري 

اكُ َكذَ وَقاَل: َذْبِحل.  ،{167}األىعام: حَّ  ه.ا(3)ا َقاَل الضَّ

 (.1978أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 يف قهو(، 8181ابـ أبل حاتؿ )ورة إكعام، قمـ س [162آية:]طـد ابـ جرير  قهو. شـدهَصحقحَ(2)

ا بذبح الحج والـسؽ: الذبح، و(، 332)ص تػسقر مجاهد كؾ ذبح  قالعؿرة، بؾ هولقس خاصًّ

 يتؼرب بف إىل اهلل تعاىل، حتك الذي يذبح لؾضقافة ُيعتبر كسًؽا.

أثر الضحاك ضعقٌػ، وأثر سعقد بـ جبقر حسـ، ورة إكعام، قمـ س [162آية:]مها طـد ابـ جرير َ(3)

 الحػظ. ئػ، وفقف: سػقان بـ وكقع سقد الضعشدي قهويبر قفقف: ج
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ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 16/531) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـِ  ،{7}الكوثر: [ ڑ ڑ ژ ژ﴿ُلُف: ققَ و ـَ َهاَتْق َأَمَرُه اهلُل َأْن َيْجَؿَع َبْق

ـِ  ـِ الَعظِقَؿتَْق اَلُة والِعَباَدَتْق َتاِن َطَؾك الُؼْرِب وُهَؿا الصَّ الَّ اُضِع قالتَّ والـ ُسُؽ الدَّ

ْفتَِؼاِر و
ِ
ـِ الظَّ وآ ـِ ققُ وِـّ ُحْس ِف ُصَؿْلكِقـَِة وِة الَقِؼق َأْمِرِه وتِِف دَ إَِلك طِ والَؼْؾِب إَلك الؾَّ

َٓ َحاَجَة والـ ْػَرِة وُخْؾِػِف َطْؽُس َحاِل َأْهِؾ الؽِْبِر وَفْضؾِِف و ـَ  ِذي ِف الَّ ـْ الؾَّ َأْهِؾ الِغـَك َط

ِفْؿ َيْسَللُ  اَها قفِل َصاَلتِِفْؿ إَلك َربِّ َٓ َيـَْحرُ َالَّ وَكُف إيَّ ـَ  ـْ الَػْؼِر قَن َلُف َخ وِذي
َتْرًكا وًفا مِ

َطاَكِة الُػَؼَراِء  ِفْؿ قُس وإِْطَطائِِفْؿ وإِلِ ِـّ مِـُْفْؿ بَِربِّ لف قفِل قَ  َفَذا َجَؿَع اهلُل َبْقـَُفَؿالِ وِء الظَّ

 .{167}األىعام: [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :َتَعاَلك

ُُّغُهو  بِقَحةُ  اٌ اَلَة قاْلَؿْؼُص وْجِفِف. واْبتَِغاَء  ِهَل الذَّ الـ ُسؽ ُهَؿا َأَجؾ  وُد: َأنَّ الصَّ

ِف  ُب بِِف إَلك الؾَّ َبِب  فنكفَما ُيَتَؼرَّ ِة َطَؾك السَّ الَّ َنَّ فِْعَؾ َذلَِؽ  :َأَتك فِقِفَؿا بِاْلَػاِء الدَّ
ِ
 قهُ وٕ

اَلُة  ـْ الؽَ الـَّْحُر َسَبٌب لِْؾِؼَقاِم بُِشْؽِر َما َأطْ والصَّ
اُه مِ اْلَخْقِر الَؽثِقِر َفُشْؽُر وَثِر قَطاُه اهلُل إيَّ

اَلُة كَِفاَيُة الِعَباَداِت والُؿـِْعِؿ َطَؾْقِف  َغاَيُة وِطَباَدُتُف َأْطَظُؿَفا َهاَتاِن الِعَباَدَتاِن َبْؾ الصَّ

ُف َيؼُ ،الَغاَياِت  الَخْقَر الَؽثِقَر  ،{1}الكوثر: [ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ُل: ق. َكَلكَّ

ْكَعامِـَا َطَؾْقؽ و ـِ ُشْؽًرا إِلِ ـِ الِعَباَدَتْق َْجِؾ قَِقامِؽ َلـَا بَِفاَتْق
ِ
ُهَؿا وَأْكَعْؿـَا َطَؾْقؽ بَِذلَِؽ ٕ

ْكَعامِـَا َطَؾْقؽ بَِذلَِؽ َفُؼْؿ َلـَا بِِفَؿا َبُب إِلِ اَلَة فنن  ،السَّ َفاِن بِنِْكَعاِم قالـَّْحَر َمْحػُ والصَّ

 .َبْعِدِهَؿا إِْكَعامٍ وَقْبؾِِفَؿا 

اَلُة وَأَجؾ  الِعَباَداِت الَؿالِقَِّة الـَّْحُر و  َما َيْجَتِؿُع وَأَجؾ  الِعَباَداِت الَبَدكِقَِّة الصَّ

ـْ َسائِِر الِعَباَداِت َكَؿا َطَرَفُف َأْرَباُب 
َٓ َيْجتَِؿُع َلُف فِل َغقِْرَها مِ  

اَلةِ لِْؾَعْبِد فِل الصَّ

ـْ إيَثاِر الؾَِّف وَأْصَحاُب الِفَؿِؿ الَعالَِقِة وِب الَحقَِّة قالُؼؾُ 
ـِ وَما َيْجَتِؿُع َلُف فِل َكْحِرِه مِ ُحْس

ِـّ بِِف  ـِ ققُ والظَّ ِف َأْمٌر َطِجقٌب قثُ قالْ وةِ الَقِؼق  يؿانَقاَرَن َذلَِؽ اإلإذا  ِق بَِؿا فِل َيِد الؾَّ

ْخاَلَص و ِف َكثِقَر الـَّْحِر َحتَّك َأْمَر َربِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقْد اْمَتَثَؾ الـَّبِل  و ،اإْلِ اَلِة لَِربِّ ِف َفَؽاَن َكثِقَر الصَّ

ِة ال ـَ َبَدَكًة وَداِع َثاَلًثا قَكَحَر بَِقِدِه فِل ِحجَّ  ه.اَغقِْرَهاوَكاَن َيـَْحُر فِل إَْطَقاِد وِستِّق
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ٍُ فِليُّ قوَقاَل اإِلَماُم الـا  ُِِغٍِ  (:1978) َشِشِح 

ْبح لِ و ا الذَّ ـَِؿ أَ َأمَّ ـْ َذَبَح لِؾصَّ  وَغْقِر الؾَّف َفاْلُؿَراد بِِف َأْن َيْذَبح بِاْسِؿ َغقْر الؾَّف َتَعاَلك َكَؿ

ؾِقب أَ  ، َفُؽّؾ َهَذا َذلَِؽ  قَكحْ ولِْؾَؽْعَبِة  ولِِعقَسك َصؾَّك الؾَّف َطَؾقِْفَؿا أَ  وَسك أَ قلِؿُ  والصَّ

بِقَحة، َس وَحَرام،  ابِح ُمْسؾًِؿا أَ قَٓ َتِحّؾ َهِذِه الذَّ ِديًّا، َكصَّ َطَؾقِْف قَيفُ  وَكْصَراكِقًّا أَ  واء َكاَن الذَّ

افِِعّل،  ح َلُف َغْقر الؾَّف َتَعاَلك قَقَصَد َمَع َذلَِؽ َتْعظِقؿ الَؿْذبُ فنن  اتََّػَؼ َطَؾْقِف َأْصَحابـَا،والشَّ

ابِح ُمْسؾًِؿا َقبْؾ َذلَِؽ َصاَر بِالفنن  اْلِعبَاَدة َلُف َكاَن َذلَِؽ ُكْػًرا،و اَكاَن الذَّ ْبِح ُمْرَتدًّ  ه.اذَّ

تخصقصف الحؽؿ بالؽػر يف حؼ مـ قصد  عبد اهلل عافاه اهلل:ىقال أب

 .الذبح مـ أصؾف تعظقؿ لؿـ ذبح لففنن  التعظقؿ: فقف كظر:

إذا ثبت أن الذبح هلل مـ أجؾ و : ي اٌغذَذىاٌم ّمالسعدي قال اإلمام 

 .، فالذبح لغقر اهلل شرك أكبر مخرج طـ دائرة اإلسالمأكبر الطاطاتوالعبادات 

 (: 6/334) اٖوع فراىرلّ كَم ّمقال اإلمام ابـ باز 

 وكب أقك ويل أو واء كان ذلؽ لـبل أقشرك أكبر سور اهلل مـؽر طظقؿ الذبح لغق

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ل: قغقر ذلؽ: ٕن اهلل سبحاكف يؼ وصـؿ أ وجـل أ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿،{167}األىعام: [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ذبح لغقر  قفلخبر سبحاكف أن الذبح هلل كؿا أن الصالة هلل، فؾ ،{163}األىعام: [ې

جؾ ول اهلل طز قهؽذا يؼوجؾ، ون شركا باهلل طز قغقر اهلل يؽكؿـ صىل ل قاهلل فف

 ڑ ژ ژ﴿ ،{1}الكوثر: [ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف 

 الـحر طبادتان طظقؿتان.وفالصالة  ،{7}الكوثر: [ ڑ

لألصـام  واكب أقلؾؽ ولألكبقاء أ ور أقفؿـ صرف الذبح ٕصحاب الؼب

كذر لفؿ  واستغاث هبؿ أ وأصىل لفؿ  قلؾؿالئؽة فؼد أشرك باهلل، كؿا ل ولؾجـ أ وأ

 ه.اجؾوكؾ هذا شرك باهلل طز 
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 :(2/148) اٖوع فراىرلّ كَم ّمقال اإلمام العثقؿقـ و

 ژ﴿لف: قبف يف ق اهلل كؿا أمرالذبح لغقر اهلل شرك أكبر ٕن الذبح طبادة 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿لف سبحاكف: ققو ،{7}الكوثر: [ ڑ ڑ ژ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ ،{167}األىعام: [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

-طـ الؿؾة  امخرًج  اشركً  مشركٌ  قفف :فؿـ ذبح لغقر اهلل ،{163}األىعام: [ ې

لـبل  ول مـ الرسؾ، أقلرس واء ذبح ذلؽ لؿؾؽ مـ الؿالئؽة، أقس -العقاذ باهللو

لعؾؿاء فؽؾ لعامل مـ ا ولقاء، أويل مـ إقل ولخؾقػة مـ الخؾػاء، أ ومـ إكبقاء، أ

اجب طىل الؿرء أن يتؼل اهلل يف قالومخرج طـ الؿؾة و -جؾوطز -ذلؽ شرك باهلل 

 ڇ چ چ چ چ﴿ ذلؽ الشرك الذي قال اهلل فقف: قع كػسف يفقأن ٓ يوكػسف، 

 .{17}ادائدة: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ذبٝخ١ ايهتابٞ. :َطأي١ 2
مل يذبحفا و ،ك اهلل طؾقفاسؿَّ إذا  تحؾ ذبقحة الؽتابل بال خالف طـد أهؾ العؾؿ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿لف تعاىل: قلؼلغقر اهلل: 

 .(1)ٓ يعتد بخالففؿوخالػ الشقعة، و ،{2}ادائدة: [ ې ې ې

 ٙ يػري اهلل؟ٛح ذبا٥ح أٌٖ ايهتاب مما ذعَطأي١: ٌٖ تبا 3
 (: 256)ص اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُ فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

 [ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ل اهلل تعاىل: قق قهوم الحاضر، قفؾؿا تعارض العؿ

 [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ لف:قق قهوم الؿبقح، قالعؿو ،{113}البقرة:

 ؿاء يف ذلؽ.اختؾػ العؾ ،{2}ادائدة:

إن كان مـ وما دل طؾقف أكثر كالم أمحد مـ الحظر،  السـة:وإشبف بالؽتاب و

لف تعاىل: قم ققذلؽ ٕن طؿوحال: اية بومتلخري أصحابـا مـ مل يذكر هذه الر

 .(81 ،9/78) عقالؿجؿ (13/311) الؿغـل اكظر:َ(1)
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رة، قمل تخص مـف صظ قم محػقطؿ {3}ادائدة: [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 قفؾ يشترط لف الذكاة الؿبقحة فنكف ،{2}ادائدة: [ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿بخالف 

ن قٕن غاية الؽتابل: أن تؽوع مل تبح ذكاتف، وذكك الؽتابل يف غقر الؿحؾ الؿشر

إن كان ومل يبح،  ح باسؿ غقر اهللذب وذبح لغقر اهلل، أ قالؿسؾؿ لوذكاتف كالؿسؾؿ، 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿لف تعاىل: ق، فؽذلؽ الذمل: ٕن قيؽػر بذلؽ

ٓ كحـ ون هذا، قا يستحؾقإن كاكوهؿ واء، قس ،{2}ادائدة: [ ى ې ې ې

مبقح، وقالن، حاضر ٕكف قد تعارض دلو، ه حؾقكستحؾف فؾقس كؾ ما استحؾ

باسؿ غقره، قد طؾؿـا يؼقـا أكف لقس مـ ديـ وٕن الذبح لغقر اهلل، و. ىلوفالحاضر أ

ه، فالؿعـك الذي ٕجؾف حؾت قمـ الشرك الذي أحدث قإكبقاء طؾقفؿ السالم، فف

 اهلل أطؾؿ.وذبائحفؿ، مـتػ يف هذا. 

ه، قكحوا: باسؿ الؿسقح قلقا طؾقف غقر اهلل بلن يؼقسؿإذا  أما فإْ لًُ:

 كبقلؾؽ وأ ا الذبح لؾؿسقح،ولؽـ قصدوا، ا أحدً قمل يسؿإذا  أمافتحريؿف ضاهر، 

 جف تحريؿف؟وها، فؿا قكحو

م ما ذبح طىل أن اهلل سبحاكف قد حرَّ  قهو ،تؼدمت اإلشارة إىل ذلؽ قد لًُ:

كف قكان التحريؿ لؽ قإن كان ذابحف كتابقا، ٕكف لوذلؽ يؼتضل تحريؿف، والـصب، 

ٕكف لؿا أباح لـا صعام أهؾ وغقرها، و الـصب ثـقا، مل يؽـ فرق بقـ ذبحف طىلو

ثـ يؼتضل قالؽتاب، دل طىل أن صعام الؿشركقـ حرام، فتخصقص ما ذبح طىل ال

 فائدة جديدة.

قد دخؾ وما أهؾ بف لغقر اهلل: وذكر تحريؿ ما ذبح طىل الـصب،  فنكف أيضا:و

ؾ ما ذبح طىل فؽذلؽ ك :أهؾ بف أهؾ الؽتاب لغقر اهلل ؿا أهؾ بف لغقر اهلل مافق

ح قمذب قه مـ التؿاثقؾ يف الؽـائس، ففقذبح الؽتابل طىل ما قد كصبفنذا الـصب، 

غقبتف، فنكؿا حرم وثـ قر القم أن حؽؿ ذلؽ ٓ يختؾػ بحضقمعؾوطىل الـصب، 



 050     ِذْكُر َبْعِض إُُموِر ادُنَافَِوِة لِلتَّوِحْودِ  

 
هذه إكصاب قد ققؾ: هل مـ إصـام، وتعظقؿف، وثـ قٕكف قصد بذبحف طبادة ال

 ققؾ: هل غقر إصـام.و

ن قا، كان أهؾ الجاهؾقة يذبحن حجرً قستول البقت ثالثؿائة قكان ح ا:ققال

هنا، ويعبدون هذه الحجارة، قا يعظؿقكاكون الؾحؿ طؾقفا، قيشرحوطؾقفا، 

ا هذه الحجارة بحجارة هل أطجب إلقفؿ قا بدلوشاءإذا  اقكاكون طؾقفا، قيذبحو

 مـفا.

صب حتك صرت كالـ»سالمف: ل أبل ذر يف حديث إقيدل طىل ذلؽ قو

 ثف بالدم.قيريد أكف كان يصقر أمحر مـ تؾ (1)«إمحر

 الْ:ىل ،[ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ ٌٗ:ىيف لو 

ن ذبحفؿ طؾقفا قن طؾقفا، كؿا ذكركاه، فقؽقأن كػس الذبح كان يؽ أحدُٖا:

ن الذبح طؾقفا ققؽل مـ يجعؾفا غقر إصـام، فقهذا طىل قوتؼربا إىل إصـام، 

ذلؽ يؼتضل تحريؿ كؾ وح لفا، قمذب وح لألصـام، أقح طؾقفا مذبقٕجؾ أن الؿذب

اهلل، كؿا ٕن الذبح يف البؼعة ٓ تلثقر لف إٓ مـ جفة الذبح لغقر واهلل،  ما ذبح لغقر

إكؿا وضع أطقادهؿ، قمواضع أصـام الؿشركقـ، قمـ الذبح يف م ملسو هيلع هللا ىلص كرهف الـبل

قع الذبح حؼقؼة لغقر وفنذا هنا محؾ شرك، قلبؼعة الؿعقـة: لؽح يف اقيؽره الؿذب

 جدت فقف.واهلل: كاكت حؼقؼة التحريؿ قد 

طؾك  ملوأ»، أي: ٕجؾ الـصب، كؿا ققؾ: أن الذبح طىل الـصب ٍ ايجاْٞ:ٛايكٚ

ذلؽ،  قكحولده، وذبح فالن طىل ولده، وأصعؿ فالن طىل و، (2)«لحؿوزيـب بخبز 

هذا ضاهر و ،{142}البقرة: [ ې ې ۉ ۉ ۅ﴿لف تعاىل: قمـف قو

بقـ ون الذبح لفا، قٓ مـافاة بقـ كول مـ يجعؾ الـصب كػس إصـام، قطىل ق

 فالدٓلة ضاهرة. :لقطىل هذا الؼوث بالدم، قهنا كاكت تؾقك

 .( طـ أبل ذر 2473أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 ، بـحقه( طـ أكس بـ مالؽ 1428(، ومسؾؿ برقؿ )5168أخرجف البخاري برقؿ )(2)
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 ٹ ٹ ٹ﴿لف تعاىل: قاحد يف قولقـ إىل شلء قيف الحؼقؼة: مآل الؼو قال:

 لقف.ملكا إوكؿا قد أ ،{3}ادائدة: [ ٹ

هذا  هذا ضعقػ: ٕنوأن الؿعـك طىل اسؿ الـصب.  ٍ ثايح ضعٝف:ٛفٝٗا قٚ

ن تؽريرا. قفقؽ ،{3}ادائدة: [ ڀ ڀ پ پ پ﴿ لف تعاىل:قالؿعـك حاصؾ مـ ق

طـ  ،سك بـ طؼبةقطـ م (1) صذُذٗ ى البخاري يفولؽـ الؾػظ يحتؿؾف، كؿا ر

بـ  ولؼل زيد بـ طؿر أكف ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأكف كان يحدث طـ رس  طـ ابـ طؿر ،سامل

إلقف  فؼدم» حل،قال ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قذلؽ قبؾ أن يـزل طىل رسو ،بؾدح بلسػؾ كػقؾ

ن قا تذبحآكؾ مم ، ثؿ قال زيد: إين ٓن يلكؾ مـفافلبك أ ،سػرة ّم لحؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقرس

 وإن زيد بـ طؿرو اية لف:ويف رو .«اسؿ اهلل طؾقفآكؾ إٓ مما ذكر  ٓو طؾك أكصابؽؿ

أكزل لفا مـ والشاة خؾؼفا اهلل،  ل:قيؼو يعقب طىل قريش ذبائحفؿ، بـ كػقؾ كان

هنا طىل غقر اسؿ اهلل؟!  قتذبحأكبت لفا مـ إرض الؽأل، ثؿ أكتؿ والسؿاء الؿاء، 

 إطظاما لف.وإكؽارا لذلؽ 

ضاهره: أكف ما ذبح  ،{3}ادائدة: [ ڀ ڀ پ پ پ﴿لف تعاىل: ققفنن  أيضاو

اء لػظ بف قد: فسقالؿؼص قإذا كان هذا هواهلل، مثؾ أن يؼال: هذا ذبقحة لؽذا،  لغقر

 مل يؾػظ.  وأ

ه، قكحوف: باسؿ الؿسقح، قال فقوتحريؿ هذا أضفر مـ تحريؿ ما ذبحف لؾحؿ، و

أطظؿ مؿا ذبحـاه وكؿا أن ما ذبحـاه كحـ متؼربقـ بف إىل اهلل سبحاكف كان أزكك 

الـسؽ لف أطظؿ مـ وطبادة اهلل سبحاكف بالصالة لف فنن  قؾـا طؾقف: باسؿ اهلل،ولؾحؿ، 

الـسؽ لغقره ور، فؽذلؽ الشرك بالصالة لغقره قاتح إمقآستعاكة باسؿف يف ف

 وحرم ما ققؾ فقف: باسؿ الؿسقح، أفنذا ر. قاتح إمقباسؿف يف ف آستعاكة أطظؿ مـ

 ىل.وقصد بف ذلؽ، أ والزهرة أوالزهرة: فألن يحرم ما ققؾ فقف: ٕجؾ الؿسقح 

 (.5499، و3826أخرجف البخاري برقؿ )(1) 
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مل يحرم ما ذبح ول مـ حرم ما ذبح باسؿ غقر اهلل، قهذا يبقـ لؽ ضعػ قو

فنن  جف،وققؾ بالعؽس لؽان أ قلغقرهؿ، بؾ واهلل، كؿا قالف صائػة مـ أصحابـا  لغقر

 العبادة لغقر اهلل أطظؿ كػرا مـ آستعاكة بغقر اهلل.

إن قال فقف: بسؿ اهلل، كؿا وإلقف لحرم  ذبح لغقر اهلل متؼربا بف قذا: فؾطىل هو

اكب بالذبح قالؽو لقاء،وإ ن إىلقفؼل هذه إمة الذيـ يتؼربيػعؾف صائػة مـ مـا

ن همٓء مرتديـ ٓ تباح ذبقحتفؿ بحال، لؽـ يجتؿع إن كاوذلؽ،  قكحور قالبخو

 هايف الذبقحة ماكعان.

ـٍ  ـِ َحَس ـِ ب ْحَؿ ْقُخ َطْبُد الرا ُِِذ ّمَْقاَل الشا  (:9)باب:  َفِرِخ ادَلِج

ذبقحة اسؿ ذكر طىل الوذبح لؾحؿ إذا  أماوهذا ٓ اختالف فقف بقـ العؾؿاء،  

كالم شقخ وذلؽ: ففذا الذي فقف خالف العؾؿاء،  قكحوالزهرة،  والؿسقح، أ

 افؼف طىل ذلؽ بعض العؾؿاء.وول بتحريؿف، قاإلسالم هذا يدل طىل أكف يؼ

 [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿لف تعاىل: قذكر الؼرصبل يف تػسقر قو

عـل ي ،{2}ادائدة: [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿لف: قثؿ استثـك ق ،{171}األىعام:

ل طـد الذبح: )باسؿ الؿسقح(، قإن كان الـصراين يؼوالـصراين، ودي قذبقحة القف

 ل: )باسؿ طزير(.قدي يؼقالقفو

(: ٕنَّ اهلل إن قال: )باسؿ الؿسقحو ل ططاء: ُكْؾ مـ ذبقحة الـصراين،قذكر قو

، (2)ذكر مثؾف طـ الؼاسؿ بـ مخقؿرةو (1)ن.قلققد طؾؿ ما يؼوباح ذبائحفؿ، تعاىل قد أ

(: ثـا 1/252) أحؽام أهؾ الذمة كؿا يف أحؽام الؼرآن ضل يفأخرجف إسؿاطقؾ الؼاَ(1)

هذا إسـاد والؿؾؽ، طـ ططاء، فذكره،  العزيز بـ مسؾؿ، طـ طبد بـ حرب، ثـا طبد سؾقؿان

 صحقح، رجالف ثؼات.

لقد بـ مسؾؿ، ق(: ثـا طظ، ثـا ال1/251) أحؽام أهؾ الذمة أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يفَ(2)

إسـاده ول:..، فذكره، قيؼ ،ل: سؿعت الؼاسؿ بـ مخقؿرةقمحـ بـ يزيد بـ جابر يؼسؿعت طبدالر

 ابـ الؿديـل. قطظ هوصحقح، 



 ِذْكُر َبْعِض إُُموِر ادُنَافَِوِة لِلتَّوِحْودِ  
053 

 
ي طـ طبادة بـ ورو، (3)لقمؽحو، (2)الشعبلوربقعة، و، (1)ل الزهريقق قه و

 ه.ا(6)مـ الصحابة. اكتفك مؾخًصا (5)الدرداء أبلو، (4)الصامت

 ڀ پ پ پ﴿لف تعاىل: قر أهنا ٓ تحؾ: لؼقمذهب الجؿف عبد اهلل:ىقال أب

ط الحؾ واجتؿعت فقف شرإذا  ا: أحؾَّ اهلل صعام أهؾ الؽتابققالو ،{3}ادائدة: [ڀ

الصحقح،  قر هقل الجؿفققويذكر اسؿ اهلل طؾقف. وطـد الؿسؾؿقـ بلن يـفر الدم، 

 اهلل أطؾؿ.و

أدىاَ  ؿـع مـ أكؾ تؾؽ الذبقحة، كؼؾف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يفالل بقالؼو

س، وصاومجاهد، وابـ طؿر، وطائشة، وطظ، ، طـ (1/252) أً٘ اٌزِح

ه كؿا يف قجومال إلقف ابـ الؼقؿ، فذكر ترجقح ذلؽ مـ ثؿاكقة ون بـ مفران، قمقؿو

 (.256-1/254) أحؽام أهؾ الذمة

 ،{3}ادائدة: [ ڀ ڀ پ پ پ﴿ م أية:قل الراجح: لعؿقالؼ قهو قلت:

 اهلل أطؾؿ.و

( بنسـاد 121-6/121الرزاق ) ل بعدم إكؾ، أخرجف طبدقجدتف طـ الزهري أكف يؼوالذي َ(1)

 .صحقح

ب بـ كجقح، طـ قأي (، معؾًؼا طـ1/252) أحؽام أهؾ الذمة أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يفَ(2)

أما أثر ربقعة فؾؿ وحاتؿ: ٓ أطرفف.  ق، قال أبالتعديؾوالجرح  ب بـ كجقح لف ترمجة يفقأيوالشعبل، 

 .أجده

لقد بـ مسؾؿ، ق(: ثـا طظ، ثـا ال1/251) أحؽام أهؾ الذمة أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يفَ(3)

 ل، فذكره.قزاطل، طـ مؽحوقال: سؿعت إ

، طـ جرير بـ لؼ: أبل الحؽؿ التـقخؿاطقؾ الؼاضل كؿا يف الؿصدر السابؼ مـ صريأخرجف إسَ(4)

 أبل الحؽؿ.وهذا إسـاد ضعقٌػ: لجفالة جرير بـ طتبة، وطتبة بـ جرير، طـ طبادة بف،  وطتبة، أ

(، مـ 1/251) أحؽام أهؾ الذمة إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يفو(، 8/138أخرجف ابـ جرير )َ(5)

هذا ود، طـ أبل الدرداء بف، قة بـ صالح، طـ أبل الزاهرية، طـ طؿقر بـ إسيوصريؼقـ طـ معا

 إسـاد صحقح.

 .(6/76لؾؼرصبل ) أحؽام الؼرآن اكتفك مـَ(6)
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أثر ومختؾط،  قهوـ السائب، يف إسـاده ططاء ب  أما أثار: فلثر طظو

إسـاده   أثر ابـ طؿروضعقػ،  قهول ضبقان، بـ أبس قفقف: قاب  طائشة

 .(1)بؼقة أثار مل يذكر أساكقدهاو، صحقح

يٝا٤ َٚجً٘ َا ٜربح أَاّ أٚ ،قدّإذا  َطأي١: حهِ َا ٜربح أَاّ ايطًطإ 4
 َا أغب٘ ذيو.ٚ ،ٍ إلزضا٥ِٗٛاملكت

ٍُ فِل  يُّ قوَقاَل اإِلَماُم الـا  ُِِغٍِ  (:1978)َشِشِح 

ْقخ إِْبَراِهقؿ الَؿرْ و ْؾَطان وَذَكَر الشَّ ـْ َأْصَحابـَا: َأنَّ َما ُيْذَبح ِطـْد اِْستِْؼَبال الس 
ِزي  مِ

َؾ بِِف لَِغقِْر الؾَّف َتَعاَلك،  ا ُأهِّ َكَُّف مِؿَّ
ِ
ًبا إَِلْقِف َأْفَتك َأْهؾ ُبَخاَرة بِتَْحِريِؿِف: ٕ افِِعّل: وَتَؼر  َقاَل الرَّ

َدِة الؿَ قَكَذْبِح الَعِؼقَؼة لِ  قَففُ  ،مِفِ وَكُف اِْستِْبَشاًرا بُِؼدُ قَهَذا إِكََّؿا َيْذَبحُ  مِْثؾ َهَذا ود، قلُ قَٓ

 هاَأْطَؾؿ. اهللُ وِجب التَّْحِريؿ، قَٓ يُ 

كف بقـ يديف: فال يشبف قما ذكره الرافعل غقر صحقح: فنهنؿ يذبحو قلت:

 أكَّك لف ذلؽ.وبالعؼقؼة، 

 (:9/393) اٖوع فراىرلّ كَم ّمقال اإلمام ابـ باز و

ز صرففا قطبادة تؼرب إلقف سبحاكف فال يجوالذبح هلل سبحاكف قربة طظقؿة 

إلقفؿ بذلؽ يعتبر مـ  التؼربوالعظؿاء والسالصقـ وك قلغقره، فعؼر الذبائح لؾؿؾ

 ڭ ڭ ڭ ڭ﴿يعتبر مـ الشرك باهلل كؿا قال اهلل سبحاكف: واهلل،  الذبح لغقر

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ ،{167}األىعام: [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .{163}األىعام: [ې ې

 [ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿جؾ: وقال طز و ،الذبح قالـسؽ هو

 ڱ ڳ ڳ﴿قال سبحاكف: و ،{7}الكوثر: [ ڑ ڑ ژ ژ﴿ ،{1}الكوثر:

َمعَاإلهيامَدؾعَ(٣١١2)َادحذَ(١٣2-٣١/١٣٣)َادغـيَ(0/١3)َعوادجؿَاكظر:َ(1)

 .(٣١/٣١١)َافبقانَاءوأض
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لعـ اهلل مـ ذبح لغقر »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل و ،{2}البونة: [ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 يف صحقحف. أخرجف اإلمام مسؾؿ .«اهلل

العظؿاء بالذبح لفؿ طـد وك قالؿؾوز ٕحد أن يتؼرب إىل السالصقـ قفال يج

مفؿ إىل أي بؾد. كؿا ٓ وطـد قد وجفؿ مـ الؿستشػك، أوطـد خر ومؼابؾتفؿ، أ

أصحاب  وإصـام، أ واكب أقالؽ والؿالئؽة، أ وز التؼرب بالذبح لؾجـ، أقيج

 رة.قققـ لألدلة الؿذكقغقرهؿ مـ الؿخؾ ور، أقالؼب

ٓ يؼصد بف والشؽر لف، وأما إن كان الذبح يؼصد بف التؼرب إىل اهلل سبحاكف 

تشبفا بلهؾ الجاهؾقة يف ويف هذه الحال يعتبر مـؽرا  قالسالصقـ، ففوك قؾتعظقؿ الؿ

 سائؾ الذبح لغقر اهلل.وسقؾة مـ وورهؿ، قطىل قبوطؼرهؿ الذبائح لعظؿائفؿ 

مـ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال و (1)«ٓ طؼر ّم اإلسالم»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققد صح طـ رسو

 (2)«مـفؿ قم ففقتشبف بؼ

إذا  عومشر قهؾف ففذا شلء ٓ بلس بف، بؾ هٕ وذبح اإلكسان لؾضقػ أإذا  أما

مؿا أباحف اهلل سبحاكف لعباده:  قلقس مـ الذبح لغقر اهلل، بؾ هودطت الحاجة إلقف، 

 هاالسـة طىل إباحة مثؾ هذا إمر.وقد جاءت إدلة الؽثقرة مـ الؽتاب و

 (:9/226اه )وع فتاقكَم ّم َمؿقال اإلمام العثقؿقـ و

شرك أكبر،  فنكفتعظقؿا: وكان تؼربا فنن  ىل بؾد، فذبحـا لف،قدم السؾطان إ قفؾ

ذبحـا لف  قأما ل جفف ثؿ كدطفا.وطالمة ذلؽ: أكـا كذبحفا يف وتحرم هذه الذبائح، و

وأبق  (،1253طبد بـ محقد )و(، 13132مـ صريؼف أخرجف أمحد )و(، 6691طبد الرزاق )أخرجف َ(1)

( طـ معؿر، طـ ثابت، طـ 314/ 9 و 57/ 4)البقفؼل و(، 3146ابـ حبان )و (،3222دواد )

 وهذا إسـاد ضعقػ: لضعػ رواية معؿر طـ ثابت. .أكس 

ن: كجازيف طىل فعؾف، ٕكف قلقؼاد، يقن اإلبؾ طىل قبر الرجؾ الجوقال الخطابل: كان أهؾ الجاهؾقة يعؼر

ن مطعؿًا قالطقر فقؽوكان يعِؼرها يف حقاتف فقطعؿفا إضقاف، فـحـ كعؼرها طـد قبره لتلكؾفا السباع 

 .يف حقاتفبعد مؿاتف كؿا كان مطعؿًا 

 .بنشـادَحسنَ(َظنَظبدَاهللَبنَظؿر3١١٣َ(,َوأبوَداودَ)٥٣٣3أخرجهَأحدَ)َ(2)
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ٓ ويعـل:  -لقس بشركوففذا مـ باب اإلكرام،  أكؾت:وصبخت وضقافة، وإكراما 

 .اكتفك-تذبح أمامف

 جٗا:ٚهلا إىل بٝت شٛصٚٚفافٗا ع عٓد شَٚطأي١: حهِ ايربح أَاّ ايعس 5
ف: 19/98) ي اٌٍجٕح اٌذائّحوفرا يف ل قذبح ذبقحة طـد دخ( ما َكص 

اطتؼاد أكف إذا مل يذبح تؾؽ الذبقحة وجفا مـ أجؾ إرضاء الجـ، وجة لبقت زوالز

مـ العادات  قذلؽ  ه قكحوإحداث الؽريفة وأهؾف بالؿآسل  وفنكف يصاب أ

ن ذلؽ مـ الذبح لغقر اهلل، حقث إن الذبح طبادة هلل الؿحرمة، بؾ شرك أكبر: ٕ

حده، فؿـ صرفف لغقر اهلل فؼد أشرك شركا وز أن يتؼرب بف إٓ لف قتعاىل، ٓ يج

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿أكبر، قال تعاىل: 

مـ  ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللققد لعـ رسو ،{163}األىعام: [ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف.  «لغقر اهلل لعـ اهلل مـ ذبح» ذبح لغقر اهلل، فؼال:

 سؾؿ.وصحبف وآلف وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وفقؼ، قباهلل التو

 اإلفتاءوث العؾؿقة قالؾجـة الدائؿة لؾبح

 ... كائب الرئقس ... الرئقس ق... طض قطض

زان ... طبد العزيز بـ طبد اهلل قزان الػقزيد ... صالح بـ ف قبؽر بـ طبد اهلل أب

 الشقخ ... طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ بازآل 

 .صفٛي١: حهِ ايًعٔ ملٔ ٜطتخك٘ بايَطأ 6
ازه قىل جومـ باب أوصػ، قاز لعـ أهؾ الؽبائر بالقدل حديث الباب طىل ج

 السـة يف ذلؽ.واترت أدلة الؽتاب ققد تويف الؽافريـ، 

ٍُ فِل يُّ قوَقاَل اإِلَماُم الـا  ُِِغٍِ  (:79)َشِشِح 

ـُ بِالْ َأمَّ و ْع ـٍ الْصِػ قا الؾَّ اِشَؿة قالْ وِصَؾة قاْلُؿْستَ واِصَؾة قَلقَْس بَِحَراٍم َكَؾْع

َبا وِشَؿة قاْلُؿْستَ و ـَ قاْلُؿَص وكِؾف قمُ وآكِؾ الرِّ ـَ وِري ـَ و الظَّالِِؿق ـَ واْلَػاِسِؼق  ،اْلَؽافِِري
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ـْ َغقََّر َمـَار إَْرضِ و ـْ تَ و ،َلْعـ َم ـْ اِْكَتَسَب إَِلك َغْقر َأبِقفِ و ،الِقفقلَّك َغْقر مَ قَم ـْ و ،َم َم

ا َجاَءْت بِِف الـ ُص و ،ى ُمْحِدًثاوآ وَأْحَدث فِل اإِلْساَلم َحَدًثا أَ  ص قَغقْر َذلَِؽ مِؿَّ

ْرِطقَّة بِنِصْ  َٓ َطَؾك إَْطَقان. واَلقِِف َطَؾك إَ الشَّ  َالؾَّف َأْطَؾؿ.وَصاف 

ت٘ ع٢ً ايهفس َٔ ٛممٔ مل ٜعًِ َ َٚطأي١: حهِ يعٔ املعني َٔ املطًُني، أ 7
 ايهافسٜٔ.
ٍُ فِل يُّ قوَقاَل اإِلَماُم الـا  ُِِغٍِ  (:79) َشِشِح 

َػَؼ الُعَؾََمء َطَؾك َتْحرِيؿ الؾاْعـو ْرعوالطَّْرد، واإِلْبَعاد  :فِل الؾ َغة فنكف اتا  :فِل الشَّ

ـْ َرْحَؿة الؾَّف َتَعاَلك: َفاَل َيجُ 
َٓ ُيْعَرف قاإِلْبَعاد مِ ـْ  ـْ َرْحَؿة الؾَّف َتَعاَلك َم

ز َأْن ُيْبَعد مِ

َٓ َيجُ قَفؾَِفَذا َقالُ  :ْعِرَفة َقْطِعقَّةَخاتَِؿة َأْمره مَ وَحالف  ز َلْعـ َأَحد بَِعْقـِِف ُمْسؾًِؿا َكاَن قا: 

ُف َماَت َطَؾك الُؽْػر أَ  وَكافًِرا أَ  وأَ  ـْ َطؾِْؿـَا بِـَص  َشْرِطل  َأكَّ َّٓ َم ة إِ قِْف َكَلبِل ت َطؾَ قَيؿُ  وَدابَّ

 ه.اإِْبؾِقسوَجْفٍؾ، 

ُّىِع اٌَفَراوي َكََم فِْل  َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلمِ  َِِج  (: 1/133)ادُلِغَرِذَسِن َػًٍَ 

 وغقرهؿ مـ الػساق بآطتؼاد أو، لعـ الؿعقـ مـ الؽػار كالمف طىليف 

 اي:ىألصذاتٕا فُها ألبالعؿؾ: 

 ل أبل بؽر طبد العزيز.قق قهوز بحال، قٓ يج أحدٖا:

 ن الػاسؼ.وز يف الؽافر دقيج ايجاْٞ:ٚ

 ز مطؾؼا.قجي ايجايح:ٚ

ل: طىل الجفؿقة قأمحد الحـبظ: سؿعت أمحد بـ حـبؾ يؼـ قال طبد اهلل بو

 ء.قل: الحجاج رجؾ سقأمحد يؼوكان الحسـ يؾعـ الحجاج، واهلل.  لعـة

 ل الحسـ كعؿ.قلقس يف هذا طـ أمحد لعـة معقـ. لؽـ ق :َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلمِ 
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دطاء طىل معقـ  وع أقة معقـة إٓ لعـة كمل أره كؼؾ لعـ :َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلمِ 

كذلؽ جدكا والؿعقـ، ومل يػرق بقـ الؿطؾؼ  :الؼاضل ا لف. لؽـ قالسبً  وبالعذاب أ

 البركات. قأب

ص طـ أمحد الذي قرره الخالل الؾعـ الؿطؾؼ، ٓ قالؿـص :َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلمِ 

الـار: ولشفادة بالجـة ل يف اقكؿا كؼوطد، قالوطقد قص القالؿعقـ. كؿا قؾـا يف كص

الـار لؿـ وكشفد بالجـة وأن الؽافريـ يف الـار، وفنكا كشفد بلن الؿممـقـ يف الجـة 

شفد لف  وٓ كشفد بذلؽ لؿعقـ إٓ مـ شفد لف الـص أوالسـة، وشفد لف الؽتاب 

 ه.ال. فالشفادة يف الخبر كالؾعـ يف الطؾبقآستػاضة طىل ق

َِّٕحََم فِْل كَ َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم  َِٕهاِض اٌغُّ ِِ (4/344 :) 

إكف جائز كؿا قال ذلؽ صائػة مـ  :فؼقؾقد تـازع الـاس ّم لعـة الػاسؼ الؿعقـ و

ز كؿا قإكف ٓ يج :ققؾوغقره. وزي قغقرهؿ كلبل الػرج بـ الجو ،أصحاب أمحد

 .غقرهوغقرهؿ كلبل بؽر طبد العزيز وأخرى مـ أصحاب أمحد قال ذلؽ صائػة 

ل قأن يؼو ،أمثالفوسػ قف طـ أمحد كراهة لعـ الؿعقـ كالحجاج بـ يوالؿعرو

 ها.{14}هود: [ ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿كؿا قال اهلل تعاىل 

ذكر أكف أجاز لعـ و، زي كؼؾف طـ أمحدقاختاره ابـ الج الذي عبد اهلل:ىقال أب

بؽر الخالل يف قكصره أبول الثاين، قمـفؿ مـ يـؼؾ طـ أمحد الؼوية، ويزيد بـ معا

ر طـ قالؿشففنن  زي:قر طـ أمحد خالف ما ذكره ابـ الجقالؿشفومذهب أمحد. 

 . ٓ كسبفولف: ٓ كحبف، قية قوأمحد يف يزيد بـ معا

طـ  َؾ ؼِ كُ وؾ طـ مجاطة مـ أصحاب أمحد، ؼِ كُ  .ازقطدم الج قهو :ل الثاينقالؼو

الشافعل، وإشفر طـد الؿتلخريـ مـ أصحاب أمحد،  قهوابـ سقريـ، والحسـ، 

از حجتفؿ أكف جاز الؾعـ قن بالجقالؼائؾوغقرمها. وابـ الؿـقر، وي، قوكصره الـو

 ملسو هيلع هللا ىلص بلا: قد جاء طـ الـققالوصػ، قز بالتعققـ: ٕكف يشؿؾف ذلؽ القصػ: فقجقبال

(، طـ 11رقؿ ) [كتاب الػضائؾ]يف  ِغٍُ لعـ بعض الـاس بعقـفؿ كؿا يف
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ك، فتؼدم قا إىل الؿاء يف تبقمـع كاًسا مـ أن يتؼدم ملسو هيلع هللا ىلص ، أنَّ الـبل بـ جبؾ معاذ

 سبفؿا. ورجالن مـ الؿـافؼقـ، فؾعـفؿا 

مـ  رجؾ فليالؾفؿ، إكَم أكا بشٌر مـ البشر، »أيًضا جاء يف الحديث أكف قال: و

م قرمحة تؼربف إلقؽ يوقس هلا بلهؾ، فاجعؾفا لف زكاة لوسببتف،  والؿسؾؿقـ لعـتف، أ

أكس وجابر وهريرة  ( مـ صرق طـ أبل2613-2611أخرجف مسؾؿ ) «الؼقامة

  .، بألفاظ متقاربة

أن يخرج  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  فلمره ا بؼصة الرجؾ الذي جاء يشتؽل جاره،قاستدلو

يف وخزه، ل: الؾفؿ العـف، الؾفؿ اقالـاس يؼمتاطف، فلخرج متاطف، فجعؾ مـ يؿر مـ 

(، 5153د )وداقاه أبو. رفعؾوفعؾ وفعؾ اهلل بف  :كفقفجعؾ الـاس يؾعـاية: ور

 إسـاده حسـ. و،  ( مـ حديث أبل هريرة124) األدب ادلفشد البخاري يفو

،  ( مـ حديث طبداهلل بـ الزبقر2/247البزار )و(، 4/5جاء طـد أمحد )و

اٌصذُخ  يف قهوالؾػظ لؾبزار، وصؾبف. لد مـ وما ولعـ الَحَؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـبل

 (.572) ادلغٕذ

اتؼقا الؾعاكقـ: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصا أيًضا بحديث أبل هريرة يف مسؾؿ أن الـبل قاستدلو

 .(1)«أو ّم ضؾفؿ الذي يتخؾك ّم صريؼ الـاس

لعـ بعض  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـبل  البخاري جاء يفما  ن بالؿـع مـ أدلتفؿ:قالؼائؾو

 -اقيسؾؿ قبؾ أن–وسفقؾ بـ طؿرو، ان بـ أمقةقصػوالؽػار: الحارث بـ هشام، 

 [ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿فلكزل اهلل 

 حسـ إسالمفؿ. و ،اقؿأسؾ، ثؿ (2) {174}آل عمران:

أكت وز لعـ الؿعقـ: ٕنَّ الؾعـ الطرد مـ رمحة اهلل، قففذا دلقؾ طىل أكف ٓ يج

 وز لعـف، أقت طىل كػره أم ٓ؟ أما مـ ُطؾؿ أكف مات كافًرا فقجقٓ تدري هؾ سقؿ

 .ِبَهريرةَ(َظنَأ260أخرجهَمسؾمَ)َ(1)

 .(َظنَظبدَاهللَبنَظؿر3١60َأخرجهَافبخاريَ)َ(2)
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أبا لفب ماتا وز لعـف، فـحـ كعؾؿ أنَّ أبا جفؾ، قت طىل كػره: فقجقمـ ُطؾِؿ أكف سقؿ

تان طىل قإبؾقس سقؿوأيًضا كعؾؿ أن الؿسقح الدجال، وز لعـفؿا، قػر: فقجطىل الؽ

 ز لعـفؿا.قالؽػر: فقج

يؼ أن يؽ»ا بحديث: قاستدلو   اًكاقٓ يـبغل لصدِّ أخرجف مسؾؿ طـ  «ن لعا

 .(1) هريرة  أبل

 ملسو هيلع هللا ىلصغقرمها أن الـبل وأمحد وطـد الترمذي  د قطبد اهلل بـ مسع حديثو  

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

الطرد مـ رمحة اهلل: ود بف اإلبعاد قكان الؿؼصإذا  الذي يظفر الؿـع مـ ذلؽو

 ففذا لقس إىل اإلكسان.  ،{174}آل عمران: [ ھ ھ ہ ہ ہ﴿لف تعاىل: قلؼ

أما أدلة وازه لؿـ يستحؼف. قالدطاء: فالظاهر جو، السب قأما الؾعـ الذي هو

ن قصد الطرد مـ والدطاء دولة طىل أكف قصد هبا السب قزيـ ففل محؿقالؿج

 .(3)فقؼقباهلل التوجؿع بقـ إدلة، هبذا يُ واهلل،  رمحة

 

 .(َظنَأِبَهريرة2٥0١َأخرجهَمسؾمَ)َ(1)

 بنسـاد حسـ. (٣0١١(,َوافسمذيَ)٣/3١3أخرجهَأحدَ)َ(2)

الجؿاطة وقػ أهؾ السـة قم ،(1/269) أداب الشرطقة ،(4/569) مـفاج السـة اكظر: (3)

 .(1/251قظ )لؾرح البدعواء قمـ إه
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اك َقاَل: َكَذَر َرُجٌؾ َطَؾك َطْفِد َرُس و  حَّ ـِ الضَّ ـْ َثابِِت ْب  قَط

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلل

اَكَة. َفَؼاَل قبِبُ  َفَؼاَل: إِكِّل َكَذْرُت َأْن َأْكَحَر إِباًِل  ملسو هيلع هللا ىلصاَكَة، َفَلَتك الـَّبِل  قَأْن َيـَْحَر إِباًِل بِبُ 

ـْ أَ وْؾ َكاَن فِقَفا هَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل   ـٌ ِم َٓ. َقاَل: قَقالُ  .«؟َثاِن الـَجاِهؾِقاِة ُيْعَبُد وَث َهْؾ »ا: 

ـْ َأْطَقاِدِهْؿ؟ . َقاَل رسقَقالُ  .«َكاَن فِقَفا ِطـقٌد ِم َٓ ـَْذِرَك:  ِف وأَ »: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قا:  َٓ  فنكفبِ

، و
ِ
ـَْذٍر فِل َمْعِصَقِة اهلل ـُ آَدمَ وَفاَء لِ َٓ َيْؿؾُِؽ اْب َد بِنِْسـَاٍد وَداقَأْخَرَجُف َأبُ  «َٓ فِقََم 

 .(1)َصِحقٍْح 

 َطا٥ٌ ايعكٝد٠ املطتفاد٠ َٔ اذتدٜح

 فٝ٘ عٝد يًُػسنني. َٚطأي١: حهِ ايربح هلل يف َهإ ٜعبد فٝ٘ غري اهلل أ   1
 (: 1/442)اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُ فِل ِم َشْقُخ اإِلْساَل  َقاَل 

  :ٖىجوشاهنُ ِؼصُح هلل ِٓ وزلً أو٘زا َذي ػًٍ أْ اٌزتخ مبىاْ ػُذُ٘ و

ذلؽ و ،صػ بالحؽؿ بحرف الػاءقتعؼقب لؾ «ف بـذركوفل» :لفقأن ق :أحدٖا 

د الـذر قجوفاء قن سبب إمر بالقفقؽ :سبب الحؽؿ قصػ هقيدل طؾك أن ال

مل يؽـ  قلو ،فاءقا مـ الصػقـ ماكعً قد القجون قفقؽ :صػقـقخالقا مـ هذيـ ال

 .فاء بفقمعصقة لجاز ال

دراج ٓ اكقلو «فاء لـذر ّم معصقة اهللو ٓ» :لفقأكف طؼب ذلؽ بؼ :ايجاْٞٚ

ر والؿـذو ،مل يؽـ يف الؽالم ارتباطإٓ و ل طـفا يف هذا الؾػظ العامقرة الؿسئقالص

ف وفل» :رتقـ قال لفقطـ الص ملسو هيلع هللا ىلصإن مل يؽـ معصقة لؽـ لؿا سللف الـبل ويف كػسف 

فقف  ملسو هيلع هللا ىلصابف قفؽان ج :جب تحريؿ الذبح هـاكقيعـل حقث لقس هـاك ما ي «بـذرك

فاء بالـذر قأصؾ الود هذا قجوهنك طـف طـد و، مـ هذا قفاء طـد الخؾقا بالأمرً 

 .(َبنشـادَصحقح١١٣١أخرجهَأبوَداودَ)َ(1)
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ن السبب قفال بد أن يؽ :رد طؾك سببوإذا  الؾػظ العامو ،فاء فقفوٓ  ـ ماقَّ بَ فَ  :مقمعؾ

  .ا فقفمـدرًج 

 :فاء بفقلؾـاذر ال ملسو هيلع هللا ىلصغ قا لسالعقد جائزً ضع قكان الذبح يف م قأكف ل :ايجايحٚ 

إذ كان  :فاء بفقجب الوبؾ ٕ ،غ لؿـ كذرت الضرب بالدف أن تضرب بفقكؿا س

فؽقػ  :كان الذبح بؿؽان طقدهؿ مـفقا طـففنذا  :اجباور والذبح بالؿؽان الؿـذ

 ه.اافؼة يف كػس العقد بػعؾ بعض إطؿال التل تعؿؾ بسبب طقدهؿقالؿ

2 ُِ ٍٕ ِٝصختص َطأي١: حه  يًعباد٠. َها
 (: 2/158) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُفِل ِم َقاَل َشْقُخ اإِلْساَل 

 مـ قفمل تستحب الشريعة ذلؽ فو ،الخقر بؼصدها قفؿـ قصد بؼعة يرج

قـاة  وغقرها أ واء كاكت البؼعة شجرة أقس ،بعضف أشد مـ بعضو ،الؿـؽرات

لقؼرأ  وأ طـدها قلقدط ولقصظ طـدها أ :اء قصدهاقسو ،مغارة وجبال أ وجارية أ

ع قلقـسؽ طـدها بحقث يخص تؾؽ البؼعة بـ وأ ،لقذكر اهلل سبحاكف طـدها وطـدها أ

 .اطً قٓ كوا ـً ٓ طق ،مـ العبادة التل مل يشرع تخصقص تؾؽ البؼعة بف

 ٜعإ ب٘ ايطد١ْ.ٚاملػاٖد ٚز ٛاٍ يتطسج ب٘ ايكبَٛطأي١: حهِ ايٓرز بأَ 3
 (:2/234) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُفِل َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

إهنا تؼبؾ الـذر كؿا  :لقيؼو ر بفقلتـ :اأقبح مـ ذلؽ أن يـذر لتؾؽ البؼعة دهـً و

 .فاء بفقز القٓ يج ،هذا الـذر كذر معصقة باتػاق العؾؿاءفنن  :لف بعض الضالقـقيؼ

ريـ العاكػقـ بتؾؽ والؿجا وغقره لؾسدكة أ وكذر مآ مـ الـؼد أإذا  كذلؽو 

مـاة والعزى وت الَّ طـد ال اقهمٓء السدكة فقفؿ شبف مـ السدكة الذيـ كاكفنن  البؼعة

ن هـاك فقفؿ شبف وروالؿجاون طـ سبقؾ اهلل ويصدوال الـاس بالباصؾ قن أمقيلكؾ

 ے ھ ھ ھ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصمـ العاكػقـ الذيـ قال لفؿ الخؾقؾ إبراهقؿ إمام الحـػاء 

 ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] :قالو ،{27}األىبواء: [ۓ ۓ ے



 ِذْكُر َبْعِض إُُموِر ادُنَافَِوِة لِلتَّوِحْودِ  
063 

 
 ،{11-12}الشعراء: [ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 :زهتؿ البحر كؿا قال تعاىلومف بعد مجاققوسك طؾقف السالم قمالذيـ أتك طؾقفؿ و

 [ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

  .{134}األعراف:

ريـ يف هذه البؼاع التل ٓ فضؾ يف الشريعة والؿجاولئؽ السدكة وفالـذر ٕ 

ريـ طـدها والؿجاوفقف شبف مـ الـذر لسدكة الصؾبان و ،ريـ هبا كذر معصقةولؾؿجا

 ه.اريـ طـدهاوالؿجاوداد التل بالفـد سدكة إب وأ

كذلؽ إيؼاد الؿصابقح يف هذه و (:2/189أيًضا ) االلرضاءّم قال و

 رفاء بؿا يـذقز القٓ يجو ،اردقز بال خالف أطؾؿف لؾـفل القالؿشاهد مطؾؼا ٓ يج

 ها.جب كذر الؿعصقةقجبف مقبؾ م ،غقرهولفا مـ دهـ 

 َطأي١: حهِ ايٓرز هلل. 4
ىف بف، وـ أفاء بف مـ العبادات: ٕنَّ اهلل مدح مقن القٌح: فقؽوذر مؿدفاء بالـقال

 ھ ھ﴿قال: وأية،  {1}اإلىسان: [ ڀ ڀ ڀ پ﴿كؿا قال تعاىل: 

 .{73}احلج: [ ۓ ے ے

 هنك طـ ملسو هيلع هللا ىلص ، أنَّ الـبل : لحديث ابـ طؿررقه طـد الجؿفوالـذر مؽرو

الؾػظ ومتػؼ طؾقف،  (1)«إكَم يستخرج بف مـ البخقؾوإكف ٓ يليت بخقر، »قال: والـذر، 

إكَم وإكف ٓ يرد مـ الؼدر، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل  جاء طـ أبل هريرةولؿسؾؿ، 

ٕنَّ الـذر إلزام اإلكسان و: (2)الؾػظ لؿسؾؿومتػؼ طؾقف،  «يستخرج بف مـ البخقؾ

بعضفؿ اختار ويـدم: فؾفذا كره العؾؿاء الـذر، وقد يعجز طـفا، وكػَسف بعبادة، 

 .تحريؿف

 (.1639(، ومسؾؿ برقؿ )6618أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1641(، ومسؾؿ برقؿ )6619أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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لـذر الذي يشؼ: ا وذهب مالؽ إىل آستحباب: إٓ ما كان مـ كذر الؿؼابؾة، أو

 ا.مطؾؼً  آستحباِب ذهب الحـػقة إىل وفػقف كراهة، 

اهلل أثـك  نَّ َٕ وقؿ هلل، اجح ما ذهب إلقف مالؽ رمحف اهلل: ٕن الـذر فقف تعظالرو 

اردة يف الـفل طـ الـذر ضاهرها أكف يف قإدلة الورهؿ، وفقـ بـذقطىل الـاذريـ الؿ

 .«ٓ يرد مـ الؼدر شقئا»لف قلؼو، «يستخرج بف مـ البخقؾ»لف: قكذر الؿؼابؾة، لؼ

(، 1641) صذُخ ِغٍُ اء يفطدم التحريؿ ما جويدل طىل الؽراهة فؼط، و

فربت مـ الؿشركقـ ، أنَّ امرأًة مسؾؿة ُأِسَرت، ف ن بـ حصقـمـ حديث طؿرا

اها اهلل لتـحَركَّفا، فلكؽر طؾقفا الـبلو، ملسو هيلع هللا ىلصطىل كاقة الـبل  كذرها يف  ملسو هيلع هللا ىلص كذرت إن كجَّ

طـد   أيًضا لحديث ابـ طباسومل يـؽر طؾقفا الـذر مـ أصؾف، ومؾؽ غقرها، 

امرأة ركبت البحر نَّ ( أ656) اٌصذُخ ادلغٕذيف  قهو(، 3318د )وأبل دا

ّـَ شفًراقاهلل لتص فـذرت إن كجاها فـجاها اهلل، فؾؿ تصؿ حتك ماتت، فلتت  ،َم

مل يـؽر طؾقفا ذلؽ وم طـفا، مع أكف كذر مؼابؾة، ق، فلمرها أن تصملسو هيلع هللا ىلص أختفا إىل الـبل

 .(1)تعؾقؿومع أكف مؼام بقان، 

 .أقطاّ ايٓرز َٔ حٝح ايصٝػ١ 5
 ِمُذوإٌزس ٔزساْ: ِغٍك، 

 ل: إن شػك اهلل مريضل: فَعَؾلَّ كذا.قن بشرٍط، كلن يؼقالذي يؽ :قالـذر الؿؼقد ه *

 أن أفعؾ كذا.قن طـ غقر شرط، كؼقالذي يؽ :قالـذر الؿطؾؼ ه* 
َّ
 لف: هلل طظ

 ّٖا؟ْٚ٘ َهسٕٛ ايٓرز عباد٠ َع نَٛطأي١: نٝف ٜه 6

طبادة،  قفقف تعظقؿ: فف فنكفطبادة مـ جفة أن فقف تعظقًؿا هلل، مثؾ الحؾػ:  قه

ّـَ شفريـ متتابعقـ. فؿـ قاهلل ٕصول: قلؽـ إن شؼ طىل كػسف، فقؽره لف، كلن يؼ َم

 فاء بف كؾف طبادة.قالوالعبادة فؼط، بؾ طؼد الـذر  قفاء بالـذر هقأن يؼال: ال الخطلِ 

 .(41/137) يتقةقالؽ الػؼفقة طةقسقالؿ اكظر:و (1)
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 قلقس بؿؼابؾة: ففوطة، لقس فقفا مشؼة، وذلؽ إذا ألزم كػسف بعبادة مشركو

 رة.قمستحب أيًضا: ٓكتػاء أسباب الؽراهة يف هذه الص

 ٌٖ فٝ٘ نفاز٠؟ٚ ،حهِ ايٓرز يػري اهلل َطأي١: 7
ـُ َطْبِد اهللِ  ْقُخ ُسَؾقََمُن ب ُِِّذ ّمَقاَل الشا  ، باب رقؿ َذُِغًِن اٌَؼِضَِض احَل

(11 :) 

 .احد مـ العؾَمء طؾك أن الـذر لغقر اهلل شركوقد كص غقر و

الؼؿر والشؿس وأما ما كذره لغقر اهلل كالـذر لألصـام و :قال شقخ اإلسالم

فاء وقات ٓ قالحالػ بالؿخؾوقات قأن يحؾػ بغقر اهلل مـ الؿخؾ قكحور قالؼبو

مها كالنن ف ٓ كػارةوفاء وق لقس طؾقف قكذلؽ الـاذر لؾؿخؾوٓ كػارة وطؾقف 

ل ما قال قيؼوالشرك لقس لف حرمة بؾ طؾقف أن يستغػر اهلل مـ هذا العؼد و ،شرك

 ه.ا(1)«العزى فؾقؼؾ ٓ إلف إٓ اهللومـ حؾػ بالالت » :حقث قال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 33/123) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِف َففُ  ـْ َكَذَر لَِغْقِر الؾَّ ِف  قَفَؿ ـْ ِشْرِك الَحؾِِػ بَِغْقِر الؾَّ
جُ  قهُ وُمْشِرٌك َأْطَظُؿ مِ ِد قَكالس 

 ه.الَِغْقِر الؾَّفِ 

 (: 2/234) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُفِل َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

لف قل: إهنا تؼبؾ الـذر كؿا يؼقيؼو َر بف،قها ُدْهـًا لُِتـَ قكح ور أقلؾؼبفقؿـ كذر 

 ،فاء بفقز القٓ يج ،هذا الـذر معصقة باتػاق الؿسؾؿقـو: قال -ض الضالقـبع

ًٓ إذا  كذلؽو ا فً بَ فقفؿ َش فنن  :ريـ العاكػقـ بتؾؽ البؼعةوالؿجا وأ ،دكة لؾسَّ كذر ما

 ،ال الـاس بالباصؾقن أمقيلكؾ ،مـاةو ،العزىو ،مـ السدكة التل كاكت طـد الالت

: هـاك فقفؿ شبف مـ الذيـ قال فقفؿ الخؾقؾ نوروالؿجاو ،اهلل ن طـ سبقؾويصدو

 سكقالذيـ اجتاز هبؿ مو ،{27}األىبواء: [ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿

 . يث أبل هريرة(، مـ حد1647مسؾؿ برقؿ )و(، 6651أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل:  قال ،مفققو

ريـ يف هذه البؼاع كذر والؿجاولئؽ السدكة وفالـذر ٕ ،{134}األعراف: [ ڀ ڀ

 (1)إبدادلسدكة  وأ ،طـدها ريـوالؿجاوفقف شبف مـ الـذر لسدكة الصؾبان و ،معصقة

 ها (2).ريـ طـدهاوالؿجاويف الفـد  التل

ـُ َطْبِد اهللِ  ْقُخ ُسَؾقََمُن ب ُِِّذّمْ َقاَل الشا ، باب  َذُِغًِن اٌَؼِضَِض احَل

 (: 11رقؿ)

ضرا ون فقف كػعا أوأشباهفؿ مل يعتؼدور قاقعة مـ طباد الؼبقر الوففذه الـذ

شبقف  قهولقشػع لف كؾ ذلؽ شرك يف العبادة  ول حاجتف أفقتؼرب القف بالـذر لقؼض

ک ک ک ک گ گ  ﴿: لفقبؿا ذكر اهلل طـ الؿشركقـ يف ق

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 ،أية  ى ابـ أبل حاتؿ يفور ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ

الريح فؿا ذهبت بف  :ثاهنؿ جزءاوٕولشركائفؿ و ،ا هلل جزءا مـ الحرثقجعؾ :يعـل

ما ذهبت بف الريح و ،اهلل طـ هذا غـل :اققالو ،هقثاهنؿ تركوا هلل إىل جزء أقمؿا سؿ

الفؿ قن هلل جزءا مـ أمقر يجعؾقطباد الؼبو ،هواهلل أخذ ثاهنؿ اىل جزءومـ جزء أ

 ه.ااغقت جزءا كذلؽقالطوات قلألموالصدقة وبالـذر 

 ،يلوشاهد التل طىل قبر أما الـذر لؾؿو :ششح ادلٕهاض ّم (3)إذَرطلقال و

لقاء وتردد يف تؾؽ البؼعة مـ إ وأ ،لقاءوسؿ مـ حؾفا مـ إاطىل  وأ ،شقخ وأ

الػرق بقـف والؿاكع طـف، وخادم الصـؿ،  قهوالَسَدكة: مجع سادن، والصـؿ.  قهوإبداد: مجع ُبّد،  (1)

لسان  السادن يلذن بـػسف.وبقـ الحاجب أنَّ الحاجب يلذن إذا أمر بذلؽ مؿـ أمره بذلؽ، و

 .العرب

 (.2/234) اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ اكظر (2)

(. 783يف سـة )قتو(، 718لد سـة )والعباس،  قاحد إْذَرطل، أبقال د بـ محدان بـ طبدأمح قه (3)

 (.1/135) الدرر الؽامـة اكظر:
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 -د العامةقاقع مـ قصقال والغالب أ قهو–قصد الـاذر بذلؽ فنن  :الصالحقـو

ِ بُ  وأ ،ت إلقفبَ ِس كُ  وأ ،ـ هبافِ تعظقؿ مـ دُ  وأ ،يةوالزا وأ ،الؿشفد وأ ،تعظقؿ البؼعة قت ـ

لفذه إماكـ  معتؼدهؿ أنَّ فنن  :ففذا الـذر باصؾ غقر مـعؼد :اسؿف طىل

ستشػك يُ و ،اءؿَ عْ ستجؾب هبا الـَّ يُ و ،دفع هبا البالءن أهنا مؿا يُ ويرو ،صقاتقخص

إكف استـد إلقفا )ن لبعض إحجار لؿا ققؾ: وحتك إهنؿ يـذر ،اءوبالـذر لفا مـ إد

: الؼبر نقلقيؼو ،الزيتو ،عقالشؿوج رر الس  قن لبعض الؼبويـذرو (،طبد صالح

 :لقبف الغرض الؿلم ن بذلؽ أكف يحصؾقيعـ الؿؽان الػالين يؼبؾ الـذر. والػالين، أ

 كذر اعقغقر ذلؽ مـ أكو ،مالٍ  سالمةِ  وأ ،م غائٍب وقد وأ ،مـ شػاء مريضٍ 

الشؿع وبؾ كذر الزيت  ،ٓ شؽ فقف جف باصٌؾ قال هذا ففذا الـذر طىل :الؿجازاة

غقرها لؼبر وع الؽثقرة العظقؿة قكذر الشؿ :مـ ذلؽو، امطؾؼً  ر باصٌؾ قا لؾؼبمهقكحو

اإليؼاد طىل  إٓ الـاذر ٓ يؼصد بذلؽفنن  :لقاءوإولؼبر غقره مـ إكبقاء و، الخؾقؾ

اإليؼاد و ،ففذا مؿا ٓ ريب يف بطالكف ،ذلؽ قربة ا أنَّ اكًّ ا ضَ تعظقؿً وا الؼبر تبركً 

 فرخ اجملُذو، اٌرُغًنمـ ه .اتػع بف هـاك مـتػع أم ٓاك اءقس ،ر محرمقالؿذك

 (.11باب )

ام ق: الـذر الذي يـذره أكثر العششح دسس اٌثذاس يف (1)لقال الشقخ قاسؿ الحـػو

فقليت إىل بعض  ،لف حاجةوأ ،مريض وأ ،ن للكسان غائبقكلن يؽ ،مشاهد قطىل ما ه

 يفقطُ  وأ ،غائبل اهللُ  ردَّ  إنْ  ،قدي فالنل: يا سقيؼو ة،يجعؾ طىل رأسف سترو ،الصؾحاء

الطعام مـ  وأ ،كذا الػضةمـ  وأ ،فؾؽ مـ الذهب كذا :ضقت حاجتلقُ  وأ ،مريضل

ه قجقل :ففذا الـذر باصؾ باإلمجاع كذا: الزيتوالشؿع مـ  وأ ،الؿاء كذامـ  وأ ،كذا

(، لف مملػات 879يف سـة )قتو(، 812لد سـة )وبغا بـ طبداهلل الؿصري، قالؼاسؿ بـ قطؾ قه (1)

 (.1/831) ية العارفقـهدا ع. اكظر:وي يف الػرقكقلؾؼ شرح درر البحار طديدة، مـفا:
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ن قٓ تؽ العبادةو ،ٕكف طبادة :زقق ٓ يجقالـذر لؾؿخؾو ،ققمـفا: أكف كذر لؿخؾ

  .(1)ققلؿخؾ

  .الؿقت ٓ يؿؾؽو ،ر لف مقتوالؿـذ أنَّ  :ِٕهاو

 .اطتؼاد ذلؽ كػرو ،ن اهللور دقأكف ضـ أن الؿقت يتصرف يف إم :ِٕهاو

 ،غقرهاوالزيت و ،الشؿعو ،طؾؿت هذا فؿا يمخذ مـ الدراهؿإذا  إلك أن قال:

 .اه سؾؿقـفحرام بنمجاع الؿ ؿ،ا إلقفلقاء تؼربً ويـؼؾ إىل ضرائح إو

 ذزوشذٗ يف (4)يكؼؾف الؿرشدو ،(3) اٌثذش اٌشائك يف (2)كؼؾف طـف ابـ كجقؿ

 قد ابتُ وزاد: و ،غقرمها طـفو
َ
مـ ه ا (5)ي.ولد البدقٓسقؿا يف م ،الـاس هبذا ظ

 (.11، باب )فرخ اجملُذو، اٌرُغًن

برًكا بصاحب ر إن كان متقالذي ُيْسِرج طىل الؼب عبد اهلل غفر اهلل له:ىقال أب

الشرك  قففذا هه، ؤدطا ولف، أ َصاَحَب ذلؽ الـذرُ  والؼبر يظـ أكف سقـػعف بشلء: أ

ر، فقظـ قكف أسرج طىل هذه الؼبقؽيظـ أنَّ هذا اإلسراج ُقربة هلل لإن كان وإكبر، 

مل يصرف لف  قففذا ٓ يصؾ إىل حد الشرك إكبر: فف :لقاءويف كػسف أكف كاصٌر لأل

اإلسراج: ففذا مبتدع: ٕكف تؼرب إىل ويريد إجر مـ اهلل هبذا اإليؼاد،  إكؿاوطبادة، 

 هسقؾة إىل الشرك إكبر.او قهواهلل بشلء لقس مـ ديـ اهلل، 

ٕكف صرف ون اهلل، وه مـ دقمقت، يدط قهوه قيدطويل، قهذا يعتبر شرًكا أكبر: ٕكف يتؼرب إىل الو (1)

 لف: لؽ كذا.قالـذر لغقر اهلل بؼ

يف سـة قتو(، 926لد سـة )ور بابـ ُكَجقؿ، قاإلمام زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد الؿشف قه (2)

 .الـظائروإشباه و، البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ مـ أشفرها:(، لف كتب طديدة 971)

 (.11/523) شذرات الذهب اكظر:

 .[مقكتاب الص]( يف آخر 468-2/467) البحر الرائؼ اكظر: (3)

لد سـة وجاهة العؿري، الؿرشدي، مػتل الحرم الؿؽل، قال قالرمحـ بـ طقسك بـ مرشد، أب طبد قه (4)

 (.3/321لؾزركظ ) إطالم (، اكظر:1137ـة )يف سقتو(، 975)

ف بؿصر يف وقبره معرويف هالؽ، قي، صوأمحد بـ طظ بـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر البد قه (5)

 (.7/612) الشذرات (.675ة إٓ باهلل، هؾؽ طام )قٓ قول قٓ حون اهلل ويعبد مـ دو)صـطا(، 
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الـذر وّم الرد طؾك مـ أجاز الذبح  (1)قال الشقخ صـع اهلل الحؾبل الحـػلو

 لقاء:ولأل

يف و ،ن باصاًل قفقؽ :اهلللغقر  قفف :الـذر إن كان طىل اسؿ فالنو ،ففذا الذبح

 ڭ ڭ ڭ﴿ {171}األىعام: [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿التـزيؾ: 

الـذر و ،{163-167:}األىعام [ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

، باب فرخ اجملُذو،  اٌرُغًنمـ ه ا (2).لغقر اهلل إشراك مع اهلل كالذبح لغقره

(11.) 

 َطأي١: حهِ ايٓرز هلل مبعص١ٝ؟ 8
 فاء فقف.قز القٓ يجوز كذر الؿعصقة، قٓ يج أمجع العؾؿاء طىل أكف

 (.6711) اٌفرخمـ ه .اطىل تحريؿ الـذر يف الؿعصقةا قاتػؼوقال الحافظ: 

 ٌٖ يف ْرز املعص١ٝ نفاز٠؟َٚطأي١:  9
 ٌٌن:ىػًٍ ل ً٘ جتة فُٗ وفاسج ميٌن؟اٌؼٍّاء:  اخرٍف

ل قق قهوبعض الحـػقة، و ر طـف،قأمحد يف الؿشف مذهب قهو .يجب أحدُٖا:

 .(3)ابـ طباسو ،دقطـ ابـ مسع يورُ و لؾشافعل اختاره البقفؼل،

هداية  (.1121يف سـة )قاطٌظ، فؼقٌف، محدٌث، توحؾبل، الؿؽل، اإلمام صـع اهلل بـ صـع اهلل ال قه (1)

 (.6241) معجؿ الؿملػقـ (،1/428) العارفقـ

 (.69-68)ص لقاء اهللوسقػ اهلل طىل مـ كذب طىل أ اكتفك مـ كتابف (2)

( بنسـاد رجالف 8/433الرزاق ) طبدو(، 12288أخرجف ابـ أبل شقبة )  دقأثر ابـ مسع (3)

 قطبقدة مل يسؿع مـ أبقف: فف قأبود، طـ أبقف بف، قاهلل بـ مسع ـ صريؼ: أبل طبقدة بـ طبدثؼات، م

 .مـؼطع: فاإلسـاد ضعقػ

اهلل بـ سعقد بـ أبل  كقع، طـ طبدو(، طـ 12313أخرجف ابـ أبل شقبة ) :صحقح  وأثر ابـ طباس

ًٓ  اهلل بـ إشج، هـد، طـ بؽقر بـ طبد  .طـ كريب، طـ ابـ طباس بف مطق

 ن.قفوإسـاده صحقح، رجالف ثؼات معرو
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كػارتف كػارة و ،ٓ كذر ّم معصقةٍ »ا: طً قمرف  حديث طائشةا بقاستدلو

 .قاسحإواحتج بف أمحد و، (1)أهؾ الســو ،اه أمحدور ،«يؿقـ

(، أنَّ 935د )وطـد ابـ الجار  ا طىل ذلؽ بحديث ابـ طباسقاستدلو

كذر لؾشقطان: فؽػارتف كػارة وفاء، ق: كذٌر هلل: فقجب الالـذر كذران»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

اين، قال ابـ معقـ: ثؼة.  يف إسـاده: خطَّابو ،«يؿقـ  ققال أبوبـ الؼاسؿ الحرَّ

اية وقال يف رواية ابـ أبل حاتؿ: ثؼة. وزرطة يف ر ققال أبوحاتؿ: ُيؽتب حديثف. 

 قال الـسائل: ٓ طؾؿ يل بف.والبرذطل: مـؽر الحديث. 

بـ طباس ف طـ او: ٕنَّ الؿعررفعفهؿ يف وقد  يغؾب طىل ضـل أن خطاًبا قلت:

 اهلل أطؾؿ.وف كؿا تؼدم، قققالؿ

الـسائل بؿثؾ حديث ود ود أبل داا أيًضا بحديث طؿران بـ حصقـ طـقلاستدو

 ك.ومتر قهويف إسـاده محؿد بـ الزبقر الحـظظ، وطائشة، 

قع يف حديث طؼبة لؿا كذرت وٕن الـذر يؿقـ كؿا  :الؼقاس يؼتضقفوا: ققال

 قه :مـ حقث الـظرو ،فسؿك الـذر يؿقـا «قـفالتؽػر طـ يؿ»ن تحج ماشقة أأختف 

 .ءلا بشالحالػ طؼد يؿقـف باهلل مؾتزمً و ،ءلطؼدة هلل تعاىل بالتزام ش

ل قق قهو ،(2)الشعبلو ،قوذلؽ طـ مسر يورُ  .ٓ كػارة طؾقف :ايجاْٞ

ـِ َطبَّاٍس ا بقاستدلو الؿالؽقة:و، الشافعل ُف َقال: َبقْـَا الـَّبِل   حديث اْب  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَّ

َٓ َيْؼُعَد، وَم قإِْسَرائِقؾ َكَذَر َأْن َيؼُ  قا: َأبُ قبَِرُجٍؾ َقائٍِؿ، َفَسَلل َطـُْف، َفَؼالُ  قهُ إذا  َيْخُطُب 

(، 1524الترمذي )و(، 3291( )3291د )ودا قأبو(، 6/247ضعقػ مـؽر. أخرجف أمحد ) (1)

، فؼد أطؾف البخاري، و(، 2125ابـ ماجف )و(، 27-7/26الـسائل )و هذا الحديث ُمَعؾٌّ

كف سؼط مـ سـده سـده ضاهره الصحة، لؽـ ذكر الحػاظ أوغقرهؿ، والترمذي، والدارقطـل، و

 (.499رقؿ ) رمحف اهلللشقخـا مؼبؾ  أحاديث معؾة يف قهوك، ومتر قهوسؾقؿان بـ أرقؿ، 

مل أجد لألثريـ سـًدا، فؾعؾفؿا يف بعض و(، 13/624) الؿغـل يف  ذكره طـفؿا ابـ قدامة (2)

 دة.قالؽتب الؿػؼ
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ْلَقْؼُعْد، وْلَقْسَتظِؾ و: ُمْرُه َفْؾَقَتَؽؾَّْؿ ملسو هيلع هللا ىلصَم. َفَؼال الـَّبِل  قَيُص وَٓ َيَتَؽؾََّؿ، وَٓ َيْسَتظِؾ، و

 .مل يذكر فقف كػارةو ،(1)البخاريأخرجف ، َمفُ قْلُقتِؿَّ َص و

ـٍ ا بؿا أخرجف مسؾؿ قاستدلو ـِ ُحَصْق ـْ ِطْؿَراَن ْب ـَ إْ َْكَصاِر  ، َط
َأنَّ اْمَرَأًة مِ

ـَ ال
اَها اهلُل َطَؾْقَفا وَثاِق، َفَركَِبِت الَعْضَباَء، قُأِسَرْت َفاْكَػَؾَتْت َذاَت َلْقَؾٍة مِ َكَذَرْت إِْن َكجَّ

َفا ِف  ملسو هيلع هللا ىلصالؾَِّف  لقا َذلَِؽ لَِرُس و، َفَذَكرُ َلَتـَْحَركَّ ِف بِْئَسَؿا َجَزْتَفا، َكَذَرْت لِؾَّ َفَؼال: ُسْبَحاَن الؾَّ

 َٓ اَها اهلُل َطَؾْقَفا َلَتـَْحَركََّفا،  َٓ َيْؿؾُِؽ الَعبْدُ وَفاَء لِـَْذٍر فِل َمْعِصقٍَة، وإِْن َكجَّ  .(2)َٓ فِقَؿا 

ـْ »البخاري:  يفالذي   ا بحديث طائشةقاستدلو  اهللَ  طقَع يُ  أنْ  رَ كَذ  م

 .لقس فقف ذكر الؽػارةو. (3)«فعِص اهلل فال يَ  عصَل مـ كذر أن يَ و، فعْ طِ قُ فؾْ 

حف ول إقالؼو  ى٘والعثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا،  إلماماوابـ باز،  اإلمامل رجَّ

، كؿا تؼدم،  قد أفتك بذلؽ ابـ طباسوكالقؿقـ،  ق: ٕكف التزام هلل، ففاٌصذُخ

 ٓ كعؾؿ لفؿا مخالًػا.و(، 6173) صذُخ اٌثخاسٌ ، كؿا يف فعؾتف طائشةو

( بنسـاد صحقح: 2/476) ِاٌه عأىِ ، كؿا يف قد سئؾ ابـ طباسو

فؼال ابـ طباس: إن اهلل تعاىل  -كف معصقةقيعـل مع ك-كػارة؟ ن يف هذا قكقػ يؽ

ثؿ جعؾ فقف  {7}ادجادلة: [ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]قال: 

 .(4)مـ الؽػارة ما قد رأيت

 ٌٖ فٝ٘ نفاز٠؟َٚطأي١: حهِ ايٓرز فُٝا ال اميًو ايعبد  :
الخالف يف هذه الؿسللة كالخالف يف كذر أجرى الحافظ ابـ حجر 

 . (5)ذر يف حؼ الغقر مـ الؿعاصلالؿعصقة: ٕن الـ

 (.6714أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .(1641أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (.6696أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

راطِ  اْقتَِضاءُ  اكظر: (4)  الؿغـل  ،(41/149) الػؼفقة طةقسقالؿ ،(315ص) الُؿْسَتِؼقؿ الصِّ

 .(6711) الباري فتح ،(1525) الترمذي ســ ،(13/622-624)

 .(6711) الباري فتح اكظر: (5)
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ٓ يدخؾ يف الـذر فقؿا ٓ يؿؾؽ: أن يـذر طىل شلء يف الذمة مؿا ٓ  تٓبٝ٘: 

 يؿؾؽف بعد: لصحة الـذر الؿبفؿ طـد أهؾ العؾؿ.

ٓ فقَم ٓ و» :ملسو هيلع هللا ىلصلف قأما قو (:1641) ششح ِغٍُّم ي قوقال اإلمام الـ

إن  :ن قالأضاف الـذر إىل معقـ ٓ يؿؾؽف بلإذا  ل طىل ماقمحؿ قفف «يؿؾؽ العبد

 قكح وأ .بداره وبف أقأتصدق بث وأن أطتؼ طبد فالن أ اهلل مريضل فؾؾف طظ شػك

إن شػك اهلل  :قال :مثالف .فقصح كذره :التزم يف الذمة شقئا ٓ يؿؾؽفإذا  ذلؽ فلما

ٓ ققؿتفا فقصح و ،يف ذلؽ الحال ٓ يؿؾؽ رقبة قهو .مريضل فؾؾف طظ طتؼ رقبة

 ه.ان شػل الؿريض ثبت العتؼ يف ذمتفإوكذره 

 َطأي١: حهِ ْرز فعٌ املباح. ;
 الحـػقة.والشافعقة، ومذهب الؿالؽقة،  قهومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ يـعؼد. 

وٓ »قال: ملسو هيلع هللا ىلصبـ شعقب طـ أبقف طـ جده، أن الـبل  وا بحديث طؿرقاستدلو

 إسـاده حسـ.و. «َم يبتغك بف وجف اهللكذر إٓ فق

بعض ومذهب الحـابؾة  قهوجًبا لؾؽػارة، قمـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يـعؼد مو

 ، بـ شعقب طـ أبقف طـ جده ود طـ طؿروداقاه أبوؿا را بقاستدلوالشافعقة، 

إين كذرت أن  ،ل اهللقا رسيقالت:  امرأةً  : أنَّ  الترمذي طـ بريدةو ،أمحدو

  (1).«بـذركِ  ِف وأَ » :فؼال .أضرب طىل رأسؽ بالدف

يف إسـاده: الحارث بـ طبقد و(، 3312د )وداقف أبأخرجحديث طبد اهلل بـ طؿرو: حسـ لغقره.  (1)

 .قدامة اإليادي، وفقف ضعػ قأب

ابـ أبل شقبة و(، 3691الترمذي )و(، 5/353الحديث حسـ بشاهده طـ بريدة طـد أمحد )و

اهلل بـ بريدة، طـ أبقف بف،  اقد، طـ طبدو(، مـ صريؼ: الحسقـ بـ 6892ابـ حبان )و(، 12/29)

 إسـاده حسـ.و
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ٕن فقف كػل الـذر يف الؿعصقة فبؼل ما  :«ٓ كذر ّم معصقة» :بحديث اقاستدلو

 .(1)اهلل أطؾؿوالصحقح،  قل هقهذا الؼو، طداه ثابتا

 ٙ.َٚطأي١: حهِ ْرز املهس >
 الؿتؼدم يف الؿسللة السابؼة. الخالف فقف كالخالف

 ايػطب.َٚطأي١: حهِ ْرز ايًجاج  =
ما أشبف وخصام، ون يف حالة مغاضبة قالذي يؽ قه اٌغضةو ٔزس اٌٍجاض

 إن فعؾت كذا أن أحج طشر حجج. قذلؽ، فقؼ
َّ
هـا ٓ يريد  فنكفل مثاًل: هلل طظ

قد أفتك بعض والعرب،  إيؿانإكؿا يريد آمتـاع طـ هذا الشلء. ففذه مـ والحج، 

كؿا يف  ،أم سؾؿة وابـف والصحابة أنَّ فقف كػارة يؿقـ مـفؿ طؿر بـ الخطاب 

 ِصٕف اتٓ أيب شُثح كؿا يف طائشة و، (11/65لؾبقفؼل ) اٌىربي

 (.11/65) عٕٓ اٌثُهمٍو( 8/483)ِصٕف ػثذ اٌشصاقو(، 3/425)

ـٌ  قهو  ،كػارة يؿقـيؽػر و ،بقـ تركفو ،ر بقـ فعؾفقَّ خَ قُ فَ  ،ر العؾؿاءقمجفطـد  يؿق

كػارتف و ،ٓ كذر ّم غضب» :اطً قطؿران بـ حصقـ مرف قد جاء يف الؿسللة حديثو

  (2).الـسائلو ،محداه أور ،«كػارة يؿقـ

 فاء بف.قه كذًرا يؾزم الوبعض الشافعقة: فعدوخالػ مالؽ و

 ـبقَّ ويف بف، قي وابـ الؼقؿ أكف يؽػر كػارة يؿقـ، أوالذي رجحف شقخ اإلسالم، و

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]ل اهلل تعاىل: قيشؿؾف ق بلكف  شقخ اإلسالم

. العرب يؿانأهذا مـ و، قال: {43}ادائدة: [ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 (،11، 11باب رقؿ ) فتح الؿجقدو ،التقسقر (،41/151) طة الػؼفقةقسقالؿ ظر:اك (1)

 .(6711) الػتح

ا. (2) يف سـده: محؿد بـ الزبقر الحـظظ، و(، 7/28الـسائل )و(، 4/433أخرجف أمحد ) اعقػ جدا

 (.2587) اءواإلر اكظر:وقد اختؾػ طؾقف يف إسـاد الحديث، وك، ومتر قهو
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ترجقح اإلمامقـ ابـ باز،  قهذا هو، كؼؾ إمجاع أهؾ الؾغة طىل أن هذا يسؿك يؿقـًاو

 .(1)ابـ طثقؿقـ رمحفؿا اهللو

إكؿا أشركا هفـا إىل بعض وضعفا يف كتب الػؼف، قبؼل يف الـذر مسائؾ م تٓبٝ٘:

 فقؼ.قاهلل التبومفؿاهتا، 

 مسؾؿ شرح ،(6711) الباري فتح ،(281 ،256 35/253) ىوالػتا عقمجؿ :اكظرو (1)

 .(8/459) الؿفذب شرح ،(1/423) الؿجتفد بداية ،(1645)
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َٓ »: ُل قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِلَّ  َطَؾك الِؿـَْبِر: قهُ وَقاَل   ُطَؿرَ  ـْ طَ و  

ـَ َمْرَيؿَ  كِل َكََم َأْصَرِت وُتْطُر  ََم َأَكا َطبْ  ،الـاَصاَرى اْب َأْخَرَجُف  «ُلفُ قَرسُ وَطْبُد اهللِ  :اقلُ قَفؼُ  ،ُدهُ َفنِكا

 .(1)الُبَخاِري  

  ُل قُس رَ  اَل : قَ اَل قَ   اسٍ بَّ طَ  ـِ ابْ  ـِ طَ و 
ِ
اُكْؿ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فِل  قاْلُغؾُ وإِيا

ـِ  ي ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ الُغؾُ  :الدِّ ََم َأْهَؾَؽ َم ـٍ أَ  .«قَفنِكا  (2).ْخَرَجُف َأْحَؿُد بِنِْسـَاٍد َحَس

 َطا٥ٌ ايعكٝد٠ املطتفاد٠ َٔ اذتدٜجني

 .«لفقرسوطبد اهلل  :اقلقإكَم أكا طبد فؼ»لف: قق

ا فقف قطَ فادَّ ، ا يف مدحل كؿا غؾت الـصارى يف طقسكقين فتغؾقٓ تؿدح :أي

بد اهلل ا طقلقفؼ ،صػـل ربلوين بذلؽ كؿا قفصػ ،إكؿا أكا طبد اهللو ،اإللفقة

 .لفقرسو

ه بؿا هناهؿ طـف قعظؿف ،فِ قِ فْ ارتؽاب كَ و ،هرِ مْ ن إٓ مخالػة أَ قفلبك الؿشرك

 ،شركفؿوهؿ قا الـصارى يف غؾقضاهو ،ه أطظؿ مـاقضةقكاقضو ،حذرهؿ مـفو

 ،هد  ل طَ قا ما يطكثرً وا عرً الشرك ِش و قجرى مـفؿ مـ الغؾو ،روا يف الؿحذققعوو

 (18)باب:  رخ اجملُذفمـ ه ا .ا فقف مصـػاتقصـػو

ُّ َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم  َِِج  : (4/34) يوِع اٌَفَراىادُلِغَرِذَسِن َػًٍَ 

بـ اين كَم َأْصَرِت الـصارى طقسك وٓ ُتْطُر » أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلصقد ثبت طـ الـبل و

ديـ، فنكَم ّم ال قالُغؾوإّياكؿ »قال: و ،«لفقرسوا: طبد اهلل قلقمريؿ، فنكَم أكا طبد فؼ

ا قهذا قال لفؿ بسبب َرْمل الجؿاِر لئالَّ َيْغؾُ و ،«ّم الديـ قأهؾَؽ َمـ كان قبؾؽؿ الُغؾُ 

مـ شاَبَففؿ مـ والـصارى  قهمٓء أهُؾ الغؾوأطظؿ مـ ذلؽ؟  قفقفا، فؽقػ فقؿا ه

ـَ مـ كان »أكف قال:  اٌصذُذٌن كؿا ثبَت طـف يف -قهذه إمة يف الغؾ ـَ ـا َس َلَترَكُب

 (.3445أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

َ.(5/268الـسائل )و(، 3129كذلؽ طـد ابـ ماجف ) قهو(، 1/125أخرجف أمحد ) (2)
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ِة،  وقبؾؽؿ َحْذ  ة بالُؼذا  . (1)«هقا ُجْحَر َابٍّ َلَدخؾُتؿقَخؾدَ  قحتك لالُؼذا

ا يف تؽذيبفؿ ققعقفقفؿ، ف قالصالحقـ بالُغؾوا تعظقَؿ إَكبقاء وهؿ َقَصد 

ھ  ﴿الؿسقح قال لؾـصارى كؿا أخبر اهلل طـف أكف قال: ن فن ا بف،وُبغِضفؿ ما جاءو

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

قال الؿسقح: و  ﴾ ﯁            

بو ،{31}مريم: [   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ] ه قالُغالُة فقف كذَّ

 اهؿ طـف.ا بف الشرَك الذي هنقأشركواهلل،  قطبَد اهلل بؾ ه قا: ما هقه، فؼالقَطَص و

 كذلؽ الغالقُة يف و
ّ
 طؾقف السالم و، يؿاناإلويف غقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ وطظ

ٌّ
طظ

َق و .(2)ُطَؿَر إٓ َجَؾدُتف حد الؿػتريوَتك بلحٍد ُيَػضُؾـل طىل أبل بؽِر ول: ٓ أقيؼ حرَّ

جًفا: خقُر هذه إمِة بعَد وثؿاكقـ  قل ما ُكِؼَؾ طـف مـ كحقيؼو، (3)الغالقَة فقف بالـار

اه البخاري وَيذُكر ذلؽ ٓبـِف محؿد بـ الحـػقة كؿا رو، بؽر ثؿ طؿرقكبقفا أب

 .( طـ أبل سعقد الخدري 2669، ومسؾؿ )(3456أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

، 49ٕبقف ) فضائؾ الصحابة(، ويف 1312) السـةأخرجف طبد اهلل بـ أمحد يف  اعقػ: (2)

 الؿختؾػ والؿمتؾػ(، والدارقطـل يف 1219) السـة(، وابـ أبل طاصؿ يف 387و

صؾحة بـ مصرف  ( مـ صرق طـ محؿد بـ3/973) آستقعاب(، وابـ طبد البر يف 2/817)

 القامل، طـ أبل طبقدة بـ الحؽؿ بـ َجْحؾ، طـ أبقف الحؽؿ بـ َجْحؾ، طـ طظ بـ أبل صالب 

 بف.

التراجؿ ، وابـ كؿقر، كؿا يف كتاب الجرح والتعديؾوالحؽؿ بـ َجْحؾ، وثؼف ابـ معقـ كؿا يف 

ظنَرجلَملَيسؿهَظنََىوحاتمَافرازي:َرَوؿالَأبولؿغؾطاي.  الساقطة مـ إكؿال هتذيب الؽؿال

َ.:َشؿعَظطاء,َوؿالَبعضفم:َشؿعَظؾقًّاَافتاريخ.َوؿالَافبخاريَِفَظعَبنَأِبَضافب

ولؽـ ولده أبق طبقدة، واسؿف: أمقة بـ الحؽؿ، مل يقثؼف معتبر، وقد روى طـف ابـف مِْفَجع، 

: ٓ ؿغـلالويف  الؿقزانالذهبل يف  ومحؿد بـ صؾحة بـ مصرف، الذي يف اإلسـاد، وقال

 يعرف.

  (.3117البخاري يف صحقحف ) أخرجف (3)
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ففؿ معف كالـصارى مع الؿسقح ، ُتخالُِػفوعُة تؽذُبف الشقو، (1)طـف  اٌصذُخيف

ن فقفؿ، قِخ الصالحقـ الؿفتديـ َيِضؾ  قكذلؽ َأتباُع الشقوسك. قِد مع مقالقفو

 لف.قرسون اّتباَطفؿ طىل الطريؼة التل ُيِحبفا اهلُل قيتركو

َل قهذا باٌب دخَؾ فقف الشقطاُن طىل خؾؼ كثقر فلضؾَّفؿ، حتك يجعؾ أحُدهؿ قو

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

ا: هذا ققال ،{12}ادائدة: [ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

كف َمَسبًَّة ما َسبَُّف قَيُسبون اهلل قهؿ مع هذا َيشُتؿوُء أدٍب معف، قسوتـؼقٌص بالؿسقح 

، فؾؼد هؿقل يف الـصارى: ٓ َترمحقإياها أحٌد مـ البشر، كؿا كان معاذ بـ جبؾ يؼ

 ا اهلل َمَسبًَّة ما َسبَّف إياها أحٌد مـ البشر.قَسب  

ـُ آدمَ  ل اهلل تعالكقيؼ»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  اٌصذُخ يفو ما و ،َشَتَؿـِْل اب

ـُ آدموَيـبغل لف ذلؽ،  َبـل اب إن لل  :لفقفؼ :ما يـبغل لف ذلؽ، فلما شْتُؿف إّيايَ و ،َكذا

أما تؽذيُبف وا أحد، قمل يؽـ لف كػولد، قمل يوالذي مل يؾد  ،أكا إحُد الصؿُد ولًدا، و

 ؟(2)«َن طؾلا مـ إطادتِفقلخؾِؼ بلهُل اولقس أَ ولف لـ ُيِعْقَدين كَم بدأين، قإّياَي فؼ

ن إىل قهؽذا الغالقة الؿـتسبو، تؽذيبفون بقـ شتؿ الرّب قهمٓء الغالقُة َيجؿعُ و

ُيؼاَل وفقف،  قَصَػ بؿا هقتِف، حتك يؽرُه أن يُ ويف ُقد قهذه إّمة تجُد أحَدهؿ َيغؾُ 

 ، ٓ وُد قل يف اهلل العظائَؿ التل ما قالْتفا فقف ٓ القفقمع هذا يؼ قهوطؾقف الحؼ 

ٌف بؽؾ قصقم قكؾ طقب كؿا هوٌف بؽؾ َذم قصقل: إن اهلل مقالـصارى، حتك يؼ

إصـام، كؿا قالتف الـصارى يف الؿسقح، ون قفرطوإبؾقس  قإكف هوكؾ مدٍح، ومحٍد 

ک ک ک  ﴿ن هذا، حقُث قال: ود قما هاهلل سبحاَكف طاَب طىل الؿشركقـ و

َبِل َأي  الـَّاِس َخقٌْر َبْعَد  (3671أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
ِ
ـِ الَحـَِػقَِّة، َقاَل: ُقْؾُت ٕ ِد اْب ـْ ُمَحؿَّ َط

ِف  قلِ َرُس  ؟ َقاَل: «َبْؽرٍ  قَأبُ »؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ ـْ َل ُطْثَؿاُن، ُقْؾُت: ُثؿَّ قِشقُت َأْن َيؼُ َخ و، «ُثؿَّ ُطَؿرُ »، ُقْؾُت: ُثؿَّ َم

ـَ الُؿْسؾِِؿقـ»َأْكَت؟ َقاَل: 
َّٓ َرُجٌؾ مِ  .«َما َأَكا إِ

 .مـ حديث أبل هريرة  (4974أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 ھ﴿قال: و،﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 .{114}األىعام: [ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

، وهمٓء يِريدو ن قَيرضون طىل اهلل الباصَؾ، قلقيؼون أن ُيؼاَل يف أئؿتِفؿ الحؼ 

ُع أحِدهؿ طىل ما افتراه طىل اهلل قن بلن ُيَسبَّ متبق َيرَض ٓوُيْشَتؿ، وبلن ُيَسبَّ اهلل 

اقٌع ووأن ُيضاَف إلقف خطٌل جائٌز طؾقف  ون أن ُيؼال فقف الحؼ  أقلف، بؾ ٓ َيرَض قرسو

 هامـف.

 (: 126)ص اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُ فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

يف آطتؼادات  قاع الغؾقطام يف مجقع أك «ّم الديـ قالغؾو إياكؿ» :لفققو

ذمف طىل ما يستحؼ  وزة الحد بلن يزاد يف محد الشلء أومجا قه :ىاٌغٍو .إطؿالو

  .ذلؽ قكحو

إياهؿ و ،ائػقإطؿال مـ سائر الطوا يف آطتؼادات قالـصارى أكثر غؾو 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :لف تعاىلقيف الؼرآن يف ق قاهلل طـ الغؾ هنك

 .{111}النساء: [ پ

فقف مثؾ رمل  قداخؾ فقف فالغؾ قهو ،سبب هذا الؾػظ العام رمل الجؿارو 

ثؿ طؾؾ ذلؽ  ،ذلؽ بـاء طىل أكف قد بالغ يف الحصك الصغار قكحو ،ة الؽبارالحجار

 .يف الديـ كؿا تراه يف الـصارى قبلن ما أهؾؽ مـ كان قبؾـا إٓ الغؾ

أن وا قع فقؿا بف هؾؽقققذلؽ يؼتضل أن مجاكبة هديفؿ مطؾؼا أبعد طـ الو 

 ه.ان هالؽاقالؿشارك لفؿ يف بعض هديفؿ يخاف طؾقف أن يؽ

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َل َقاو  (: 12/622) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِة َلْقَس بُِؿْسَتِؼقِؿ َطَؾك اإِلْصاَلِق َكَؿا قالثَّ  ُل َبْعِض الـَّاِس:ققَ  اُب َطَؾك َقْدِر الَؿَشؼَّ

ـْ قائُِػ َطَؾك َأكْ قَقْد َيْسَتِدل  بِِف صَ  ْهَباكِّقاِت  اٍع مِ تِل َلْؿ  لُؿبَْتَدَطةِ اْلِعَباَداِت او الرَّ الَّ
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ـَ قَرُس وَيْشَرْطَفا اهلُل  ق

ـْ ِجـِْس َتْحِريَؿاِت الُؿْشِركِ
ـْ وُلُف مِ

َغْقِرِهْؿ َما َأَحؾَّ اهلُل مِ

قَِّباِت  ِؼ والطَّ ُف الـَّبِل  ومِْثُؾ التََّعؿ  ـَطِّعُ »َحقُْث َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالتَّـَط ِع الَِّذي َذمَّ  (1)«نَ قَهَؾَؽ الُؿَت

ْفُر قلَ »َقاَل: و ؼُ واَصْؾت قلَ ُمدا لِل الشا ًٓ َيَدُع الُؿَتَعؿِّ َؼُفؿْ قَصا ِع قمِْثُؾ الجُ  - (2)«َن َتَعؿُّ

 ُمْسَتَحبَّاٍت  واِجَباٍت أَ وَيْؿـَُع َأَداَء و ،اْلِجْسؿَ واْلَعَطِش الُؿْػِرِط الَِّذي َيُضر  الَعْؼَؾ  وأَ 

ْحتَِػاُء و ،َأْكَػع مِـْفُ 
ِ
يوَكَذلَِؽ آ  : مِثُْؾ َفائَِدةٍ اْلَؿْشُل الَِّذي َيُضر  اإِلْكَساَن باَِل و ،التََّعرِّ

َٓ وَٓ َيْسَتظِؾ  وَٓ َيْجؾُِس وَم َقائًِؿا قَأْن َيؼُ وَم قَحِديِث َأبِل إْسَرائِقَؾ الَِّذي َكَذَر َأْن َيُص 

ْؿ وْلَقْسَتظِؾا وُه َفْؾَقْجؾِْس وُمُر » ملسو هيلع هللا ىلصَيَتَؽؾَُّؿ َفَؼاَل الـَّبِل   اُه ورَ  «َمفُ قَص  ْلُقتِؿا وْلَقَتَؽؾا

ا إَْجُر َطَؾك َقْدِر الطَّاَطِة واِسٌع. وَهَذا َباٌب و. (3)الُبَخاِري   ُن الطَّاَطُة لِؾَِّف قَفَؼْد َتؽُ َأمَّ

َر ا لِِف فِل َطَؿؾٍ قَرُس و ٍر َكَؿا َيسَّ ـِ  هلُل َطَؾك َأْهِؾ اإِلْساَلمِ ُمَقسَّ ُهَؿا َأْفَضُؾ و، الَؽؾَِؿَتْق

َساِن َثِؼقَؾَتاِن فِل الِؿقَزانِ »: ملسو هيلع هللا ىلصلَِذلَِؽ َقاَل الـَّبِل  و :إَْطَؿالِ   َكؾَِؿَتاِن َخِػقَػَتاِن َطَؾك الؾِّ

ِف  ـِ ُسْبَحاَن الؾا ْحَؿ ِف الَعظِقؿِ وَحبِقَبَتاِن إَلك الرا َأْخَرَجاُه فِل  «بَِحْؿِدِه ُسْبَحاَن الؾا

ـِ  ِحقَحْق  . (4)الصَّ

: ِيواأَل «ِف َلَؽاَن َصِحقًحا اتَِّصاُف َفائَِدتِ وَػَعِة الَعَؿِؾ إَْجُر َطَؾك َقْدِر َمـْ  قِقَؾ: قلَ و

َْمِر. بِاْطتِبَ  ْٕ ِؼِف بِا ُن َمـَْػَعُتُف قاْلَعَؿُؾ َتؽُ وفِل َكْػِسِف.  بِاْطتَِباِر ِصَػتِفِ  :اٌصَّأٍِواِر َتَعؾ 

ـْ ِجَفِة إَْمِر َفَؼطْ و
ـْ ِجَفِة ِص و ،َفائَِدُتُف َتاَرًة مِ

ـْ كاَِل و ،َػتِِف فِل َكْػِسفِ َتاَرًة مِ
َتاَرًة مِ

ـِ   ه.اإَْمَرْي

 .( طـ طبد اهلل بـ مسعقد 2671أخرجف مسؾؿ ) (1)

 .( طـ أكس 1114(، ومسؾؿ )7241أخرجف البخاري ) (2)

 .(6714رجف البخاري )أخ(3)

 .طـ أبل هريرة  (2694(، ومسؾؿ )7563البخاري برقؿ )أخرجف (4)
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ـْ َطائَِشةَ و   قَذَكَرْت لَِرُس   َأنَّ ُأمَّ َسَؾَؿةَ   َط

ِ
َكـِقَسًة  ملسو هيلع هللا ىلص ِل اهلل

ـْ الص   .َماِرَيةُ  :ُيَؼاُل َلَفا ،َرَأْتَفا بَِلْرِض الَحبََشةِ 
َفَؼاَل  ،رِ قَفَذَكَرْت َلُف َما َرَأْت فِقَفا مِ

 قُس رَ 
ِ
الُِح أَ إذا  مٌ قَلئَِؽ قَ وأُ » ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهلل ـَ  وَماَت فِقِفْؿ الَعْبُد الصا الُِح َب ُجُؾ الصا ا قالرا

 وأُ  ،رَ قا فِقِف تِْؾَؽ الصُّ ورُ قَص و ،َطَؾك َقْبرِِه َمْسِجًدا
ِ
ـَْد اهلل ُمتََّػٌؼ  «َلئَِؽ ِشَراُر الَخْؾِؼ ِط

 (1)َطَؾقِْف.

  ُل قُس َقاَلْت: َقاَل رَ   َطائَِشةَ  ـْ طَ و 
ِ
فِل َمَرِضِف الَِّذي َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَ اهلُل الَقفُ »َيُؼْؿ مِـُْف:  َٓ ق. َقاَلْت: َفؾَ «َر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد قا ُقبُ واتاَخُذ  :الـاَصاَرىوَد قَلَع

 (2)َغْقَر َأكَُّف ُخِشل َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. :َذاَك ُأْبِرَز َقبُْرهُ 

ـْ َطْبدِ و    َط
ِ
ـِ  اهلل   َل قُس : َسِؿْعُت رَ اَل قَ   دٍ قعُ ْس مَ  ب

ِ
 ُل:قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اَطُة » ـْ ُتْدِرُكُف السَّ ـْ ِشَراِر الـَّاِس َم
ـْ َيتَِّخُذ الُؼبُ و، ُهْؿ َأْحقَاءٌ وإِنَّ مِ . «َر َمَساِجدَ قَم

ـٍ  َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ   (3).بِنِْسـَاٍد َحَس

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ و  ـِ   َط َٓ َتْجَعْؾ َقْبرِي » :اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َط الؾُفؿا 

ـًاو ـَ اهلُل قَ  ،َث ـٍ «َر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد قا ُقبُ وًما اتاَخُذ قَلَع  (4).. َأْخَرَجُف َأْحَؿُد بِنِْسـَاٍد َحَس

ـْ َأبِ و    ُل قُس َقاَل: َقاَل رَ   ُهَرْيَرةَ  لَط
ِ
َتُؽْؿ قا ُبقُ قَٓ َتْجَعؾُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـُْتؿْ فنن  :ا َطَؾلا قَصؾُّ و ،ا َقْبرِي ِطقًداقَٓ َتْجَعؾُ و ،ًراقُقبُ  ْخَرَجُف أَ  .«َصالََتُؽْؿ َتْبُؾُغـِل َحْقُث ُك

.وَداقَأبُ  ـٍ  (5)َد بِنِْسـَاٍد َحَس

 (.528مسؾؿ )و(، 427أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.531مسؾؿ )و(، 435أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

َ(.1/415أخرجف أمحد ) (3)

 (.2/246أخرجف أمحد ) (4)

 (.2142د برقؿ )وداقأخرجف أب (5)



 ِذْكُر َبْعِض إُُموِر ادُنَافَِوِة لِلتَّوِحْودِ  
081 

 َطا٥ٌ ايعكٝد٠ املطتفاد٠ َٔ األحادٜح 

 .«ز أْبٝا٥ِٗٛقب»يف ايٓصاز٣:  ملسو هيلع هللا ىلصي٘ ٛإغهاٍ يف ق   1
َقِد اْسُتْشؽَِؾ ِذْكُر الـََّصاَرى و(: 435) اٌفرخ ّم قال الحافظ ابـ حجر

َنَّ اْلَقفُ  :فِقفِ 
ِ
ـَ ِطقَسك  ،الـََّصاَرى َد َلُفْؿ َأْكبَِقاٌء بِِخاَلِف قٕ ـَ َكبِقِّـَا وَفَؾْقَس َبقْ َكبِلٌّ  ملسو هيلع هللا ىلصَبْق

 .َلْقَس َلُف َقْبرٌ و ،َغْقُرهُ 

ٌَْجو ُف َكاَن فِقِفْؿ َأْكبَِقاٌء َأْيًضا :اُبىا ـَ َكاْلحَ  :َأكَّ ـَ قَلؽِـَُّفْؿ َغْقُر ُمْرَسؾِق ق َمْرَيَؿ واِريِّ

ـَ اْلَقفُ قبِنَِزاِء اْلَؿْجؿُ  «َقائِِفؿْ َأْكبِ »لِِف ققَ  اْلَجْؿُع فِل وأَ  ،لٍ قفِل قَ 
 ،الـََّصاَرىوِد قِع مِ

َْكبَِقاُء و ْٕ َْكبَِقاءِ واْلُؿَراُد ا ْٕ ُدُه قَ و ،كَِباُر َأْتَباِطِفْؿ َفاْكَتَػك بِِذْكِر ا اَيِة ُمْسؾٍِؿ وُلُف فِل رِ قُيَميِّ

ـْ َصِريِؼ ُجـَْدٍب 
ا و «َصالِِحقِفْؿ َمَساِجَد وِفْؿ َر َأْكبَِقائِ قَن ُقبُ وا َيتاِخُذ قَكاكُ » :مِ لَِفَذا َلؿَّ

ِذي َقْبَؾُف َقاَل  الُِح » :َأْفَرَد الـََّصاَرى فِل اْلَحِديِث الَّ ُجُؾ الصا قِفُؿ الرا
ا و «إَِذا َماَت فِ َلؿَّ

تَِّخاِذ َأَطؿ   وأَ  «َر َأْكبَِقائِِفؿْ قُقبُ » :يِث الَِّذي َبْعَدُه َقاَل ُد فِل اْلَحدِ قَأْفَرَد اْلَقفُ 
ِ
ـْ  اْلُؿَراُد بِآ

مِ

َباًطا َفاْلَقفُ  وَن اْبتَِداًطا أَ قَأْن َيؽُ  َٓ َرْيَب َأنَّ الـََّصاَرى والـََّصاَرى اتَّبََعْت وُد اْبَتَدَطْت قاتِّ

َْكبِ قُتَعظُِّؿ ُقبُ  ْٕ ـَ ا
ـَ ُتَعظُِّؿُفُؿ اْلَقفُ َر َكثِقٍر مِ ِذي  ه.ادقَقاِء الَّ

 بٝإ ايع١ً َٔ حتسِٜ ذيو.ٚز َطاجد َٛطأي١: َع٢ٓ اختاذ ايكب 2
 (: 2/189) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُ فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

إن و ،الصالة طـدها -يعـل مـ الؿحرمات التل فقف شبف بالؽافريـ– مـ ذلؽو

ٓ قلو»: كؿا قالت طائشة  ،اذلؽ أيضا اتخاذها مسجدً فنن  :ك مسجدمل يبـ هـا

مجرد بـاء  مل تؼصد طائشة و «لؽـ خشل أن يتخذ مسجداوذلؽ ٕبرز قبره 

ا قإكؿا قصدت أهنؿ خشو ،ل قبره مسجداقا حقا لقبـقكقالصحابة مل يؽفنن  مسجد

ضع قصدت الصالة فقف فؼد اتخذ مسجدا بؾ قكؾ مو ،طـد قبره نقأن الـاس يصؾ

 :ملسو هيلع هللا ىلصإن مل يؽـ هـاك بـاء كؿا قال و ،يسؿك مسجدا فنكف :ضع يصىل فقفقكؾ م

 .«راقصفوجعؾت لل إرض مسجدا »
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جد إٓ إرض كؾفا مس» :قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ،سعقد الخدري قى أبوقد رو 

غقرهؿ بلساكقد والبزار وابـ ماجف والترمذي ود ودا قأبواه أمحد ور «الحَمموالؿؼبرة 

  .(1)ىف صرقفقمـ تؽؾؿ فقف فؿا استو ،جقدة

اطؾؿ أن مـ الػؼفاء مـ اطتؼد أن سبب كراهة الصالة يف الؿؼبرة لقس إٓ و 

بـك طىل هذا آطتؼاد و ،تكقالـجاسة لؿا يختؾط بالتراب مـ صديد الؿ هنا مظـةقلؽ

ٓ  وبقـ التراب حائؾ أون بقـف قبقـ أن يؽو ،العتقؼةوالػرق بقـ الؿؼبرة الجديدة 

مل تؽـ لؽـ  واء كاكت مؼبرة أقكجاسة إرض ماكعة مـ الصالة طؾقفا سو ،نقيؽ

د ققد بقـ أن القف فنكف :هذا قلقس هر قد إكبر بالـفل طـ الصالة طـد الؼبقالؿؼص

 :قالو ،ا طىل قبره مسجداقمات فقفؿ الرجؾ الصالح بـإذا  اقالـصارى كاكو

طـف  ىورو ،«اقر أكبقائفؿ مساجد حيذر ما فعؾقا قبوالـصارى اختذود قاهلل القف لعـ»

ر قا قبوم اختذقغضب اهلل طؾك ق اشتد ،ثـا يعبدوالؾفؿ ٓ جتعؾ قبري » :أكف قال

لؽـ كره أن يتخذ و ،ٓ ذلؽ ٕبرز قبرهقلو» : قالت طائشةو «بقائفؿ مساجدأك

ا وأٓ فال تتخذ :ر مساجدقن الؼبوا يتخذقإن مـ كان قبؾؽؿ كاك» :قالو «مسجدا

 . (2)«ر مساجد فنين أهنك طـ ذلؽقالؼب

ثاكا كؿا ومظـة اتخاذها أ قإكؿا هو ،ـة مظ قففذا كؾف يبقـ لؽ أن السبب لقس ه 

 ،مخافة الػتـة طؾقف :ق حتك يجعؾ قبره مسجداقأكره أن يعظؿ مخؾو :قال الشافعل

  .طىل مـ بعده مـ الـاسو

غقره و، ٔاعخ احلذَس وِٕغىخٗ بؽر إثرم يف  ققد ذكر هذا الؿعـك أبو 

 .سائر العؾؿاء ومـ أصحاب أمحد 

إن » :لفقبؼو «ثـا يعبدوالؾفؿ ٓ جتعؾ قبري »:لف قبؼطىل العؾة  ملسو هيلع هللا ىلص ققد كبف هو

لئؽ إكؿا وأو . «ها مساجدوفال تتخذ ر مساجدقن الؼبوا يتخذقمـ كان قبؾؽؿ كاك

(، وابـ ماجف 1531(، والدارمل )317(، والترمذي )492(، وأبق داود )11784د )أمحأخرجف  (1)

 .(، وهق حديث صحقح745)

 .طـ جـدب بـ طبد اهلل  (532برقؿ ) مسؾؿأخرجف  (2)
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ى مسؾؿ يف صحقحف طـ أبل وٕكف قد رو ،را ٓ كجاسة طـدهاقن قبوا يتخذقكاك 

 ملسو هيلع هللا ىلصٕكف و ،«ا طؾقفاقٓ جتؾسور قا إلك الؼبقٓ تصؾ» :قال ملسو هيلع هللا ىلصي أن الـبل قرثد الغـم

فقف تؾؽ  اورقصو ،ا طؾك قبره مسجداقمات فقفؿ الرجؾ الصالح بـإذا  اقكاك» :قال

  .رقالؼبوفجؿع بقـ التؿاثقؾ  . «م الؼقامةقلئؽ شرار الخؾؼ طـد اهلل يوأ ،يروالتصا

قد و ،تعظقؿ قبر رجؾ صالح كان هـاك :الالت كان سبب طبادهتافنن  أيضاو 

ا بقـ آدم قم صالحقـ كاكقأسؿاء ق (كسراوق قيعوث قيغواطا قسودا و)ا أن وذكر

طـ  ،سكقطـ م ،ريقبـ جرير بنسـاده إىل الثى محؿد وفر :ح طؾقفؿا السالمقكو

ما صالحقـ بقـ آدم قا ققكاك :قال ،{73}ىوح: [ ﮲ ۓ ۓ﴿محؿد بـ ققس 

ا قال أصحاهبؿ الذيـ قفؾؿا مات ،ن هبؿويؼتد كان لفؿ أتباعو ،ح طؾقفؿا السالمقكو

 :هؿورقذكركاهؿ فصإذا  ق لـا إىل العبادةقركاهؿ كان أشقص قل :ن هبؿوا يؼتدقكاك

ن قهبؿ يسؼو ،هنؿوا يعبدقإكؿا كاك :فؼال :دب إلقفؿ إبؾقس :نوجاء آخروا قا ماتفؾؿ

ثؿ اتخذها  ،حقم كقكاكت هذه ألفة يعبدها ق :غقرهوقال قتادة  .هؿوفعبد ،الؿطر

 .العرب بعد ذلؽ 

قعت كثقرا مـ إمؿ إما يف وهذه العؾة التل ٕجؾفا هنك الشارع هل التل أو 

م قس قد أشركت بتؿاثقؾ الؼقالـػفنن  ،كف مـ الشركود فقؿا والشرك إكبر أ

فألن يشرك بؼبر  :ذلؽ قكحواكب قن أهنا صالسؿ الؽقبتؿاثقؾ يزطؿو ،الصالحقـ

 ،حجر طىل تؿثالف وصالحف أطظؿ مـ أن يشرك بخشبة أ وتف أقالرجؾ الذي يعتؼد كب

طبادة ٓ  هبؿقن بؼؾويعبدون قيتخشعو ،ن طـدهاقاما كثقريـ يتضرطقلفذا تجد أقو

ن مـ قأكثرهؿ يرجو ،مـفؿ مـ يسجد لفاو يف السحرٓ وبؾ  ،هنا يف الؿسجدويعبد

  .كف يف الؿساجد التل تشد إلقفا الرحالقالدطاء مآ يرجوبركة الصالة طـدها 

 ملسو هيلع هللا ىلصصغقره هل التل حسؿ الـبل وففذه الؿػسدة التل هل مػسدة الشرك كبقره  

إن مل يؼصد الؿصظ بركة البؼعة و ،ة مطؾؼامادهتا حتك هنك طـ الصالة يف الؿؼبر

كؿا هنك طـ الصالة  ،ذلؽ قكحوبصالتف كؿا يؼصد بصالتف بركة الؿساجد الثالثة 

ن بركة ققات التل يؼصد الؿشركوٕهنا إ :هباوغروائفا قاستوع الشؿس ققت صؾو
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إن مل يؼصد ذلؽ سدا و ،الصالة لؾشؿس فقفا فـفك الؿسؾؿ طـ الصالة حقـئذ

  ه.اعةلؾذري

 (:1/189) لغاشح اٌٍهفاْ ّمقال اإلمام ابـ الؼقؿ و

 ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قففؿ طـ رسو ،ذرائعفو ،أسبابفو ،بالجؿؾة فؿـ لف معرفة بالشركو

-الـفل بصقغتف والؾعـ وهذه الؿبالغة  ا ٓ يحتؿؾ الـؼقض أنَّ جزم جزمً  مؼاصده:

ٕجؾ  قبؾ ه ،لقس ٕجؾ الـجاسة «ين أهناكؿ طـ ذلؽإ» :صقغةو -اقصقغة ٓ تػعؾ

مل يخش ربف و ،اهقاتبع هو ،ارتؽب ما طـف هناهو ،كجاسة الشرك الالحؼة لؿـ طصاه

 .طدم مـ ٓ إلف إٓ اهلل وأ ،كصقبف قؾَّ و ،ٓهقمو

 ،يغشاهوحقد أن يؾحؼف الشرك قلحؿك الت صقاكةً  ملسو هيلع هللا ىلصأمثالف مـ الـبل وهذا فنن  

 ،ٕمره ن إٓ معصقةً قفلبك الؿشرك ،اهقل بف سدَ عْ غضب لربف أن يُ و ،ريد لفتجو

كؾؿا و ،الصالحقـور الؿشايخ قهذا تعظقؿ لؼب هؿ الشقطان بلنَّ رَّ غَ و ،ا لـفقفارتؽابً و

 ،مـ أطدائفؿ أبعدو ،كـتؿ بؼرهبؿ أسعد :اقأشد فقفؿ غؾوا كـتؿ لفا أشد تعظقؿً 

اد بَّ دخؾ طىل طُ و ،كسرو ،َث قيغو ،َق قاد يعبَّ طُ لعؿر اهلل مـ هذا الباب دخؾ طىل و

الطعـ يف و ،فقفؿ قن بقـ الغؾقفجؿع الؿشرك ،م الؼقامةقا إىل يقإصـام مـذ كاك

إكزالفؿ مـازلفؿ التل أكزلفؿ و ،ك صريؼتفؿقحقد لسؾقالت أهَؾ  ففدى اهللُ  ،صريؼتفؿ

 ه.اسؾب خصائص اإللفقة طـفؿو ،ديةقاهلل إياها مـ العب

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل و  (:523-17/522) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ  فِقفِ  لَِؿا: َطـَْفا َكَفك الَؿَؼابِرُ و ـَ  التََّشب فِ  مِ  َكانَ  إِنْ و ،َمَساِجدَ  رَ قُؼبُ ال بِالُؿتَِّخِذي

اَلةَ  َيْؼِصدُ  َٓ  َقدْ  الُؿَصؾِّل َْجؾِ  الصَّ
ِ
 فِقفِ  َلؽِـ ،َذلَِؽ  َلفُ  اتََّػَؼ  ْؾ بَ  ،ُبْؼَعةِ ال تِْؾَؽ  َفِضقَؾةِ  ٕ

ـْ  َتَشب فٌ  ـْ  َيـَْفك َكَؿا َطـْفُ  َفـََفك :َذلَِؽ  ُيْؼَصدُ  بَِؿ اَلةِ  َط  عِ قالط ؾُ  ْقَت و الُؿْطَؾَؼةِ  الصَّ

ـْ  فِقفِ  لَِؿا :ْقِت قال َذلَِؽ  َفِضقَؾةَ  َيْؼِصدْ  َلؿْ  إِنْ و ،ِب واْلُغرُ و ـْ  التََّشب فِ  مِ  َؾةَ َفِضق َيْؼِصدُ  بَِؿ

ـْ  َفـَْفُقفُ  ،نَ قالُؿْشِركُ  ُهؿْ و ْقِت قال َذلَِؽ  اَلةِ  َط َمانِ  َهَذا فِل الصَّ ـْ  َكـَْفقِفِ  الزَّ اَلةِ  َط  الصَّ

 ه.االَؿَؽانِ  َذلَِؽ  فِل
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ـُ َطْبِد اهللِ  ْقُخ ُسَؾقََمُن ب ُِِّذ ّمَْقاَل الشا   :(19باب:) َذُِغًِن اٌَؼِضَِض احَل

 قأبو ،بؽر إثرم قأبو ،لشرك: اإلمام الشافعلف الػتـة باقمؿـ طؾؾ بخو

 ها.الحؼ الذي ٓ ريب فقف قهو ،غقرهؿوشقخ اإلسالم و ،محؿد الؿؼدسل

 يف َطجد فٝ٘ قرب. ٚيف املكرب٠ أ ٚإيٝٗا أ ٚز أَٛطأي١: حهِ ايصال٠ ع٢ً ايكب 3
َِْكََم فِل َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم و  (:1/185) ِلَغاَشِح اٌٍَِّهَفا

ر متبرًكا بالصالة يف تؾؽ البؼعة، ففذا ققصد الرجؾ الصالة طـد الؼبإذا  أماو 

ـٍ مل يلذن بف اهلل:والؿخالػة لديـف، ولف، قلرسوطقـ الؿحادة هلل  فنن  ابتداُع دي

: أنَّ الصالة ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قه بآضطرار مـ ديـ رسقا طىل ما طؾؿقالؿسؾؿقـ قد أمجع

مـ اتخذها مساجد، فؿـ أطظؿ الؿحدثات،  ـأكف لعو، ر مـفل طـفاقطـد الؼب

 هبـاء الؿساجد طؾقفا.اواتخاذها مساجد، وأسباب الشرك: الصالة طـدها، و

 ،التغؾقظ فقفو ذلؽ، طـ بالـفل ملسو هيلع هللا ىلصص طـ الـبل قاترت الـصققد توثؿ قال: 

مـفؿ لؾسـة  متابعةً  :ائػ بالـفل طـ بـاء الؿساجد طؾقفاقمة الطقد صرح طاو

 ،غقرهؿ مـ أصحاب مالؽو ،صرح أصحاب أمحدو ،الصحقحة الصريحة

الذي يـبغل أن تحؿؾ طىل و ،صائػة أصؾؼت الؽراهةو ،الشافعل بتحريؿ ذلؽو

اتر قتا فعؾ ما وزقـ هبؿ أن يجظَ ٓ يُ  أنْ و ،ا لؾظـ بالعؾؿاءإحساكً  :كراهة التحريؿ

 ه.االـفل طـفو فاطؾف، لعـ ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قطـ رس

 (: 2/184) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُ فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

ائػ بالـفل طـف قفؼد صرح طامة طؾؿاء الط ،رقفلما بـاء الؿساجد طىل الؼب

مها غقروالشافعل وغقرهؿ مـ أصحاب مالؽ وصرح أصحابـا و ،متابعة لألحاديث

فؿا أدري طـل بف التـزيف  :مـ العؾؿاء مـ أصؾؼ فقف لػظ الؽراهةو ،بتحريؿف

طـ  صذُذٗ ى مسؾؿ يفولؿا ر :ٓ ريب يف الؼطع بتحريؿفو ،التحريؿ وأ

 قهو ،ت بخؿسققبؾ أن يؿ ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قسؿعت رس :بـ طبد اهلل البجظ قال جـدب
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كَم اختذ  ،اهلل قد اختذين خؾقالفنن  :ن لل مـؽؿ خؾقؾقإين أبرأ إلك اهلل أن يؽ» :لقيؼ

إن مـ كان وأٓ  ،ٓختذت أبا بؽر خؾقال :كـت متخذا مـؽؿ خؾقال قلوإبراهقؿ خؾقال 

إين  ،ر مساجدقا الؼبوأٓ فال تتخذ ،ر أكبقائفؿ مساجدقن قبوا يتخذققبؾؽؿ كاك

  (1)«ؽأهناكؿ طـ ذل

صػؼ يطرح  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قلؿا كزل برس :قآ  طبد اهلل بـ طباسوطـ طائشة و 

د قلعـة اهلل طؾك القف» :كذلؽ قهوفؼال  ،اغتؿ هبا كشػفافنذا جفف ومخقصة لف طىل 

 خرجف البخاريأ «اقحيذر ما صـع ،ر أكبقائفؿ مساجدقا قبواختذ ،الـصارىو

 .(2)مسؾؿو

د ققاتؾ اهلل القف» :قال ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأن رس  ا طـ أبل هريرةأخرجاه مجقعً و 

د قلعـ اهلل القف» :اية لؿسؾؿويف رو (3)«ر أكبقائفؿ مساجدقا قبواختذالـصارى و

 . «ر أكبقائفؿ مساجدقا قبواختذ ،الـصارىو

يف السقاق مـ  قهوثؿ إكف لعـ  ،ر مساجد يف آخر حقاتفقؼد هنك طـ اتخاذ الؼبف 

 .ا ذلؽقلقحذر أمتف أن يػعؾ :فعؾ ذلؽ مـ أهؾ الؽتاب

لعـ اهلل » :يف مرضف الذي مل يؼؿ مـف ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققال رس  قالت طائشة 

ٓ ذلؽ ٕبرز قبره غقر أكف قلو ،«ر أكبقائفؿ مساجدقبا قواختذالـصارى ود قالقف

 .(4)مسؾؿواه البخاري ور .ن يتخذ مسجداخشل أ

أن   دقبنسـاد جقد طـ طبد اهلل بـ مسع ِغٕذٖ ى اإلمام أمحد يفورو 

الذيـ وهؿ أحقاء و ،س مـ تدركفؿ الساطةإن مـ شرار الـا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

  .حاتؿ يف صحقحف قاه أبور (5)«ر مساجدقن الؼبويتخذ

 .طـ جـدب بـ طبد اهلل  (532برقؿ ) مسؾؿأخرجف  (1)

 .مخرج يف أحاديث الباب (2)

 .(531(، ومسؾؿ )437أخرجف البخاري ) (3)

 (.531مسؾؿ )و(، 435أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

 .مخرج يف أحاديث الباب (5)
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 ه.اضع استؼصائفاقآثار لقس هذا مويف الباب أحاديث كثقرة و  

 (:2/122) جاِغ ادلغائً كَم ّمقال و

أئؿتِفا وسؾِػ إمة وأصحابف و ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا طـ الـبل أثار وإحاديث و

 وسائِر طؾؿاء الديـ كثقرة. فؿـ اطتؼد أن الصالة طـدها فقفا فضقؾة طىل غقرها، أو

مخطٌئ ضاّل  قبًة، ففقمثوأن يف ذلؽ أجًرا و ،أكف يـبغل أن ُيؼَصد الصالة طـدها

 هاباتػاِق أئؿة الؿسؾؿقـ.

يف أحاديث ر محرم كؿا قذ الؿساجد طىل الؼباتخا :عافاه اهللعبد اهلل ىقال أب

 :حآتهذا يشؿؾ و الباب،

 أن يدفـ الؼبر يف الؿسجد. (2      أن ُيْبـَك مسجد طىل قبر.( 1 

 ( أن يصىل طىل الؼبر.4       الؼبر. إىلأن ُيَصؾَّك  (3 

قد وهذا محرم طـد أهؾ العؾؿ، وعتبر اتخاًذا لفا مسجًدا، ت ٓتهذه الحا كؾو

طـ أصحاب الؿذاهب إربعة  ذحتزَش اٌغاج يف كتابفكؼؾ إلباين 

 بقـ أن إصالق الؽراهة طـد بعضفؿ الؿراد هبا كراهة التحريؿ.وتحريؿ ذلؽ، 

 ا يف تغالْ اٌصالج:ىاخرٍفو

اختاره شقخ اإلسالم بطالن الصالة: ٕنَّ هذا الـفل و، رقأبل ثو فؿذهب أمحد 

 أطظؿ الؿـفقات. قهوُيػضل إىل الشرك، 

اية طـ ور قهو، ن إىل طدم البطالنقحـقػة فقذهب قأبوالشافعل، وأما مالؽ، و

 .«ًراقصفوُجِعؾت لَل إرُض مسجًدا، و»ا بحديث: قاستدلوأمحد، 

،  اب:ىاجلو ٓ يعارض إدلة الخاصة الؿتؼدمة، بؾ هذا وأنَّ هذا حديث طامٌّ

 قهول، ول إقالؼ قاب هقٌص بإحاديث الؿتؼدمة: فالصقالحديث العام مخص
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ابـ طثقؿقـ، والسعدي، وكاين، قالشوالذي اختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، 

 .(1)ادطل رمحة اهلل طؾقفؿقالو

 نإ ايكرب يف َؤخس٠ املطجد؟إذا  َطأي١: ٌٖ حتسّ ايصال٠ يف املطجد 4
 (:12/325) اٖوع فراىرلّ كَم ّم العثقؿقـ  اإلمامقال 

ٓ طـ وٓ خؾػ الؿصؾقـ، وضع يف الؿسجد قبر، ٓ يف قبؾتف قز أن يقٓ يج

 فنكفالؿمسس لف  قكان هقلوإذا دفـ أحد يف الؿسجد و، ٓ طـ شؿائؾفؿوؿ، إيؿاهن

طىل الؿسجد  اكان الؼبر سابؼً إذا  أن يدفـ مع الـاس، أماو ،يجب أن يـبش هذا الؼبر

أن يبعد طـ الؼبر، ٕن فتـة و ،الؿسجديجب أن يفدم  فنكف :ـل الؿسجد طؾقفبو

بعد زمـ  قلور قإىل طبادة هذا الؿؼب قفربؿا يدط ار يف الؿساجد طظقؿة جدً قالؼب

هذا خطر طظقؿ طىل الؿسؾؿقـ، و ،إىل التبرك بفوفقف،  قإىل الغؾ قربؿا يدطوبعقد، 

د إن كان الؿسجويغقر مؽاكف، وجب أن يفدم الؿسجد و :الؽـ إن كان الؼبر سابؼً 

الصالة ويدفـ مع الؿسؾؿقـ، ويجب أن يخرج هذا الؿقت مـ قبره  فنكفل وإ قه

اهلل و ،«رقا إلك الؼبقٓ تصؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصلف قٓ تصح الصالة إىل الؼبر لؼوإىل الؼبر محرمة 

 ها .الؿستعان

 (.29/233) اٖوع فراىرلّ كؿا يفابـ باز  اإلمامبذلؽ أفتك و قلت:

 املكرب٠. ٚد ايكرب أٛجٛجاٌٖ ب َٖٛٚكرب٠، يف  ٚص٢ً عٓد قرب أ َٔ حهِ  5
 (:1/441) ششح ػّذج اٌفمٗ ّمقال شقخ اإلسالم 

ن قففـا يـبغل أن يؽ :ثؿ تبقـ لف أكف مؼبرة ،ضع مل يعؾؿ أكف مؼبرةقمصىل يف  قلو

ل ققد تؼدم قو ،ثؿ طؾؿ بعد ذلؽ ،ٓ يعؾؿ بـجاستف ،ضع كجسقمصىل يف  قكؿا ل

 هاا.ٕكف مل يؽـ يعؾؿ أن بقـ يديف قبرً  :طادةمل يلمره باإلو .(1)الؼبر طؿر ٕكس الؼبر

 شرح ،(185 2/184) سطوإ ،(3/522) الؿرام غاية ،(2/468) الؿغـل اكظر:و (1)

 .(21/314) ىوالػتا عقمجؿ ،(2/399) رجب ٓبـ الباري فتح ،(158/ 3) الؿفذب
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أبل سعقد يؿؽـ أن يستدل طىل ذلؽ بحديث و فقه اهلل:وعبد اهلل  ىقال أب

كعالفؿ، فؾؿا صىل فخؾع كعؾقف، فخؾع الـاس  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأن رس الخدري 

 ل اهلل، رأيـاك خؾعت فخؾعـا.قرس ا: ياقفؼال .«؟!مل خؾعتؿ كعالؽؿ»اكصرف قال: 

جاء أحدكؿ الؿسجد، فؾقؼؾب فنذا  إن جبريؾ أتاين فلخبرين أن هبَم خبثا،»قال: 

أخرجف  «رأى هبا خبثا، فؾقؿسحف بإرض، ثؿ لقصؾ فقفَمفنن  كعؾف، فؾقـظر فقفَم،

 .(2)دودا قأبوأمحد، 

 يف َكرب٠ غري عامل بايتخسِٜ. ٚحهِ َٔ ص٢ً عٓد قرب، أ 6
 (:1/441) ششح ػّذج اٌفمٗ ّمقال شقخ اإلسالم 

طىل  ففؾ تجب طؾقف اإلطادة :إذا ثبت ذلؽ فؿـ صىل فقفا غقر طامل بالـفل

كثقر مـ متلخري و ،ضكء مـ لحؿ اإلبؾ لغقر العاملقايتقـ بالتوايتقـ شبقفتقـ بالرور

الذي ذكره الخالل أن و ،معـكولػظا  ،ماتقن البطالن مطؾؼا لؾعؿوأصحابـا يـصر

 والـجاسة أ لـ كسل مـ يختار مـفؿ أن مقهذه أشبف ٓ سقؿا طىل قو ،ٓ إطادة

كان إذا  :د الـجاسةقجقكالجفؾ ب ،لحؽؿ فقفان الجفؾ باقفقؽ :جفؾفا ٓ إطادة

 قفؿـ مل يعؾؿ فف :ٕن الـفل ٓ يثبت حؽؿف يف حؼ الؿـفل حتك يعؾؿو ،مؿـ يعذر

 وأ ،يؾ مثؾ أن يؿس ذكرهولع تقلـ صىل صالة فاسدة قٕكف لو ،ىلوأوكالـاسل 

ادة خر مل تجب طؾقف اإلطل أقالؼ ثؿ يتبقـ لف رجحانُ  ،يصظو ،د السباعقيؾبس جؾ

إذ ٓ فرق بقـ أن  :فالذي مل يسؿع الحجة يجب أن يعذر لذلؽ ،لؾحجة فمع سؿع

كان إذا  سؿاع لعؾؿ مل يؽـ قبؾ ذلؽ وأ ،يتجدد لف ففؿ لؿعـك مل يؽـ قبؾ ذلؽ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (1) َ َِف َافبخاري َ)باب/َبصقغةَصحقحهظؾؼه َافصلة َـتاب َِف َافرزاق33َاِلزم َظبد َووصؾه ,)

(٣٥3٣(َ َصقبة َأِب َوابن َو١٥١٥(, َِف١6١١3َ, َادـذر َوابن َوافبقفؼيَِف١66َ)َاألوشط(, ,)

 (,َوهوَأثرَصحقح.2/3١٥)َافؽزى

 .(، بنسـاد صحقح651(، وأبق داود )11153أخرجف أمحد )  (2)
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هذا فنن  ضع الـجسقبخالف مـ جفؾ بطالن الصالة يف الؿ :را بذلؽومعذ

 اكتفك ر.قمشف

 عٓدٖا.يدعا٤ اٚيًتربى بايصال٠ ز َٛطأي١: قصد ايكب 7
 (: 2/193) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُ فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

ا بعض الصالحقـ متبركً  ور إكبقاء أققصد الرجؾ الصالة طـد بعض قبإذا  فلما

ابتداع والؿخالػة لديـف و ،لفقرسوهلل  ففذا طقـ الؿحادةِ  :بالصالة يف تؾؽ البؼعة

ه بآضطرار مـ ديـ قا طىل ما طؾؿقالؿسؾؿقـ قد أمجعفنن  :بف ديـ مل يلذن اهلل

ٓ لؾصالة و ،فضؾ فقفا لذلؽ كان ٓ قبرمـ أن الصالة طـد الؼبر أي  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس

 ه.ارالبؼعة مزية خقر أصال بؾ مزية ش يف تؾؽ

 (: 2/195) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُ فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم و

  :ػٌنىغًن٘ا ِٓ األِاوٓ َٕمغُ لىل ٔوس ىْ اٌذػاء ػٕذ اٌمثفإ

 ٓ لؼصد الدطاء فقفا كؿـ ،أن يحصؾ الدطاء يف البؼعة بحؽؿ آتػاق :أحدُٖا 

يسلل اهلل وفقسؾؿ طؾقفا  ،ارهويزمـ  وأ رقيتػؼ أن يؿر بالؼبو ،اهلل يف صريؼف قيدط

 .ه ٓ بلس بفقكحوففذا  :تك كؿا جاءت بف السـةقلؾؿوالعافقة لف 

ب مـف يف قأن يتحرى الدطاء طـدها بحقث يستشعر أن الدطاء هـاك أج :ايجاْٞ 

 .إىل التحريؿ أقرب قهوتـزيف  وع مـفل طـف إما هنل تحريؿ أقغقره ففذا الـ

 واجتاز يف مؿره بصـؿ أواهلل  قكان يدطقلرجؾ لافنن  :الػرق بقـ البابقـ ضاهرو

طـف ذاهؾ  قهوكان هـاك بؼعة فقفا صؾقب و ،يف بؼعة قكان يدط وكـقسة أ وصؾقب أ

بات يف بقت بعض  وأ ،دطا اهلل يف الؾقؾو ،دخؾ إىل كـقسة لقبقت فقفا مبقتا جائزا وأ

 وصؾقب أ وأتحرى الدطاء طـد صـؿ  قلو ،دطا اهلل مل يؽـ هبذا بلسو ،أصدقائف

قصد بقتا  قلؽان هذا مـ العظائؿ بؾ ل :اإلجابة بالدطاء يف تؾؽ البؼعة قكـقسة يرج

اإلجابة بالدطاء  قيرج ،طـدها قامقد الطرقات يدطقبعض ط وق أقتا يف السقحاك وأ
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فؼصد : إذ لقس لؾدطاء طـدها فضؾ :طـدها لؽان هذا مـ الؿـؽرات الؿحرمة

هنك طـ  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل  :أشد مـ بعضف قلباب بؾ هر لؾدطاء طـدها مـ هذا اقالؼب

طـ الصالة طـدها بخالف كثقر مـ هذه و ،طـ اتخاذها طقداو ،اتخاذها مساجد

ا قر فاستعقـقإذا تحقرتؿ يف إم) :يف بعض الـاس مـ أكف قالوما يرو ،اضعقالؿ

 ه.اب باتػاق العؾؿاءوع مؽذقضقكالم م قهذا فف قكح وأ .(رقبلهؾ الؼب

 ف عٓدٖا.ٛايعه ٚهلا أٛاف حٛز يًطٛصد ايكبَطأي١: ق 8
 (:3/122) جاِغ ادلغائً كَم ّمقال شقخ اإلسالم 

 ،باتػاق الؿسؾؿقـ ،ًطاولقس مشر ،رة طـدهاوالؿجاو ،ف طـدهاقكذلؽ العؽو

ن قإكؿا تؽومة الؿـفّل طـفا. قٓ مستحبًّا، بؾ ذلؽ مـ البدع الؿذمواجًبا وٓ و

 ها .رة فقفا: الؿساجدوالؿجاوف فقفا قالبؼعة التل ُيشَرع العؽ

رقؿ السمال  (1/271) س ػًٍ اٌذسبىئ وفرا كَم ّماإلمام ابـ باز قال 

(124) : 

ر قة، ٓ يطاف بالؼبن بالؽعبقاف يؽقالطور مـؽر، قاف طىل الؼبقهؽذا الطو

إذا ضـ أكف و، قصد بف التؼرب إىل صاحب الؼبرإذا  ففذا مـؽر طظقؿ، بؾ شرك أكبر،

اف مـ خصائص البقت العتقؼ قأكف يتؼرب إىل اهلل هبذا ففذه بدطة: الطوقربة هلل 

إذا كان فعؾف تؼربا لصاحب وبدطة، وهذا مـؽر  ،ر ٓ يطاف هبا أبداقالؼبوة، الؽعب

الذبح والـذر لف وآستغاثة بالؿقت، وهؽذا دطاء الؿقت، و ،الؼبر صار شركا أكبر

 [(.128اكظر أيًضا رقؿ: )و] لف، كؾف مـ الشرك إكبر.

 (: 16/116) اٖوع فراىرلّ كَم ّمابـ باز  اإلمامقال و

طاِء طـد قبفلمّ  سمالِفؿ قضاء  وِف طـدها، أقالعؽ وأ رهؿ،قا زياَرُتُفؿ لَؼصِد الد 

ذلؽ، ففذه زيارٌة  قكحوبِجاهفؿ  وسماِل اهلل هبؿ أ وشػاَء الؿرضك، أ والحاجات، أ

، بؾ هل مـ ٓ فعَؾفا الّسؾُػ الصالُِح و ،ُلفقٓ رسوبِدطقٌَّة ُمـَؽرٌة َلؿ َيشَرْطفا اهلُل 
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، (1)«ا ُهجًراقلقٓ تؼوَر قا الؼبورُ وزُ »حقث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل قالُفْجِر الذي َكفك طـف الرس

لؽـفا ُمخَتؾَِػُة الؿراتِب، فبعُضفا وهنا بِدطة، قَتجتَِؿع يف ك رةُ قُر الؿذكقهذه إمو

جاِهِف وسمالِف بِحؼِّ الؿقِّت ور قكُدطاء اهلل سبحاَكف طـد الؼب َلقس بِشرٍك،وبِدطٌة 

رِك إكبر كُدطاء الؿوذلؽ،  قَكحو  قكحوعاكِة هبؿ آستوَتك قبعُضفا مـ الشِّ

 ه.اذلؽ

 (:2/62) لػأح ادلغرفُذ كَم ّم طافاه اهللزان قالػ اإلمامقال 

هنك ور، قهنك طـ الدطاء طـد الؼبور، قهنك طـ الصالة طـد الؼب ملسو هيلع هللا ىلص لقفالرس

، إىل غقر ار طقدً قاتخاذ الؼبور، قف طـد الؼبقهنك طـ العؽور، قطـ البـاء طىل الؼب

يف كػسفا، بؾ  اهل لقست شركً وإىل الشرك،  لتل ُتػضسائؾ القلؽ، كؾ هذا مـ الذ

لذلؽ مـعفا وجّؾ، ولؽـفا تمدي إىل الشرك باهلل طّز وطة يف إصؾ، ون مشرققد تؽ

 ها.ملسو هيلع هللا ىلص

ف طـد الؼبر لقس قالعؽواف قيدل طىل أن الطو عبد اهلل غفر اهلل له:ىقال أب

الؼبر مل تؽـ بـػسف شرًكا أكبر حتك يتؼرب بذلؽ لصاحب الؼبر أن الصالة طـد 

 اهلل أطؾؿ.وىل، وف مـ باب أقالعؽواف قن إمر كذلؽ: فالطقحتك يؽ ،شرًكا

ز اييت دفٓت يف ٛإخساج ايكبٚز ٛب إشاي١ املطاجد املب١ٝٓ ع٢ً ايكبٛجَٚطأي١:  9
 املطجد.

ـُ الؼقِِّؿ   (: 3/572) َصاِد ادَلَؼاِدفِل َقاَل اإِلَماُم اْب

ـَ يفإذا  ، كؿا ُيـبش الؿقُت رطىل قب لُبـإذا  فُقفدم الؿسجد
الؿسجد، كص  ُدفِ

، بؾ أي فؿا صرأ قبروديـ اإلسالم مسجٌد  غقُره، فال يجتؿع يفواإلمام أمحد طىل ذلؽ 

ا ٓ يصح هذو، مل يجز، اِضعا معً و قكان الحؽؿ لِؾسابؼ، فؾوطىل أخر. مـع مـف، 

طـ  ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلل قلـفك رس :هذا الؿسجد ٓ َتِصح  الصالة يفوز، قٓ يجو قػقال

، وهق حديث صحقح ـ أبل سعقد الخدري ( ط11616(، وأمحد )2/485أخرجف مالؽ ) (1)

 بطرقف وشقاهده.



 ِذْكُر َبْعِض إُُموِر ادُنَافَِوِة لِلتَّوِحْودِ  
113 

 
ـُ اإلسالم الذاقد طؾقف سراًج وأ وأ العـف َمـ اتخذ الؼبر مسجدً وذلؽ،   ي، ففذا دي

ـَ الـاس كؿا ترى.وكبقف، ولف قبعث اهلل بف رس  هاغربُتف بق

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل و  (: 22/195) يوَفَراِع اٌىَِِج

َٓ ُيْبـَك َمْسِجٌد َطَؾك َقبْرٍ  ُف  ُة َأكَّ َنَّ الـَّبِلَّ  :اتََّػَؼ إَئِؿَّ
ِ
ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصٕ إنا َم

َٓ َفاَل َر َمَساِجَد قَن الُؼبُ وا َيتاِخُذ قَكاكُ  ـْ  :َر َمَساِجَد قا الُؼبُ وَتتاِخُذ َأ ل َأْكَفاُكْؿ َط َفنِكِّ

َٓ َيجُ و .(1)«َذلَِؽ  ُف  ـُ َمقٍِّت فِل َمْسِجٍد.قَأكَّ ا فنن  ُز َدْف ـِ ُغقَِّر: إمَّ ْف َكاَن الَؿْسِجُد َقْبَؾ الدَّ

ا بِـَْبِشِف إْن َكاَن َجدِ وَيِة الَؼبِْر قبَِتْس  ا َأْن ويًدا. إِمَّ إِْن َكاَن الَؿْسِجُد ُبـَِل َبْعَد الَؼْبِر: َفنِمَّ

ا َأْن ُتَزاَل ُص و ،ُيَزاَل الَؿْسِجدُ  َٓ ُيَصؾَّك فِقِف  :َرُة الَؼْبرِ قإِمَّ َفاْلَؿْسِجُد الَِّذي َطَؾك الَؼبِْر 

 َمـِْفلٌّ َطـُْف. فنكف :َٓ َكْػٌؾ وَفْرٌض 

 (: 2/187) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُفِل َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

غقرهؿ يتعقـ وك قالؿؾوالصالحقـ ور إكبقاء قؿبـقة طىل قبالففذه الؿساجد 

تؽره و ،فقـوهذا مؿا ٓ أطؾؿ فقف خالفا بقـ العؾؿاء الؿعر ،بغقره وإزالتفا هبدم أ

ٕجؾ الـفل  :ٓ تصح طـدكا يف ضاهر الؿذهبو ،الصالة فقفا مـ غقر خالف أطؾؿف

 ه.اارد يف ذلؽقالؾعـ الو

أّ ٜػٌُ غري ا، ز َطاجد خاص مبا نإ ظاّٖسٛعٔ اختاذ ايكب َطأي١: ٌٖ ايٓٗٞ :
 ايعاٖس؟

َكاَن الَؿْسِجُد َقْبَؾ فنن  :-لفقأطـل ق– آكًػا ضاهر كالم شقخ اإلسالم السابؼ

ا بَِتْس  ـِ ُغقَِّر: إمَّ ْف ا بِـَْبِشِف إْن َكاَن َجِديًدا. وَيِة الَؼْبِر قالدَّ إِْن َكاَن الَؿْسِجُد ُبـَِل َبْعَد وإِمَّ

ا َأْن ُيَزاَل الَؿْس  ا َأْن ُتَزاَل ُص وِجُد الَؼْبِر: َفنِمَّ  .َرُة الَؼبْرِ قإِمَّ

ما كان  أنَّ ور، قفقؿا ضفر مـ الؼب قيرى أن التحريؿ إكؿا هضاهره: أكف 

 مـدرًسا ٓ يشؿؾف الـفل.

 .طـ جـدب بـ طبد اهلل  (532برقؿ ) مسؾؿأخرجف  (1)
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 (:17/463) يوع اٌفراىرلّ أيًضا كَم ّمقال و

َيِجُب َهْدُم ُكؾِّ َمْسِجٍد و ،رِ قَكَذلَِؽ َقاَل اْلُعَؾَؿاُء: َيْحُرُم بِـَاُء اْلَؿَساِجِد َطَؾك اْلُؼبُ 

َٓ  ْبرُ اْلؼَ  يقَقْد َصاَل ُمْؽُثُف ُس و ،إِْن َكاَن اْلَؿقُِّت َقْد ُقبَِر فِل َمْسِجدٍ و ،ُبـَِل َطَؾك َقْبرٍ  َحتَّك 

ْرَك إكََّؿا َيْحُصُؾ فنن  :َرُتفُ قَتْظَفَر ُص   ها .َرُتفُ قَضَفَرْت ُص إذا  الشِّ

كؼؾف طـ الؿال الؼاري: فؼال وإلباين رمحف اهلل،  اإلمامقد قال بذلؽ أيًضا و

 : س ِغاجذىحتزَش اٌغاجذ ِٓ اختار اٌمث كؿا يف

ر فال قأن ما يف بطـ إرض مـ الؼبو ،ر الظاهرةقالعبرة يف هذه الؿسللة بالؼب

ٕكـا  :بؾ الشريعة تـزه طـ مثؾ هذا الحؽؿ ،يرتبط بف حؽؿ شرطل مـ حقث الظاهر

ٹ  ﴿ كؿا قال تعاىل: ،الؿشاهدة أن إرض كؾفا مؼبرة إحقاءورة وكعؾؿ بالضر

ضفرها واتؽؿ ق. قال الشعبل:  بطـفا ٕم﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 ه.إحقائؽؿ

إذا  مل يظفر: ماوإدلة طامة تشؿؾ ما ضفر مـفا،  عافاه اهلل:عبد اهلل ىقال أب

العؾة التل جاءت يف ورتقـ: قكالم السؾػ طام يشؿؾ الصودها. قجوطؾؿ 

ن اهلل: فؼد طبد وهل: خشقة أن تعبد مـ دورة، قرة الؿذكقإحاديث تشؿؾ الص

ابـ باز  ئؿة:ضاهر كالم إ قهوغقرها، وإتربة وإحجار ون إشجار قالؿشرك

 اهؿ، رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.وغقرهؿ كؿا يف فتاوزان قالػوادطل قالوالعثقؿقـ و

 األْبٝا٤.ٚيٝا٤ ٚز األَٛطأي١: بٓا٤ ايكباب ع٢ً قب ;
 قاجب هقطؾقف فالومؿا مل يشرطف اهلل: والؿحدثات، وهذا العؿؾ مـ البدع 

تعاىل يف مسجد الضرار: قد قال اهلل ور، قالبـايات التل طىل الؼبوإزالة هذه الؼباب 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 {.114}التوبة: [ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
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 ملسو هيلع هللا ىلص، طـ الـبل مـ حديث جابر بـ طبد اهلل  (971) صذُخ ِغٍُ يفو

 . يجصص ويؼعد طؾقف أ وؼبر أأكف هنك أن يبـك طىل ال

ام ابـ الؼقؿ أكف هدم مسجد الضرار كؿا بقـ ذلؽ اإلم ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل قد جاء و

 .صاد ادلؼاد يف

 (:3/571) صاد ادلؼاد كَم ّمقال  

هدُمفا، كؿا حرَق وُلف فقفا قرسوُيعصك اهلُل  لقة التمـفا: تحريُؼ أمؽـة الؿعصو

رار،  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس ُيذكر اسُؿ اهلل ومسجٌد ُيصؾَّك فقف،  قهوأمر هبدمف، ومسجد الضِّ

،  اؼً تػريو افقف، لؿا كان بـاؤه ِضرارً  ـَ ُكؾ  مؽان هذا وى لؾؿـافؼقـ، وملوبقـ الؿممـق

إخراجف ورتف قإما بتغققر صوتحريؼ، واجب طىل اإلمام تعطقُؾف، إما هبدم قشلكف، ف

ْرِك التإذا كان هذا شلَن مسجد الوِضَع لف. وطؿا  راِر، فؿشاِهُد الشِّ سدكُتفا  قتدط لضِّ

ـْ فقفا أكدادً  كذلؽ محال  وجب، وأوفدِم بال ن اهلل أحؼ  ود مـ اإلِك اتخاذ َم

اريـ، قُبقوق، كالحاكات، قالػسو لالؿعاص قد حرق وأرباب الؿـؽرات، وت الخؿَّ

ليشد الثؼػوت رُ قحرق حاكوالخؿر،  بؽؿالفا ُيباع فقفا طؿُر بـ الخطاب قريةً 
(1)

 

حرق قصَر سعد طؾقف لؿا احتجب فقف طـ الرطقةو، ايسؼً قسؿاه فو
(2)

هؿَّ و، 

حدثـا يحقك بـ سعقد، طـ طبقد اهلل، طـ كافع، طـ ابـ ( 287أخرجف أبق طبقد يف إمقال )صحقح:  (1)

يشد، فؼال لف: وؼال لف: ركان يوجد طؿر يف بقت رجؾ مـ ثؼقػ شرابا، فلمر بف فلحرق، وطؿر، قال: 

 .وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف رجال الشقخقـ «يسؼقأكت ف»

حدثـا طبد العزيز بـ طبد اهلل، أكا إبراهقؿ بـ سعد بـ إبراهقؿ بـ طبد ( 411وأخرجف ابـ زكجقيف برقؿ )

كان، ويشد الثؼػل، وف، طـ أبقف، طـ جده، أن طؿر بـ الخطاب، أحرق بقت رقالرمحـ بـ ط

فحؿة، يشؽ إبراهقؿ بـ  وذلؽ. فؽلين أكظر إىل بقتف كلكف مجرة أ كان قد تؼدم إلقف يفوشراب، ت قحاك

 . وهذا إسـاد صحقح.سعد

 ( مـ صريؼقـ طـ كافع، طـ صػقة بـت أبل طبقد، طـ طؿر بف.9/229وأخرجف طبد الرزاق )

ه ضعقػ: ٕكف بف. وإسـاد ( مـ صريؼ طباية بـ رفاطة، طـ طؿر 391أخرجف أمحد ) اعقػ: (2)

 .مـؼطع: فعباية مل يدرك طؿر 
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إكؿا مـعف َمـ فقفا والُجُؿعة، و ر الجؿاطةقحض لت َتاركقبتحريؼ بق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقرس

ية الذيـ ٓ تجُب طؾقفؿ كؿا أخبر هومـ الـساء   ها.(1)طـ ذلؽ قالُذرِّ

 (: 1/212) لغاشح اٌٍهفاْكَم ّم قال ابـ الؼقؿ و

أطظؿ فساًدا  قهذا دلقؾ طىل هدم ما ه ػلف ،مسجد الضرار ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللقهدم رس

هتدم كؾفا، حتك  حؽؿ اإلسالم فقفا أنفنن  ،رقؿساجد الؿبـقة طىل الؼبمـف، كال

طىل  لكذلؽ الؼباب التوـ مسجد الضرار. ىل بالفدم موأ لهوى بإرض، قتس

ل، ٕكف قد هنك طـ البـاء قر يجب هدمفا كؾفا، ٕهنا أسست طىل معصقة الرسقالؼب

ىل وأ قهوبـاء غقر محترم.  مخالػتفور كؿا تؼدم. فبـاء أسس طىل معصقتف قطىل الؼب

 بالفدم مـ بـاء الغاصب قطًعا.

 ر الؿشرفة كؿا تؼدم.قهبدم الؼب ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققد أمر رسو

أحرى، ٕكف لعـ وىل وطؾقفا أبـقت  لالؿساجد التوالبـاء وفدم الؼباب ف

الؿساطدة إىل وفقجب الؿبادرة  :هنك طـ البـاء طؾقفاو ،الؿساجد طؾقفا يمتخذ

لف قسـة رسوجؾ يؼقؿ لديـف واهلل طز وهنك طـف. وفاطؾف  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قهدم ما لعـ رس

 أسرع تغققًرا.وأشد غقرة  قيذب طـفؿا. ففومـ يـصرمها 

ن قفاطؾ ذلؽ مؾعفنن  صػقف.وسراج طىل قبر،  وكذلؽ يجب إزالة كؾ قـديؾ أو

 .تـػقذهوٓ يحؾ إثباتف وقػ قٓ يصح هذا الو. ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قبؾعـة رس

 وجدتؿ سدرة، أوا رمحؽؿ اهلل أيـؿا واكظرشك: قؽر الطرصب ققال اإلمام أب

ن هبا قيضربوالشػاء مـ قبؾفا، ون البرء قيرجوهنا، قيعظؿوشجرة يؼصدها الـاس 

 ها.هاقاط، فاقطعقذات أك لالخرق، ففوالؿسامقر 

، ولقس يف الصحقحقـ ذكر الـساء ( طـ أبل هريرة 651(، ومسؾؿ )644أخرجف البخاري ) (1)

ِـَّساِء قَٓ َما فِل اْلُبقُ قلَ »( بؾػظ: 8796والذرية، ولؽـ أخرجف أمحد ) ـَ ال ََقْؿُت وِت ِم َٕ ِة،  يا رِّ الذُّ

اَلَة، َصاَلَة اْلعِ  وإسـاده ضعقػ: لضعػ أبل  «ِت بِالـاارِ قَن َما فِل اْلُبقُ قَأَمْرُت فِْتَقاكِل ُيْحرِقُ وَشاِء، الصا

 .بـ طبد الرمحـ السـدي معشر كجقح
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 شامة يف لف بلبود الرمحـ بـ إسؿاطقؾ الؿعرمحؿد طب ققال الحافظ أبو

مـ هذا الؼسؿ ما قد طؿ بف آبتالء مـ تزيقـ الشقطان و:  اٌثذعوادز ىاحل كتاب

كؾ بؾد، يحؽك لفؿ صة مـ قاضع مخصقسرج موالعؿد، ولؾعامة تخؾقؼ الحقطان 

ن ذلؽ، قٓية، فقػعؾقالومـامف هبا أحدا مؿـ شفر بالصالح  حاك أكف رأى يف

ؽ. ثؿ ن بذلقن أهنؿ متؼربقيظـوســف، ون طؾقف، مع تضققعفؿ فرائض اهلل، قيحافظو

ن قيرجوهنا، قهبؿ فقعظؿققؾ قع تؾؽ إماكـ يفوإىل أن يعظؿ ن هذا وزويتجا

شجر ون، قمـ بقـ طق لهوفؿ بالـذر لفا، ائجققضاء حوالشػاء لؿرضاهؿ، 

يـة الحؿك خارج قاضع متعددة. كعقىف مديـة دمشؼ مـ ذلؽ موحجر. وحائط، و

كة القابسة خارج قؾعالؿالشجرة ود الؿخؾؼ داخؾ باب الصغقر، قالعؿوما، قباب ت

اجتثاثفا مـ أصؾفا، فؿا وكػس قارطة الطريؼ، سفؾ اهلل قطعفا  باب الـصر، يف

 اقد:و، ثؿ ساق حديث أبك "الحديث يف لاط التقات أكأشبففا بذ

 قا َمَع َرُس وَأّكُفْؿ َمر  "
ِ
اٍط، قبَِشَجَرةٍ َطظِقَؿٍة َخْضَراَء يؼاُل لَفا: َذات َأكْ  ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلل

، اْجَعْؾ َلـَا َذاَت َأكْ قَيا َرُس ا: قفَؼال
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  اٍط. فَؼاَل قاٍط َكؿا َلُفْؿ َذات َأكْ قَل اهلل

ـَا إهٍلًا َكََم َلُفْؿ آلَِفة. َقاَل: إِكاُؽْؿ قَسك لِؿُ قُم مُ قهذا كَم َقاَل قَ  اهلل أكبر،» َسك: اْجَعْؾ َل

ـْ َن، َلَتْر قٌم َتْجَفؾُ ققَ  ـَ َم ـَ ـا َس : هذا حديث حسـ ي. قال الترمذ(1)«َكاَن َقْبَؾُؽؿْ  َكُب

 صحقح.

أكف كان إىل جاكبف طقـ تسؿك ف بعض أهؾ العؾؿ ببالد إفريؼقة: ثؿ ذكر ما صـع

 وطؾقف كؽاح، أهنا مـ أفاق، فؿـ تعذر قا هبا يلتقطقـ العافقة، كان العامة قد افتتـ

أذن والسحر ففدمفا،  ، فقعرف فقفا الػتـة، فخرج يفافقةإىل الع لا بقلد، قال: امضو

، قال: فؿا رفع لفا هدمتفا لؽ، فال ترفع لفا رأسا قال: الؾفؿ إين لؾصبح طؾقفا، ثؿ

 .رأس إىل أن

 .بنسـاد صحقح طـ أبل واقد الؾقثل  (2181برقؿ ) الترمذيأخرجف  (1)



 118     ِذْكُر َبْعِض إُُموِر ادُنَافَِوِة لِلتَّوِحْودِ  

 
سر اهلل سبحاكف كسرها طىل يد قد كان بدمشؼ كثقر مـ هذه إكصاب، فقو

كان  يـصب الذالود الؿخؾؼ، قديـ، كالعؿحقحزب اهلل الؿواإلسالم  شقخ

 نقكان تحت الطاحالذي  الـصبوبؿسجد الـاركج طـد الؿصىل يعبده الجفال، 

ط قهنر الؼؾيف  رة صـؿقكان صوطـد مؼابر الـصارى يـتابف الـاس لؾتبرك بف، الذي 

كان طـد الرحبة يسرج الذي  قطع اهلل سبحاكف الـصبون بف، قيتبركون لف ويـذر

طـد وياًل طىل رأسف حجر كالؽرة. قًدا صقطؿ كانون. قيتبرك بف الؿشركوطـده، 

ن يسر اهلل قمسجد درب الحجر كصب قد بـك طؾقف مسجد صغقر، يعبده الؿشرك

 ها كسره.

 (:3/41) جاِغ ادلغائً كَم ّمقال شقخ اإلسالم و

ر، بؾ هذا قكذلؽ ٓ ُيْشَرُع بنمجاع الؿسؾؿقـ أن َيبـَل مسجًدا طىل قبٍر مـ الؼبو

مٌ  قهوباتػاق الؿسؾؿقـ، ُيـَْفك طـف  ـَ مـ يػعؾ وطـ ذلؽ،  ملسو هيلع هللا ىلصَكفك الـبل  ،محرَّ َلع

 ذلؽ، َيجبور ُيشَرُع باتػاق الؿسؾؿقـ إزالُتفا قالؿساجُد الؿبـقُة طىل الؼبو ،ذلؽ

ُيعاَد الؿسجُد  وَأَثُره، أ ُيزاَل وى الؼبُر ويـبغل أن ُيَسا فنكفكان الؿسجد قَِبَؾ الؼبر فنن 

ُيَزال، كؿا ُهِدَم وفُقفَدم الؿسجُد  الؿسجُد ُيبـل طىل الؼبر إن كانوإىل ما كان. 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]فقف:  مسجُد الضرار الذي قال اهلل تعاىل
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ى حرب ون هبدِم مثِؾ ذلؽ، كؿا رويلمر ملسو هيلع هللا ىلصلفذا كان أصحاب الـبل و

ا لَِقبـَل طىل وا ًص الؽرماين طـ زيد بـ ثابت أن ابـًا لف ماَت، فاشترى غالٌم لف َج  آُجرًّ

هناه طـ وَتبـَل طىل قبِر ابـل مسجًدا؟  كػرَت، أُتريد أنوالؼبر، فؼال لف زيد: حػرَت 

 ه اذلؽ.

 (:19)باب/ فرخ اجملُذ قال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ ّمو

 ْت َس سِّ ٕهنا أُ  :رقهدم الؼباب التل بـقت طىل الؼب يجُب  : قال ابـ الؼقؿو

 (1).ملسو هيلع هللا ىلصل قطىل معصقة الرس

ابـ  :مـفؿ ،قةمـ إبـ (2)مـ الشافعقة هبدم ما يف الؼرافة قد أفتك مجاطةو

 .غقرمهاو ،لتـْ مَ زْ الظفقر التَّ و ،الجؿقزي

بـك طؾقفا ٓ أن يُ و ،رقص الؼبصَّ جَ ز أن تُ قٓ يجو: (3)قال الؼاضل ابـ كجو

 .صقة هبا باصؾةقالو ،ٓ غقر قبابو ،قباب

كػاق إو ،غقرها مـ إبـقةوباب صقة ببـاء الؼقأما بطالن الوقال إذرطل: و

 .فال ريب يف تحريؿف :ال الؽثقرةقإم

ـك بي وأ ،أن جيصص الؼبر ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  هنك»يف حديث جابر -قال الؼرصبل و

قد و ،رقالجص طىل الؼبوكره البـاء و ،بظاهر هذا الحديث قال مالؽو :-(4)«طؾقف

 .(5)هذا الحديث حجة طؾقفو ،غقره أجازه

 مـ قهو ،بةقالبالصة الؿؽت َؾ عْ َج و ،طىل الؼبر قال ابـ رشد: كره مالؽ البـاءَ و

مؿا ٓ اختالف  قهو ،السؿعةو ،الؿباهاةو ،ه إرادة الػخرقل أحدثقبدع أهؾ الط

 فقف.

 (.1/327) إغاثة الؾفػان اكتفك مـ (1)

 (.4/317) معجؿ البؾدان َقَراَفة: بطـ مـ الؿعافر، قبقؾة مـ القؿـ.بة إىل قمؼبرة يف مصر مـس (2)

 .(5/359) صبؼات الشافعقة (.415يف سـة )قري، تقالؼاسؿ الّديـ قسػ بـ أمحد، أبقالؼاضل ي قه (3)

 (.971أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

 (.2/626) الؿػفؿ اكتفك مـ (5)
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 .(1)طىل الؼبر كبـيؽره أن يُ و:  ششح اٌىزن يف لعقال الزيؾو

 ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  يولؿا رُ  :طؾقف ـكبٓ يُ و ،ذكر قاضل خان أكف ٓ يجصص الؼبرو

طـد الحـػقة -الؿراد بالؽراهة و ،ق الؼبرقلبـاء فاوالتجصقص  طـ هنك أكف

 .(2)ششح اٌىزن قد ذكر ذلؽ ابـ كجقؿ يفو ،ة التحريؿكراه -اهلل رمحفؿ

مخافة الػتـة  :اق حتك يجعؾ قبره مسجدً ققال الشافعل: أكره أن يعظؿ مخؾو

 .(3)طىل مـ بعده مـ الـاسوطؾقف 

 .ده بالؽراهة كراهة التحريؿايبقـ أن مر  كالم الشافعلو

 ذكر يفو ،امطؾؼً  بتحريؿ البـاء ششح ادلهزب ي يفقوجزم الـوقال الشارح: 

 .(4)اه أيًض قكح ششح ِغٍُ

محؿد طبد اهلل بـ أمحد بـ قدامة إمام الحـابؾة صاحب الؿصـػات  ققال أبو

ٕن الـبل  :رقز اتخاذ الؿساجد طىل الؼبقٓ يجو ، اٌىايفو ، ادلغين الؽبار ك

إصـام: يـا أن ابتداء طبادة وقد رو، الحديث «الـصارىود قلعـ اهلل القف»: قال ملسو هيلع هللا ىلص

 (5)اكتفك.الصالة طـدهاو ،التؿسح هباو ا،رً قص هؿاتخاذو ،اتقإم تعظقؿُ 

 ٕ اهلل.ٚثاْا تعبد َٔ دٚايصاذتني ٜصريٖا أٚز األْبٝا٤ َٛطأي١: تععِٝ قب >
َٓ َتْجَعْؾ َقْبرِي »: ملسو هيلع هللا ىلصلف قتؼدم يف حديث الباب ق ـًاوالؾُفؿا  ـَ اهلُل قَ  ،َث ًما قَلَع

 .«َر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد قا ُقبُ واتاَخُذ 

محؿد طثؿان بـ طظ  قأب قالزيؾعل هو(، 1/246) ائؼتبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدق اكتفك مـ (1)

 .كصب الراية سػ صاحبقغقر الزيؾعل طبداهلل بـ ي قهوالزيؾعل، مـ فؼفاء الحـػقة، 

 كراهة التحريؿ.واضع طديدة مـ شرحف إمريـ، أطـل أهنا تطؾؼ طىل كراهة التـزيف، قذكر يف م (2)

 (.1/246) إم اكظر: (3)

(، 333)ص تقسقر العزيز الحؿقد (،971) شرح مسؾؿ (،5/271) الؿفذب شرح اكظر: (4)

 الؽراهة. قر يف الؿصدريـ السابؼقـ هقالؿذكو

 (.3/441) الؿغـل مـ (5)
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ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   :(27/79) يوِع اٌَفَراىَِِج

ُح بَِفا وِر قُف َطَؾك الُؼبُ قَكاَن الُعؽُ و َطاُء ِطـَْدَها وَتْؼبِقُؾَفا والتََّؿس   قَكحْ وفِقَفا والد 

ْرِك  قَذلَِؽ هُ  َٓ َتْجَعْؾ َقْبرِي » :ملسو هيلع هللا ىلصلَِفَذا َقاَل الـَّبِل  و :َثانِ وِطَباَدِة إَ وَأْصَؾ الشِّ الؾُفؿا 

ـًا ُيْعَبُد و  . «َث

ـْ َزاَر َقْبَر الـَّبِ و ـْ إَْكبَِقاِء  وأَ  ملسو هيلع هللا ىلصلِّ اتََّػَؼ الُعَؾَؿاُء َطَؾك َأنَّ َم
ـَ وَقْبَر َغقِْرِه مِ الِِحق الصَّ

َحاَبُة  - ُح بِِف  -َغقُْرُهْؿ وَأْهُؾ الَبْقِت والصَّ َٓ َيَتَؿسَّ ُف  ـْ  :َٓ ُيَؼبُِّؾفُ وَأكَّ
ْكَقا مِ َبْؾ َلْقَس فِل الد 

َّٓ الَحَجُر إَْس  ِٓ َثبََت فِلَقْد وُد قالَجَؿاَداِت َما ُيْشَرُع َتْؼبِقُؾَفا إ ُِ : َأنَّ  اٌصَِّذَُذ

َٓ َتُضرُّ و»َقاَل:   ُطَؿرَ  َْطَؾُؿ َأكاؽ َحَجٌر  َٕ ل  ِف إكِّ ـَْػُع وَالؾا ل َرَأْيت قلَ و ،َٓ َت َٓ َأكِّ

ِف قَرسُ   . (1)«بُِّؾؽ َما َقباْؾُتؽُيؼَ  ملسو هيلع هللا ىلصَل الؾا

ُجُؾ أَ و ِة َأْن ُيَؼبَِّؾ الرَّ ـ  بِاتَِّػاِق إَئِؿَّ َٓ ُيَس ـِ ا -َيْسَتؾَِؿ ُرْكـَْل الَبْقِت  ولَِفَذا  َذْي لؾَّ

 ،َٓ َصْخَرَة َبْقِت الَؿْؼِدسِ و ،َٓ َمَؼاَم إْبَراِهقؿَ و ،َٓ ُجْدَراَن البَْقِت و -َيؾَِقاِن الَحَجَر 

ـْ إَْكبَِقاِء و
. َحتَّك َتـَاَزَع الُػَؼَفاُء فِل وَٓ َقْبَر َأَحٍد مِ ـَ الِِحق ْضِع الَقِد َطَؾك مِـْبَِر والصَّ

ا َكاَن مَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِل الؾَّفِ قَسقِِّدَكا َرُس  ُف بِْدَطٌة  :َغْقُرهُ وًدا َفَؽِرَهُف َمالٌِؽ قُج قَلؿَّ َكَّ
ِ
ُذكَِر َأنَّ وٕ

ا َرَأى َطَطاًء َفَعَؾ َذلَِؽ َلْؿ َيْلُخْذ َطـُْف الِعْؾؿَ  َص و ،َمالًِؽا َلؿَّ َنَّ  :َغْقُرهُ وفِقِف َأْحَؿد  َرخَّ
ِ
ٕ

ـَ ُطَؿرَ   َما َفَعَؾُف.   اْب

ُح و ا التََّؿس  ُفْؿ َكِرَه َذلَِؽ و ملسو هيلع هللا ىلصبَِؼْبِر الـَّبِلِّ  َأمَّ َكَُّفْؿ و :َكَفك َطـْفُ وَتْؼبِقُؾُف َفُؽؾ 
ِ
َذلَِؽ ٕ

ْرِك  ملسو هيلع هللا ىلصا َما َقَصَدُه الـَّبِل  قَطؾِؿُ  ِة الشِّ ـْ َحْسِؿ َمادَّ
ـِ وِحقِد قَتْحِؼقِؼ التَّ ومِ ي إِْخاَلِص الدِّ

ـَ   ها.لِؾَِّف َربِّ الَعاَلِؿق

 (: 1/212) لغاشح اٌٍهفاْ ّمؿ قال اإلمام ابـ الؼق

مـ أطظؿ كقد الشقطان: أكف يـصب ٕهؾ الشرك قبر معظؿ يعظؿف الـاس ثؿ و

اتخاذه و ،لقائف: أن مـ هنك طـ طبادتفوحل إىل أقن اهلل ثؿ يوثـا يعبد مـ دويجعؾف 

ن يف قتؾف قن الؿشركقفقسعك الجاهؾ :هضؿ حؼفوا فؼد تـؼصف ثـً وف جعؾِ وطقدا 

 .( طـ طؿر بـ الخطاب 1271(، ومسؾؿ )1597أخرجف البخاري ) (1)
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هنقف طؿا ولف قرسوذكبف طـد أهؾ اإلشراك: أمره بؿا أمر اهلل بف و ،كفويؽػروبتف قطؼو

الؿساجد  بـاءَ و ،السرج طؾقف إيؼادَ و ،اطقدً وا ثـً وف ـ جعؾِ لف: مِ قرسوهنك اهلل طـف 

السػر  والدطاء بف أ ودطائف أو ،استالمفوتؼبقؾف وإشادتف وف تجصقَص و ،الؼباب طؾقفو

اهلل مؿا قد طؾؿ بآضطرار مـ ديـ اإلسالم أكف مضاد  نوآستغاثة بف مـ د وإلقف أ

حد قهنك الؿفنذا أن ٓ يعبد إٓ اهلل و ،حقد هللقلف: مـ تجريد التقلؿا بعث اهلل بف رس

ا: قد تـؼص أهؾ الرتب ققالو ،هبؿقاشؿلزت قؾون قطـ ذلؽ غضب الؿشرك

الطغام، و س الجفالقكػيف  سرى ذلؽودر ٓ قوزطؿ أهنؿ ٓ حرمة لفؿ والعالقة 

هؿ بالعظائؿ، قرموحقد، قا أهؾ التوالديـ حتك طادوكثقر مؿـ يـسب إىل العؾؿ و

لقاء اهلل وا أهنؿ هؿ أقزطؿوهؿ، قطظؿوا أهؾ الشرك قالووا الـاس طـفؿ. وكػرو

ن قلقاؤه إٓ الؿتبعوإن أولقاءه، وا أقيلبك اهلل ذلؽ. فؿا كاكولف، قرسوأكصار ديـف و

ا، قن بؿا مل يعطقن إلقف، ٓ الؿتشبعقن بؿا جاء بف، الداطقفن لف، العارقافؼقلف الؿ

هؿ وا، ًج قهنا طقيبغون الـاس طـ سـة كبقفؿ، ور، الذيـ يصدوثقاب الز قٓبس

 ه.ان صـًعاقن أهنؿ يحسـقيحسب

 (: 1/197) لغاشح اٌٍهفاْ أيًضا كَم ّمقال و

ا قضعوور حًجا، قا لؾؼبققد آل إمر هبمٓء الضالل الؿشركقـ إىل أن شرطو

 دلؿشاهامـاسؽ حج  سؿاهوذلؽ كتاًبا  لف مـاسؽ، حتك صـػ بعض غالهتؿ يف

ٓ يخػك أن هذا مػارقة لديـ اإلسالم، ور لؾبقت الحرام، قمـف بالؼب ةمضاها

 ديـ طباد إصـام. ل يفقدخو

قصده مـ الـفك و ،ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قفاكظر إىل هذا التبايـ العظقؿ بقـ ما شرطف رس

ذلؽ مـ  ٓ ريب أن يفوه. وقصدوبقـ ما شرطف همٓء ور، قالؼب م ذكره يفطؿا تؼد

 الؿػاسد ما يعجز العبد طـ حصره.

مـفا: السػر ومـفا: اتخاذها طقدا. وآفتتان هبا.  اقع يفقتعظقؿفا الؿ فؿـفا:

 إلقفا. 
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رة والؿجاوف طؾقفا، قمشاهبة طبادة إصـام بؿا يػعؾ طـدها: مـ العؽ مـفا:و

رة طـدها طىل ون الؿجاقطبادها يرجحوسداكتفا، ور طؾقفا قتعؾقؼ الستو طـدها.

يؾ قالون سداكتفا أفضؾ مـ خدمة الؿساجد، ويرورة طـد الؿسجد الحرام، والؿجا

 طـدهؿ لؼقؿفا لقؾة يطػئ الؼـديؾ الؿعؾؼ طؾقفا. 

مـفا: اطتؼاد الؿشركقـ هبا أن هبا يؽشػ البالء، ولسدكتفا. والـذر لفا  مـفا:و

ائج، قتؼضك الحوب، وتػرج الؽرويستـزل غقث السؿاء، ويـصر طىل إطداء، و

 إىل غقر ذلؽ. ويجار الخائػ، وم، قيـصر الؿظؾو

 إيؼاد السرجولف باتخاذ الؿساجد طؾقفا، قرسولعـة اهلل تعاىل  ل يفقالدخ مـفا:و

 يػعؾ طـدها.  يمـفا: الشرك إكبر الذوطؾقفا، 

ؿ يمذيفؿ بؿا يػعؾ فنهنرهؿ، قن بؼبقيػعؾف الؿشرك إيذاء أصحاهبا بؿا مـفا:و

ما يػعؾف الـصارى طـد  كف غاية الؽراهة. كؿا أن الؿسقح يؽرهقيؽرهورهؿ. قطـد قب

الؿشايخ يمذيفؿ ما يػعؾف أشباه الـصارى ولقاء وإوكذلؽ غقره مـ إكبقاء وقبره. 

 ن مـفؿ. كؿا قال تعاىل:وم الؼقامة يتبرءقيورهؿ. قطـد قب

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 [   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿. قال اهلل لؾؿشركقـ  {14-11}الفرقان: 

 ڇ چ چ﴿قال تعاىل وأية،  {13}الفرقان: [ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ٱ]:قال تعاىلو، أية ،{116}ادائدة: [ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

-31}سبي: [   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ها. {31



 104     نَافَِوِة لِلتَّوِحْودِ ِذْكُر َبْعِض إُُموِر ادُ  

 ٟ يًصٜاز٠.َٛطأي١: قصد ايكرب ايٓب = 
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (:27/246) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِذي َأْجَؿَع َطَؾْقِف الُؿْسؾِؿُ  َػُر إَلك َمْسِجِدِه  قا َبْعَد َقْرٍن هُ َخَؾًػا َقْركً وَن َسَؾًػا قالَّ السَّ

اَلُة و ،ملسو هيلع هللا ىلص اَلُم َطَؾقِْف فِقفِ والصَّ ا ُيِحب ُف اهلُل  قَكحْ و ،السَّ ـْ إَْطَؿاِل قَرُس وَذلَِؽ مِؿَّ
ُلُف مِ

ِف  ـَِة لِِعَباَدِة الؾَّ ـْ َأْفَضِؾ الِعَباَداِت قاْلِؼَقاِم بَِحؼِّ َرُس و ،ْحَدهُ والُؿَتَضؿِّ
ِف َكَشَفاَدتِـَا لِِف مِ لِؾَّ

َف بِفِ وَصاَلتِـَا و ،َثـَائِـَا َطَؾْقفِ وَلُف  ـْ َأْفَضِؾ َما َطَبْدَكا الؾَّ
 قُه هُ قَكحْ وَهَذا و ،َساَلمِـَا َطَؾْقِف مِ

َل ِزَياَرًة لَِؼْبِرِه أَ قُع فِل َمْسِجِدِه َس واْلَؿْشرُ  . واٌء ُسؿِّ  َلْؿ ُيَسؿَّ

َياَرِة لِ  َحاَبةِ وَؼْبِرِه َفنِنَّ َلْػَظ الزِّ ـْ الصَّ
ـْ َأَحٍد مِ َٓ ُيْعَرُف َط َبْؾ  ،اْستِْحَباَب َذلَِؽ 

ـِ ُطَؿَر قالَؿـْؼُ  ـْ اْب ـْ وُل َط اَلُم َطَؾْقِف ُهـَاَك وَم اَلةُ واَفَؼُف السَّ َٓ ُيَسؿ  و ،الصَّ َن َهَذا قُهْؿ 

َحاَبِة.قُهْؿ ُجْؿفُ وِطـَْد الَؼْبِر بَِحاِل َن قا َيِؼػُ قكُ قَفَؽْقَػ بالذيـ َلْؿ َيؽُ  ،ِزَياَرًة لَِؼْبِرهِ   ُر الصَّ

ْرِك و ـْ الشِّ
ا َما اْبَتَدَطُف َبْعُض الـَّاِس مِ ك َذلَِؽ واْلبَِدِع وَأمَّ  قففَ  (ِزَياَرًة لَِؼْبِرهِ )َسؿَّ

تِل ُتْػَعُؾ ِطـَْد َقْبِر َغْقِرِه َلْقَس  مـ َياَرِة البِْدِطقَِّة الَّ ْرِطقَِّة. الزِّ  مـ قهِجـِْس الزِّ  َياَرِة الشَّ

ْرِطقَِّة َفَفَذا هُ و ا َما َيْدُخُؾ فِل إَْطَؿاِل الشَّ اْلُؿْستََحب  بُِسـَّتِِف الثَّابَِتِة َطـُْف  قَأمَّ

تِفِ و ل َهَذا  ،بِنِْجَؿاِع ُأمَّ َٓ ُيَسؿِّ ـْ  ِة الِعْؾِؿ َم ـْ َأئِؿَّ
ِه َبْؾ َيْؽَرُه َهذِ  (ِزَياَرًة لَِؼْبِرهِ )ُثؿَّ مِ

ـْ َأْن َيؼُ  :التَّْسِؿقَةَ  ـْ َقاَل َذلَِؽ مِثُْؾ و ،َل: إنَّ َذلَِؽ َسَػٌر إَلك َقْبِرهِ قَفْضاًل َط َح َم َقْد َصرَّ

ُف َسَػٌر َمـِْفلٌّ َطـُْف َداِخٌؾ قَكاَن َمْؼُص إذا  َغْقِرِه بَِلنَّ الُؿَسافَِر إَلك ُهـَاكَ وَمالٍِؽ  ُدُه الَؼْبَر َأكَّ

ٓا إَلك َثاَلَثِة َمَساِجَد َٓ »لِِف: قفِل قَ  َحاُل إ َػَر الَِّذي هُ و ،« ُتَشدُّ الرِّ ُقْرَبٌة وَصاَطٌة  قَأنَّ السَّ

اَلِة فِل الَؿْسِجِد  َْجِؾ الصَّ
ِ
َػُر ٕ ُف لَ وَأْن ُيْؼَصَد السَّ َأْن ُيَسافَِر إَلك الَؿِديـَِة لَِغْقِر  َكَذرَ  قَأكَّ

اَلِة فِل الَؿْسِجِد  ـْ ال فنكفالصَّ ُف َكْذُر َمْعِصَقٍة. قُيـَْفك َط َكَّ
ِ
ـْ فنذا َفاِء بِـَْذِرِه: ٕ

َكاَن َهَذا مِ

َغاِر ولِِفْؿ َمْعرُ ققَ  َػَر لُِؿَجرَّ وًفا فِل الُؽتُِب الصِّ ـ  َأنَّ السَّ ِر قدِ ِزَياَرِة الُؼبُ اْلؽَِباِر َفَؽْقَػ ُيَظ

ِة.  قهُ  ـَ إَئِؿَّ  ُمْجَؿٌع َطَؾْقِف َبْق
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ـْ الُعَؾَؿاِء ُيَسؿ  و

َن: ُتْسَتَحب  ِزَياَرُة قلُ قَيؼُ و ،َن َهَذا ِزَياَرًة لَِؼْبِرهِ قَصائَِػٌة ُأْخَرى مِ

َػُر لِِزَياَرِة َقْبِرِه  وَقْبِرِه أَ  َياَرِة هُ قَمْؼُص والسَّ ـَ وُد إَ قْؼُص مَ  قُدُهْؿ بِالزِّ َػُر إَلك  قهُ ولِق السَّ

اَلِة وَمْسِجِدِه  ـْ الصَّ
اَلِم َطَؾْقِف وَأْن ُيْػَعَؾ فِل َمْسِجِدِه َما ُيْشَرُع مِ َطاِء َلُف والسَّ الثَّـَاِء والد 

ك ِزَياَرًة لَِؼْبِرِه َمَع اتَِّػاِق الَجِؿقِع َطَؾك َأنَّ أَ و ،َطَؾْقفِ  َٓ َيزُ َهَذا ِطـَْدُهْؿ ُيَسؿَّ ُر َقْبَرُه وَحًدا 

َياَرَة الَؿْعرُ   وُيْؼَعُد ِطـَْدَها. أَ وَصُؾ إَلْقَفا قٌر َباِرَزٌة يُ قتِْؾَؽ ُقبُ فنن  رِ قَفَة فِل َسائِر الُؼبُ والزِّ

َطاِء لِْؾَؿقِِّت وُيَؼاُم ِطـَْدَها  ـُ َأْن ُيْػَعَؾ ِطـَْدَها َما ُيْشَرُع: َكالد 
ْستِْغَػاِر لَ وُيْؿؽِ

ِ
َما وُف آ

ْرِك بِِف وُيـَْفك َطـُْف: َكُدَطائِِف  ـْ قاْلَؿْػفُ  قالـَّْدِب. َفَفَذا هُ والـَِّقاَحِة ِطـَْد َقبِْرِه والشِّ
ُم مِ

  .(رِ قِزَياَرِة الُؼبُ )

ُس و ـَ فِل َبقْتِِف فِل ُحْجَرتِِف قالرَّ
ُخ وُل ُدفِ ـْ الد 

ِل إَلك ُهـَاَك قَمـََع الـَّاَس مِ

َٓ ِزَياَرًة َشْرِطقًَّة  :ُر َقْبَر َغْقِرهِ وَر َقْبَرُه َكَؿا َيزُ وك َقبِْرِه َفاَل َيْؼِدُر َأَحٌد َأْن َيزُ ِل إلَ قُص قالْ و

َما  وَن َما ُيْشَرُع َلُفْؿ أَ قفِقِف َيْػَعؾُ وإَلك َمْسِجِدِه  َبْؾ إكََّؿا َيِصُؾ َجِؿقُع الَخْؾِؼ  :َٓ بِْدِطقَّةً و

َػرُ وُيْؽَرُه َلُفْؿ.  ا ُشِرَع  -إَلك َمْسِجِدِه  السَّ ْجَؿاعِ وَسَػُر َصاَطٍة  -َلؿَّ  قهُ و :ُقْرَبٍة بِاإْلِ

ِذي َأْجَؿَع َطَؾْقِف الُؿْسؾِؿُ   ه.انَ قالَّ

 (:1/144) االعرغاشح َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم و

لقس و ،طةقضقكؾفا ضعقػة بؾ م ملسو هيلع هللا ىلصيت يف زيارة قبر الـبل وإحاديث التل ر

ٓ احتج إئؿة بشلء و ،فضال طـ الصحقحقـ :احدولســ إربعة مـفا حديث يف ا

ٓ وري قٓ الثوٓ أمحد وٓ الشافعل ومالؽ ٓ و ،ا شقئا مـفاووٓ رو ،مـفا

ٓ أحد مـ أئؿة و ،يفقٓ إسحاق بـ راهوحـقػة  قٓ أبوٓ الؾقث وزاطل وإ

مثؾ ما و، «فؽلكَم زارين ّم حقايت :مـ زارين بعد ممايت» :لفقق ذلؽ مثؾو ،الؿسؾؿقـ

ن وومثؾ ما يرو، «م الؼقامةقمـ زارين بعد ممايت كـت لف شػقعا ي» :ن طـف أكف قالووير

 .«لف طؾك اهلل الجـةد اؿـت احوزار أبل إبراهقؿ ّم طام ومـ زارين »
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لػظ  مل يثبت طـف ملسو هيلع هللا ىلصع طىل الـبل قضقم ما أشبففا كؾفا كذبوففذا إحاديث  

طات كالبزار قضقي الؿوٓن مـ قد يروإ ىولؽـ رو، احد يف زيارة قبرهو

 .ضعقغقر هذا الؿ طىل ذلؽ يفالدارقطـل كؿا قد بسط الؽالم و

زيارتف يف حقاتف إكؿا شرطت فنن  :ن زائر قبره كالؿفاجر إلقف يف حقاتفقكقػ يؽ

يطؾب مـف  وأ أخرةيفاجر إلقف لطؾب  والجفاد أويبايعف طىل اإلسالم ولؿـ يليت 

ء مـفا ل يحصؾ شر هبا يف حقاتف التل ٓقذلؽ مـ الؿؼاصد الؿلم قكح والعؾؿ أ

  :اي ٍ٘ ِشاذةىس ادلثرذػح ِٓ األلى٘زٖ األِوه بزيارة قبر

يستغقث بف فقفا كؿا يػعؾف كثقر مـ  وأن يسلل الؿقت حاجة أ :أبعدٖا عٔ ايػسع 

لفذا تتؿثؾ لفؿ و ،جـس طبادة إصـام مـ قهو ،اتقالـاس بؽثقر مـ إم

بؾ أصؾ  ،كؿا كاكت تتؿثؾ لعبادة إصـامالغائب  ورة الؿقت أقالشقاصقـ طىل ص

غقرهور كؿا قال ابـ طباس قطبادة إصـام إكؿا كاكت مـ الؼب
(1)

قد يرى أحدهؿ و ،

  طاء، طـ ابـ طباس(، مـ صريؼ: ابـ جريج، طـ ط4921هذا إثر أخرجف البخاري برقؿ )َ(1)

تِل َكاَكْت فِل قَ وَصاَرِت إَ »قال:  ا قِم كُ قَثاُن الَّ َمِة الَجـَْدِل، ودٌّ َكاَكْت لَِؽْؾٍب بِدَ وٍح فِل الَعَرِب َبْعُد َأمَّ

ا ُس و ا َيغُ واٌع َكاَكْت لُِفَذْيٍؾ، قَأمَّ ا َيعُ وـَْد َسَبنٍ، ِف، طِ قُث َفَؽاَكْت لُِؿَراٍد، ُثؿَّ لَِبـِل ُغَطْقٍػ بِاْلجَ قَأمَّ ُق قَأمَّ

ـْ قَ وَفَؽاَكْت لَِفْؿَداَن، 
ـَ مِ ِل ِذي الَؽالَِع، َأْسَؿاُء ِرَجاٍل َصالِِحق

ِ
ا َكْسٌر َفَؽاَكْت لِِحْؿَقَر ٔ ا قِم كُ قَأمَّ ٍح، َفَؾؿَّ

ْقَطاُن إَِلك قَ وا أَ قَهَؾؽُ  تِل كَ قمِِفْؿ، َأِن اْكِصبُ قَحك الشَّ َها قَسؿ  وَن َأْكَصاًبا قا َيْجؾُِس قاكُ ا إَِلك َمَجالِِسِفُؿ الَّ

َخ الِعْؾُؿ ُطبَِدْت وَلِئَؽ وا، َفَؾْؿ ُتْعَبْد، َحتَّك إَِذا َهَؾَؽ أُ قبَِلْسَؿائِِفْؿ، َفَػَعؾُ   «.َتـَسَّ

ططاء بـ أبل مسؾؿ الخراساين، كؿا قرر ذلؽ غقر  قابـ أبل رباح، بؾ ه ققد أطؾ: فننَّ ططاء لقس هو

يبقـ صحة وآخريـ، وأبل طظ الغساين، ود الدمشؼل، قأبل مسعوبـ الؿديـل، احد مـ الحػاظ، كاو

 ( بالخراساين،2/321) التػسقر ٌر مـفا: أكف قد جاء مصرًحا بـسبتف طـد طبدالرزاق يفقذلؽ أم

ل: قال يل قسػ يؼق(: سؿعت هشام بـ ي4921) الػتح كؿا يفل رمحف اهلل قال ابـ الؿديـ ومـفا:

 :هشام قال :قال .هذا مـ اطػـل :قال ثؿ ؟طؿران آلو البؼرة مـ التػسقر طـ ططاء تسللابـ جريج: 

 .مؾؾـا ثؿ ،فؽتبـا :هشام قال .سايناالخر ططاء :قال ،طباس بـا طـ ،ططاء قال :قال إذا دُ عْ بَ  فؽان

 يف يعـل- يجعؾفا كان رقث بـ محؿد ٕن :هذا بقـت إكؿاو :الؿديـل بـا قال ،سايناالخر كتبـا يعـل

  الػاكفل أخرج قدو ،رباح أبل بـ ططاء أكف فقظـ ،طباس بـا طـ ،ططاء طـ ،جريج بـا طـ -ايتفور
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 :ان ذلؽ شقطاكً قيؽو ،كؾؿف وصافحف أ وخرج مـف الؿقت فعاكؼف أوالؼبر قد اكشؼ 

د قأما السجو ،ر الصالحقـقجد كثقرا طـد قبقهذا يو ،لقضؾف فرتقتؿثؾ طىل ص

 .ؼبقؾفكذلؽ توأطظؿ  قلؾؼبر فف ولؾؿقت أ

 أكف أفضؾ مـ الدطاء وأ ،أن يظـ أن الدطاء طـد قبره مستجاب :املستب١ ايجا١ْٝ 

ٕجؾ صؾب  وأ ،لؾصالة طـده ولذلؽ أ ففقؼصد زيارت :تقالبقويف الؿساجد 

هل و ،ففذا أيضا مـ الؿـؽرات الؿبتدطة باتػاق أئؿة الؿسؾؿقـ :ائجف مـفقح

 .ؾؿت يف ذلؽ كزاطا بقـ أئؿة الديـما طومحرمة 

هذا بدطة باتػاق أئؿة و ،أن يسلل صاحب الؼبر أن يسلل اهلل لف :ستب١ ايجايج١امل 

كذلؽ سجد لف و ،ا لف سجداوسػ أهنؿ خرقة يققد أخبر اهلل طـ إخو ،الؿسؾؿقـ

ز ٕحد أن يسجد ٕحد حتك قال قفال يج :طا لـاود لقس مشرقالسجهذا و ،اهقأب

مـ  (1)«جفاوٕمرت الؿرأة أن تسجد لز :أمرت أحدا أن يسجد ٕحد قل» :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

هذه إمة قد و ،ا طىل أهؾ الؽفػا مسجدً واتخذ كذلؽ الذيـو ،طظؿ حؼف طؾقفا

 ه.ارقالؼب هنقت طـ بـاء الؿساجد طىل

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يؼؾ ملو ،طباس بـا طـ ،ططاء طـ ،جريج بـا طـ ،رقث بـ محؿد صريؼ مـ رقالؿذك الحديث =

 .سايناالخر

 (.163-5/162) أخبار مؽةورواية الػاكفل يف  :قًُت

خراساين مل يسؿع مـ ابـ طباس، وابـ جريج مل يسؿع التػسقر مـ أبق طبداهلل: وططاء ال قاٍ

ططاء، وإكؿا سؿعف مـ ولده طثؿان، وطثؿان بـ ططاء الخراساين شديد الضعػ، وقد حاول 

: وهذا طـدي مـ الؿقاضع هدي الساري، ثؿ قال يف الػتحالحافظ أن يدافع طـ إثر يف 

معؾ ٓ  أنَّ إثر ؾافراجـح هواهلل الؿستعان.امـ كبقة،  العؼقؿة طـ الجقاب السديد، وٓبد لؾجقاد

 يثبت.

 .( بنسـاد حسـ1159: أخرجف الترمذي )جاء طـ طدد مـ الصحابة، مـفا حديث أبل هريرة  (1)
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 .اضتكباي٘ بايدعا٤ٚ ،ٟ يًدعا٤ عٓدَٙٛطأي١: قصد ايكرب ايٓب < 
ُّ َكََم فِلاَلِم َشْقُخ اإِلسْ َقاَل   (: 17/471) يوِع اٌَفَراىَِِج

ا ِزَياَرُة ُقبُ و ـَ وِر إَْكبَِقاِء قَأمَّ الِِحق َْجِؾ َصَؾِب الَحاَجاِت مِـُْفْؿ أَ  :الصَّ
ِ
ُدَطائِِفْؿ  وٕ

ْقَساِم بِِفْؿ َطَؾك الؾَّفِ و َطاَء أَ  وأَ  ،اإْلِ ِـّ َأنَّ الد  اَلَة ِطـَْد ُقبُ  وَض َأْفَضُؾ مِـُْف فِل  ِرِهؿْ قالصَّ

ـَ وِشْرٌك وَفَفَذا َضاَلٌل  :ِت قاْلُبقُ والَؿَساِجِد  ِة الُؿْسؾِِؿق  .بِْدَطٌة بِاتَِّػاِق َأئِؿَّ

َحاَبِة َيْػَعُؾ َذلَِؽ و ـْ الصَّ
ـْ َأَحٌد مِ  ملسو هيلع هللا ىلصا َطَؾك الـَّبِلِّ قَسؾَّؿُ إذا  اقَٓ َكاكُ و ،َلْؿ َيُؽ

َْكُػِسِفؿْ قَن َيْدطُ قَيِؼػُ 
ِ
ـْ الُعَؾَؿاءِ وَفَذا َكِرَه َذلَِؽ َمالٌِؽ لِ و ،َن ٕ

ـْ  :اقَقالُ و ،َغْقُرُه مِ
ُف مِ إكَّ

َؾُػ  تِل َلْؿ َيْػَعْؾَفا السَّ َؾِػ َطَؾك َأكَّفُ واتََّػَؼ الُعَؾَؿاُء إَْربَِعُة و ،البَِدِع الَّ ـْ السَّ
 َغْقُرُهْؿ مِ

او ،ملسو هيلع هللا ىلصْسَتْؼبُِؾ َقْبَر الـَّبِلِّ َٓ يَ و ،َيْسَتْؼبُِؾ الِؼْبَؾةَ  قَأَراَد َأْن َيْدطُ إذا  َسؾََّؿ َطَؾْقِف إذا  َأمَّ

افِِعل  وَقاَلُف َمالٌِؽ  .ا: َيْسَتْؼبُِؾ الَؼْبرَ قَفَلْكَثُرُهْؿ َقالُ  َحـِقَػَة: َبْؾ  قَقاَل َأبُ و .َأْحَؿدوالشَّ

ـْ َيَساِرِه قَيؽُ و ،َيْسَتْؼبُِؾ الِؼْبَؾَة َأْيًضا  ه.اَيْسَتْدبُِر الِؼْبَؾةَ  قِقَؾ: َبْؾ وُن الَؼْبُر َط

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 27/223) يوِع اٌَفَراىَِِج

َحاَبُة و ا َكاَكْت الُحْجَرُة الـَّبَ قالتَّابِعُ وَكاَن الصَّ ةُ قَن َلؿَّ ـْ الَؿْسِجِد إَلك  يَّ ُمـَْػِصَؾًة َط

ـِ ال َٓ َيْدُخ قَزَم ـِ َطْبِد الَؿؾِِؽ  َٓ لَِصاَلِة ُهـَاكَ لِقِد ْب ِح بِاْلَؼْبرِ و ،ُؾ ِطـَْدُه َأَحٌد   ،َٓ لَِتَؿس 

َحاَبِة  ،َكُف فِل الَؿْسِجدِ قَبْؾ َهَذا َجِؿقُعُف إكََّؿا َيْػَعؾُ  ،َٓ ُدَطاٍء ُهـَاكَ و ـْ الصَّ
َؾُػ مِ َكاَن السَّ

ـَ و َطاءَ وَأَرادُ و ،ملسو هيلع هللا ىلصا َطَؾك الـَّبِلِّ قَسؾَّؿُ إذا  التَّابِِعق ا ُمْسَتْؼبِؾِل الِؼْبَؾَة َلْؿ قَدطَ  ا الد 

 ا الَؼْبَر.قَيْسَتْؼبِؾُ 

ا و َٓ َيْسَتْؼبُِؾ الَؼْبَر.  قِؿ َطَؾْقِف، َفَؼاَل َأبُ ُف الُؿْسؾِّ ققُ وَأمَّ َحـِقَػَة: َيْسَتْؼبُِؾ الِؼْبَؾَة َأْيًضا 

اَل و ِة: َبْؾ َيْسَتْؼبُِؾ الَؼْبَر ِطـَْد السَّ ًة. َقاَل َأْكَثُر إَئِؿَّ ـْ وِم َطَؾْقِف َخاصَّ
َلْؿ َيُؼْؾ َأَحٌد مِ

َطاِء  ِة َيْسَتْؼبُِؾ الَؼْبَر ِطـَْد الد  َطاِء الَِّذي َيْؼِصُدُه لِـَْػِسِف  َأْي -إَئِؿَّ َّٓ فِل ِحَؽاَيٍة  -الد  إ

ـْ َمالٍِؽ وَبٍة ُترْ وَمْؽذُ   َمْذَهُبُف بِِخاَلفَِفا. وى َط
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َٓ َيَؿس  َقْبَر الـَّبِلِّ و ُف  ُة َطَؾك َأكَّ ُف ُمَحاَفَظًة َطَؾك وَٓ ُيَؼبُِّؾُف. و ملسو هيلع هللا ىلصاتََّػَؼ إَئِؿَّ َهَذا ُكؾ 

ـْ ُأُص فنن  ِحقِد.قالتَّ 
ِف اتَِّخاَذ الُؼبُ قمِ ْرِك بَِالؾَّ ـْ قِل الشِّ

ِر َمَساِجَد َكَؿا َقاَل َصائَِػٌة مِ

َؾِػ فِل قَ   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :لف َتَعاَلكقالسَّ

ِء َكاكُ قَقالُ  ،{73ح:}ىو [ ﮲ ۓ ۓ َٓ ـَ فِل قَ قا قَ قا: َهُم ا  ،ٍح قِم كُ قًما َصالِِحق َفَؾؿَّ

ُهْؿ. وَفَعَبدُ  :ُثؿَّ َصاَل َطَؾْقِفْؿ إََمدُ  ،ا َتَؿاثِقَؾُفؿْ ورُ قُثؿَّ َص  ،ِرِهؿْ قا َطَؾك ُقبُ قا َطَؽػُ قَماتُ 

ـِ َطبَّاٍس: إنَّ َهِذِه قَؿا َذَكَر قَ َقْد َذَكَر َبْعَض َهَذا الَؿْعـَك الُبَخاِري  فِل َصِحقِحِف كَ و َل اْب

ـُ َجِريٍر الطبري و .َثاَن َصاَرْت إَلك الَعَرِب وإَ  ـْ َغقِْر وَذَكَرُه اْب َغْقُرُه فِل التَّْػِسقِر َط

َؾِػ. و ـْ السَّ
ِة ُصُرٍق  َصِص إَْكبَِقاءِ َذَكَرُه َغقُْرُه فِل قَ واِحٍد مِ ـْ ِطدَّ

 ه.ا(1)مِ

 ايطالّ.ٚع٢ً آي٘ ايصال٠ ٟٚ يًطالّ ع٢ً ايٓيب عًٝ٘ ٛكرب ايٓبَطأي١: قصد اي ?
 (: 2/427) اٌَفَراوي اٌُىِثَشيَكََم فِل َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

َطاَء ُمْسَتَجاٌب ِطـَْد َقْبِرِه، و ُف ُيْسَتَحب  َأْن وَمَع َهَذا َلْؿ َيُؼْؾ َأَحٌد مِـُْفْؿ إنَّ الد  َٓ َأكَّ

ى الد   ًفا إَلك َقْبِرِه، َبْؾ َكص  قَطاَء ُمتَ َيَتَحرَّ ُف قاتََّػؼُ وا َطَؾك َكِؼقِض َذلَِؽ؟ قجِّ ا ُكؾ ُفْؿ َطَؾك َأكَّ

اَلِم َطَؾْقِف َفَؼاَل إَْكَثرُ قَتـَاَزطُ وَٓ ُيْدَطك ُمْسَتْؼبَِؾ الَؼْبِر  َأْحَؿَد وَن َكَؿالٍِؽ وا فِل السَّ

،  قهُ وْؼبَِؾ الَؼْبِر، َغْقِرِهَؿا ُيَسؾَُّؿ َطَؾْقِف ُمْستَ و افِِعلِّ ِذي َذَكَرُه َأْصَحاُب الشَّ َأُضـ ُف والَّ

 ًٓ َطـُْف.قَمـْؼُ 

َؾِػ وَحـِقَػَة  قَقاَل َأبُ و ُة السَّ َأْصَحاُبُف: َبْؾ ُيَسؾُِّؿ َطَؾْقِف ُمْسَتْؼبَِؾ الِؼْبَؾِة، َبْؾ َكصَّ َأئِؿَّ

َٓ يُ  ُف  َطاقَطَؾك َأكَّ ـُ إِْسَحاَق فِل كَِتاِب َقُػ ِطـَْدُه لِؾد  ِء ُمْطَؾًؼا َكَؿا َذَكَر َذلَِؽ إْسَؿاِطقُؾ ْب

َٓ َأَرى َأْن َيِؼَػ ِطـَْد َقْبِر الـَّبِلِّ وِط، قالَؿْبُس   ملسو هيلع هللا ىلصَذَكَرُه الَؼاِضل ِطَقاٌض َقاَل َمالٌِؽ 

ـْ ُيَسؾُِّؿ و قَيْدطُ و
 َيْؿِضل.وَلؽِ

َٓ َبْلَس  ِطىادَلِثُغ َقاَل َأْيًضا فِلو ـْ َسَػٍر أَ  : 
ـْ َقِدَم مِ َخَرَج إَلك َسَػٍر، َأْن  ولَِؿ

َبِل َبْؽٍر، وَلُف،  قَيْدطُ وَفُقَصؾَِّل َطَؾْقِف،  ملسو هيلع هللا ىلصَيِؼَػ َطَؾك َقْبِر الـَّبِلِّ 
ِ
 ُطَؿَر.وٕ

 .تؼدم تخريجف قريًبا (1)
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َٓ َيْؼَدمُ فنن  َفِؼقَؾ َلُف: ـْ َأْهِؾ الَؿِديـَِة 

ـْ َسَػٍر قَكاًسا مِ
َن قَكُف َيْػَعؾُ وَٓ ُيِريدُ وَن مِ

ًة أَ قَذلَِؽ فِل القَ  َؿا وَأْكَثَر،  وِم َمرَّ َة قاْلقَ  وا فِل الُجُؿَعِة أَ قَقػُ وُربَّ ـِ أَ وِم الَؿرَّ َتْق  واْلَؿرَّ

 َن َساَطًة.قَيْدطُ وَن قَفُقَسؾِّؿُ  :َأْكَثَر ِطـَْد الَؼْبرِ 

ـْ َأْهِؾ الِػْؼِف بَِبْؾَدتِ 
ـْ َأَحٍد مِ ِة و ـَا.َفَؼاَل: َلْؿ َيْبُؾْغـِل َهَذا َط َٓ ُيْصؾُِح آِخَر َهِذِه إُمَّ

َّٓ َما َأْصَؾَح أَ  ـْ أَ وَلَفا، وإ ِة وَلْؿ َيْبُؾْغـِل َط َن قا َيْػَعؾُ قَصْدِرَها َأكَُّفْؿ َكاكُ وِل َهِذِه إُمَّ

ـْ َسَػٍر أَ 
ـْ َجاَء مِ َّٓ َم  َأَراَدُه. وَذلَِؽ إ

ـُ الَؼاِسِؿ: َرَأْيت َأْهَؾ الَؿِديـَ  ا الَؼْبَر قَها َأتَ قَدَخؾُ  وا مِـَْفا أَ قَخَرُج إذا  ةِ َقاَل اْب

 .َذلَِؽ َدْأبِلوا، َقاَل: قؿُ َسؾَّ و

ـَ بِاْلَؿِديـَِة الـَّبَ  قهُ وَفَفَذا َمالٌِؽ  ـِ َتابِِع التَّابِِعق ـَ قَأْطَؾُؿ َأْهِؾ َزَماكِِف َأْي َزَم ِذي ِة الَّ يَّ

َحاَبِة  ـِ الصَّ ـَ التَّ وَكاَن َأْهُؾَفا فِل َزَم َتابِِعقِفْؿ َأْطَؾُؿ الـَّاِس بَِؿا ُيْشَرُع ِطـَْد َقْبِر الـَّبِلِّ وابِِعق

اَلِم َطَؾْقِف، ققُ قَن القَيْؽَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َطاِء َبْعَد السَّ ـَ َأنَّ الُؿْسَتَحبَّ هُ وَف لِؾد  َطاُء َلُف  قَبقَّ الد 

اَلِة واْلَؿْشرُ  قهُ ولَِصاِحَبْقِف و ـْ الصَّ
اَلِم،وُع مِ َْهِؾ و السَّ

ِ
َٓ ُيْسَتَحب  ٕ َأنَّ َذلَِؽ َأْيًضا 

ـْ َسَػٍر أَ وْقٍت، َبْؾ ِطـَْد الُؼدُ والَؿِديـَِة ُكؾَّ 
َنَّ َذلَِؽ َتِحقٌَّة َلُف،  وِم مِ

ِ
َٓ وإَراَدتِِف، ٕ اْلُؿَحقَّا 

َػِر.ْقٍت وُيْؼَصُد َبْقُتُف ُكؾَّ  ـْ السَّ
ـَ مِ  لَِتِحقَّتِِف بِِخاَلِف الَؼاِدمِق

ْجُفُف إَلك الَؼْبِر وَيِؼُػ  ملسو هيلع هللا ىلصَسؾََّؿ َطَؾك الـَّبِلِّ إذا  ْهٍب:و ابـاَيِة واَل َمالٌِؽ فِل رِ قَ و

َكِرَه َمالٌِؽ َأْن ُيَؼاَل ُزْرَكا َقْبَر الـَّبِلِّ و ،بَِقِدهِ  َٓ َيَؿس  الَؼْبرَ وُيَسؾُِّؿ و قَيْدكُ وَٓ إَلك الِؼْبَؾِة، 

َضاَفتِِف إَلك َقبِْر الـَّبِلِّ َقاَل الَؼاِضل ِطَقاٌض َكَراهَ  ملسو هيلع هللا ىلص
َٓ »لِِف: قلِؼَ  ملسو هيلع هللا ىلصُة َمالٍِؽ َلُف إِلِ الؾُفؿا 

ـًا ُيْعَبُد وَتْجَعْؾ َقْبرِي  ِف َطَؾك قَ َث  «اِجَد َر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَس قا ُقبُ وٍم اتاَخُذ قاْشَتدا َغَضُب الؾا

ـْ إَضاَفِة َهَذا الؾَّْػِظ إَلك الَؼْبِر  ِريَعِة وَيـَْفك َط َحْسًؿا والتََّشب ِف بِِػْعِؾ َذلَِؽ َقْطًعا لِؾذَّ

 لِْؾَباِب.

ََحاِديُث الَؽثِقَرُة الَؿرْ و ُقْلت: ْٕ ُة فِل ِزَياَرِة َقْبِرِه ُكؾ َفا َضِعقَػٌة، َبْؾ مَ وا َطٌة َلْؿ قُض قيَّ

َئِ  وَيرْ  ْٕ ُة، ا ـِ َأبِل َداوؿَّ ـِ الُؿتََّبَعِة: َكُسـَ ـَ ، ود، وَٓ َأْهُؾ الس  ل 
ِهَؿا، فِقَفا قَكحْ والـََّسائِ

ـْ َجاَء َلْػُظ ِزَياَرِة الُؼبُ وَشْقًئا 
ـُْت »: ملسو هيلع هللا ىلصُلُف قِر فِل َغْقِر َهَذا الَحِديِث، مِْثِؾ: قَ قَلؽِ ُك
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ـْ ِزَياَرِة الُؼبُ  َٓ َفزُ  رِ قَكَفْقُتُؽْؿ َط ُرُكْؿ فنهنَها ورُ وَأ ُيَعؾُِّؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن و .(1)«أخرةا ُتَذكِّ

ـَ »َل َأَحُدُهْؿ: قَر َأْن َيؼُ قا الُؼبُ وَزارُ إذا  َأْصَحاَبفُ  ـْ الُؿْمِمـِق َياِر ِم اَلُم َطَؾْقُؽْؿ َأْهَؾ الدِّ السا

ِحؼُ وـَ اْلُؿْسؾِِؿقو َٓ ا إْن َشاَء اهلُل بُِؽْؿ  ـَ ِمـاا قإِكا ـُْؽْؿ وَن، َيْرَحُؿ اهلُل الُؿْسَتْؼِدِمق ِم

ـَا و َف َل ، َكْسَلُل الؾا ـَ  .(2)«َلُؽْؿ الَعافَِقةَ واْلُؿْسَتْلِخرِي

ـْ َصاَر َلْػُظ ِزَياَرِة الُؼبُ و
ـَ َيَتـَاقَلؽِ ِري ـْ الُؿتََلخِّ

َياَرَة وِر فِل ُطْرِف َكثِقٍر مِ ُل الزِّ

ْرِطقََّة والبِْدِطقََّة  َياَرَة الشَّ َٓ َيْسَتْعِؿؾُ والزِّ ، قَأْكَثُرُهْؿ  ْرِطلِّ َٓ الشَّ َّٓ بِاْلَؿْعـَك البِْدِطلِّ  َكَفا إ

اَلِة َطَؾك الَؿقِِّت  َفؾَِفَذا ُكِرهَ  ـْ ِجـِْس الصَّ
ْرِطقَُّة َفِفَل مِ َياَرُة الشَّ ا الزِّ َهَذا اإِلْصاَلُق، َفَلمَّ

اَلِة َطَؾْقفِ  َطاُء لِْؾَؿقِِّت َكَؿا ُيْؼَصُد بِالصَّ :  ُيْؼَصُد بَِفا الد  ـَ َكَؿا َقاَل اهلُل فِل َحؼِّ الُؿـَافِِؼق

 .{43ة:}التوب [ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿

ـَ  اَلِة َطَؾك الُؿـَافِِؼق ـْ الصَّ ا ُكِفَل َط ِرِهْؿ َدلَّ َذلَِؽ بَِطِريِؼ قاْلِؼَقاِم َطَؾك ُقبُ وَفَؾؿَّ

ِة الُحْؽِؿ َأنَّ َذلَِؽ َمْشرُ وِم الِخَطاِب قَمْػفُ  ـَ وِطؾَّ اْلِؼَقاُم َطَؾك َقبِْرِه وٌع فِل َحؼِّ الُؿْممِـِق

ـْ ِجـِْس ال
ـِ مِ ْف َطاُء َلُف.َبْعَد الدَّ ـِ ُيَراُد بِِف الد  ْف اَلةِ َطَؾْقِف َقْبَؾ الدَّ  صَّ

ـَُّة،  قَهَذا هُ و َؾُػ ِطـَْد ِزَياَرِة ُقبُ والَِّذي َمَضْت بِِف الس  ِر إَْكبَِقاِء قاْسَتَحبَُّف السَّ

.و ـَ الِِحق  هاالصَّ

أخرجف ابـ أبل شقبة  «فنهنا تذكركؿ أخرة» ، وزيادة( طـ بريدة 977أخرجف مسؾؿ ) (1)

، ويف إسـاده طظ بـ زيد بـ ( وغقرمها مـ حديث طظ بـ أبل صالب 1236، وأمحد )(11816)

جدطان، وهق ضعقػ، وجفالة ربقعة بـ الـابغة، والحديث صحقح بشقاهده، وقد أخرجف مسؾؿ 

 .«تقتذكر الؿفنهنا »بؾػظ:  ( طـ أبل هريرة 976)

 .( طـ طائشة 974أخرجف مسؾؿ ) (2)
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ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل و لَِفَذا و (: 27/166) يوِع اٌَفَراىَِِج

َحاَبِة  ـْد الصا ـاُة ِط ـَ وَكاَكْت السُّ ِة الُؿْسؾِِؿق َؿ الَعْبُد َطَؾك الـابِلِّ إذا  َأئِؿا َصاِحَبْقِف: و ملسو هيلع هللا ىلصَسؾا

ى فِل واْلِحَؽاَيُة الاتِل ُتْر وُمْسَتْؼبَِؾ الُحْجَرِة  قَٓ َيْدطُ واهلُل ُمْسَتْؼبَِؾ الِؼْبَؾِة  قَأْن َيْدطُ 

ـُْص ِخاَلِف َذلِ  ـْ َمالٍِؽ َمَع الَؿ َٓ َأْصَؾ َلَفا. قَؽ َط  ِر َباصَِؾٌة 

َة َتـَاَزطُ و ـََّة اْستِْؼَباُل الِؼْبَؾِة قَلْؿ َأْطَؾْؿ إَئِؿَّ َطاءِ وا فِل َأنَّ الس  َٓ اْستِْؼَباُل  :ْقَت الد 

. قالَؼْبِر الـَّبَ  اَلِم َطَؾْقِف. َفؼَ وا قإِكََّؿا َتـَاَزطُ ويِّ  َن: ُيَسؾُِّؿ َطَؾْقِف ُمْسَتْؼبَِؾ واَل إَْكَثرُ ْقَت السَّ

ـُ وَحـِقَػَة: ُيَسؾُِّؿ َطَؾْقِف ُمْسَتْؼبَِؾ الِؼْبَؾِة ُمْسَتْدبَِر الَؼْبِر.  قَقاَل َأبُ وَؼْبِر. ال ِف ْب َكاَن َطْبُد الؾَّ

اَلُم َطَؾْقؽ َيا َرُس قُطَؿَر َيؼُ  اَلُم َطَؾقْؽ َيا  ،َل الؾَّفِ قُل السَّ اَلُم َطَؾْقؽ َيا  ،َأَبا َبْؽرٍ السَّ السَّ

ُثؿَّ َيـَْصِرُف  ،َأَبِت 
(1)

.  

َطاء فِل َمْسِجِد َرُس فنذا  ُة فِقِف بِاْستِْؼَباِل الِؼْبَؾِة َكَؿا  ملسو هيلع هللا ىلصِل الؾَِّف قَكاَن الد  َأَمَر إَئِؿَّ

َحاَبة ورُ  ـْ الصَّ ـ  بَِؼْبِر  :ا اْستِْؼَباَل الَؼبْرِ قَكِرهُ وَي َط ـُ َلؽ َأنَّ وَغْقِرِه َفَؿا الظَّ ا ُيَبقِّ َهَذا مِؿَّ

َطاِء ِطـَْد الُؼبُ  . قَقْصَد الد  ـَ ـِ الُؿْسؾِِؿق ـْ ِدي
 ِر: َلقَْس مِ

ـَ فِل الَؿـَاِسِؽ أَ و ـْ الُؿَصـِِّػق
ـْ َذَكَر َشقًْئا ُيَخالُِػ َهَذا مِ َة َمَعُف  وَم َغْقِرَها َفاَل ُحجَّ

ـْ إو ،بَِذلَِؽ  ـْ َبْعضٍ لَش  قإِكََّؿا هُ وٍع. قَماٍم َمْتبُ َٓ َمَعُف َكْؼٌؾ َط  :ٌء َأَخَذُه َبْعُض الـَّاِس َط

ََحاِديَث َضـ  
ِ
َها ُسـًَّة باَِل َأْصٍؾ قلَِعاَداِت ُمْبتََدَطٍة َضـ   وِهَل َباصَِؾٌة أَ و ،َها َصِحقَحةً قٕ

 .  َشْرِطل 

ـْ فِل الُعُص و َؾِة َمَشاِهُد َطَؾك الؼُ قَلْؿ َيُؽ َكُثَر فِل وإِكََّؿا َضَفَر َذلَِؽ و ،رِ قبُ ِر الُؿَػضَّ

ا َضَفَرْت الَؼَرامَِطُة بَِلْرِض الَؿْشِرِق  :يفقَلِة َبـِل بودَ  اٌر وَلؿَّ اْلَؿْغِرِب َكاَن بَِفا َزَكاِدَقٌة ُكػَّ

ـِ اإِلْساَلمِ قَمْؼُص  ـْ الؿُ قَكاَن فِل َبـِل بو ،ُدُهْؿ َتْبِديُؾ ِدي
َبْعِض افَِؼِة َلُفْؿ َطَؾك قيف مِ

( بنسـاد صحقح مـ صريؼ: أيقب 111رقؿ ) فضؾ الصالةؾ الؼاضل يف أخرجف إسؿاطق .صحيحَ(1)

(، مـ صريؼ: أيقب وطبقد اهلل وطبد اهلل، طـ كافع بف، وفقف: 6724طـ كافع بف، وأخرجف طبد الرزاق )

 : إٓ ابـ طؿر.ملسو هيلع هللا ىلصقال طبقد اهلل: ٓ كعؾؿ أحًدا فعؾ ذلؽ مـ أصحاب الـبل 
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ـْ بَِدِع الَجْفِؿقَّة و ،َذلَِؽ 

افَِضِة َما هُ واْلُؿْعَتِزَلِة ومِ َْهِؾ الِعْؾِؿ َفَبـَ وَمْعرُ  قالرَّ
ِ
ا قٌف ٕ

 َأْمَثالِِف. و  َبَة َكَؿْشَفِد َطؾِل  والَؿَشاِهَد الَؿْؽذُ 

اَلةِ وَصـََّػ َأْهُؾ الِػْرَيِة إََحاِديَث فِل ِزَياَرِة الَؿَشاِهِد و َطاِء وِطـَْدَها  الصَّ الد 

َكاِدَقُة وِطـَْدَها  ِء الزَّ َٓ َن قُيَعظِّؿُ  َن َلُفؿْ قَأْهُؾ البَِدِع الُؿتَّبِعُ وَما ُيْشبُِف َذلَِؽ. َفَصاَر َهُم

ـَ و ،َن الَؿَساِجدَ قُيِفقـُ والَؿَشاِهَد  ـِ الُؿْسؾِِؿق  َن بِالتََّشق ِع. وَيْسَتتِرُ وَذلَِؽ ِضد  ِدي

َمِة الُؿتَ  يِؼ قَفِػل إََحاِديِث الُؿَتَؼدِّ دِّ ـْ َتْعظِقِؿ الصِّ
ـْ واتَِرةِ َطـُْف مِ ـْ الـَّْفِل َط

مِ

ْرِك  ِر َمَساِجَد َماقاتَِّخاِذ الُؼبُ  ـِ ُهَؿا َأْصُؾ الشِّ تَْق ـِ الؾَّ ـِ البِْدَطَتْق َتْبِديِؾ وفِقِف َردٌّ لَِفاَتْق

َف َلْؿ َيْذُكْر الَؿَشاِهَد واإِلْساَلِم.  ـُ َذلَِؽ َأنَّ الؾَّ ا ُيَبقِّ اَلِة فِقَفا ومِؿَّ إِكََّؿا َأَمَر وَٓ َأَمَر بِالصَّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿بِاْلَؿَساِجِد َفَؼاَل َتَعاَلك: 

َٓ  َطؾِقاا ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَر الـابِلُّ »َبْؾ َقْد  :َلْؿ َيُؼْؾ: َمَشاِهَد الؾَّفِ و ،{113}البقرة: [ ڇ ڇ ڇ َأْن 

ٓا سَ َيَدَع َقْبًرا ُمْشرًِفا  ًٓ واُه قإ ٓا َصَؿَسفُ َٓ تِْؿَثا ـْ اتَِّخاِذ الُؼبُ و. (1)«إ ِر َمَساِجَد قَكَفك َط

َٓ بِِعَؿاَرتَِفا َس و ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفَفَذا َأْمٌر بَِتْخِريِب الَؿَشاِهِد  ـَ َم اٌء ُأِريَد بِِف الِعَؿاَرُة قَلَع

ُة أَ قالص   ُة.قاْلَؿْعـَ  وِريَّ  يَّ

 ،{141:}البقرة [ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿َقاَل َتَعاَلك: و 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،َلْؿ َيُؼْؾ فِل الَؿَشاِهدِ و

 ڎ ڌ﴿َقاَل َتَعاَلك: وَلْؿ َيُؼْؾ ِطـَْد ُكؾِّ َمْشَفٍد. و ،{73}األعراف: [ وئ ەئ

اُر  :َمَشاِهَد الؾَّفِ  :َلْؿ َيُؼْؾ و ،{11}التوبة: [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ إْذ ُطؿَّ

. إَلك قَ قَشبِّفُ ُمتَ  وَن أَ قالَؿَشاِهِد ُهْؿ ُمْشِركُ  ـَ ق
 ڱ ڱ ڳ﴿لِِف: قَن بِاْلُؿْشِركِ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

اُر الَؿَشاِهِد َيْخَش  ،َلْؿ َيُؼْؾ إكََّؿا َيْعُؿُر َمَشاِهَد الؾَّفِ و ،{14}التوبة: [ ھ ہ ہ َن قَبْؾ ُطؿَّ

ْل بَِفا ُسْؾَطاًكا ُه وإْذ َطَبدُ  :الؾَّفَ  نَ قَٓ َيْخَش وَتك قَن الؿَ قَفَقْخَش  :َغْقَر الؾَّفِ  ِطَباَدًة َلْؿ ُيـَزِّ

ا وَجاَء بَِفا كَِتاٌب  َٓ و ـَ َلؿَّ ق
اَلُم فِل ُمـَاَضَرتِِف لِْؾُؿْشِركِ َٓ ُسـٌَّة َكَؿا َقاَل الَخؾِقُؾ َطَؾْقِف السَّ

 .( طـ طظ 969أخرجف مسؾؿ ) (1)
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 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ُه آلَِفَتُفْؿ: قفُ قَخ وُه قَحاج  

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َتَعاَلك:  َقاَل  ،{41}األىعام: [ ىب

 .{47}األىعام: [ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ـِ َمْسعُ و  ـْ اْب ـِ َط ِحقَحْق ا َكَزَلْت َهِذِه أَيُة: قفِل الصَّ  ٻ ٻ ٱ﴿ٍد َقاَل: َلؿَّ

ا َيا قَقالُ و ملسو هيلع هللا ىلصَشؼَّ َذلَِؽ َطَؾك َأْصَحاِب الـَّبِلِّ  ،{47}األىعام: [ پ ٻ ٻ

ـَا َلؿْ قَرُس  ِف َأي  ََم هُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَيْظؾِْؿ َكْػَسُف؟ َفَؼاَل الـَّبِل   َل الؾَّ ْرُك َأَلْؿ َتْسَؿعُ  قإكا َل قا قَ قالشِّ

الِِح:  َتَعاَلك:  َقاَل  (1)«{51}لقامن: [ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿الَعْبِد الصا

 ،{43}األىعام: [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

ـُ َأْسَؾَؿ   .َغْقُرُه. بِاْلِعْؾؿِ وَقاَل َزْيُد ْب

َلْؿ و ،{14}اجلن: [ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿اَلك: َقاَل َتعَ و 

ِف َغْقَرُه. قَبْؾ َأْهُؾ الَؿَشاِهِد َيْدطُ  ،َأنَّ الَؿَشاِهَد لِؾَّفِ و :َيُؼْؾ  ـْ وَن َمَع الؾَّ ا َلْؿ َيُؽ لَِفَذا َلؿَّ

ك الَؿَشاِهَد قبِـَاُء الَؿَساِجِد َطَؾك الُؼبُ  تِل ُتَسؿَّ ـِ اوِر الَّ ـْ ِدي
ـَ َتْعظِقُؿَفا مِ َبْؾ  :لُؿْسؾِِؿق

ـَ  ـِ الُؿْشِركِق ـْ ِدي
ْكَر الَِّذي َأْكَزَلُف   َاهللَ فنن  َلْؿ َيْحَػْظ َذلَِؽ  :مِ ـَ َلـَا: َأْن َيْحَػَظ الذِّ َضِؿ

َفَؿا َبَعَث اهلُل بِِف  ،{3}احلجر: [ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿َكَؿا َقاَل: 

ـْ الؽَِتاِب قَرُس 
ُة  ،ظٍ قا َأْمُر الَؿَشاِهِد َفَغْقُر َمْحػُ َأمَّ و ،ظٌ قاْلِحْؽَؿِة َمْحػُ و َلُف مِ َبْؾ َطامَّ

ا َمْشؽُ قالُؼبُ  تِل ُبـَِقْت َطَؾْقَفا الَؿَساِجُد إمَّ ـٌ َكِذُبَفاوٌك فِقَفا قِر الَّ ا ُمتََقؼَّ  ه.اإِمَّ

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل  فا٥د٠:  (: 27/224) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ وأَ و تِل َطَؾك الُؼبُ َضَع وُل َم َػِر لِِزَياَرِة الَؿَشاِهِد الَّ ِر ُهْؿ قَهِذِه إََحاِديَث فِل السَّ

افَِضِة  -َأْهُؾ البَِدِع  ـْ الرَّ
ـَ ُيَعطِّؾُ  -َغْقِرِهْؿ ومِ ِذي َن الَؿَشاِهَد: قُيَعظِّؿُ وَن الَؿَساِجَد قالَّ

تِل ُيْشَرُك فِقَفا  ُب فِقَفا والَّ ْل اهلُل بِِف ُسْؾَطاًكاوُيَؽذَّ ـٌ َلْؿ ُيـَزِّ الؽِتَاَب فنن  ُيْبَتَدُع فِقَفا ِدي

ـََّة إكََّؿا فِ و  .َن الَؿَشاِهدِ وقِف ِذْكُر الَؿَساِجِد دُ الس 

 .( طـ ابـ مسعقد 124(، ومسؾؿ )32أخرجف البخاري ) (1)
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 ايصاذتني.ٚز األْبٝا٤ َٛطأي١: غد ايسحٌ يصٜاز٠ قب @ 
 (:2/182) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُ فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم 

  :ٌٌنىػًٍ ل ؟ص اٌغفش ٌضَاسهتاىً٘ جي :غًنُ٘ولذ اخرٍف أصذاتٕا و

هذا و .ز قصر الصالة فقفاقٓ يج ،لزيارهتا معصقةالؿسافرة وز قٓ يج :أحدُٖا

مل يؽـ يف طصر السؾػ  ،ٕن هذا السػر بدطة :غقرمهاوابـ طؼقؾ ول ابـ بطة قق

 ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  الصحقحقـ ٕن يفو ،مشتؿؾ طىل ما سقليت مـ معاين الـفل قهو

 الؿسجد إقصكو ،لحرامالؿسجد ا :ٓ تشد الرحال إٓ إلك ثالثة مساجد» :قال

كؾ مؽان و ،الؿشاهدوهذا الـفل يعؿ السػر إىل الؿساجد و ،(1)«مسجدي هذاو

  .العبادةويؼصد السػر إىل طقـف لؾتؼرب 

ر قا مـ الطبدلقؾ أن بصرة بـ أبل بصرة الغػاري لؿا رأى أبا هريرة راجعً  

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل  :مل تلتف :رأيتؽ قبؾ أن تلتقف قل :قال :سكقالذي كؾؿ اهلل طؾقف م

«ل إٓ إلك ثالثة مساجدا تشد الرحٓ»
(2)

. 

أمثالف مـ مؼامات إكبقاء ور قى الحديث أن الطوفؼد ففؿ الصحابل الذي ر 

ز السػر إىل مسجد غقر ققفا كؿا ٓ يجز السػر إلقأكف ٓ يجو ،مقمـدرجة يف العؿ

 الؿساجد الثالثة 

( طـ أبل هريرة، وأبل سعقد 1397، و827(، ومسؾؿ )1197، و1189أخرجف البخاري ) (1)

 .الخدري 

الـسائل و(، 23848مـ صريؼف: أمحد )و(، 1/118) لصقالؿ . أخرجف مالؽ يفصحيحَ(2)

د، طـ محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل، طـ أبل غقرهؿ طـ يزيد بـ طبداهلل بـ الفاو(، 3/113-114)

 ، بصرة الغػاري قأب قصحابل الحديث هوهذا إسـاد صحقح، وبف،   سؾؿة، طـ أبل هريرة

مـ قال فقف: و(، 2/39) ستقعابآ(، و23/38) التؿفقد البر يف كؿا كبف طىل ذلؽ ابـ طبد

 )بصرة بـ أبل بصرة( فؼد أخطل فقف.

(، وسؿاه: )أبا بصرة 27231(، )23851ـ وجفقـ آخريـ برقؿ )وقد أخرج الحديث أمحد م

 الغػاري(، والؿقضع إول إسـاده صحقح، والؿقضع الثاين إسـاده حسـ.
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ز مع قت اهلل غقر الؿساجد الثالثة ٓ يجقكان السػر إىل بقت مـ بقفنذا أيضا و 

قد جاء يف قصد الؿساجد مـ و ،يستحب أخرىوأن قصده ٕهؾ مصره يجب تارة 

 .زقٓ يج ىل أنوتك مـ طباده أقلؿت اقفالسػر إىل بق :الػضؾ مآ يحصك

حامد  قز السػر إلقفا قالف صائػة مـ الؿتلخريـ مـفؿ أبقأكف يج :ج٘ ايجاْٞٛايٚ

ما و ،محؿد الؿؼدسل قالشقخ أبو ،س الحراينوالحسـ بـ طبد قأبو ،الغزايل

ل الـفل طـ وطىل أن هذا الحديث مل يتـا ٓ طـ أحد مـ الؿتؼدمقـ بـاءً قطؾؿتف مـؼ

العؾؿاء والدان قإمؽـة التل فقفا الل الـفل طـ السػر إىل وذلؽ كؿا مل يتـا

 ه.اية الؿباحةقر الدكققبعض الؿؼاصد مـ إم وان أقاإلخوالؿشايخ و

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 27/225) يوِع اٌَفَراىَِِج

َػِر إَلك َغْقِر الَؿَساِجِد الثَّاَلَثِة قاْلؼَ و ٍد إِْن َكاَن َقبْ و -ُل بَِتْحِريِؿ السَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَر َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ

الَحِديُث ِطـَْدُهْؿ  ِب َأْحَؿدَكَذلَِؽ َأْكَثُر َأْصَحاو ،ِر َأْصَحابِفِ قُجْؿفُ وُل َمالٍِؽ ققَ  قهُ  -

َػِر إَلك َغقِْر الثَّاَلَثةِ  ـْ َيؼُ  ،َمْعـَاُه بَِتْحِريِؿ السَّ ّـَ مِـُْفْؿ َم
ُل: َقْبُر َكبِقِّـَا َلْؿ َيْدُخْؾ فِل قَلؽِ

َُا: :ِل َمْلَخَذانِ قُثؿَّ لَِفَذا الؼَ  ،مِ قُعؿُ ال ُٖ َػَر إَلقِْف َسَػٌر إَلك َمْسِجِدِه.  َأَحُد َهَذا وَأنَّ السَّ

ِحقُح.  قالَؿْلَخُذ هُ   ِر َأْصَحابِِف.قُجْؿفُ وِل َمالٍِؽ قافٌِؼ لِؼَ قمُ  قهُ والصَّ

َُِأَخُر ايجَّاِْٞ:ٚ  َٓ ُيَشبَُّف بَِغْقرِ  اِي ـَ َأنَّ َكبِقَّـَا  ـْ الُؿْممِـِق
 اكتفك الؿراد. .ِه مِ

A قصد.ْٚصٍ فٝٗا اتفاّقا بد ٚأ ملسو هيلع هللا ىلصٍ اهلل َٛطأي١: قصد األَانٔ اييت صالٖا زض ٕ 
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 17/466) يوِع اٌَفَراىَِِج

َحاَبَة قاْلَؿْؼُص و ـَ َلُفْؿ بِنِْحَسانٍ وُد َهاُهـَا: َأنَّ الصَّ ا َقط  َطَؾك َقْبِر َكبِل  قَلْؿ َيْبـُ  التَّابِِعق

ـْ آَثاِر إَْكبَِقاِء وَمَزاًرا وُه َمْشَفًدا قَٓ َجَعؾُ و ،َٓ َرُجٍؾ َصالٍِح َمْسِجًداو
َٓ َطَؾك َشْلٍء مِ

ـْ َذلَِؽ َلْؿ َيؽُ  وَصؾَّك فِقِف أَ  ومِْثَؾ َمَؽاٍن َكَزَل فِقِف أَ 
َن بِـَاَء ودُ ا َيْؼِص قكُ قَفَعَؾ فِقِف َشْقًئا مِ

َْجِؾ آَثاِر إَْكبَِقاِء 
ِ
ـَ وَمْسِجٍد ٕ الِِحق ـْ ُجْؿفُ و ،الصَّ اَلَة فِل َن وُرُهْؿ َيْؼِصدُ قَلْؿ َيُؽ الصَّ

ُس  اَلَة فِقفِ قَمَؽاٍن َلْؿ َيْؼِصْد الرَّ َػاًقا وَبْؾ َكَزَل فِقِف أَ  ،ُل الصَّ ُتُفْؿ  ،َصؾَّك فِقِف اتِّ َبْؾ َكاَن َأئِؿَّ
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اَلِة فِل َمَؽاٍن َصؾَّك فِقِف َرُس وـِ الَخطَّاِب َكُعَؿِر بْ  ـْ َقْصِد الصَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُل الؾَّفِ قَغْقِرِه َيـَْفك َط

َٓ َقْصًدا َػاًقا  ةً و ،اتِّ ـِ ُطَؿَر َخاصَّ ـْ اْب ى َأْن َيِسقَر َحْقُث َساَر  ،إِكََّؿا ُكِؼَؾ َط ُف َكاَن َيَتَحرَّ َأكَّ

َلْؿ َيْؼِصْد  ملسو هيلع هللا ىلصإِْن َكاَن الـَّبِل  و ،ُيَصؾَِّل َحْقُث َصؾَّكو ،َزَل َيـِْزَل َحْقُث كَ و ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَرُس 

َػاًقا ـُ ُطَؿَر و ،تِْؾَؽ الُبْؼَعَة لَِذلَِؽ الِػْعِؾ َبْؾ َحَصَؾ اتِّ َرُجاًل َصالًِحا َشِديَد  َكاَن اْب

َباِع.  تِّ
ِ
ـْ آ

َباِع َفَرَأى َهَذا مِ تِّ
ِ
 آ

ا َأبُ و حَ وُه قَأمَّ ُر الصَّ
ـَ ُطْثَؿاَن َسائِ اِشِدي ـْ الُخَؾَػاِء الرَّ

َسائِِر الَعْشَرِة وَطؾِل  واَبِة مِ

ـِ َمْسعُ و ـِ َجَبٍؾ وٍد قَغْقِرِهْؿ مِْثَؾ اْب ـِ َكْعٍب َفَؾْؿ َيؽُ وُمَعاِذ ْب َن َما َفَعَؾ قا َيْػَعؾُ قكُ قأبل ْب

ـُ ُطَؿَر    ِر َأَصّح.قُل الُجْؿفُ ققَ واْب

ُف َفَعَؾ. قَة َأْن ُيْػَعَؾ مِْثَؾ َما َفَعَؾ َطَؾك الَذلَِؽ َأنَّ الُؿَتاَبعَ و َْجِؾ َأكَّ
ِ
ِذي َفَعَؾ ٕ ْجِف الَّ

اَلَة فنذا  اَلةِ وَقَصَد الصَّ ـٍ َكاَن َقْصُد الصَّ اْلِعَباَدةِ فِل َذلَِؽ واْلِعَباَدَة فِل َمَؽاٍن ُمَعقَّ

اوالَؿَؽاِن ُمَتاَبَعًة َلُف  َٓ ُمَتاَبَعًة قَقْصَدَها َيؽُ فنن  الُبْؼَعةَ  َلْؿ َيْؼِصُد تِْؾَؽ إذا  َأمَّ ُن ُمَخاَلَػًة 

 َلُف. 

 َٕ ا َقَصَد ال لِ وِمَثاُل ا ْكَر وَف ققُ قَلؿَّ َطاَء بَِعَرَفَة والذِّ ـِ وُمْزَدلَِػَة والد  ـَ الَجْؿَرَتْق َبْق

ا َصاَف وَكاَن َقْصُد تِْؾَؽ البَِؼاِع ُمَتاَبَعًة َلُف  ـِ َكاَن  َصؾَّكوَكَذلَِؽ َلؿَّ َخْؾَػ الَؿَؼاِم َرْكَعَتْق

َػا وفِْعُؾ َذلَِؽ ُمَتاَبَعًة َلُف  ا َصِعَد َطَؾك الصَّ ْكِر والؿروَكَذلَِؽ َلؿَّ َطاِء َكاَن َقْصُد وة لِؾذِّ الد 

ـُ إَكْ وَذلَِؽ ُمَتاَبَعًة َلُف  اَلَة ِطـَْد إُْسطُ قَقْد َكاَن َسَؾَؿُة ْب ى الصَّ َكِّل اَكِة قَ قِع َيَتَحرَّ
ِ
اَل ٕ

اَلَة ِطـَْدَها ملسو هيلع هللا ىلصَل الؾَِّف قَرَأْيت َرُس  ى الصَّ  .(1)َيَتَحرَّ

اَلِة ُمَتاَبَعةً   اَلِة َكاَن َذلَِؽ الَؼْصُد لِؾصَّ َْجِؾ الصَّ
ِ
ا َرآُه َيْؼِصُد تِْؾَؽ الُبْؼَعَة ٕ  ،َفَؾؿَّ

ـُ َمالٍِؽ َأْن َيْبـَِل َمْسِجًدا لَ و ا َأَراَد طتبان ْب ا َطِؿَل َفَلْرَسَؾ إَلك َرُس َكَذلَِؽ َلؿَّ ِل الؾَِّف قؿَّ

 :اَيٍة َفَؼاَل وفِل رِ وَفاتَِّخْذُه ُمَصؾًّك  َقاَل َلُف إكِّل ُأِحب  َأْن َتْلتَِقـِل ُتَصؾِّل فِل َمـِْزلِل ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ َأْصَحابِِف و ملسو هيلع هللا ىلصَتَعاَل َفَحطَّ لِل َمْسِجًدا َفَلَتك الـَّبِل  
ـْ َشاَء مِ ا َطَؾلَّ اَيٍة َفَغدَ وفِل رِ وَم

ـَ اْرَتَػَع الـََّفاُر َفاْسَتْلَذَن َرُس  قَأبُ و ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَرُس  ِديُؼ ِحق َفَلذَِكْت  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَبْؽٍر الصَّ

 .( طـ سؾؿة بـ إكقع 519(، ومسؾؿ )512أخرجف البخاري ) (1)
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ـْ َبْقتِؽ» :َفَؼاَل  ،َلُف َفَؾْؿ َيْجؾِْس َحتَّك َدَخَؾ الَبقَْت  َل ِم ـَ ُتِحبُّ َأْن ُأَصؾِّ َفَلَشْرت َلُف ؟ «َأْي

ـْ البَْقِت 
ِف قَفَؼاَم َرسُ » :إَلك َكاِحَقٍة مِ ـَا  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾا ـِ وَفُؼْؿ . (1)«ُثؿا َسؾاؿَ َراَءُه َفَصؾاك َرْكَعَتْق

 ِديُث.الحَ 

ـْ ُيَصؾِّل فِقِف الـَّبِل  وَن أَ قَأَحبَّ َأْن َيؽُ وَقَصَد َأْن َيْبـَِل َمْسِجًدا  فنكف 
َأْن و ،ملسو هيلع هللا ىلصَل مِ

َأَراَد َأْن ُيَصؾَِّل وُد َكاَن بِـَاَء الَؿْسِجِد قَفاْلَؿْؼُص  :ِضِع الَِّذي َصؾَّك فِقفِ قَيْبـَِقُف فِل الؿَ 

اَلُة َمْؼُص  :ي َيْبـِقفِ فِل الَؿَؽاِن الَّذِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل   ـْ قَفَؽاَكْت الصَّ َْجِؾ الَؿْسِجِد َلْؿ َيُؽ
ِ
َدًة ٕ

َْجِؾ كَ  :ًداقبِـَاُء الَؿْسِجِد َمْؼُص 
ِ
َهَذا الَؿَؽاُن َمَؽاٌن َقَصَد الـَّبِل  و ،كِِف َصؾَّك فِقِف اتَِّػاًقاقٕ

اَلَة فِقفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اَل َن مَ قلَِقؽُ  :الصَّ َػَؼ َأكَُّف ْسِجًدا َفَصاَر َقْصُد الصَّ ِة فِقِف ُمَتاَبَعًة َلُف بِِخاَلِف َما اتَّ

 .َصؾَّك فِقِف بَِغْقِر َقْصدٍ 

ـِ قَكَذلَِؽ َقْصُد يَ و  ْثـَْق
ِ
ُف َقَصَد َص قاْلَخِؿقِس بِالصَّ وِم آ َكَّ

ِ
ـِ قِم ُمَتاَبَعًة ٕ َم َهَذْي

ـِ قالقَ  ِحقِح و ،َمْق ُف ُتْػَتُح » :َقاَل فِل الَحِديِث الصَّ ِـ واُب الَجـاِة فِل ُكؾِّ َخِؿقٍس قَأبْ إكا ْق ـَ  اْث

ـَُف  ٓا َرُجاًل َكاَن َبْق ِف َشْقًئا إ َٓ ُيْشرُِك بَِالؾا ـَاُء َفُقَؼاُل وَفُقْغَػُر لُِؽؾِّ َطْبٍد  ـَ َأِخقِف َشْح  َبْق

ـِ َحتاك َيْصَطؾَِحاوَأْكظُِر  َقْد  فنكفَكَذلَِؽ َقْصُد إْتَقاِن َمْسِجِد ُقَباء ُمَتاَبَعًة َلُف و. (2)«ا َهَذْي

ُف َكاَن َيْلتِل ُقَباء ُكؾَّ َسْبٍت َراكًِبا  ـِ َأكَّ ِحقَحْق  .(3)َماِشًقاوَثَبَت َطـُْف فِل الصَّ

َؾِػ و ـْ َأْهِؾ الَؿِديـَِة  لَِفَذا َلْؿ َيْسَتِحبَّ ُطَؾَؿاُء السَّ
ـْ ومِ

َغْقِرَها َقْصُد َشْلٍء مِ

تِل بِاْلَؿِديـَِة والَؿَساِجِد  آلِِف وَلَفا َبْعَد َمْسِجِد الـَّبِلِّ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف قَما َح واْلَؿَزاَراِت الَّ

َّٓ َمْسِجَد ُقَباءو َنَّ الـَّبِلَّ  :َسؾََّؿ إ
ِ
َّٓ هُ  ملسو هيلع هللا ىلصٕ  .قَلْؿ َيْؼِصْد َمْسِجًدا بَِعْقـِِف َيْذَهُب إَلْقِف إ

ُس و َهاِب إَلْقِف  ملسو هيلع هللا ىلصُل قَقْد َقَصَدُه الرَّ ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَصحَّ َطـُْف وبِالذَّ ـْ تَ »َأكَّ َل فِل قَم اا

اَلَة فِقِف َكاَن َكُعْؿَرةِ َبْقتِِف ُثؿا َأَتك َمْسِجَد ُقَباء  ٓا الصا َمَع َهَذا َفاَل ُيَساَفُر إَلقِْف و. (4)«َٓ ُيرِيُد إ

 .( طـ طتبان بـ مالؽ 263(، ومسؾؿ )كتاب الؿساجد/425أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ أبل هريرة 2565مسؾؿ برقؿ )أخرجف  (2)

 .( طـ ابـ طؿر 1399(، ومسؾؿ )1191أخرجف البخاري ) (3)

( مـ حديث ُأسقد بـ ضفقر 1411ابـ ماجف )و(، 324أخرجف الترمذي ) اهده.قحسـ بش (4)

  ل.قمجف قهواسؿف: زياد الؿدين، وإبرد،  قي طـف أبوالراوإكصاري، 
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ـْ  َػِر إَلْقِف َبْؾ َيْؼِصُد إْكَشاَء و ،اَن اإِلْكَساُن بِاْلَؿِديـَِة َأَتاهُ كَ إذا  َلؽِ َٓ َيْؼِصُد إْكَشاَء السَّ

َػِر إَلك الَؿَساِجِد الثَّاَلَثِة لِؼَ  ٓا إَلك َثاَلَثِة َمَساِجَد » :ملسو هيلع هللا ىلصلِِف قالسَّ َحاُل إ : َٓ ُتَشدُّ الرِّ

َْٕقَصك والَؿْسِجِد الَحَراِم  َػَر إَلك  قلَِفَذا لَ و (1)«َمْسِجِدي َهَذاواْلَؿْسِجِد ا َكَذَر السَّ

ِة إَْربَِعِة قَمْسِجِد ُقَباء َلْؿ يُ   :َغْقِرِهْؿ بِِخاَلِف الَؿْسِجِد الَحَرامِ وفِّ بِـَْذِرِه ِطـَْد إَئِؿَّ

َػاقِِفْؿ قُب الَيجِ  فنكف َبْقُت الَؿْؼِدِس فِل وَكَذلَِؽ َمْسِجُد الَؿِديـَِة وَفاُء بِالـَّْذِر إَلقِْف بِاتِّ

افِِعلِّ فِل َأَحِد قَ وَأْحَؿد وَمْذَهُب َمالٍِؽ  قهُ وَلْقِفْؿ. قَأَصحِّ قَ   قهُ و ،فِل أَخرِ وَلْقِف قالشَّ

َٓ َيِجُب وَلؽِـَُّف َجائٌِز  :ُل َأبِل َحـِقَػَة َلْقَس َطَؾْقِف َذلَِؽ ققَ  ُف  ـْ َأْصؾِِف َأكَّ
َنَّ مِ

ِ
ُمْسَتَحبٌّ ٕ

َّٓ َما َكاَن  ْرِع وبِالـَّْذِر إ َْكَثرُ واِجًبا بِالشَّ ْٕ َن َيِجُب بِالـَّْذِر ُكؾ  َما َكاَن َصاَطًة لِؾَِّف قلُ قَن َيؼُ وا

ـْ َطائَِشةَ  َصِحقِح الُبَخاِريِّ  َكَؿا َثَبَت فِل ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصـْ الـَّبِلِّ طَ   َط ـْ َكَذَر »َأكَّ َم

َف َفْؾُقطِْعُف  َف َفاَل َيْعِصفِ وَأْن ُيطِقَع الؾا ـْ َكَذَر َأْن َيْعِصَل الؾا  ه.ا(2)«َم

B بٝإ َع٢ٓ ذيو:ٚز أعٝادا ٛايٓٗٞ عٔ اختاذ ايكب 
 (:2/169) اْلِرَضاُء اٌصِّشاِط ادُلِغَرِمُُ فِلاإِلْساَلِم  ْقُخ َقاَل َش 

ر إكبقاء قيعـل قب– السؾػ الـفل طـ اتخاذهاو، ملسو هيلع هللا ىلصقد جاء طـ الـبل و

 ا معـك العقد. قبقـوا. ًص قخصوا مً قا، طؿطقدً  -الصالحقـو
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقف: محؿد بـ و(، 1412ابـ ماجف )و(، 15981طـد أمحد ) لف شاهد مـ حديث سفؾ بـ حـقػو =

 ل حال.قسؾقؿان الؽرماين مجف

د بـ إسؿاطقؾ إكصاري، و، فقف دا ( مـ حديث ابـ طؿر1627لف شاهد آخر طـد ابـ حبان )و

 ل الحال.قمجف قهو

  طـ ابـ طؿر ،( مـ صريؼ: سؾقط بـ سعد السالؿل2/373لف صريؼ أخرى طـد ابـ أبل شقبة )و

 ل.قسؾقط مجفولف حؽؿ الرفع، وًفا، قققم

طىل هذا الحديث و: رمحف اهلل قد حسـف العالمة إلباينواهد يرتؼل إىل الُحسـ، قفالحديث هبذه الش

 .كان يؼصده كؾ سبت ملسو هيلع هللا ىلص الـبلوز قصد الصالة فقف مـ غقر سػر، قيج

وأبل سعقد  ( طـ أبل هريرة،1397، و827(، ومسؾؿ )1197، و1189أخرجف البخاري ) (1)

 .الخدري 

 .( طـ طائشة 6696أخرجف البخاري ) (2)
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 أمحد بـ صالح  قال: قرأت طىلد يف ســف: حدثـا ودا ق: فؼال أبمقفلما العؿ

قال:  ة الؿؼبري، طـ أبل هرير طـ سعقد أخبرين ابـ أبل ذئباهلل بـ كافع  طبد

 ا طؾلقصؾوا قبري طقدا، قٓ جتعؾورا، ققب تؽؿقا بققٓ جتعؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققال رس

ثؼات  اتف كؾفؿورفنن  هذا إسـاد حسـ،و (1)«صالتؽؿ تبؾغـل حقث كـتؿفنن 

فقف لقـ ٓ يؼدح  ،مشاهقر، لؽـ طبد اهلل بـ كافع الصائغ الػؼقف الؿدين صاحب مالؽ

زرطة:  ققال أبوثؼا. قحسبؽ بابـ معقـ موثؼة.  قيف حديثف. قال يحقك بـ معقـ: ه

 .تـؽروحػظف  تعرفلقـ  قهوؿ الرازي: لقس بالحافظ، حات قأب قالوٓ بلس بف. 

ديثف مـ مرتبة الصحقح إىل مرتبة الحسـ، إذ ٓ هذه العبارات مـفؿ تـزل حفنن 

أن الغالب طؾقف الضبط، لؽـ قد يغؾط أحقاكا، ثؿ هذا وفؼفف، وخالف يف طدالتف 

محتاج إلقفا يف  قهو ،الحديث مؿا يعرف مـ حػظف، لقس مؿا يـؽر، ٕكف سـة مدكقة

لحديث هذا افنن  اهد مـ غقر صريؼف،قلؾحديث شومثؾ هذا يضبطف الػؼقف. وفؼفف، 

يت طـ الـبل وكؾ مجؾة مـ هذا الحديث رو، فؿا بؼل مـؽرا ي مـ جفات أخرىور

  إكؿا الغرض هـا الـفل طـ اتخاذه طقدا.وفة، وبلساكقد معر ملسو هيلع هللا ىلص

بؽر بـ أبل شقبة،  قصظ يف مسـده، حدثـا أبقيعىل الؿ قاه أبوما ر فؿـ ذلؽ:

حدثـا  -الجـاحقـ د ذيلومـ -حدثـا زيد بـ الحباب، حدثـا جعػر بـ إبراهقؿ 

بـ طؿر، طـ أبقف، طـ طظ بـ الحسقـ: أكف رأى رجال يجلء إىل فرجة كاكت  طظ

ؼال: أٓ أحدثؽؿ حديثا سؿعتف طـ . فـفاه، فقفقدخؾ فقفا فقدط ملسو هيلع هللا ىلصطـد قبر الـبل 

 را،قتؽؿ قبقٓ بقوا قبري طقدا، وٓ تتخذ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ل قطـ رس ،طـ جدي ،أبل

«تسؾقؿؽؿ يبؾغـل أيـَم كـتؿفنن 
(2)

احد الؿؼدسل قطبد اهلل محؿد بـ طبد ال قاه أبور 

 إسـاده حسـ، وهق صحقح بشقاهده. (1)

(، 2/375(، وهق طـد ابـ أبل شقبة )428رقؿ ) الؿختارةرواه الؿؼدسل يف  .اهدهوصحيح بشَ(2)

ؿ (، وهق مـ صريؼ: جعػر بـ إبراهق21رقؿ ) فضؾ الصالة(، والؼاضل يف 469وأبل يعىل )

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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شرصف فقف والزائدة طىل الصحقحقـ،  الحافظ، فقؿا اختاره مـ إحاديث الجقاد 

 أحسـ مـ شرط الحاكؿ يف صحقحف.

طـ أبل  ،نحدثـل محؿد بـ طجال ،طظ ى سعقد يف ســف، حدثـا حبان بـورو

تؽؿ قٓ بقو قدا،ا بقتل طوٓ تتخذ» :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققال: قال رس ىل الؿفريقسعقد م

«صالتؽؿ تبؾغـلفنن  حقثَم كـتؿ، لا طؾقصؾورا، ققب
(1)

. 

قال:  ،أخبرين سفقؾ بـ أبل سفقؾ ،قال سعقد: حدثـا طبد العزيز بـ محؿدو

يف بقت  قهوالحسـ بـ طظ بـ أبل صالب طـد الؼبر، فـاداين،  رآين الحسـ بـ

ٓ أريده. فؼال: ما يل رأيتؽ طـد  :فاصؿة يتعشك. فؼال: هؾؿ إىل العشاء؟ فؼؾت

دخؾت الؿسجد فسؾؿ. ثؿ قال: إن إذا  فؼال: ملسو هيلع هللا ىلصالؼبر؟ فؼؾت: سؾؿت طىل الـبل 

د قتؽؿ مؼابر، لعـ اهلل القفقا بقوٓ تتخذوا بقتل طقدا، وٓ تتخذ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس

ما أكتؿ  «صالتؽؿ تبؾغـل حقثَم كـتؿفنن  ل:ا طؾقصؾور أكبقائفؿ مساجد، قا قبواختذ

اءقمـ بإكدلس إٓ سو
(2)

. 

ت الحديث، قجفقـ الؿختؾػقـ يدٓن طىل ثبقففذان الؿرسالن مـ هذيـ ال

ي مـ ومل يؽـ ر قلوتف طـده، قذلؽ يؼتضل ثبو ،سؾف بفقد احتج مـ أرو ،سقؿا ٓ

 الصارم الؿـؽل(، و 2/656) آقتضاءأخرجف سعقد بـ مـصقر كؿا يف َاهده.وح بشصحيَ(1)

(، ويف إسـاده حبان بـ طظ، وفقف ضعػ، وأبق سعقد مقىل الؿفري حسـ الحديث، وروى 161)ص

 لف مسؾؿ، والحديث مرسؾ يتؼقى مع ما تؼدم: ففق صحقح بشقاهده.

 ، كؿا يف سائر الروايات.«قبري»ػقظ مـؽر، والؿح «بقتل»ققلف يف الحديث:  تنبيه:

 الصارم الؿـؽل(، و2/656) آقتضاءأخرجف سعقد بـ مـصقر كؿا يف  .اهدوصحيح بشَ(2)

، وسفقؾ بـ أبل سفقؾ ملسو هيلع هللا ىلص(، وهق مرسؾ: ٕنَّ الحسـ بـ الحسـ بـ طظ يرويف طـ الـبل 161)ص

، ففؿا ، وحديث طظ مجفقل حال، لؽـ الحديث يصؾح يف الشقاهد، وتؼدم حديث أبل هريرة

 شاهدان يتؼقى هبؿا.

( مـ صريؼ: 31رقؿ ) ملسو هيلع هللا ىلصفضؾ الصالة طىل الـبل وهذا الحديث وإثر أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل يف 

( مـ صريؼ: 2/375(، وابـ أبل شقبة )6726طبدالعزيز الداروردي بف، وأخرجف طبدالرزاق )

 بـ طجالن، طـ سفقؾ بف. محؿد
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 قد تؼدم مسـدا؟ .وه مسـدة غقر هذيـ. فؽقػ قجو

قد هنك وجف إرض، وأفضؾ قبر طىل  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأن قبر رس جٗ اٌذالٌح:وو

: ملسو هيلع هللا ىلصلف قىل بالـفل كائـا مـ كان، ثؿ إكف قرن ذلؽ بؼوطـ اتخاذه طقدا. فؼبر غقره أ

الؼراءة، والدطاء وها طـ الصالة فقفا قأي ٓ تعطؾ «راقتؽؿ قبقا بقوٓ تتخذو»

ر، قهنك طـ تحريفا طـد الؼبوت، قر، فلمر بتحري العبادة يف البققن بؿـزلة الؼبقفتؽ

يف الصحقحقـ طـ ابـ و مـ تشبف هبؿ.و ،ن مـ الـصارىقطؽس ما يػعؾف الؿشرك

ها وٓ تتخذوتؽؿ، قا مـ صالتؽؿ ّم بققاجعؾ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ،طؿر 

 .(1)«راققب

فنن  ،تؽؿ مؼابرقا بققٓ جتعؾ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص لطـ الـب ى مسؾؿ طـ أبل هريرةورو

أطؼب الـفل  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إكف  (2)«رة البؼرة تؼرأ فقفقالشقطان يػر مـ البقت الذي يسؿع س

يف الحديث و، «حقثَم كـتؿصالتؽؿ تبؾغـل فنن  لا طؾقصؾ»لف: قـ اتخاذه طقًدا بؼط

إىل أن ما يـالـل مـؽؿ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصيشقر بذلؽ  «فنن تسؾقؿؽؿ يبؾغـل أيـَم كـتؿ»أخر: 

فال حاجة بؽؿ إىل  :بعدكؿ مـفو ،السالم يحصؾ مع قربؽؿ مـ قبريوة الصال

 اتخاذه طقًدا.

د ودا قى أبوسالمـا تعرض طؾقف كثقرة، مثؾ ما روإحاديث طـف بلن صالتـا و

طـ أبل هريرة  ،طـ يزيد بـ طبد اهلل بـ قسقط ،مـ حديث أبل صخر محقد بـ زياد

حتك أرد حل وإٓ رد اهلل طؾل ر لطؾما مـ أحد يسؾؿ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأن رس 

 هذا الحديث طىل شرط مسؾؿ.و. (3)«طؾقف السالم

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأن رس س وس بـ أود أيضا طـ أودا قى أبومثؾ ما رو

، «اة طؾلوصالتؽؿ معرفنن  لقؾة الجؿعة،وم الجؿعة قا مـ الصالة طؾل يوأكثر»

 .( طـ ابـ طؿر 777ومسؾؿ ) (،432أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ أبل هريرة 781أخرجف مسؾؿ ) (2)

 ( بنسـاد حسـ.2141(، وأبق داود )2/527أخرجف أمحد ) (3)
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إن اهلل حرم »قد أرمت؟ فؼال: وكقػ تعرض صالتـا طؾقؽ  ،ل اهللقا: يا رسققال

  أبل شقبة طـ أبل هريرةيف مسـد ابـ و .(1)«م إكبقاءقطؾك إرض أن تلكؾ لح

مـ صؾك طؾل كائقا ومـ صؾك طـد قبري سؿعتف، »: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققال: قال رس

ين قكؾ بؼبري مالئؽة يبؾغوإن اهلل »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصغقره طـف ويف الـسائل و ،(2)«بؾغتف

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

، 1185(، وابـ ماجف )3/91(، والـسائل )1531، و1147(، وأبق داود )16162أخرجف أمحد ) (1)

 (، وإسـاده صحقح.1636و

( 18) حقاة إكبقاء( ويف 1481) الشعبوالبقفؼل يف  ،(137 - 136/ 4العؼقظ )أخرجف  (2)

ثـا محؿد  ،الحـػل و( مـ صرق طـ العالء بـ طؿر1666) الترغقب الؼاسؿ إصبفاين يف قأبو

  بف. طـ إطؿش، طـ أبل صالح، طـ أبل هريرة ،انوبـ مر

ي إٓ ان السدوبـ مرٓ يتابع محؿد وظ، قلقس بؿحػوقال العؼقظ: ٓ أصؾ لف مـ حديث إطؿش، و

 ه.امـ هق دوكف

هق ان ومحؿد بـ مرو(: هذا حديث ٓ يصح، 313 - 312/ 1) طاتقضقالؿ زي يفققال ابـ الج

قال الـسائل: وقال السعدي: ذاهب، وقال ابـ كؿقر: كذاب، وقال ابـ معقـ: لقس بثؼة،  .السدي

 ه.ان: ٓ يحؾ كتب حديثف إٓ اطتباراقال ابـ حباوك، ومتر

 جالء إففام كؿا يف لالصالة طىل الـبأخرجف أبق الشقخ يف صريؼ أخرى: فؼد  ولف

( طـ طبد الرمحـ بـ أمحد إطرج 258/ 1) الملئ الؿصـقطة كؿا يف الثقاب( ويف 54)ص

مـ صّؾك »: ثـا الحسـ بـ الصباح ثـا أبق معاوية ثـا إطؿش طـ أبل صالح طـ أبل هريرة مرفقطا 

 .قال ابـ الؼقؿ: وهذا الحديث غريب جدا «مـ صّؾل طؾّل مـ بعقد أطؾؿتفوقبري سؿعتف، طؾّل طـد 

ٓ يتابع محؿد بـ وظ، قلقس بؿحػوٓ أصؾ لف مـ حديث إطؿش، وتؼدم ققل العؼقظ: 

 ه.اي إٓ مـ هق دوكفان السدومر

( 541/ 3) اتالطبؼقؾت: رواتف ثؼات غقر طبد الرمحـ بـ أمحد إطرج ترمجف أبق الشقخ يف 

فالظاهر أن آفة اإلسـاد  ( ومل يذكرا فقف جرحا وٓ تعديال.113/ 2) أخبار أصبفانوأبق كعقؿ يف 

 مـف.

 الؽبرىيف و (،1282) الؿجتبكيف  الـسائلو(، 2981(، والدارمل )3666أخرجف أمحد ) (3)

ين مـ قٕرض يبؾغإن هلل مالئؽة سقاحقـ ّم ا»، بؾػظ: طـ ابـ مسعقد  (9811) و( 1216)

 بنسـاد صحقح.« أمتل السالم
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، هنك ذلؽ الرجؾ أن ثؿ إن أفضؾ التابعقـ مـ أهؾ بقتف طظ بـ الحسقـ 

ف سؿع ي الحديث الذيورا قهواستدل بالحديث، و، ملسو هيلع هللا ىلصيتحرى الدطاء طـد قبره 

لؾدطاء  : فبقـ أن قصدهطؾؿ بؿعـاه مـ غقرهأومـ أبقف الحسقـ، طـ جده طظ، 

 ه اتخاذ لف طقًدا.قكحو

كذلؽ ابـ طؿف حسـ بـ حسـ شقخ أهؾ بقتف، كره أن يؼصد الرجؾ الؼبر و

 طقًدا.  مـ اتخاذه رأى أن ذلؽول الؿسجد، قه طـد دخقكحو ،لؾسالم طؾقف

أهؾ البقت، الذيـ لفؿ مـ وأهؾ الؿديـة  فاكظر هذه السـة كقػ مخرجفا مـ

ا قج مـ غقرهؿ فؽاكققرب الدار، ٕهنؿ إىل ذلؽ أحوقرب الـسب  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس

  لفا أضبط.

 اكتقابفوالؿؽان الذي يؼصد آجتؿاع فقف،  قجعؾ اسًؿا لؾؿؽان ففإذا  العقدو

طرفة، ومزدلػة ومـك ولغقر العبادة، كؿا أن الؿسجد الحرام  ولؾعبادة طـده، أ

الـسؽ، والذكر وهنا، لؾدطاء قيـتابون فقفا، قاهلل طقًدا، مثابة لؾـاس، يجتؿع جعؾفا

هنا لالجتؿاع طـدها. فؾؿا جاء اإلسالم محا اهلل ذلؽ قكان لؾؿشركقـ أمؽـة يـتابو

 كؾف.

ز قر التل يجقالؼبوالصالحقـ ور إكبقاء قع مـ إمؽـة يدخؾ فقف قبقهذا الـو

ر أيًضا داخؾة يف قسائر الؼبوًرا لفؿ، بؾ قهنا قبقؿ، بتؼدير كًرا لفقن قبقأن تؽ

  ها هذا.
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َّا؛ َا فعٌ ب٘  ٛيٚيف َطجدٙ،  ملسو هيلع هللا ىلصهلِ: قرب ايٓيب ٛىل: قٚايػب١ٗ األ   1 نإ حسا
 إ اهلل عًِٝٗ.ٛذيو ايصخاب١ زض

 اب عٓٗا:  ٛادتٚ

 :(127)ص اٌشد ػًٍ األخٕائٍ فِلَل َشْقُخ اإِلْساَلِم َقا

كان بعد ولقد بـ طبد الؿؾؽ، قاتر أن ذلؽ كان يف خالفة القم بالتقمـ الؿعؾو

أن طؿر بـ طبد وتسعقـ، وا أن ذلؽ كان سـة إحدى وقد ذكروثؿاكقـ. وبضع 

مـ  ثقرتسعقـ مات فقفا خؾؼ كوسـة ثالث والعزيز مؽث يف بـائف ثالث سـقـ، 

 يؼال لفا سـة الػؼفاء.وغقره مـ الػؼفاء السبعة، والتابعقـ مثؾ سعقد بـ الؿسقب 

تحت و ،لقـ مؿـ بايع بالعؼبةوجابر بـ طبد اهلل كان مـ السابؼقـ إو

ذلؽ قبؾ تغققر الؿسجد بسـتقـ، و ،مل يؽـ بؼل مـ همٓء غقره لؿا ماتوالشجرة، 

 فنكفإٓ سفؾ بـ سعد الساطدي  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  تقمل يبؼ بعده مؿـ كان بالًغا حقـ مو

إكف آخر مـ مات  :لفذا ققؾ فقفوتسعقـ، وققؾ سـة إحدى وثؿاكقـ، ويف سـة ثؿان قت

 غقره. وحاتؿ البستل  قكؿا قالف أب .ملسو هيلع هللا ىلصبالؿديـة مـ أصحاب الـبل 

ا صغاًرا، مثؾ السائب بـ يزيد الؽـدي ابـ أخت قأما مـ مات بعد ذلؽ فؽاكو

ققؾ إكف مات بعده طبد اهلل بـ أبل وتسعقـ، ولؿديـة سـة إحدى مات با فنكفكؿر 

د بـ الربقع الذي طؼؾ مجة مجفا قكذلؽ محؿو، ملسو هيلع هللا ىلصصؾحة الذي حـؽف الـبل 

لف مخس سـقـ، مات سـة تسع وجفف مـ بئر كاكت يف دارهؿ ويف  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس

 ملسو هيلع هللا ىلصأمامة بـ سفؾ بـ حـقػ سؿاه الـبل  قأبو ،[تسعقـوثالث ]سـف وتسعقـ، و
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مـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ همٓء مل يؽـ لفؿ يف حقاتف  أسعد باسؿ أسعد بـ زرارة مات سـة مائة.

أفعالف التل يـؼؾفا الصحابة، مثؾ ما يـؼؾف جابر والف قن طـف أققالتؿققز ما يـؼؾ

 غقرمها. وبـ سعد  سفؾو

طام قتؾ ابـ الزبقر بؿؽة سـة ثـتقـ  ،أما ابـ طؿر فؽان قد مات قبؾ ذلؽو

أمثالفؿ وستقـ، ففمٓء ومات قبؾ ذلؽ بالطائػ سـة بضع  ابـ طباسوسبعقـ، و

أكس بـ وإدخال الحجر فقف، و ،مـ الصحابة مل يدرك أحد مـفؿ تغققر الؿسجد

 قد ققؾ إكف آخر مـ مات هبا مـ الصحابة.ومالؽ كان بالبصرة مل يؽـ بالؿديـة، 

ت شامقف، فاشتريوققؾ وقبؾقف، والؿسجد  لشرق ملسو هيلع هللا ىلصاج الـبل وأزكاكت حجر و

 . فدخؾت حجرة طائشة :زيدت يف الؿسجدو ملسو هيلع هللا ىلصاجف ورثة أزومـ مالكفا 

لقد طىل الؿديـة، فسد باب قىل ذلؽ طؿر بـ طبد العزيز كائب القكان الذي تو

راء وا حائًطا آخر طؾقفا غقر الحائط الؼديؿ، فصار الؿسؾؿ طؾقف مـ قبـوالحجرة 

 هااحًدا.والجدار أبعد مـ الؿسؾؿ طؾقف لؿا كان جداًرا 

 (:151)ص  اٌصاسَ ادلٕىٍ ّمهلادي قال اإلمام ابـ طبد ا

لقد بـ طبد الؿؾؽ بعد قثؿ إكف إكؿا أدخؾت الحجرة يف الؿسجد يف خالفة ال

 ،بر بـ طبد اهللاج اتً قكان مـ آخرهؿ مو، ا بالؿديـةقت طامة الصحابة الذيـ كاكقم

سـة  ىلقلقد تقالوسبعقـ، ويف سـة ثؿان قت فنكفخالفة طبد الؿؾؽ،  يف يفقت قهو

إدخال الحجرة فقف و ،فؽان بـاء الؿسجد :تسعقـويف سـة ست قتو ،ثؿاكقـوست 

 هافقؿا بقـ ذلؽ.

 (:4/338) اٖوفرا عىرلّ كَم ّمابـ باز  اإلمامقال 

ا يف بقت قإكؿا دفـوا يف الؿسجد قمل يدفـ صاحباه و ملسو هيلع هللا ىلصل محؿد قالرسو

لقد بـ طبد الؿؾؽ أدخؾ الحجرة يف قسع الؿسجد يف طفد الولؽـ لؿا وطائشة، 

ٕن  :ٓ يعتبر طؿؾف هذا يف حؽؿ الدفـ يف الؿسجدو ،لور الؼرن إالؿسجد يف آخ

إكؿا أدخؾت الحجرة التل هؿ وا إىل أرض الؿسجد قصاحبقف مل يـؼؾو ملسو هيلع هللا ىلصل قالرس
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از البـاء قن يف ذلؽ حجة ٕحد طىل جقفال يؽ :سعةقهبا يف الؿسجد مـ أجؾ الت

الدفـ فقفا لؿا ذكرتف آكػا مـ إحاديث  واتخاذ الؿساجد طؾقفا أ ور أقطىل الؼب

لقد لقس فقف حجة طىل ما يخالػ السـة قطؿؾ الوالصحقحة الؿاكعة مـ ذلؽ، 

 فقؼ.قيل التواهلل و ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لقثابتة طـ رسال

 (:8/327) اٖوع فراىرلّ كَم ّمقال و

فؾقس  ملسو هيلع هللا ىلصيف مسجده  طؿر وصاحبقف أبل بؽر و ملسو هيلع هللا ىلصد قبر الـبل قجوأما و

ثؿ  يف بقت طائشة -دفـ يف بقتف  ملسو هيلع هللا ىلصٕكف  :تك يف الؿساجدقبف حجة طىل دفـ الؿ

ؽ الؿسجد أدخؾ الحجرة فقف طىل لقد بـ طبد الؿؾقسع الودفـ صاحباه معف، فؾؿا 

لؽـف رأى أن ذلؽ وقد أكؽر طؾقف ذلؽ أهؾ العؾؿ، وىل مـ الفجرة، ورأس الؿائة إ

 ملسو هيلع هللا ىلصبذلؽ يتضح لؽؾ مسؾؿ أكف و اضح ٓ يشتبف.وأن إمر وسعة، قٓ يؿـع مـ الت

سعة لقس بحجة طىل قإدخالفؿ فقف بسبب التوا يف الؿسجد، قمل يدفـ صاحبقف و

ٕن و، ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا هؿ يف بقتف وا يف الؿسجد، قٕهنؿ لقس :يف الؿساجداز الدفـ قج

يف والسـة، وإكؿا الحجة يف الؽتاب ولقد ٓ يصؾح حجة ٕحد يف ذلؽ، قطؿؾ ال

 هاجعؾـا مـ أتباطفؿ بنحسان.و،  إمجاع سؾػ إمة

 ( ما كصف:1/141) ي اٌٍجٕح اٌذائّحوفرا ّمو

كاكا خارج الؿسجد يف حجرة  فؼد ،قبر صاحبقف و ملسو هيلع هللا ىلصأما قبر الـبل و

لقد بـ طبد الؿؾؽ أدخؾت الحجرة يف قسع الؿسجد يف زمان الولؿا و، طائشة 

مسجد  د: أنقالؿؼصورة أهؾ العؾؿ. قبؿش مل يؽـ ذلؽولقد، قالؿسجد بلمر ال

 الحؿد هلل.و ،مل يبـ طىل قبر ملسو هيلع هللا ىلصل قالرس

 .سؾؿوصحبف وآلف وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وفقؼ، قباهلل التو

 اإلفتاءوث العؾؿقة قالؾجـة الدائؿة لؾبح 

زان... طبد اهلل بـ غديان... قزيد... طبد العزيز آل الشقخ... صالح الػقبؽر أب

 .طبد الرزاق طػقػل... طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز
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 :(12/324) اٖوع فراىرلّ كَم ّمالعثقؿقـ  اإلمامقال و

إكؿا دفـ يف بقتف الؿـػصؾ طـ ويدفـ فقف، مل  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ام أيًض قمـ الؿعؾو 

طؿر بـ  قهولقد بـ طبد الؿؾؽ كتب إىل أمقره طىل الؿديـة قيف طفد الوالؿسجد، 

يضقػ إلقف حجر و ،يقمـ الفجرة أن يفدم الؿسجد الـب (88)العزيز يف سـة  طبد

قرأ طؾقفؿ كتاب أمقر و ،الػؼفاءوه الـاس قجوفجؿع طؿر  ،ملسو هيلع هللا ىلصجات الـبل وز

يحؽك وا: تركفا طىل حالفا أدطك لؾعبرة، ققالولقد فشؼ طؾقفؿ ذلؽ، قـ الالؿممـق

، كلكف خشل أن يتخذ الؼبر  أن سعقد بـ الؿسقب أكؽر إدخال حجرة طائشة

فؾؿ يؽـ  ،لقد إلقف يلمره بالتـػقذقفلرسؾ ال :لقدقفؽتب طؿر بذلؽ إىل ال :امسجدً 

مل يبـ طؾقف وجد يف الؿس ضعقمل ي ملسو هيلع هللا ىلصلعؿر بد مـ ذلؽ، فلكت ترى أن قبر الـبل 

قد ثبت ور، قبـائفا طىل الؼب وف لؿحتج طىل الدفـ يف الؿساجد أبالؿسجد فال حجة 

ر أكبقائفؿ قا قبواختذصارى الـود قلعـة اهلل طؾك القف» أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

لؿا وهمٓء.  ٕمتف مؿا صـع ات تحذيرً قيف سقاق الؿ قهو ،، قال ذلؽ«مساجد

 ر قال:قما فقفا مـ الصولحبشة كـقسة رأهتا يف أرض ا ذكرت لف أم سؾؿة 

، اا طؾك قبره مسجًد قالعبد الصالح بـ وأ مات فقفؿ الرجؾ الصالح،إذا  لئؽوأ»

إن مـ » قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  د قطـ ابـ مسعو .«لئؽ شرار الخؾؼ طـد اهللوأ

. «ر مساجدقن مـ الؼبوالذيـ يتخذو هؿ أحقاء،وشرار الـاس مـ تدركفؿ الساطة 

د قالؿممـ ٓ يرضك أن يسؾؽ مسؾؽ القفوأخرجف اإلمام أمحد بسـد جقد. 

 ه.ان مـ شرار الخؾؼقيؽ ٓ أنوالـصارى و

 (:2/31) لػأح ادلغرفُذ ّم طافاه اهللزان قالػ اإلمامقال و

إكؿا دفـ يف بقتف خارج الؿسجد، ومل يدفـ يف الؿسجد،  ملسو هيلع هللا ىلصل: إن الـبل قكؼ

، فالبقت مـػرد االحؽؿة يف ذلؽ ما ذكرتف أم الؿممـقـ أكف خشل أن يتخذ مسجدً و

كؿا أدخؾ البقت يف الؿسجد بعد طفد إويف معزل طـ الؿسجد، وطـ الؿسجد، 

سع الؿسجد طّؿؿ قلقد بـ طبد الؿؾؽ: لؿا أراد أن يققت الوالخؾػاء الراشديـ يف 
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رة أهؾ قمل يؽـ هذا بؿشو، ملسو هيلع هللا ىلصسعة مـ جفة الؿشرق، فلدخؾ حجرة الـبل قالت

لؽـ مع هذا فالبقت ٓ ورة أهؾ العؾؿ، قن مشوإكؿا هذا طؿؾ الخؾقػة بدوالعؾؿ، 

ما يحصؾ مـ والحؿد هلل، وضعف والؿسجد ٓ يزال طىل وحقازتف، وؽؾف يزال طىل ش

لقس طـد الؼبر، ٕن الؼبر بعقد و ،ملسو هيلع هللا ىلص لقن يف مسجد الرسقالـّاس الجّفال إكؿا يؽ

الؾفؿ ٓ جتعؾ »ربف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلفذا لؿا دطا الـبل وكف، وٓ يروطـفؿ،  نقَمُص وطـفؿ، 

  ابـ الؼقؿ: اإلمامل قلفذا يؼواستجاب اهلل دطاءه، فصاكف يف بقتف،  «ُيعبد اثـً وقبري 

رركأجاااااا برربرمحمةاااااا تنيراا م
ر

رَ.محوو  طاااٍردباالثااا رمح اااهرمح ر
ر ا ع٢ً ٛا إٔ جيعًٛجٌ ع٢ً ايرٜٔ عصَٚهلِ: مل ٜٓهس اهلل عص ٛايػب١ٗ ايجا١ْٝ: ق 2

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

 .{71}الكهف: [ ڄ ڄ ڄ ڦ
 ( ما كصف:6/256) فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح جاء ّم اب عٓٗا:ٛادتٚ

 [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿لف تعاىل: قأما ق

 لقـ:قفؼال اإلمام ابـ كثقر يف تػسقره: حؽك ابـ جرير يف الؼائؾقـ ذلؽ ق ،{71}الكهف:

الظاهر و، ؿ. فاهلل أطؾؿالثاين: أهؾ الشرك مـفو ن مـفؿ.قأهنؿ الؿسؾؿ أحدُٖا:

ن أم ٓ؟ ودقلؽـ هؾ هؿ محؿوذ، قالـػوا ذلؽ هؿ أصحاب الؽؾؿة قأن الذيـ قال

فؿ ر أكبقائقا قبواختذالـصارى ود قلعـ اهلل القف»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفقف كظر: ٕن الـبل 

طىل تؼدير وأن اهلل مل يؼرهؿ طؾقف، ، فػفؿ مـ هذا «اقصالحقفؿ مساجد حيذر ما فعؾو

رد شرطـا وما دام وشرع مـ قبؾـا شرع لـا ما مل يرد شرطـا بخالفف، فنن  تؼريره

 ه   آ تصح.وز الصالة فقفا قر مساجد فال تجقبالـفل طـ اتخاذ الؼب

 اإلفتاءوث العؾؿقة قالؾجـة الدائؿة لؾبح

الرزاق طػقػل... طبد العزيز بـ د... طبد اهلل بـ غديان... طبد قطبد اهلل بـ قع

 .طبد اهلل بـ باز
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 (:55)ص حتزَش اٌغاجذ ّمقال اإلمام إلباين و

 ٖ: ىجواب ػٕها ِٓ شالشح ىاجل

ل أن شريعة مـ قبؾـا لقست شريعة قأن الصحقح الؿتؼرر يف طؾؿ إص ٍ:ٚاأل 

 « مـ إكبقاء قبؾل...ططقت مخسا مل يعطفـ أحدا أ» :ملسو هيلع هللا ىلصلف قمـفا ق ،لـا ٕدلة كثقرة

 .«بعثت إلك الـاس كافةو ،مف خاصةقق كان الـبل يبعث إلكو» :آخرهاو ...فذكرها

از قكاكت تدل طىل أن ج قل :تبقـ هذا فؾسـا مؾزمقـ بإخذ بؿا يف أيةفنذا  

 .كان شريعة لؿـ قبؾـا بـاء الؿسجد طىل الؼبر

فذلؽ  (:شريعة مـ قبؾـا شريعة لـا)ل مـ قال: قاب ققهب أن الص ايجاْٞ:

م هـا ٕن وهذا الشرط معدو ،مل يرد يف شرطـا ما يخالػفإذا  ط طـدهؿ بؿاومشر

يف  فذلؽ دلقؾ طىل أن ما :ر كؿا سبؼقاترت يف الـفل طـ البـاء الؿذكقإحاديث ت

 .القس شريعة لـأية 

تػقد أن ذلؽ كان شريعة لؿـ قبؾـا غاية ما فقفا أن أية ٓ كسؾؿ أن  ايجايح: 

فؾقس فقفا  ،{71}الكهف: [ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ا: قمجاطة مـ الـاس قال

ا مممـقـ صالحقـ قهنؿ كاكأطىل التسؾقؿ فؾقس فقفا و ،ا مممـقـقؿ كاكبلهنالتصريح 

 ه.اؾ الظاهر خالف ذلؽب ،متؿسؽقـ بشريعة كبل مرسؾ

 (: 48)كتاب الصالة، باب  فتح ايبازٟ ّمقال الحافظ ابـ رجب 

لعـ اهلل »يعـل حديث: – ن طىل مثؾ ما دل طؾقف هذا الحديثآقد دل الؼرو

ب جؾ يف قصة أصحاول اهلل طز قق قهو، -«ر أكبقائفؿ مساجدقا قبواختذ د:قالقف

 [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿الؽفػ: 

ر، قر طىل الؿساجد مـ فعؾ أهؾ الغؾبة طىل إمقفجعؾ اتخاذ الؼب ،{71}الكهف:

كف لقس مـ فعؾ أهؾ العؾؿ أوى، قاتباع الفوالغؾبة والؼفر  هن مستـدلذلؽ يشعر بو

 هااهلل طىل رسؾف مـ الفدى. كزلأالػضؾ الؿتبعقـ لؿا و
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 (:2/321) اء اٌثُاْىضأ ّمقال اإلمام الشـؼقطل و

ا اْلَج  ِل بِ قَأما َٓ ْستِْد
ِ
ـِ آ ءِ  َل:قَأْن َتؼُ  قَففُ أية اُب َط َٓ ـْ َهُم ـَ َقالُ قاْلؼَ  َم ِذي ا: قِم الَّ

ـْ ُيْؼَتَدى بِِف؟ َأْم ُهْؿ َكَػَرٌة {71}الكهف: [ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ ؟ َأُهْؿ مِؿَّ

ْقتَِداُء بِِفْؿ؟ق َيجُ َٓ 
ِ
بَِري    قَقْد َقاَل َأبُ و، ُز آ ـُ َجِريٍر الطَّ ِء اْلؼَ َجْعَػِر ْب َٓ ، مِ قفِل َهُم

ُف:  ْهُط اْلُؿْسؾِؿُ وَما َكص  اُر؟قَقِد اْخُتؾَِػ فِل َقائِِؾ َهِذِه اْلَؿَؼاَلِة، َأُهُؿ الرَّ  َن َأْم ُهُؿ اْلُؽػَّ

ارٌ بلهنِل قَطؾِْؿَت َذلَِؽ َفاْطَؾْؿ َأكَُّفْؿ َطَؾك اْلؼَ فنذا  فِْعَؾُفْؿ  اَل إِْشَؽاَل فِل َأنَّ فَ  :ْؿ ُكػَّ

ةٍ  اِر َكَؿا هُ : َلْقَس بُِحجَّ ْحتَِجاِج بَِلْفَعاِل اْلُؽػَّ
ِ
َطَؾك و ،ِريٌّ وَضرُ  قإِْذ َلْؿ َيُؼْؾ َأَحٌد بِآ

ـْ ِصَػا : ُدل  َلُف ِذْكُر اْلَؿْسِجدِ َن َكَؿا يَ قْؿ ُمْسؾِؿُ بلهنِل: قاْلؼَ 
َنَّ اتَِّخاَذ اْلَؿَساِجِد مِ

ِ
ِت ٕ

، َفاَل َيْخَػك َطَؾك َأْدَكك َطاقٍِؾ َأنَّ قَ  ـَ ـَ فِل اْلُؼرُ قَل قَ قاْلُؿْسؾِِؿق ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ِن وٍم مِ

َٓ ُيَعاِرُض بِِف الـ ُص قاْلَؿاِضَقِة: إِكَُّفْؿ َسَقْػَعؾُ  ـِ قَن َكَذا،  ِريَحَة َط ِحقَحَة الصَّ َص الصَّ

ُف بَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  ـْ َصَؿَس الؾَّ َّٓ َم  ڄ ڄ ڦ﴿َلُفْؿ: قِصقَرَتُف َفَؼاَبَؾ قَ إِ

َْطَؾك قفِل َمَرِض مَ   ملسو هيلع هللا ىلصلِِف قبِؼَ  {71}الكهف: [ ڄ ْٕ فِقِؼ ا تِِف َقْبَؾ اْكتَِؼالِِف إَِلك الرَّ

ـَ ال»بَِخْؿٍس:  ُف اْلَقفُ َلَع . اْلَحِديَث. «َر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد قُقبُ ا واتاَخُذ  :الـاَصاَرىوَد قؾا

ِء اْلؼَ  َٓ َبَع َهُم ـِ اتَّ ٌن َطَؾك قِر، َمْؾعُ قَم فِل اتَِّخاِذِهُؿ اْلَؿْسِجَد َطَؾك اْلُؼبُ قَيْظَفُر َلَؽ َأنَّ َم

اِدِق اْلَؿْصدُ   ه.ااِضٌح و قَكَؿا هُ   ملسو هيلع هللا ىلصِق ولَِساِن الصَّ

ٕ ٛدٜح إٔ َطجد ارتٝف قرب فٝ٘ ضبعهلِ: قد جا٤ يف اذتٛايػب١ٗ ايجايج١: ق 3
ّٝا،   .ملسو هيلع هللا ىلصٍ اهلل ٛقد ص٢ً فٝ٘ زضْٚب

(:68)ص حتزَش اٌغاجذ كؿا يف إلباين اإلمامقال  اب طـفاقالجو  

لْ ِا روش ل: قلؽــا كؼو ،يف هذا الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلصأكـا ٓ كشؽ يف صالتف  اب:ىاجل

ُّىيف اٌشثهح ِٓ أٔٗ دفٓ فُٗ عثؼ  جهٌن: وا ال دجح فُٗ ِٓ ْ ٔث

ه أحد مؿـ طـل وٕكف مل ير :أكـا ٓ كسؾؿ صحة الحديث الؿشار إلقف ٍ:ٚاأل 

ثؼ بتصحقحف مـ إئؿة قٓ صححف أحد مؿـ يو ،يـ الحديث الصحقحوبتد
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ي ويف إسـاده مـ يرفنن  :ٓ الـؼد الحديثل يساطد طىل تصحقحفو ،الؿتؼدمقـ

 ذلؽ مؿا يجعؾ الؼؾب ٓ يطؿئـ لصحة ما تػرد بفو ،الغرائب

حدثـا طبدان بـ أمحد، ثـا  (:13525) ِؼجّٗ اٌىثًن لطبراين يفقال ا 

ر، طـ قمهام الدٓل، ثـا إبراهقؿ بـ صفؿان، طـ مـص قبـ شاذان، ثـا أب طقسك

 .«سبعقـ كبقا بُر ّم مسجد الخقػ قَ » :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قمجاهد، طـ ابـ طؿر، قال: قال رس

اه ور قال:و. «ن كبقاقسبع ربِ قُ »( بؾػظ: 298/ 3) اجملّغ رده الفقثؿلوأو 

 .رجالف ثؼاتوالبزار 

  .ر مـف يف التخريج فؼد أخرجف الطبراين أيضا كؿا رأيتقهذا قصو 

ازي كؿا ذكر قهإ قهورجال الطبراين ثؼات أيضا غقر طبدان بـ أمحد و قلت: 

غقر طبدان بـ  قهومل أجد لف ترمجة و (،136ص ) ادلؼجُ اٌصغًن الطبراين يف

غقره و( 136ص) اٌصغًن طبراين أيضا يفخ القشق مـ قهو ،زيومحؿد الؿر

 ذزوشج احلفاػو( 11/135) ذاسَخ تغذاد ثؼة حافظ لف ترمجة يف قهو

 .غقرهاو( 2/231)

قال فقف  ،ي الغرائب مثؾ طقسك بـ شاذانوـ يرلؽـ يف رجال هذا اإلسـاد م 

صظ: ققال فقف ابـ طؿار الؿ ،انؿفإبراهقؿ بـ صو. يغرب: اٌصماخ ابـ حبان يف

 .ضعقػ الحديث مضطرب الحديث

 يدل طىل أن يف حديث قدا طىل ابـ طؿار ففوإن كان مردوهذا طىل إصالقف و 

لف  ،اع التابعقـ: أمره مشتبفثؼات أتبل ابـ حبان يف قيميده قو ،ابـ صفؿان شقئا

ى أحاديث مستؼقؿة تشبف أحاديث وقد رو ،مدخؾ يف الضعػاءو ،مدخؾ يف الثؼات

اهلل يف كتاب  سـذكره إن شاء تطـ الثؼات بلشقاء معضال دقد تػرو ،إثبات

قػـا يف أمره مؿـ قت لءكذلؽ كؾ شو ،إن قضك اهلل سبحاكف ذلؽ ،الػصؾ بقـ الـؼؾة

 .ة يغربثؼ :ةاٌرمشَ ذلؽ قال فقف الحافظ ابـ حجر يفلو، تلف مدخؾ يف الثؼا
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ى لف ابـ صفؿان حديثا آخر يف وقد رو ،ابـ الؿعتؿر ثؼة قهور قشقخ مـصو

 .غرائب ابـ شاذانمـ  وأ ( فالحديث مـ غرائبف73( )2/ 244مشقختف )

 قػت طىل إسـاد البزار لؾحديث يفوفؼد  -يعـل: ابـ شاذان– بعقثؿ رأيتف قد ت

 ،ل: حدثـا إبراهقؿقيؼ قهفنذا ( رة الؿؽتب اإلسالملقمص 123ص ) ائذٖوص

 .ثـا محؿد ثـا إبراهقؿ بـ صفؿان بف لقوطـ الؿستؿر العر

حسـ مـ لٓ كعؾؿف طـ ابـ طؿر بور قطـ مـصتػرد بف إبراهقؿ  :قال البزارو

 هذا إسـادا .

 .ةاٌرمشَ ق يغرب كؿا يفوقل بالؼاف صدوهذه متابعة ٓ بلس هبا العرو

فقثؿل طىل ضاهر إسـاده فؼال جرى الوفالعفدة يف الحديث طىل ابـ صفؿان 

 ،رجالف ثؼاتو :لف السابؼقلعؾ قو ،إسـاد صحقح ق: قؾت: ه صوائذ اٌثضا سيف

أدق لؿا ذكركا مـ الغرابة ذلؽ ٕن مثؾ هذه الؽؾؿة ٓ تؼتضل الصحة كؿا ٓ يخػك 

ط واحد مـ شروثؼتفؿ شرط واة والر طىل مـ مارس هذه الصـاطة ٕن طدالة

الصحة الؽثقرة بؾ إن العامل ٓ يؾجل إىل هذه الؽؾؿة معرضا طـ التصريح بالصحة 

طىل إقؾ مل  ول بصحتف أقإٓ ٕكف يعؾؿ أن يف السـد مع ثؼة رجالف طؾة تؿـع مـ الؼ

هذه مسللة مفؿة صالؿا وفؾذلؽ مل يصرح بصحتف  :ط إخرى فقفويعؾؿ تحؼؼ الشر

لذلؽ كبفت طؾقفا يف و ،غقرهؿون يف هذا العؾؿ الشريػ قغػؾ طـفا الؿبتدئ

 .دتاَ ادلٕح ػًٍ فمٗ اٌغٕحمؼدمة

ٕن  (صىل)بدل  (قبر)الحديث تحرف طىل أحدمها فؼال:  نقأكا أخشك أن يؽو 

 اٌىثًن فؼد أخرج الطبراين يف ،يف الحديثر قالؿشف قهذا الؾػظ الثاين ه

 طا: قلف ثؼات طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس مرف( بنسـاد رجا3/1551)

 اه الطبراين يفوكذلؽ روالحديث  «ن كبقاقصؾك ّم مسجد الخقػ سبع»

 ادلخراسج طـف الؿؼدسل يفو(  75)  صوائذٖ (2/ 119/ 1) عظواأل

 قأبو( 71/1) ادلخٍصُاخدس مـ الثالث مـ السا الؿخؾص يفو( 2/ 249)
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(: 2/116) قال الؿـذريو( 2/222/2) اٌفىائذمحؿد بـ شقبان العدل يف

  .إسـاده حسـو ،األوعظاه الطبراين يف ور

 خرى طـ ابـ طباس أا جدت لف صريؼً وفؼد  :ٓ شؽ يف حسـ الحديث طـديو 

إسـاده يصؾح و ،فا طؾقفققق( طـف م35)ص   ِىح أخثاس اه إزرقل يفور 

  .(مل يـجز بعدو) دجح اٌىداعبف كؿا بقـتف يف كتابل الؽبقر ستشفادلال

قال: حدثـل مـ ٓ  ،( مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق38اه إزرقل )ص وثؿ ر 

اهلل و ،ف يف هذا الحديثوالؿعر قا. ففذا هفً قققاهلل بـ طباس بف م طـ طبد ،أهتؿ

 ه.اأن الحديث ضعقػ :لقمجؾة الؼو .أطؾؿ

ٕ يف املطجد اذتساّ، ْٛٛهلِ: إٕ مجّعا َٔ األْبٝا٤ َدفٛايػب١ٗ ايسابع١: ق 4
 ٕ يف اذِتِجس.ٛإمساعٌٝ عًٝ٘ ايطالّ َدفٚ

 : حتزَش اٌغاجذ ّمإلباين  اإلمامقال قاب طـفا الجو

الصالة فقف بؿائة ألػ و ،ساجدٓ شؽ أن الؿسجد الحرام أفضؾ الؿ اب:ٛادت

اطده إبراهقؿ مع ابـف اسؿاطقؾ قلؽـ هذه الػضقؾة أصؾقة فقف مـذ رفع قو، صالة

صح  قمل تطرأ هذه الػضقؾة طؾقف بدفـ إسؿاطقؾ طؾقف السالم فقف لو ،طؾقفؿا السالم

جاء بؿا مل يؼؾف أحد مـ و ،مـ زطؿ خالف ذلؽ فؼد ضؾ ضالٓ بعقداو ،أكف دفـ فقف

 .م الحجة بفقٓ جاء بف حديث تؼو ،الح السؾػ الص

لؽـ أٓ و ،دفـ إسؿاطقؾ فقف ٓ يخالػ ذلؽو ،ٓ شؽ فقؿا ذكرت ققؾ:فنن  

 يدل هذا طىل إقؾ طىل طدم كراهقة الصالة يف الؿسجد الذي فقف قبر؟

 ٖ: ىجو٘ان اٌثُاْ ِٓ و ،مث وال ،اب: والىفاجل

غقره مـ  وؾ طؾقف السالم أسؿاطقإع أن قأكف مل يثبت يف حديث مرف ٍ:ٚاأل 

مـ ذلؽ يف كتاب مـ كتب  لءمل يرد شوا يف الؿسجد الحرام قإكبقاء الؽرام دفـ

 ،(غقرهاو ،معاجؿ الطبراين الثالثةو ،مسـد أمحدو ،ةتالؽتب الس )ؿدة كالسـة الؿعت
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ري يف ذلؽ مـ آثار معضالت وغاية ما و، ا طـد بعض الؿحؼؼقـطً قضقا بؾ مضعقػً 

 219و 39ص ) أخثاس ِىح فات أخرجفا إزرقل يفقققهقات ماوبلساكقد 

ذلؽ  قكحو ،إن ساقفا بعض الؿبتدطة مساق الؿسؾؿاتو( فال يؾتػت إلقفا 221و

  طـ طائشة اٌىىن اية الحاكؿ يفومـ ر اجلاِغ يفصل قرد السقوما أ

 .«إن قبر إسَمطقؾ ّم الحجر» طا بؾػظ:قمرف

ٓ ودها يف الؿسجد الحرام غقر ضاهرة قجوم قر الؿزطقأن الؼب ج٘ ايجاْٞ:ٛاي 

دها يف بطـ أرض قجو فال ضرر مـ :ن اهلل تعاىلولذلؽ ٓ تؼصد مـ دوبارزة 

ر قاز اتخاذ الؿساجد طىل قبقالؿسجد فال يصح حقـئذ آستدٓل هبذه أثار طىل ج

هبذا أجاب الشقخ و ،رتقـقر الػرق بقـ الصقجف إرض لظفومرتػعة طىل 

ل ق( بعد أن حؽك ق1/456)  ِشلاج ادلفاذُخاهلل تعاىل فؼال يفي الؼار طىل

 لتعؾقؼ:أشرت إلقف يف االؿػسر الذي 

أن و ،رة قبر إسؿاطقؾ طؾقف السالم يف الحجر تحت الؿقزابقذكر غقره أن صو 

 زمزم قبر سبعقـ كبقا ود قيف الحطقؿ بقـ الحجر إس

فال  :غقره مـدرسةورة قبر إسؿاطقؾ طؾقف السالم قفقف أن صو قال الؼاري: 

 .آستدٓليصؾح 

 قهو ،ارة إىل ما ذكركاه آكػافقف اإلشو ،يتفؼقف خرِّ و ،اب طامل كحريرقهذا جو 

ر فال قأن ما يف بطـ إرض مـ الؼبو ،ر الظاهرةقأن العبرة يف هذه الؿسللة بالؼب

ٕكـا  :بؾ الشريعة تـزه طـ مثؾ هذا الحؽؿ ،يرتبط بف حؽؿ شرطل مـ حقث الظاهر

 ٹ]الؿشاهدة أن إرض كؾفا مؼبرة إحقاء كؿا قال تعاىل: ورة وكعؾؿ بالضر

 .{76}ادرسَلت: [ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ

 .ضفرها ٕحقائؽؿواتؽؿ قبطـفا ٕم قال الشعبل: 

فا مؽاكف فال وا غقر معرمل يؽـ ضاهرً إذا  اضح أن الؼبرقمـ البقـ الو ثؿ قال:

الشركقات إكؿا وثـقات قمشاهد حقث ترى ال قكؿا ه ،راء ذلؽ مػسدةويترتب مـ 
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 قلو ،ر الؿـدرسةقـد الؼبٓ ط ،رةوكاكت مز قلور الؿشرفة حتك قتؼع طـد الؼب

هذا ما جاءت بف الشريعة كؿا و ،طقـقكاكت حؼقؼة فالحؽؿة تؼتضل التػريؼ بقـ الـ

 ها.اهلل الؿستعانوية بقـفؿا قز التسقبقـا سابؼا فال يج

 قب١؟ ٍٟٛ َٔ ب٢ٓ ع٢ً ايكرب ايٓبٚأ َٛٔ ٖ 5
 : ذغهًن االػرماد ّم مام ُمؿد بـ إمقر الصـعاين قال اإل

قف قبة طظقؿة أكػؼت فقفا قد طؿرت طؾ ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قهذا قبر رس :فنن قؾَت 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصهذه الؼبة لقس بـاؤها مـف فنن  هذا جفؾ طظقؿ بحؼقؼة الحال، :قؾُت  . القإم

أئؿة وٓ مـ طؾؿاء أمتف و ،ٓ تابعل التابعقـو ،ٓ مـ تابعقفؿو ،ٓ مـ أصحابفو

 ،ك مصر الؿتلخريـقعض مؾمـ أبـقة ب ملسو هيلع هللا ىلصلة طىل قبره قمؾتف، بؾ هذه الؼبة الؿعؿ

ستؿائة، وسبعقـ ور يف سـة ثؿان قف بالؿؾؽ الؿـصون الصالحل الؿعروقال قهو

لقة ٓ ور دقففذه أم  حتمُك إٌصشج ترٍخُُ ِؼامل داس اذلجشجذكره يف

 ها.لودلقؾقة، يتبع فقفا أخر إ
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ـْ و   َة َمَع َرُس قَأكَُّفْؿ َخَرُج  : اقٍِد الؾَّقْثِلِّ وَأبِل َط ـْ َمؽَّ  قا َط

ِ
ِل اهلل

، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـٍ اِر ِسْدَرٌة َيْعُؽػُ وإَِلك ُحـَْق َن بَِفا َأْسؾَِحَتُفْؿ، قُيَعؾِّؼُ وَن ِطـَْدَها، قَكاَن لِْؾُؽػَّ

َل قْدَرٍة َخْضَراَء َطظِقَؿٍة، َقاَل: َفُؼْؾـَا: َيا َرُس اٍط، َقاَل: َفَؿَرْرَكا بِِس قُيَؼاُل َلَفا: َذاُت َأكْ 

، اْجَعْؾ َلـَا َذاَت َأكْ 
ِ
 قَفَؼاَل َرُس  ،اطٍ قاهلل

ِ
ُم وبِوَِدِه َكََم َقاَل قَ  الَِّذي َىْفِس وُقْلتُْم »: ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل

َا    ،{511}األعراف: [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: َسىومُ  إَِّنَّ

نَنُ  َُّ َكبُنَّ ُسنََن  ،ال الترمذي بنسـاد و. أخرجف أمحد «َمْن َكاَن َقبَْلُكْم ُسنًَّة ُسنَّةً لَََتْ

 (1)صحقٍح 

 اذتدٜحَطا٥ٌ ايعكٝد٠ املطتفاد٠ َٔ 

 ثإ.ٚغري ذيو َٔ األ ٚقرب أ ٚغجس أ َٚطأي١: حهِ َٔ تربى عجس أ   1
ـُ َطْبِد اهللِ  ْقُخ ُسَؾقََمُن ب ُِِّذ ّمَْقاَل الشا  (:1/147) َذُِغًِن اٌَؼِضَِض احَل

ف طـدها، قاتخاذ شجرة لؾعؽ قهوه مـف، قأن هذا إمر الذي صؾب ملسو هيلع هللا ىلصأخبر 

سك طؾقف السالم قإسرائقؾ مـ م قمر الذي صؾبف بـتعؾقؼ إسؾحة هبا تبركًا كإو

كان اتخاذ شجرة لتعؾقؼ فنذا ، ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ا: قحقث قال

هنا، قٓ يسللوهنا، وف طـدها، اتخاذ إلف مع اهلل مع أهنؿ ٓ يعبدقالعؽوإسؾحة، 

الذبح، وآستغاثة هبؿ، وات، قر مـ دطاء إمقفؿا الظـ بؿا حدث مـ طباد الؼب

التؿسح هبا، وجدراهنا، وتؼبقؾ أطتاهبا وتؼبقؾفا، ورهؿ، قاف بؼبقالطوذر لفؿ، الـو

بقـ تعؾقؼ وأي كسبة بقـ هذا، والحجاب لفا؟! وجعؾ السدكة وف طـدها، قالعؽو

 إسؾحة طىل شجرة تبرًكا؟!

 (.2181الترمذي )و(، 5/218أخرجف أمحد ) (1)
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ا رمحؽؿ اهلل أيـؿا وفاكظر شل مـ أئؿة الَملؽقة:قبؽر الطرص ققال اإلمام أب

الشػاء مـ ون البرء قيرجوهنا، قيعظؿورة يؼصدها الـاس، شج وجدتؿ سدرة أو

 ها.قاط فاقطعقالخرق، ففل ذات أكون هبا الؿسامقر قيضربوقبؾفا، 

ف بلبل وافعل الؿعرمحؿد طبد الرمحـ بـ إسؿاطقؾ الش ققال الحافظ أبو

أيًضا ما قد طؿ آبتالء بف مـ  مـ هذا الؼسؿو: ٌثذع واحلىادزا شامة يف كتاب

صة يف كؾ قاضع مخصقسرج موالعؿد، والشقطان لؾعامة، تخؾقؼ الحقطان  تزيقـ

ٓية قالوبؾد يحؽل لفؿ حاٍك أكف رأى يف مـامف هبا أحًدا مؿـ شفر بالصالح 

ن أهنؿ قيظـوســف، ون طؾقف مع تضققعفؿ فرائض اهلل تعاىل قيحافظون ذلؽ، قفقػعؾ

هبؿ قإماكـ يف قؾ قع تؾؽون هذا إىل أن يعظؿ وزون بذلؽ، ثؿ يتجاقمتؼرب

هل مـ بقـ وائجفؿ بالـذر لفؿ، ققضاء حون الشػاء لؿرضاهؿ قيرجوهنا، قفقعظؿ

اضع متعددة قيف مديـة دمشؼ صاهنا اهلل مـ ذلؽ موحجر، وحائط وشجر ون قطق

الشجرة ود الؿخؾؼ داخؾ باب الصغقر، قالعؿوما، قيـة الحؿا خارج باب تقكع

يف كػس قارطة الطريؼ، سفؾ اهلل قطعفا  كة القابسة خارج باب الـصرقالؿؾع

 اردة يف الحديث!قاط القاجتثاثفا مـ أصؾفا، فؿا أشبففا بذات أكو

لؼد وشل الذي ذكركا، ثؿ قال: قكالم الطرصوثؿ ذكر الحديث الؿتؼدم،  

تعاىل أحد الصالحقـ ببالد  إسحاق الجبـقاين قأطجبـل ما صـعف الشقخ أب

بـ أبل طبد اهلل محؿد  قصاحبف الصالح أبحؽك طـف أفريؼقة يف الؿائة الرابعة 

ا هبا قالعباس الؿمدب أكف كان إىل جاكبف طقـ تسؿك طقـ العافقة، كان العامة قد افتتـ

ا بل إىل العافقة، فتعرف قلد قالت: امضو وهنا مـ أفاق، مـ تعذر طؾقفا كؽاح أقيلت

ة إذ سؿعت أذان أبل إسحاق طبد اهلل: فلكا يف السحر ذات لقؾ قهبا الػتـة، قال أب

ثؿ قال: الؾفؿ إين هدمتفا  ،أذن الصبح طؾقفاو ،جدتف قد هدمفاقها، فخرجت فقكح

 لؽ فال ترفع لفا رأًسا، قال: فؿا رفع لفا رأس إىل أن.
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ر مـ أئؿة الؿالؽقة زاهد اسؿف قإسحاق الذي هدمفا إمام مشف قأب قلت:

بـ أبل زيد يعظؿ شلكف، محؿد  قمام أبكان اإلوبـ أسؾؿ،  إبراهقؿ بـ أمحد بـ طظ

ل: قيؼ لكان الؼابسوقت، قسؾؽفا أحد يف الأبل إسحاق خالقة ٓ ي ل: صريؼقيؼو

 ثالثؿائة.وستقـ والجبـقاين إمام يؼتدى بف. مات سـة تسع 

شامة، ثؿ قال: فؿا أسرع أهؾ الشرك إىل اتخاذ  قما ذكره أب قذكر ابـ الؼقؿ كحو

هذه الشجرة، ون: إن هذا الحجر، قلقيؼوكاكت ما كاكت،  قلون اهلل، وثان مـ دوإ

قربة يتؼرب والـذر طبادة فنن  ن اهلل،وهذه العقـ تؼبؾ الـذر، أي: تؼبؾ العبادة مـ دو

 ر لف.وهبا الـاذر إىل الؿـذ

 ائذ:ىيف ٘زٖ اجلٍّح ِٓ اٌفو

ف قؽالعوإحجار مـ التبرك هبا، ور قالؼبوأن ما يػعؾف مـ يعتؼد يف إشجار 

ن هذا قٓ يستبعد كوالطغام، وام قٓ يغتر بالعوالشرك،  قالذبح لفا، هوطـدها، 

ه مـ قصؾبوا ذلؽ حسـًا، قكان بعض الصحابة ضـفنذا يؼع يف هذه إمة. وشرًكا، 

ل بـل إسرائقؾ: اجعؾ لـا إلًفا، فؽقػ بغقرهؿ قحتك بقـ لفؿ أن ذلؽ كؼ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ه.اة؟قلـببعد العفد بآثار اومع غؾبة الجفؾ 

 (:51)ص ي اٌغذَذىاٌم ّمقال اإلمام السعدي و

إحجار وا طىل أكف ٓ يشرع التبرك بشلء مـ إشجار قالعؾؿاء اتػؼفنن  

ذلؽ يتدرج بف إىل دطائفا و ،فقفا قهذا التبرك غؾفنن  غقرها.والؿشاهد والبؼع و

هذا طام يف كؾ و باق الحد طؾقف،الشرك إكبر كؿا تؼدم اكط قهذا هوطبادهتا، و

غقرها مـ و ،صخرة بقت الؿؼدسو ،ملسو هيلع هللا ىلص حجرة الـبلو ،ء حتك مؼام إبراهقؿلش

 البؼع الػاضؾة.

استالم الركـ القؿاين مـ الؽعبة الؿشرفة وتؼبقؾف و ،دقأما استالم الحجر إسو

 ه.اح التعبدور قع لعظؿتف ففقخضوتعظقؿ هلل ودية هلل قففذا طب
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 ٕ ايتربى غسّنا أصػس؟ ٌٖٛ ٜهٚ 2 
 وكعؿ، الذي يذهب هـالؽ يتبرك بالؿؽان كػسف، بترابف مثاًل، أاب: قالج

ٓ يف صاحبف وٓ يعتؼد يف ذلؽ الؿؽان ويظـ أنَّ هذا سبب لؾبركة، ويتؿسح بالؼبر، 

الذي  قيعتؼد أنَّ اهلل هوٓ يؼدم طبادة لصاحب الؼبر، وبقـ اهلل، واسطة بقـف وأكف 

ذريعة إىل  قمـ الشرك إصغر الذي هيصرف طـف الشر: ففذا ويجؾب الـػع، 

 الشرك إكبر: ٕكف اتخذ ما لقس سبًبا سبًبا. 

ن أنَّ البركة حاصؾة يف الؿقت ور غالًبا أهنؿ يعتؼدقاقع يف حال ُطبَّاد الؼبقالو

مؿـ كبَّف طىل أنَّ التبرك وهذا شرك أكبر، والبركة،  جؾبالذي  قأنَّ الؿقت هوكػسف، 

(، 2/231) اٖوع فراىرلّ كؿا يف  العثقؿقـ إلمامان شرًكا أصغر ققد يؽ

قد و(، 129-128)ص دُذىوراب اٌر ل الشقخ صالح آل الشقخ يف شرحفو

 ( حقث قال:1/145) اٌرُغًنيف  أشار إىل ذلؽ الشقخ سؾقؿان بـ طبداهلل

ـٌ بحؿد اهلل: ٕكف إن كان ققؾت: فليـ دلقؾ الترمجة مـ أيات؟ ققؾ: هفنن  التبرك  َبقِّ

إن كان مـ إصغر فالسؾػ واضح، قإحجار مـ إكبر فور، قالؼبوبالشجر، 

 اكتفك ن بؿا كزل يف إكبر طىل إصغر.قيستدل

 ا بتجدٜد إضالَِٗ؟ِٖٚ مل ٜؤَسٚغسنا،  اطٛطًبِٗ ذات أْ ٕٛنٝف ٜه َطأي١: 3
 ه:قجواب هذه الشبفة مـ قج

 .رد يف الحديثوٕهنؿ ُحدثاء طفد بؽػر كؿا  :نوروأهنؿ معذ -1

 ه. قا ما قالقأهنؿ ما فعؾ -2

  : وشف اٌشثهاخ ّم هابقبـ طبد الاإلمام الؿجدد ُمؿد قال 

 :اط بعد هنقفقا ذات أكواتخذو ،هقمل يطقع قل ملسو هيلع هللا ىلصٓ خالف أن الذيـ هناهؿ الـبل 

  .اولؽػر

 ه.ااقهنؿ مل يػعؾقالثالثة: ك يف الؿسائؾ: -حقد قكتاب الت -يف كتابف  قالو
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اط قا ذات أكواتخذ قٓ شؽ أن همٓء ل :قال الشقخ طبد اهلل أبا بطقـ رمحف اهللو

 (.35ص )آكتصار مـ ه ا .اولؽػر :طؾقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصبعد إكؽار الـبل 

اٌرىضُخ ادلفُذ دلغائً وراب  كَم ّم يش وطبداهلل الد اإلمامقال و

 (: 72)ص  اٌرىدُذ

لؽ اتخاذ إلف مع اهلل صار هذا جعؾ ذو ،لؿا شبف مؼالتفؿ بؿؼالة بـل إسرائقؾ

الذي مـعفؿ مـ الردة وٕمرهؿ بتجديد إسالمفؿ، كان أكبر  قلوشرًكا أصغر، 

 ها.اقيػعؾ هنؿ ملقك

مع غقره مـ أطضاء الؾجـة الدائؿة   ابـ باز اإلمامبـػس الؿعـك أفتك و

 (. 52-2/51) ي اٌٍجٕحوراف كؿا يف

 زِٖ.آثاٚات ايصاذتني ٚحهِ ايتربى بر :َطأي١ 4
 (:8)باب/ فرخ اجملُذ ّمقال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ 

ع قفؿؿـ :ز التبرك بآثار الصالحقـقيجمـ أكف  (1)طاه بعض الؿتلخريـأما ما ادَّ و

 ه:قجومـ 

ن ذلؽ قا يػعؾقكقمـ بعدهؿ مل يؽو ،لقـ مـ الصحابةوالسابؼقـ إ أنَّ  ِٕها:

أفضؾ و ،كا إلقفقلسبؼ :اكان خقرً قلو ،تفقٓ بعد موٓ يف حقاتف  ،ملسو هيلع هللا ىلصبل مع غقر الـ

 شفد فقؿـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبلقد شفد لفؿ و ، طظو ،طثؿانو ،طؿرو ،بؽرقالصحابة أب

ٓ فعؾف و ،التابعقـ مع أحد مـ همٓء السادةومـ الصحابة  ما فعؾف أحدٌ و بالجـة، لف

ؼاس طىل ز أن يُ قفال يج :ةقإس ؿهو ،الديـوساداهتؿ يف العؾؿ  أحد ن معقالتابع

فققـ، لؽـ حصؾت زٓت لبعض العؾؿاء إفاضؾ مـ طؾؿاء أهؾ السـة، قل الصقإصؾ أنَّ هذا ق (1)

ن قالؼاضل طقاض، فالتبرك بآثار الصالحقـ قد يؽوالحافظ ابـ حجر، والؿازري، وي، قوكالـ

أما إن اطتؼد أنَّ البركة مـ وذلؽ إذا اطتؼد أنَّ البركة تحصؾ مـ هذا الصالح كػسف، وا أكبر، شركً 

 هان شرًكا أصغر.قيؽوضاللة، ون بدطة قأنَّ هذا الصالح سبب يف ذلؽ، فقؽواهلل، 
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خصائص كثقرة ٓ يصؾح  يف حال الحقاة ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل و إمة، مـ أحد ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس

 .أن يشاركف فقفا غقره

 هااهلل أطؾؿ.و، ا لذريعة الشرك كؿا ٓ يخػكيف الؿـع طـ ذلؽ سدًّ  أنَّ  ِٕها:و

 (: 1/312)َاالػرصاّمقال اإلمام الشاصبل و

حَ َثَبَت فِل  َحاَبِة الصِّ ـِ الصَّ كُ قَكاكُ أهنؿ   اِح َط ـْ َرُس قا َيتََبرَّ
ِل الؾَِّف قَن بَِلْشَقاَء مِ

ـْ َأبِل ُجَحْقَػَة  :ملسو هيلع هللا ىلص ـَا َرسُ »َقاَل:  َفِػل اْلُبَخاِريِّ َط ِف قَخَرَج َطَؾْق  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾا

َل، َفَجَعَؾ الـااُس َيْلُخُذ قٍء، َفتَ قُا قَفُلتَِل بِ بِاْلَفاِجَرِة،  ـْ َفْضِؾ واا ئِِف قُا وَن ِم

ُح   .(1)اْلَحِديَث َن بِِف. . . قَفَقَتَؿسا

ـِ اْلِؿْس و ٓا ُكَخاَمةً  ملسو هيلع هللا ىلصَما اْكَتَخَؿ الـابِلُّ و»فِل َحِديِث اْلُحَدْيبَِقِة:  ِر قَط : إِ

ـُْفْؿ، َفَدلاَؽ بَِفا  ؾٍ َقَعْت فِل َكػِّ َرُج و َل َيْؼَتتِؾُ قَكاَن إذا تَ »فِقِف: و .«ِجْؾَدهُ وْجَفُف وِم َن قاا

 .(2)«ئِفِ قُا وَطَؾك 

َج َغْقُرُه مِ و ِك بِِشْعِرِه َخرَّ َأكَُّف َمسَّ  َغْقِرِهَؿا، َحتَّكوبِِف قثَ وـْ َذلَِؽ َكثِقًرا فِل التََّبر 

اَلُم َحتَّك َماَت. ُف َطَؾْقِف السَّ ْعَر الَِّذي َمسَّ  بِنِْصَبِعِف َأَحَدُهْؿ بَِقِدِه، َفَؾْؿ َيْحؾِْؼ َذلَِؽ الشَّ

ـْ َثَبَتْت وَن َمْشرُ قِع َأْن َيؽُ قَفالظَّاِهُر فِل مِْثِؾ َهَذا الـَّ  َيُتُف وًطا فِل َحؼ  َم َباُطُف وَٓ اتِّ

َك بَِػْضِؾ و، ملسو هيلع هللا ىلصِل الؾَِّف قلُِسـَِّة َرُس  َؽ بِـَُخاَمتِِف، وئِِف، قُض وَأْن ُيَتَبرَّ ُيْسَتْشَػك بِآَثاِرِه وُيَتَدلَّ

ا َكاَن فِل آَثاِر اْلَؿْتبُ  قُيْرَجك َكحْ وُكؾَِّفا،  َْطَظؿِ قمِؿَّ ْٕ  .ملسو هيلع هللا ىلص ِع ا

ُف َطاَرَضـَا فِل َذلَِؽ َأْصٌؾ َمْؼطُ  َّٓ َأكَّ َأنَّ  قهُ وٌع بِِف فِل َمْتـِِف، ُمْشؽٌِؾ فِل َتـِْزيؾِِف، قإِ

َحاَبَة  ـْ َذلَِؽ ق  َبْعَد مَ  الصَّ
ـْ َأَحٍد مِـُْفْؿ َشْلٌء مِ

اَلُم   َلْؿ َيَؼْع مِ تِِف َطَؾْقِف السَّ

َػُف، إِ  ـْ َخؾَّ ـْ َأبِل َبْؽٍر  ملسو هيلع هللا ىلصْذ َلْؿ َيْتُرِك الـَّبِل  بِالـِّْسَبِة إَِلك َم
ِة َأْفَضَؾ مِ ُمَّ ْٕ َبْعَدُه فِل ا

يِؼ  دِّ ـْ َذلَِؽ، وَكاَن َخؾِقَػَتُف،  قَففُ  الصِّ
 قهُ و َٓ ُطَؿَر وَلْؿ ُيْػَعْؾ بِِف َشْلٌء مِ

، ُثؿَّ  ِة َبْعَدُه، ُثؿَّ َكَذلَِؽ ُطْثَؿاُن، ُثؿَّ َطؾِلٌّ ُمَّ ْٕ َٓ َأَحَد  َكاَن فِل ا ـَ  ِذي َحاَبِة الَّ ُر الصَّ
َسائِ

 .(513(، ومسؾؿ )187البخاري ) أخرجف (1)

 .( طـ الؿسقر بـ مخرمة 2731البخاري ) أخرجف (2)
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ِة، ُثؿَّ َلْؿ َيْثُبْت لِ  ُمَّ ْٕ ـْ َصِريٍؼ َصِحقٍح َمْعرُ قَأْفَضَؾ مِـُْفْؿ فِل ا ًكا واِحٍد مِـُْفْؿ َم ٍف َأنَّ ُمتََبرِّ

َك بِِف َطَؾك َأَحٍد تِْؾَؽ الْ  َْفَعاِل ا فِقِفْؿ َطَؾك اوَها، َبِؾ اْقَتَصرُ قَكحْ  وِه أَ قُج قَتَبرَّ ْٕ ْقتَِداِء بِا
ِ
ٓ

َقْ و ْٕ َبعُ واِل قا تِل اتَّ قَِر الَّ إِْجَؿاٌع مِـُْفْؿ َطَؾك َتْرِك تِْؾَؽ  نإذ ق، َففُ ملسو هيلع هللا ىلصا فِقَفا الـَّبِلَّ قالسِّ

َْشَقاِء ُكؾَِّفا ْٕ ًُ وا مِـُْف، قْجِف َتْرِك َما َتَركُ وَبِؼَل الـََّظُر فِل و ا ِّ ِٓ:وََِذَر ُِ  ِجَه

َُا(: ُٖ ْختَِصاَص، وَأْن َيْعَتِؼدُ  )َأَحُد
ِ
ِة َيَسُع فِقَفا َذلَِؽ ُكؾ ُف: قَأنَّ َمْرَتَبَة الـ بُ وا فِقِف آ

ـَ اْلَبْرَكِة قِد َما اْلَتَؿُس قُج قلِْؾَؼْطِع بِ 
اَلُم َكاَن كُ وا مِ ُف َطَؾْقِف السَّ َكَّ

ِ
ًرا ُكؾ ُف فِل قاْلَخقِْر: ٕ

ـِ اْلَتَؿَس وَضاِهِرِه  ـَ وًرا: قمِـُْف كُ  َباصِـِِف، َفَؿ
َجَدُه َطَؾك َأيِّ ِجَفٍة اْلَتَؿَسُف: بِِخاَلِف َغْقِرِه مِ

ِة:  ُمَّ ْٕ ـْ كُ و   فنكفا
ْقتَِداِء بِِف قإِْن َحَصَؾ َلُف مِ

ِ
َٓ َيْبُؾُغ وِر آ ُف    ْهتَِداِء بَِفْديِِف َما َشاَء الؾَّ

ِ
آ

ا بِِف: قَٓ ُيَؼاِرُبُف َفَصاَر َهَذا الـَّ و، اِزيِف فِل َمْرَتبَتِفِ قَمْبَؾَغُف َطَؾك َحاٍل تُ  ُع ُمْخَتصًّ

َْرَبِع،  ْٕ َطَدِم واِهبَِة َكْػَسَفا َلُف، قإِْحاَلِل ُبْضِع الْ وَكاْختَِصاِصِف بِـَِؽاِح َما َزاَد َطَؾك ا

 ِشْبِف َذلَِؽ.وَجاِت. . . وِب اْلَؼَسِؿ َطَؾك الزَّ قُج و

َٓ يَ  ِك َطَؾك َأَحِد تِْؾَؽ َفَعَؾك َهَذا اْلَؿْلَخِذ:  ْقتَِداُء بِِف فِل التََّبر 
ِ
ـْ َبْعَدُه آ ِصح  لَِؿ

َياَدةِ وَها، قَكحْ وِه قُج قالْ  ْقتَِداُء بِِف فِل الزِّ
ِ
ـِ اْقَتَدى بِِف َكاَن اْقتَِداُؤُه بِْدَطًة، َكَؿا َكاَن آ َم

 ٍة بِْدَطًة.قَطَؾك َأْرَبِع كِْس 

َٓ َيْعتَ  )ايجَّاِْٞ(: ْختَِصاَص، وِؼدُ َأْن 
ِ
َرائِِع: قَلؽِـَُّفْؿ َتَركُ وا آ ـْ َباِب الذَّ

ا َذلَِؽ مِ

َثاِر قَخ  ْٔ َباِع ا َم ِذْكُرُه فِل اتِّ ـْ َأْن ُيْجَعَؾ َذلَِؽ ُسـًَّة: َكَؿا َتَؼدَّ
ـْ َذلَِؽ، أَ وًفا مِ  والـَّْفِل َط

، بَ  َٓ َتْؼَتِصُر فِل َذلَِؽ َطَؾك َحد  َة  َنَّ اْلَعامَّ
ِ
ُتَبالُِغ بَِجْفؾَِفا فِل وَد، وُز فِقِف اْلُحدُ وْؾ َتَتَجإ

ِك بِِف َتْعظِقٌؿ  َؿا اْطَتَؼَد فِل اْلتَِؿاِس اْلبََرَكِة، َحتَّك ُيَداِخَؾَفا لِْؾُؿَتَبرَّ ، َفُربَّ ـِ اْلَحدِّ َيْخُرُج بِِف َط

ِك بِِف َما َلْقَس فِقِف،  ُك هُ واْلُؿَتبَرَّ ََجؾِِف َقَطَع ُطَؿرُ واْلِعَباَدِة،  َأْصُؾ  قَهَذا التََّبر 
ِ
ٕ  

تِل بُ  َجَرَة الَّ ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قيَِع َتْحَتَفا َرُس قالشَّ
(1)

َ  ق، َبْؾ هُ  ْٕ َثاِن فِل وَكاَن َأْصَؾ ِطَباَدِة ا

طـدكا مـ  قهوكس: قفقف قال طقسك بـ يو(، 42رقؿ ) الـفل طـفاوالبدع  ضاح يفوأخرجف ابـ َ(1)

ابـ أبل شقبة و(، 2/111أخرجف ابـ سعد )ون، طـ كافع، فذكر ذلؽ طـ طؿر. قحديث ابـ ط

  يف ، ابـ طؿر قد ثبت طـو.  ( بسـد صحقح إىل كافع، لؽـ كافًعا مل يدرك طؿر2/375)
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َقِر  ، َفَخاَف ُطَؿُر  َُمِؿ اْلَخالِقَِة   َحْسَبَؿا َذَكَرُه َأْهُؾ السِّ ْٕ فِل  َأْن َيَتَؿاَدى اْلَحاُل  ا

ـْ دُ 
َجَرِة َحتَّك ُتْعَبَد مِ اَلِة إَِلك تِْؾَؽ الشَّ ؾِ قِن الؾَِّف، َفَؽَذلَِؽ َيتَِّػُؼ ِطـَْد التَّ والصَّ َقْد و ،غ 

ـُ  َج اْب ِِِؼل ْهٍب فِ وَخرَّ ـْ َحِديِث يُ  َٗجا
ـِ ِشَفاٍب: َقاَل: قمِ ـِ اْب ـِ َيِزيَد، َط ُكَس ْب

َْكَصارِ  ْٕ ـَ ا
َثـِل َرُجٌؾ مِ ِف  َل ق: َأنَّ َرُس َحدَّ َل أَ قتَ إذا  َكانَ » ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ ـْ  وضَّ َؿ: اْبَتَدَر َم َتـَخَّ

ـَ قَح  ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ا َرآُهْؿ قا بِِف ُجؾُ قَمَسحُ وُه، قُكَخاَمَتُف، َفَشِربُ وَءُه قُض وَلُف مِ َدُهْؿ، َفَؾؿَّ

اْلَبَرَكَة بَِذلَِؽ، وَر قا: َكْؾَتِؿُس الط فُ ق، َقالُ «؟َن َهَذاقلَِؿ َتْػَعؾُ »َن َذلَِؽ: َسَلَلُفْؿ: قْصـَعُ يَ 

َف » :ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَفَؼاَل َرُس  ـُْؽْؿ ُيِحبُّ الؾا ـْ َكاَن ِم ْلُقَمدِّ و، : َفْؾَقْصُدِق اْلَحِديَث َلفُ قَرسُ وَم

ََماَكَة،  ْٕ  .(1)«َٓ ُيْمِذ َجاَرهُ وا

َ  قَفنِْن َصحَّ َهَذا الـَّْؼُؾ: َففُ  ْٕ ى َما هُ وَلك َتْرَكُف، وُمْشِعٌر بَِلنَّ ا َكُد  قَأْن َيَتَحرَّ ْٔ ا

ـْ و
َْحَرى مِ ْٕ ِة َكْػِسِف.وَضائِِػ التَّْؽؾِقِػ، وا ْكَساَن فِل َخاصَّ  َٓ َيْؾَزُم اإْلِ

ْقَقِة َلْؿ يَ و ـْ َقبِقِؾ الر 
َّٓ َما َكاَن مِ ِف إِ ـْ َذلَِؽ ُكؾِّ

ُجِؾ  وَما َيْتَبُعَفا، أَ وْثُبْت مِ ُدَطاِء الرَّ

 ِل الؾَِّف.قْجٍف َسَقْلتِل بِحَ ولَِغْقِرِه َطَؾك 

: َأْن َتؽُ  ـِ ـَ َأْمَرْي َرًة َبْق
ـْ َأْصؾَِفا َدائِ َن قَأْن َتؽُ و، َطةً وَن َمْشرُ قَفَؼْد َصاَرِت اْلَؿْسَلَلُة َم

ُف َأْطَؾُؿ.وبِْدَطًة، َفَدَخَؾْت َتْحَت ُحْؽِؿ اْلُؿَتَشابِِف،   هاالؾَّ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان مل يجتؿع مـا اثـان طىل الشجرة. يعـل: قكف قال: لؿا كان العام الؿؼبؾ مـ بقعة الرضأ البخاري =

 يفون أي شجرة هل. قال ابـ طؿر: رمحة مـ اهلل. قا ٓ يعرفوصاروا فقفا، قأهنؿ اختؾػ

الظاهر،  قففذا ه أكف قال: كسقـا مؽاهنا مـ العام الؿؼبؾ.،  طـ الؿسقب بـ حزن الصحقحقـ

يف   قد ضعػف إلباينوا مؽاهنا: فقدل هذا طىل ضعػ أثر طؿر، قمل يعرف،  أنَّ الصحابة

: فنكف ُيحؿؾ طىل أنَّ أكاًسا زيـ لفؿ . ولق فرض صحة أثر طؿر (93)ص حذير الساجدت

 الشقطان بتحديد شجرة فظـقها هل، فجعؾقا يتعبدون اهلل طـدها، فلمر بؼطعفا.

َنَصقخَافزهريَمبفم,َوملَيذـرَأكهَصحاِب.عقػ: إسـاده ضعقػ: ٕض (1)

( مـ صريؼ 9114(، ومـ صريؼف البقفؼل يف شعب اإليؿان )11/7وقد أخرجف طبد الرزاق )

 معؿر، طـ الزهري، قال: حدثـل مـ ٓ أهتؿ مـ إكصار... فذكره.
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هل أهنا مـ والصحقح بال ريب،  قل هوجف إقال عبد اهلل عافاه اهلل: ىقال أب

 فقؼ.قباهلل التولؿا ذكره الشاصبل رمحف اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصصقاتف قخص

  ب؟َطتخٚاجب، َٚطأي١: ٌٖ ٖٓاى تربى  5
ضة، والؿػر اجبة، كالصالةقالتبرك بالعبادات ال قاجب هقالتبرك الكعؿ، 

التبرك بالعبادات  قالتبرك الؿستحب هو، ذلؽ قكحوصقام رمضان...، و

 الؿستحبة.

َٓا بصف١ ايربن١؟ٛضؤاٍ: ٌٖ ٜ 6  صف زبَُّ
ـا بصقاب: يقجال لف قدلقؾف قو، التعايلوتعاضؿ، معـاها: الوػة التبارك، صػ رب 

 ٻ ٻ ٱ﴿لف: ققو، {13}ادًمنون: [   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]تعاىل: 

 .{1}ادلك: [ ٻ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لف تعاىل: قدلقؾف قوصػ بصػة الؿباركة، قيو

لف: ققو، {1}اإلرساء: [ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

ق بالبركة يؼال فقف: قإذا ُدطل لؿخؾو، {31}مريم: [ ڳ گ گ گ گ﴿

صػة وٓ يؼال: تبارك اهلل يف فالن: ٕنَّ صػة التبارك ذاتقة، و بارك اهلل يف فالن.

  متعدية. الؿباركة
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ـْ َأبِ     قُل ُس َقاَل: َقاَل رَ   ُهَرْيَرةَ  لوَط

ِ
َقاَل اهلُل َتَباَرَك : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْركِ  :وَتَعاَلك ـِ الشِّ َرَكاِء َط ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل  ،َأَكا َأْغـَك الش  َغقِْري َتَرْكتُُف   َأْشَرَك فِقِف َمِعَل َم

 .(1)َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ  .«وِشْرَكفُ 

ـْ َأبِ و  ـِ الـَّبِلِّ  ُهَرْيَرةَ  لَط ـَارِ »  :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ، َط ي  ،َتِعَس َطْبُد الدِّ

ْرَهِؿ، و ، اْكَتَؽَس وإِْن َلْؿ ُيْعَط َسِخَط َتِعَس وإِْن ُأْططَِل َرِاَل َطْبُد اْلَخِؿقَصِة، وَطْبُد الدِّ

ِف َأْشَعَث َرْأُسُف ُمْغبَ قإَِذا ِشقَؽ َفاَل اْكَتَؼَش صُ و ـَاِن َفَرِسِف فِل َسبِقِؾ الؾا ٍة بَك لَِعْبٍد آِخٍذ بِِع را

اَقِة، إِِن وَقَدَماُه، إِْن َكاَن فِل اْلِحَراَسِة َكاَن فِل اْلِحَراَسِة،  اَقِة َكاَن فِل السا إِْن َكاَن فِل السا

ْع واْسَتْلَذَن َلْؿ ُيْمَذْن َلُف،   (.2688أخرجف البخاري ) «إِْن َشَػَع َلْؿ ُيَشػا

 َطا٥ٌ ايعكٝد٠ املطتفاد٠ َٔ اذتدٜجني

 ٤.تعسٜف ايسٜا   1
 ،مـ الرؤية مشتؼٌّ  ق: ه(6499)اٌفرخيفابـ حجر  قال الحافظ

الػرق بقـف ون صاحبفا وفقحؿد ،العبادة لؼصد رؤية الـاس لفا رالؿراد هبا إضفاو

 ،السؿعة لؿا يسؿع كالؼراءةو ،كالصالة ،رى مـ العؿؾالرياء لؿا يُ  بقـ السؿعة: أنَّ و

 ه.ايدخؾ يف ذلؽ التحدث بؿا طؿؾفو ،الذكرو ،طظقالو

 ٕ أصػس.َٛا ٜهٚ ،ٕ َٓ٘ غسّنا أنربٛبٝإ َا ٜهَٚطأي١: حهِ ايسٜا٤  2
 (:1)حديث/ احلىُوَ ىجاِغ اٌؼٍ ّمقال الحافظ ابـ رجب 

ا، بحقث ٓ يراد بف محًض  ن رياءً قفتارة يؽ اػٍُ أْ اٌؼًّ ٌغًن اهلل ألغاَ:و

ي، كحال الؿـافؼقـ يف صالهتؿ، كؿا قال اهلل قققـ لغرض دكققى مراآت الؿخؾقس

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ]: جؾوطز 

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ]قال تعاىل: و ،{137}النساء: [ژ

 (.2985أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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ار صػ اهلل تعاىل الؽػوكذلؽ و، {6-3}اداعون: [ڇ ڇ ڇ   ڇ چ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ لف:قبالرياء يف ق

 .{31}األىفال: [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

قد و، الصقاموهذا الرياء الؿحض ٓ يؽاد يصدر مـ مممـ يف فرض الصالة و

التل يتعدى  وؿال الظاهرة، أغقرمها مـ إطوالحج،  واجبة أقيصدر يف الصدقة ال

أن صاحبف وهذا العؿؾ ٓ يشؽ مسؾؿ أكف حابط، واإلخالص فقفا طزيز، فنن  كػعفا،

 ه.ابةقالعؼويستحؼ الؿؼت مـ اهلل 

 ( ما كصف: 1/749) ي اٌٍجٕح اٌذائّحوفرا ّمو

ٓ وٓ صام وٓ ذلؽ ما صىل قلوكان ٓ يليت بلصؾ العبادة إٓ رياء إذا  أما

الؿـافؼقـ الذيـ قال اهلل  مـ قهومشرك شركا أكبر،  قٓ قرأ الؼرآن ففو ،اهلل ذكر

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ]فقفؿ: 

 ک ک ڑ ڑ﴿{137}النساء: [   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڭ ڭ ڭ ۓ﴿أية، إىل أن قال:  {133}النساء: [ گ گ گ گ ک ک

 ۅ ۋ ۋ﴿ ،{132}النساء: [ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

لف تعاىل يف الحديث قصدق فقفؿ قو ،{136}النساء: [ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

مـ طؿؾ طؿال أشرك معل فقف غقري تركتف أكا أغـك الشركاء طـ الشرك، »الؼدسل 

 ه  ااه مسؾؿ يف صحقحف.ور «فشركو

 اإلفتاءوث العؾؿقة قالؾجـة الدائؿة لؾبح

طبد العزيز بـ  *طبد الرزاق طػقػل  *طبد اهلل بـ غديان  *د قبـ قع طبد اهلل

 .طبد اهلل بـ باز
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 :قال الحافظ ابـ رجب 

ص قشاركف مـ أصؾف، فالـصفنن  ،(1)يشاركف الرياءون العؿؾ هلل، قتارة يؽو

 .صف أيضاقحبوالصحقحة تدل طىل بطالكف 

ل اهلل تبارك قيؼ» :قال ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل، طـ أبل هريرة  ُصذُخ ِغٍ يفو

مـ طؿؾ طؿال أشرك فقف معل غقري، تركتف  تعالك: أكا أغـك الشركاء طـ الشرك،و

 .«شريؽفو

ثؿ ذكر -، «لؾذي أشرك قهوفلكا مـف بريء، »لػظف: و ،جف ابـ ماجفخرّ و 

 ؿ قال:ث -أحاديث يف كػس الؿعـك

ل اهلل قبنسـاد جقد طـ أبل أمامة الباهظ: أن رجال جاء إىل رسخرج الـسائل و

ل اهلل قالذكر؟ فؼال رسول اهلل، أرأيت رجال غزا يؾتؿس إجر قفؼال: يا رس ،ملسو هيلع هللا ىلص

، «ٓ شلء لف»: - ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللقل لف رسقفلطادها ثالث مرات، يؼ .«ٓ شلء لف» :ملسو هيلع هللا ىلص

  .«جففول بف ابتغو، إٓ ما كان لف خالصا إن اهلل ٓ يؼبؾ مـ العؿؾ»ثؿ قال: 

: باصال ء مـ الرياء كانلخالطف شإذا  أن العؿؾوا الؿعـك، ي طـف هذومؿـ رو

سعقد بـ والحسـ، والدرداء،  قأبوـفؿ: طبادة بـ الصامت، ػ، مصائػة مـ السؾ

 غقرهؿ.والؿسقب، 

إن كان فقف خالف طـ بعض وٓ كعرف طـ السؾػ يف هذا خالفا، و

 الؿتلخريـ.

أخذ شلء  وفنن خالط كقة الجفاد مثال كقة غقر الرياء، مثؾ أخذ أجرة لؾخدمة، أ

صذُخ  يفو يبطؾ بالؽؾقة، ملوالتجارة، كؼص بذلؽ أجر جفادهؿ،  ومـ الغـقؿة، أ

 أثـاء العبادة، فنذا كاكت العبادة متصؾة بعضفا ببعض: بطؾت العبادة إذا دخؾ الرياء طىل اإلكسان يفَ(1)

ا، كلن يرائل يف الطقإن كاكت العبادة مـػصؾة: كلن يؽوكؾفا كالصالة،  يف السعل، واف، أقن َحجًّ

أما إذا وٓ يبطؾ الحج، ففذا التػصقؾ إذا استرسؾ يف الرياء، واف فؼط، قفقعقده: ٕكف يبطؾ طؾقف الط

 . لؾعثقؿقـ ل الؿػقدقالؼ اشرة: فال شلء طؾقف. اكظر:دفعف مب
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ا غـقؿة، قغـؿإذا  إن الغزاة»قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص، طـ الـبل وطـ طبد اهلل بـ طؿر ُِغٍ

 .«ا شقئا، تؿ هلؿ أجرهؿقمل يغـؿفنن  ثؾثل أجرهؿ، اقتعجؾ

اده طرضا مـ الدكقا أكف قد ذكركا فقؿا مضك أحاديث تدل طىل أن مـ أراد بجفو

 لة طىل أكف مل يؽـ لف غرض يف الجفاد إٓ الدكقا.قهل محؿوٓ أجر لف، 

الؿؽاري أجرهؿ طىل قدر ما يخؾص مـ والؿستلجر والتاجر  قال اإلمام أمحد:و

 مالف ٓ يخؾط بف غقره.وـ جاهد بـػسف ن مثؾ مقٓ يؽوكقتفؿ يف غزاهتؿ، 

مل يخرج ٕجؾ الدراهؿ فال بلس إذا  فقؿـ يلخذ جعال طىل الجفاد: :قال أيضاو

 أططل شقئا أخذه.فنن  أن يلخذ، كلكف خرج لديـف،

ضف اهلل ق، فعوأمجع أحدكؿ طىل الغزإذا  ، قال:وي طـ طبد اهلل بـ طؿروكذا رو

إن مـع درمها مؽث، وؿ إن أططل درمها غزا، أما إن أحدكورزقا، فال بلس بذلؽ، 

 فال خقر يف ذلؽ.

 ، فال أرى بلسا.وكاكت كقة الغازي طىل الغزإذا  زاطل:وكذا قال إو

قد وطـ غقره،  وطـ كػسف، أ هؽذا يؼال فقؿـ أخذ شقئا يف الحج لقحج بف: إماو

ٓ تؿام  قحج التاجر: هوحج إجقر وي طـ مجاهد أكف قال يف حج الجؿال ور

الحج  قل طىل أن قصدهؿ إصظ كان هقهذا محؿورهؿ شلء، قيـؼص مـ أج

 ن التؽسب.ود

كان فنن  أما إن كان أصؾ العؿؾ هلل، ثؿ صرأت طؾقف كقة الرياء،و :قال 

 .دفعف، فال يضره بغقر خالفوا خاصرً 

اعرشعً ِؼٗ، و لْ واْ أصً اٌؼًّ هلل، مث عشأخ ػٍُٗ ُٔح اٌشَاء 

يف ذلؽ اختالف بقـ العؾؿاء مـ السؾػ قد حؽاه اإلمام  ؟جياصي ػًٍ أصً ُٔرٗ

ىل، وأكف يجازى بـقتف إورجحا أن طؿؾف ٓ يبطؾ بذلؽ، و ابـ جرير الطبري،وأمحد 

 غقره.وي طـ الحسـ البصري ومر قهو
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لف، كالصالة وبل يف طؿؾ يرتبط آخره قذكر ابـ جرير أن هذا آختالف إكؿا هو

كشر العؾؿ، وإكػاق الؿال والذكر والحج، فلما ما ٓ ارتباط فقف كالؼراءة والصقام و

 يحتاج إىل تجديد كقة.وء الطارئة طؾقف، يـؼطع بـقة الريا فنكف

ز تركف قٓ يجور الصػ، قالجفاد يؾزم بحضفنن  ٓ يرد طىل هذا الجفاد،و

 حقـئذ، فقصقر كالحج.

ب ققؾ خالصا، ثؿ ألؼك اهلل لف الثـاء الحسـ يف طؿؾ العؿؾ هللإذا  فلما :قال 

 ذلؽ. هاستبشر بذلؽ، مل يضرورمحتف، والؿممـقـ بذلؽ، فػرح بػضؾ اهلل 

أكف سئؾ طـ الرجؾ يعؿؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا الؿعـك جاء حديث أبل ذر، طـ الـبل و

خرجف  .تؾؽ طاجؾ بشرى الؿممـيحؿده الـاس طؾقف، فؼال: والخقر العؿؾ هلل مـ 

 .مسؾؿ

هبذا و .«طؾقف الرجؾ يعؿؾ العؿؾ هلل فقحبف الـاس»طـده: و جف ابـ ماجفخرّ و

 غقرهؿ.و، الطبرير ابـ جريويف، قإسحاق بـ راهوالؿعـك فسره اإلمام أمحد، 

ابـ ماجف مـ حديث أبل هريرة: أن وكذلؽ الحديث الذي خرجف الترمذي و

، فؼال: (1)اصؾع طؾقف أطجبففنذا ل اهلل، الرجؾ يعؿؾ العؿؾ فقسره، قرجال قال: يا رس

 مؾخًصا.ه .ا(2)«أجر العالكقةو: أجر السر، لف أجران»

قد فسر بعض أهؾ العؾؿ هذا الحديث فؼال: إذا و(: 2384قال الترمذي يف الســ طؼب الحديث ) (1)

 أكتؿ شفداء اهلل ّم»: ملسو هيلع هللا ىلصل الـبل قاصؾع طؾقف فلطجبف فنكؿا معـاه أن يعجبف ثـاء الـاس طؾقف بالخقر لؼ

بثـاء الـاس طؾقف، فلما إذا أطجبف لقعؾؿ الـاس مـف  قـاس طؾقف لفذا لؿا يرجفقعجبف ثـاء ال «إرض

قال بعض أهؾ العؾؿ: إذا اصؾع طؾقف فلطجبف رجاء أن ويعظؿ طؾقف ففذا رياء. والخقر لقؽرم طىل ذلؽ 

 .قرهؿ ففذا لف مذهب أيضان لف مثؾ أجقيعؿؾ بعؿؾف فقؽ

(، والترمذي 4226(، وابـ ماجف )2552قالسل )ضعقػ، الراجح إرسالف: أخرجف أبق داود الط (2)

سـان الشقباين، طـ ل سعقد بـ سـان أب(، مـ صريؼ 375(، وابـ حبان )8921(، والبزار )2384)

ـْ َأبِل َصالٍِح   ، طـ أبل هريرة بف.حبقب بـ أبل ثابت، َط

  .وسعقد بـ سـان، طـده أخطاء وأوهام، وقد أخطل يف الحديث: فنن الراجح فقف اإلرسال
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 :(1/344) ِذاسض اٌغاٌىٌنّم  ابـ الؼقؿ اإلمام قال

 ،الحؾػ بغقر اهللو ؼ،التصـع لؾخؾو ،(1)قر الرياءِس قَ  ؽَ  فَ  ،أما الشرك إصغرو

ما و .بؽوأكا باهلل و .مـؽوهذا مـ اهلل و .شئتوشاء اهلل  ما) :ل الرجؾ لؾرجؾققو

 (،كذاوأكت مل يؽـ كذا وٓ اهلل قلو .طؾقؽوكؾ طىل اهلل قأكا متو .أكتويل إٓ اهلل 

 (2)اكتفك .مؼصدهوأكبر بحسب حال قائؾف  ان هذا شركً ققد يؽو

 جٌ.ٍٚ ايعٌُ عٓد اهلل عص ٛط قبٚغس 3
كؿا  كذلؽ الؿتابعةو ،لفققبولصحة العؿؾ  ٓ خالف أن اإلخالص شرطٌ و

 ،{7}ادلك: [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ لف تعاىل:قيف ق  بـ طقاض قال الػضقؾ

إذا  بف؟ قال: إن العؿؾقأصوبف. ققؾ: يا أبا طظ، ما أخؾصف، قأصو، قال: أخؾصف

 ،مل يؼبؾ  يؽـ خالًصا:ملو، اًباقإذا كان صومل يؼبؾ،  :اًباقمل يؽـ صو كان خالًصا،

 (3).اب ما كان طىل السـةقالصو ،فالخالص ما كان هلل ،اابً قا صن خالًص قحتك يؽ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غقره طـ حبقب بـ أبل ثابت، طـ أبل وى إطؿش، وقد رو ،هذا حديث غريب: قال الترمذي  =

 ها.طؿش مل يذكروا فقف طـ أبل هريرةأصحاب إو ،مرسال ملسو هيلع هللا ىلصصالح، طـ الـبل 

 (.276العؾؾ )ه وقال أبق حاتؿ: الصحقح طـدي مرسؾ.ا

ل، طـ إطؿش، طـ ل مـ قاقالصحقح مـ ذلؽ قو(: 1499) العؾؾوقال الدارقطـل يف 

 حبقب، طـ أبل صالح مرسال.

ڇ  ﴿أكف مـافؼ، كؿا قال تعاىل: وكالمف هذا يعـل أن كثرة الرياء مـ الشخص تدل طىل فساد باصـف،  (1)

، فؽثرة الرياء [142﴾ ]الـساء: ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 مـ الشخص تدل طىل أكف مـافؼ كػاًقا أكبر.

 (.1/344) مدارج السالؽقـ مـ (2)

طـد  تػسقره ي يفقالبغو(، 1/72) الحؽؿوم قجامع العؾ . إثر ذكره ابـ رجب يفصحقحَ(3)

ـُ أبل الدكقا يف و، [2]الؿؾؽ:﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿لف تعاىل: قق قد أسـده اب

( طـ محؿد بـ طظ بـ شؼقؼ، طـ إبراهقؿ بـ إشعث، طـ الُػضقؾ بـ 22) اإلخالص كتابف

ى بعَض ورو، الؾسان ثَِّؼ كؿا يفوقد وخادم الُػَضقؾ،  قإبراهقؿ بـ إشعث هوطقاض بف، 

 الؿـؽرات.



 152     ذكر بعض شبهات الصوفوة وادْشكي 

 ٕ ايسجٌ خمًّصا؟َٛت٢ ٜه 4 
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (:18/262) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِف َفَؼْد َتؽَ و ـِ لِؾَّ ي تِل ِهَل إْخاَلُص الدِّ ا الـِّقَُّة الَّ َها َأمَّ َحدِّ وؾََّؿ الـَّاُس فِل َحدِّ

َٓ ُيَبالِل لَ  قِل َبْعِضِفْؿ: الُؿْخؾُِص هُ قاإِلْخاَلِص َكؼَ  َخَرَج ُكؾ  َقْدٍر َلُف فِل  قالَِّذي 

ِف َطزَّ قُقؾُ  ـْ َأْجِؾ َصاَلِح َقْؾبِِف َمَع الؾَّ
ؾَِع الـَّاُس َطَؾك و ،َجؾَّ وِب الـَّاِس مِ َٓ ُيِحب  َأْن َيطَّ

ـْ َطَؿؾِفِ َمثَ 
رِّ مِ قِؾ الذَّ

. و ،اقِ ـِ ـْ َكاَلمِِفْؿ الَحَس
 َأْمَثاِل َذلَِؽ مِ

ـُ اإِلْخاَلَص فِل َسائِِر إَْطَؿال ّـَ َكاَلَمُفْؿ َيَتَضؿَّ
ـْ َسائِِر و ،َِلؽِ

َٓ َيَؼُع مِ َهَذا 

ـَ ُيْخؾُِص  ،الـَّاسِ  ـْ َأْكثَِرِهْؿ َبْؾ َغالُِب الُؿْسؾِِؿق
َٓ َيَؼُع مِ ـْ قَبْؾ 

َن لِؾَِّف فِل َكثِقٍر مِ

ِم َشْفِر َرَمَضاَن َفَغالُِب قمِثَْؾ َص  َأْطَؿالِِفْؿ َكنِْخاَلِصِفْؿ فِل إَْطَؿاِل الُؿْشتََرَكِة َبْقـَُفؿْ 

ـَ َيُص  ـْ َداو ،َكُف لِؾَّفِ قمُ قالُؿْسؾِِؿق ؾَ وَكَذلَِؽ َم ِف َطزَّ  فنكفاِت قَم َطَؾك الصَّ َّٓ لِؾَّ َٓ ُيَصؾِّل إ

ـْ َلْؿ ُيَحافِْظ َطَؾْقَفا َفنِكََّؿا ُيَصؾِّل َحَقاًء أَ و ِة ُدْكقَ  وِرَياًء أَ  وَجؾَّ بِِخاَلِف َم ةٍ قلِِعؾَّ لَِفَذا و :يَّ

: وفِقَؿا رَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  ُجَؾ َيْعَتاُد الَؿْسِجَد َفاْشَفُد »اُه التِّْرمِِذي   :يَمنا َلُف بِاإْل وإَذا َرَأْيُتْؿ الرا

َف َتَعاَلك َيؼُ فنن   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ُل: قالؾا

ـْ َلْؿ و. (1)«أَيةَ  {51}التوبة: [ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ َم

َّٓ بِ  َّٓ لِؾَّفِ  فنكفاْغتَِساٍل وِء قُض قُيَصؾِّ إ اُه َأْحَؿد وفِقَؿا رَ  ملسو هيلع هللا ىلصلَِفَذا َقاَل و َٓ َيْػَعُؾ َذلَِؽ إ

ـْ َحِديِث ثو
ـُ َماَجف مِ ُف َقاَل: قاْب ـْ َتْحُص وا قاْسَتِؼقؿُ »بان َطـُْف َأكَّ ا َأنا َخْقَر قاْطَؾؿُ و ،اقَل

اَلةُ  ـٌ ِء قُا قَٓ ُيَحافُِظ َطَؾك الو ،َأْطََملُِؽْؿ الصا ٓا ُمْمِم ـَ الَعبِْد قُض قالفنن  (2)«إ َء ِسرٌّ َبْق

ِف َطزَّ و ـَ الؾَّ َحاَفَظ َطَؾْقِف َلْؿ فنذا َٓ َيْدِري بِِف َأَحٌد وُه ؤقُض وَقْد َيـَْتِؼُض و َجؾَّ وَبْق

(، وغقرهؿ، وهق مـ 3193(، والترمذي )1259(، والدارمل )11651أخرجف أمحد ) اعقػ: (1)

ودراج بـ سؿعان فقف ضعػ:  .بف دراج أبل السؿح، طـ أبل الفقثؿ، طـ أبل سعقد الخدريصريؼ 

 ؿا رواه طـ أبل الفقثؿ.ٓسقؿا فق

، (، وغقرهؿ، مـ حديث ثقبان 277(، وابـ ماجف )681(، والدارمل )22378أخرجف أمحد ) (2)

 وهق حديث صحقح.
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ِف ُسْبَحاَكُف  َّٓ لِؾَّ َٓ َيؽُ وُيَحافِْظ َطَؾْقِف إ ـْ َكاَن َكَذلَِؽ  َّٓ ُمْممِـًا قَم ْخاَلُص فِل اوُن إ إْلِ

ي َأَقؾ  مِـُْف فِل الِعَباَداِت الَبَدكِقَِّة  لَِفَذا َقاَل فِل الَحِديِث الُؿتََّػِؼ َطَؾك والـَّْػِع الُؿَتَعدِّ

تِِف:  ِف »ِصحَّ ُفْؿ اهلُل فِل ضِؾِّ َٓ ضِ قيَ َسْبَعٌة ُيظِؾُّ فُ َم  ٓا ضِؾُّ  .الَحِديَث  «ؾا إ

ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال  فا٥د٠:  (:12/277) يوِع اٌَفَراىَِِج

َياِء و ـَ الرِّ ـْ َباِب اإِلْشَراِك بِاْلَخْؾِؼ وَكثِقًرا َما َيْؼِرُن الـَّاُس َبْق
َياُء مِ اْلُعْجِب َفالرِّ

ـْ َباِب اإِلْشَراِك بِالـَّػْ و
ُؼ قَ و ،سِ اْلُعْجُب مِ َٓ ُيَحؼِّ َلُف: قَهَذا َحاُل الُؿْسَتْؽبِِر َفاْلُؿَرائِل 

ُؼ قَ و {2}الفاحتة: [ ٿ ٿ﴿ َٓ ُيَحؼِّ  {2}الفاحتة: [ٿ ٿ﴿َلُف: قاْلُؿْعَجُب 

َؼ قَ  ـْ َحؼَّ َياءِ  {2}الفاحتة: [ ٿ ٿ﴿َلُف: قَفَؿ ـْ الرِّ َؼ قَ و ،َخَرَج َط ـْ َحؼَّ  ٿ﴿َلُف قَم

ـْ اإِلْطَجاِب  َخَرَج  {2}الفاحتة: [ٿ َثاَلٌث »ِف: وفِل الَحِديِث الَؿْعرُ وَط

ـَْػِسفِ وى ُمتاَبٌع قهَ و: ُشح  ُمَطاٌع ُمْفؾَِؽاٌت  ِء و. (1)«إِْطَجاُب الَؿْرِء بِ َٓ ـْ َهُم
ِء وَشرٌّ مِ َٓ َهُم

َٓ َتؽُ  ـْ  ِف َبْؾ َيْعُبُد َغْقَرُه اْستِ  َٓ وُن ِطَباَدُتُف لِؾَِّف قَم ـُ َغْقَرُه وَعاَكُتُف بَِالؾَّ ِء وَيْسَتِعق َٓ َهُم

ـْ القالُؿْشِركُ 
.قَن مِ ـِ  هاْجَفْق

 ّفا َٔ ايسٜا٤.َٛطأي١: اذترز َٔ تسى ايعٌُ ايصاحل؛ خ 5
ُّ َكََم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (:23/175) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ َكاَن َلُف و َحك أَ ورُ ْرٌد َمْش وَم ـْ َصاَلِة الض 
 فنكف :َغقِْر َذلَِؽ  وقَِقاِم َلْقٍؾ أَ  وٌع مِ

قِف َحْقُث َكاَن  َْجِؾ كَ  :عَ وْرَدُه الَؿْشرُ وَٓ َيـَْبِغل َلُف َأْن َيَدَع وُيَصؾِّ
ِ
ـَ الـَّاسِ قٕ إذا  كِِف َبْق

ِف َمَع اْجتِ  ا لِؾَّ ُف َيْػَعُؾُف ِسرًّ ـْ َقْؾبِِف َأكَّ
َياِء َطؾَِؿ اهلُل مِ ـْ الرِّ

ُمْػِسَداِت وَفاِدِه فِل َساَلَمتِِف مِ

َْجِؾ الـَّاِس ِرَياٌء و :اإِلْخاَلصِ 
ِ
ـُ ِطَقاٍض: َتْرُك الَعَؿِؾ ٕ اْلَعَؿُؾ ولَِفَذا َقاَل الُػَضْقؾ ْب

َْجِؾ الـَّاِس ِشْرٌك. 
ِ
ِذي َتؽُ وٕ تِل َيْستَ قفِْعُؾُف فِل َمَؽاكِِف الَّ ـُ بَِفا َطَؾك ُن فِقِف َمِعقَشُتُف الَّ ِعق

ـْ َأْن َيْػَعَؾُف َحْقُث َتَتَعطَُّؾ َمِعقَشُتُف 
ِف َخْقٌر َلُف مِ فنن  َيْشَتِغُؾ َقْؾُبُف بَِسَبِب َذلَِؽ وِطَباَدِة الؾَّ

 إوسط(، والطبراين يف 847(، والدوٓبل يف الؽـل )7293، و6491أخرجف البزار ) (1)

 الصحقحةظر ، وهق حديث صحقح بشقاهده. واك(، وغقرهؿ مـ حديث أكس 5452)

(1812.) 
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اَلَة ُكؾََّؿا َكاَكْت َأْجَؿَع لِْؾَؼْؾِب  ـْ الوالصَّ

ِٓ واِس َكاَكْت َأْكَؿَؾ. قْس قَأْبَعَد مِ ِٓ ََٔهً َػ َِ

ٍِِش َِِشُدوَِِشُش َأ  ُٗ ُُ َِٕه ََاٌء َف ٌَِه ِس َّ َر ِٗ َأ ِّ َُّجشَِّد َصِػ ِٓ وٍع ِت ِِ  ِٗ ُِ  ٍٖ:ىُجوْد َػٍَ

َٖا: َٓ ُيـَْفك َطـَْفا َخ وَأنَّ إَْطَؿاَل الَؿْشرُ  َأَحُد َياِء َبْؾ ُيْمَمُر بَِفا قَطَة  ـْ الرِّ
ًفا مِ

ْخاَلِص فِقَفا و ـُ وبِاإْلِ ـْ َيػْ إذا  َكْح ُف َيْػَعُؾَفا ِرَياًء وَعُؾَفا َأْقَرْرَكاُه َرَأْيـَا َم إِْن َجَزْمـَا َأكَّ

ـَ َقاَل اهلُل فِقِفْؿ:قَفاْلُؿـَافِؼُ  ِذي  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ] َن الَّ

 [   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ِء َكاَن الـَّبِل   {137}النساء: َٓ ـِ كَ وَكُفْؿ َطَؾك َما ُيْظِفرُ وَن ُيِؼر  قاْلُؿْسؾِؿُ و ملسو هيلع هللا ىلصَفَفُم ي ـْ الدِّ
ُف مِ

ـَ قإِْن َكاكُ و ق
ـْ الظَّاِهرِ قَٓ َيـْفَ وا ُمَرائِ َنَّ الَػَساَد فِل َتْرِك إْضَفارِ  :َكُفْؿ َط

ِ
ِع وَؿْشرُ ال ٕ

ـْ الَػَساِد فِل إْضَفاِرِه ِرَياًء َكَؿا َأنَّ َفَساَد َتْرِك إْضَفاِر اإل
ؾَ و يؿانَأْطَظُؿ مِ اِت َأْطَظُؿ قالصَّ

ـْ الَػَساِد 
َؿا َيَؼُع َطَؾك الَػَساِد فِل إْضَفاِر َذلَِؽ و :فِل إْضَفاِر َذلَِؽ ِرَياءً مِ َنَّ اإِلْكَؽاَر إكَّ

ِ
ٕ

 ِرَئاَء الـَّاِس.

ِريَعةُ  ايجَّاِْٞ: َنَّ اإِلْكَؽاَر إكََّؿا َيَؼُع َطَؾك َما َأْكَؽَرْتُف الشَّ
ِ
 :ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلُل قَقْد َقاَل َرُس و ،ٕ

ل َلْؿ أ» ـْ ُقؾُ مر َأْن ُأكَ وإكِّ َب َط ـُ و (1)«َكُفْؿ؟قَٓ َأْن َأُشؼا ُبطُ و ،ِب الـااسِ قؼِّ َقْد َقاَل ُطَؿُر ْب

ـْ َأْضَفَر َلـَا َخقًْرا َأْحبَْبـَاهُ  َسِريَرُتُف بِِخاَلِف إِْن َكاَكْت و ،اَلْقـَاُه َطَؾْقفِ وو ،الَخطَّاِب: َم

ا َأْبَغْضـَاُه َطَؾْقِف وَذلَِؽ.  ـْ َأْضَفَر َلـَا َشرًّ  . (2)إِْن َزَطَؿ َأنَّ َسِريَرَتُف َصالَِحةٌ وَم

ْرِك قَأنَّ َتْس  ايجَّاِيُح: َن َطَؾك واْلَػَساِد ُيـْؽِرُ ويَغ مِْثِؾ َهَذا ُيْػِضل إَلك َأنَّ َأْهَؾ الشِّ

يوَأْهِؾ الَخْقِر  ـْ ُيْظِفُر َأْمًرا َمْشرُ وَرأَ إذا  ـِ الدِّ ا: َهَذا مَِراٌء َفقَْتُرُك َأْهُؾ قًكا َقالُ قًطا َمْسـُ وا َم

ْدِق  ْخاَلِص إْضَفاَر إُمُ والصِّ ـْ َلْؿِزِهْؿ وِر الَؿْشرُ قاإْلِ
ِفْؿ َفَقَتَعطَُّؾ وَطِة َحَذًرا مِ َذمِّ

ْرِك َش والَخْقُر  َْهِؾ الشِّ
ِ
رَّ ورُ َكٌة ُيْظِف قَيْبَؼك ٕ ـْ َأْطَظِؿ وَٓ َأَحَد ُيـْؽُِر َطَؾْقِفْؿ وَن الشَّ

َهَذا مِ

 الَؿَػاِسِد.

 .( طـ أبل سعقد الخدري 1164(، ومسؾؿ )4351أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.2641أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ـَ  ايسَّاِبُع:  ِر الُؿـَافِِؼق
ـْ َشَعائِ

ـْ ُيْظِفُر إَْطَؿاَل  قهُ وَأنَّ مِْثَؾ َهَذا مِ ـُ َطَؾك َم َيْطَع

 ائ ائ ى ى ې﴿َطَة َقاَل اهلُل َتَعاَلك: والَؿْشرُ 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ا َحضَّ َطَؾك اإِلْكَػاِق َطاَم َتبُ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ فنن  ،{13}التوبة: [ ىئ ىئ َك َجاَء َبْعُض قَلؿَّ

ـْ َحْؿؾَِفا َفَؼالُ 
ِة َكاَدْت َيُدُه َتْعِجُز مِ َحاَبِة بُِصرَّ َجاَء َبْعُضُفْؿ بَِصاِع وا: َهَذا مَِراٌء قالصَّ

ـْ قَفَؼالُ  َصاَر و .(1)َهَذا َفَلْكَزَل اهلُل َذلَِؽ وا َهَذا وَصاِع ُفاَلٍن َفَؾَؿزُ  ا: َلَؼْد َكاَن اهلُل َغـِقًّا َط

ـَ لِؾَِّف  ـَ الُؿطِقِعق ـْ َيْؾِؿُز الُؿْممِـِق  هااهلُل َأْطَؾُؿ.ولِِف قَرُس وِطْبَرًة فِقَؿ

....  {12}هود: [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ي٘ تعاىل: ٛتفطري ق 6

 [ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک] ي٘:ٛإىل ق

 .{16}هود:

 (:163ص) ػذج اٌصاتشَٓ ّمل اإلمام ابـ الؼقؿ قا

كان لف  ا مـفا أن مـقطىل كثقر مـ الـاس حقث ففؿأية قد أشؽؾ ففؿ هذه و

 :معـاهايف  اقثؿ اختؾػ ،طقدقفؾف هذا ال :زيـتفاوالدكقا يف  رادةإ

 ،فال يممـ بالبعث :مـ كان يريد تعجقؾ الدكقا :فؼالت صائػة مـفؿ ابـ طباس

ٓ بالعؼابواب قلثٓ باو
(2)

  .ل ابـ طباسقالؽػار خاصة طىل قيف أية و :اققال .

الدكقا يف  جازاه اهلل :صؾبفوكقتف وسدمف ومـ كاكت الدكقا مهف  :قال قتادةو 

يف  أما الؿممـ فقجزىو. لقس لف حسـة يجازى هباو أخرةاىل  لثؿ يػض ،بحسـاتف

 .أخرةيف  يثاب طؾقفاوالدكقا بحسـاتف 

 .( طـ أبل مسعقد إكصاري 1118(، ومسؾؿ )1415أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

حدثـا أبل، ثـا ل: ، وأخرجف ابـ أبل حاتؿ طـ أكس بنسـاد صحقح، قامل أجده طـ ابـ طباس َ(2)

ڃ ڃ ڃ چ ﴿لف: قسك بـ إسؿاطقؾ، ثـا محاد بـ سؾؿة، طـ قتادة، طـ أكس بـ مالؽ يف ققم

 الـصارى.ود ققال: كزلت يف القف ﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
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 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :لفقالؽػار بدلقؾ قيف أية ف :همٓء قال

الؿممـ  :اققال {16}هود: [ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

  .رة طىل الدكقا فؾقس بؿممـقرادتف مؼصإفلما مـ كاكت  :أخرةويد الدكقا مـ ير

أهؾ الؼبؾةيف  كزلت :اية أبك صالح طـفوريف  قال ابـ طباس و 
(1)

قال  .

مـ غقر  يؿانا مـ أهؾ اإلمـ طؿؾ صالحً  :قال الضحاكواء هؾ الريأمجاهد هؿ 

مـ أراد بعؿؾف  :قالول قاختار الػراء هذا الؼو .الدكقايف  اب طؿؾفقى طجؾ لف ثقتؼ

معـك ورجح أل قهذا الؼو .مل يبخسوابف قاب الدكقا طجؾ لف ثقمـ أهؾ الؼبؾة ث

فنن  لبتةان مممـا قذا ٓ يؽهوزيـتفا وطىل هذا مـ كان يريد بعؿؾف الحقاة الدكقا أية 

يحؿؾفؿا طىل أن يعؿال  ؿانيؿاهنف :الػسؼوالؿعصقة يف  بالغا قلوالػاسؼ و لالعاص

 .ن طؿال بؿعصقتفإوجف اهلل وفقريدان بلطؿال البر  أطؿال البر هلل

يف  ففذا ٓ يدخؾ :زيـتفاوراد بف الدكقا أكؿا إوجف اهلل وفلما مـ مل يرد بعؿؾف 

استشفد هبا طىل حديث وأية ية مـ وففؿف معا يالذ قهذا هو ،نيؿادائرة أهؾ اإل

ل مـ تسعر هبؿ وأالثالثة الذيـ هؿ يف  (2) صذُذٗ يف اه مسؾؿورالذي  أبك هريرة

أكػؼ الذي  الؿتصدقو ،لقؼال فالن قارئ :قرأ الؼرآنالذي  الؼارئ :م الؼقامةقالـار ي

 .ريءج قلقؼال ه :الجفاد يف قتؾالذي  يالغازو ،ادقفالن ج :الف لقؼالقأم

فشرار  :نقالصالحوالشفداء ون قالصديؼون قكؿا أن خقار خؾؼ اهلل هؿ الـبقو 

مراء  قهوآخالص وق فؿـ تشبف بلهؾ الصد :لقس مـفؿو ،الخؾؼ مـ تشبف هبؿ

 .كاذب قهوكبقاء كؿـ تشبف بإ

 ،[ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :لف تعاىلققأية يف  لقيدل طىل صحة هذا الؼو 

لفا و ،ا هبا الدكقاوكؿا أرادإو ،جف اهللوا هبا وأطؿال مل يريد م لفؿققيف   أهناذلؽ طىلو

بغقر طؿؾ  أخرةا اىل قأفضو ،اب أطؿالفؿ فقفا مـ غقر بخسقفاهؿ اهلل ثقا فقطؿؾ

 .أخرجف بؿعـاه ابـ جرير، وابـ أبل حاتؿ بسؾسؾة العقفققـ الؿشفقرة بالضعػَ(1)

 .( طـ أبل هريرة 1915أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ٓ كؿا يؼع مـف كبائر إ أخرةهذا ٓ يؼع مؿـ يممـ بو ،ابقن طؾقف الثقيستحؼ

  .حقدقراجع التيوب مـف قطا طارضا يتققوطؿال إ

ن قم مـ أهؾ آسالم يعؿؾققيف  :الؿعـك ،لقفعىل هذا الؼ :إكباريقال ابـ و 

ن القف ففمٓء قما يـؼؾبو أخرةيف  لتستؼقؿ بف دكقاهؿ غقر متػؽريـ :الحسـ العؿؾ

كان جزاؤهؿ طؾقفا الـار اذ  أخرةجاءت فنذا  ،الدكقايف  يجعؾ لفؿ جزاء حسـاهتؿ

 .أجرهوابف قا التؿاس ثومل يؼصدو ،جف اهللوا هبا ومل يريد

الثاكقة طىل أية ققؾ فنن  :اققال ،ل طىل أكػسفؿ سمآقرد صاحب هذا الؼوثؿ أ 

 ؟الـاريف  جب تخؾقد الؿممـ الؿريد بعؿؾف الدكقاقل تقهذا الؼ

اب قمل يؾتؿس بف ثو ،يدل طىل أن مـ راءى بعؿؾفأية ا طـف بلن ضاهر قأجابو

 يؿاناىف ربف باإلقافاة فال يقطـد الؿ فإيؿاكاهلل يبطؾ فنن  كت كقتف الدكقابؾ كا أخرة

 [ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ :لفقيدل طؾقف قو :اققال

 .طفوفرو يؿانل أصؾ اإلوهذا يتـاو ،{16}هود:

كؿا إو ،الـاريف  يبدد إقالخؾ لٓ تؼتضأية بلن  :أجابت فرقة أخرىو 

ن بف قأهنؿ لقس لفؿ طؿؾ صالح يرجو ،الـار رةأخيف  كفقيستحؼالذي  أن لتؼتض

يخرج بف مـ الـار مع مـ يخرج مـ  فنكف :حقدقد التقكان مع أحدهؿ طؿفنذا الـجاة 

 .غقره و ي،كباراب ابـ إقج قهذا هو ،حديـقأصحاب الؽبائر الؿ

اهلل سبحاكف ذكر جزاء مـ يريد بعؿؾف الحقاة و ،شؽال فقفاإأية بحؿد اهلل ٓ و 

بطؾ وبف  قأحبط ما يـجفنذا  :بطالكفوط طؿؾف قأخبر بحبو ،لـارا قهو ،زيـتفاوقا الدك

ار الدوبؾ أراد اهلل بف  ،زيـتفاومل يرد بف الدكقا  إيؿانكان معف فنن  :مل يبؼ معف ما يـجقف

د قف مـ الخؾإيؿاكأكجاه و ،بطؾوحبط  يالعؿؾ الذ يف يؿانمل يدخؾ هذا اإل ،أخرة

 .بف الـجاة الؿطؾؼة يطؿؾف الذط قفا بحبن دخؾإو ،الـار يف

ن الباطث طىل أ يؿاناإل قهو ،ل الـارقيؿـع مـ دخ إيَمن :اْلميأ مياْاإلو

ن كان مع إو الـار د ّمقإيَمن يؿـع الخؾو .ابفقثوجفف وطؿال هلل يبتغك هبا ن إقتؽ



 158     ذكر بعض شبهات الصوفوة وادْشكي 

 
لفا حؽؿ كظائرها مـ آيات أية ف :دقهؾ الخؾكان مـ أإٓ و مـف لءٌ ش لالؿرائ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :لفقذلؽ قو ،فؼقاهلل الؿو ،طقدقال

 ،{71}الشورى: [ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :لفقمـف قو

 .{14}اإلرساء: [ٿ ٺ ٺ ٺ

ضا يصدق بعضفا بعواضع مـ الؼرآن يشبف بعضفا بعضا قففذه ثالث م

غاية سعقف  لفا يعؿؾ يفو ،ـ كاكت الدكقا مرادهأن م قهو ،احدوتجتؿع طىل معـك و

غاية سعقف  لهولفا طؿؾ ومراده  أخرةمـ كاكت و ،كصقب أخرة مل يؽـ لف يف

 .لف لفف

فنكف داخؾ تحت حؽؿ  أخرةوأن يؼال: فؿا حؽؿ مـ يريد الدكقا  لبؼ

 ؟رادتقـ فبليفؿا يؾحؼاإل

حؼ يف  أيةضـ مـ ضـ مـ الؿػسريـ أن و ،شؽالكشل اإلمـ هاهـا  :ققؾ

فنن  ٓ طؽساوهذا غقر ٓزم صردا و ،أخرةن والذى يريد الدكقا د قه فنكفالؽافر 

اهلل و ،ٓ الدكقاإن مراده قبعض الؿسؾؿقـ قد ٓ يؽو أخرةبعض الؽػار قد يريد 

رادتان فنذا تجردت اإل :كقاة بنرادة الدوالشؼاو ،أخرةتعاىل قد طؾؼ السعادة بنرادة 

ن اجتؿعتا فحؽؿ اجتؿاطفؿا حؽؿ اجتؿاع البر إومؼتضامها وجبفؿا قتجرد م

قال تعاىل لخقر الخؾؼ قد و ،العبديف  الشركو يؿاناإلوالؿعصقة والطاطة ور قالػجو

هذا و ،﴾ڱ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿بعد الرسؾ 

لفذا قال طبد اهلل بـ و ،مل يؽـ فقفؿ مـافؼو ،قعةقا معف الوخطاب لؾذيـ شفد

م قيريد الدكقا حتك كان ي ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللقما شعرت أن أحد أصحاب رس: د قمسع

 .(1)أيةهذه  كزلتوأحد 

أخرجف ابـ جرير الطبري، وابـ أبل حاتؿ يف تػسقر أية الؿذكقرة مـ صرق متعددة، وهق أثر  (1)

 صحقح بطرقف.
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ل اهلل قا مركزهؿ الذى أمرهؿ رسقهؿ الذيـ أخؾأية هذه يف  اوالذيـ أريدو 

طارضة محؾتفؿ طىل ترك الؿركز رادة إلؽـ هذه و ،هؿ مـ خقار الؿسؾؿقـوبحػظف 

ففذه  :طاجؾفاوقبال طىل كسب الغـائؿ بخالف مـ كان مراده بعؿؾف الدكقا اإلو

 .نقارادة همٓء لون قرادة لاإل

طاجؾفا بلطؿال البر ورادة الدكقا إأكف ٓ يؿؽـ  قهويجب التـبقف لف ها هـا أمر و

 أخرةالدار وباهلل  يؿاناإلفنن  :الؼائف أبدً ولف قرسوباهلل  يؿانمع اإل أخرةن ود

بلطؿالف فحقث كان مراده هبا الدكقا ففذا  أخرةالدار ورادة العبد لرمحة اهلل إستؾزم ي

قرار اإلوراء ذلؽ و يؿانفاإل :العؾؿوقرار ن جامع اإلإو ،أبدا يؿانٓ يجامع اإل

ن قالؿعرفة حاصالن لؿـ شفد اهلل سبحاكف لف بالؽػر مع هذه الؿعرفة كػرطو

هؿ مـ أكػر و ،ا أبـاءهؿقه كؿا طرفقطرفواهلل  لقا رسود الذيـ شاهدقالقفود قثؿو

لؽـ و ،العؾؿوطؿال قد تجامع هذه الؿعرفة إف ،طاجؾفاوالخؾؼ بنرادة الدكقا 

اهلل و ،أخرةالدار وراء ذلؽ ٓ بد أن يريد صاحبف بلطؿالف اهلل و قالذى ه يؿاناإل

 ه.االؿستعان

 ّىع ِؤٌفاذٗرلكَم ّم هاب ققال اإلمام الؿجدد ُمؿد بـ طبد ال

(5/122- 123:) 

اع مؿا قأك -يعـل أية الؿتؼدمة– قد ذكر طـ السؾػ مـ أهؾ العؾؿ فقفاو

 :ن معـاهقعرفيٓ وم قيػعؾ الـاس الق

 ،جف اهللومـ ذلؽ العؿؾ الصالح الذي يػعؾ كثقر مـ الـاس ابتغاء  ٍ:ٚع األٛايٓ

كالم يف  وؾؿ أكذلؽ ترك ضوذلؽ،  قكحو ،إحسان إىل الـاسوصالة ومـ صدقة 

ابف يف قيتركف خالصا هلل، لؽـف ٓ يريد ث وذلؽ مؿا يػعؾف اإلكسان أ قكحوطرض، 

إدامة وطقالف وحػظ أهؾف وتـؿقتف، و، إكؿا يريد أن اهلل يجازيف بحػظ مالف أخرة

ٓ الفرب مـ الـار، ففذا وٓ مهة لف يف صؾب الجـة وذلؽ،  قكحوالـعؿة طؾقفؿ 
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ع ذكر طـ ابـ قهذا الـو ،كصقب أخرةلقس لف يف ودكقا، اب طؿؾف يف القيعطك ث

  طباس يف تػسقر أية.

ل باب الـقة، ويف أ عششح اإللٕا قد غؾط بعض مشايخـا بسبب طبارة يفو

لقس وذكر هذا مـفا ضـ أكف يسؿقف إخالصا مدحا لف ولؿا قسؿ اإلخالص مراتب، 

 .أخرةؾ حابط يف طؿ قففإٓ و إكؿا أراد أكف ٓ يسؿك رياء،وكذلؽ، 

أية  الذي ذكر مجاهد أن قهوف، قأخول وأكبر مـ إ قهو ع ايجاْٞ:ٛايٓٚ

، أخرةاب قكقتف رئاء الـاس، ٓ صؾب ثوأن يعؿؾ أطؿآ صالحة  قهوكزلت فقف، 

صؾب العؾؿ ٕجؾ أن  وتصدق أ وصام أ وإكؿا صىل أوجف اهلل ويظفر أكف أراد  قهو

لؿا ذكر واع الدكقا. قالجاه مـ أطظؿ أكفنن  قـفؿ،يجؾ يف أطوكف قالـاس يؿدح

هؿ: الذي وهبؿ الـار  ل مـ تسعرويف الثالثة الذيـ هؿ أية حديث أبل هريرة ولؿعا

جاهد لقؼال شجاع، بؽك واد، قتصدق لقؼال جوتعؾؿ العؾؿ لقؼال طامل حتك ققؾ، 

 ا، ثؿ قرأ هذه أية.بؽاء شديدً  ةيومعا

مؼصده هبا مآ، مثؾ أن يحج لؿال وطؿال الصالحة أن يعؿؾ إ ع ايجايح:ٛايٓ

يجاهد ٕجؾ الؿغـؿ، فؼد  وامرأة يـؽحفا، أ ومفاجر لدكقا يصقبفا أ ويلخذه ٓ هلل، أ

تعس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا يف الصحقح أن الـبل أية ع أيضا يف تػسقر هذه قذكر هذا الـ

كؿا يتعؾؿ العؾؿ وإلخ.  (1)«تعس طبد الخؿقصة طبد الديـار، تعس طبد الدرهؿ،

اضب طىل الصالة قيويؼرأ الؼرآن  ورياستفؿ، أ ومؽسبفؿ أ وٕجؾ مدرسة أهؾف أ

همٓء أطؼؾ مـ الذيـ قبؾفؿ، ٕهنؿ واقع كثقرا. و قضقػة الؿسجد كؿا هوٕجؾ 

الجاللة يف أطقـ والؿدح ا ٕجؾ قالذيـ قبؾفؿ طؿؾوهنا، قا لؿصؾحة يحصؾقطؿؾ

ا هلل قل أطؼؾ مـ همٓء كؾفؿ، ٕهنؿ طؿؾوع إقالـوٓ يحصؾ لفؿ صائؾ. والـاس 

ا مـ الشر قمل يفربوالجـة،  قهوا مـف الخقر العظقؿ قحده ٓ شريؽ لف، لؽـ مل يطؾبو

  .أخرةالعذاب يف  قهوالعظقؿ 

 . ( طـ أبل هريرة2887أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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حده ٓ شريؽ ولؽ هلل أن يعؿؾ اإلكسان بطاطة اهلل مخؾصا يف ذ ع ايسابع:ٛايٓ 

إذا  الـصارىود قا يخرجف طـ اإلسالم، مثؾ القفلف، لؽـف طىل طؿؾ يؽػره كػرً 

مثؾ كثقر مـ هذه و، أخرةالدار وجف اهلل وا ابتغاء قصام وا أقتصدقوا اهلل، وطبد

ا قأصاطإذا  كػر أكبر يخرجفؿ طـ اإلسالم بالؽؾقة وإمة الذيـ فقفؿ شرك أكبر أ

، لؽـفؿ طىل أطؿال تخرجفؿ أخرةاب اهلل يف الدار قن هبا ثوصة يريداهلل صاطة خال

طـ أكس بـ أية ع أيضا قد ذكر يف قل أطؿالفؿ: ففذا الـقتؿـع قبومـ اإلسالم 

مالؽ
(1)

أطؾؿ أن اهلل تؼبؾ  قن مـف كؿا قال بعضفؿ: لقكان السؾػ يخافوغقره. و 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ل: قٕن اهلل يؼ :تقاحدة لتؿـقت الؿومـل سجدة 

، لؽـ فقف مـ حب الدكقا أخرةالدار واهلل  جفو. ففذا قصد {71}ادائدة: [ ں

أكثره، فصارت الدكقا  ولف أقرسوالؿال ما محؾف طىل ترك كثقر مـ أمر اهلل والرياسة و

 ملسو هيلع هللا ىلصلف قصار ذلؽ الؼؾقؾ كلكف مل يؽـ كؼوفؾذلؽ ققؾ قصد الدكقا،  :أكبر قصده

اب يف قـ أراد مـ اهلل الثلؽ ،جففواع اهلل ابتغاء ل أصوإو، «ؾ فنكؽ مل تصؾص»

ل الػسؼة، فصح أن يؼال: قصد الدكقا. قالعقال مثؾ ما يؼوخاف طىل الحظ و ،الدكقا

 .اضحوالثالث والثاين و

الحج وم قالصوالزكاة وات الخؿس قطؿؾ الرجؾ الصؾإذا  لؽـ بؼل أن يؼال:

قؾقؾة قاصدا  وطؿؾ أطؿآ كثقرة أ ، ثؿ بعد ذلؽأخرةاب قجف اهلل صالبا ثوابتغاء 

  .اقع كثقراقال قهبا الدكقا، مثؾ أن يحج فرضف هلل، ثؿ يحج بعده ٕجؾ الدكقا كؿا ه

ٓ كدري ما يػعؾ اهلل يف خؾؼف، و ،أخرةوأن هذا طؿؾ لؾدكقا  ابىفاجل

قد قال ولؿا غؾب طؾقف مـفؿا.  قهو ،السقئات تدافعاوالظاهر أن الحسـات و

يسؽت وأهؾ الـار الخؾص، وا ما يذكر أهؾ الجـة الخؾص الؼرآن كثقرً بعضفؿ: أن 

سك بـ إسؿاطقؾ، ثـا محاد بـ سؾؿة، طـ قحدثـا أبل، ثـا مأخرجف ابـ أبل حاتؿ يف تػسقر أية: قال:  (1)

قال:  ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿لف: قس بـ مالؽ يف ققتادة، طـ أك

 وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف ثؼات. الـصارى.ود قكزلت يف القف
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ط إطؿال، قلفذا خاف السؾػ مـ حبو ،أمثالفوهذا  قهوطـ صاحب الشائبتقـ، 

 هااهلل أطؾؿ.وفال أطؾؿ بقـفؿا فرقا بقـا،  :البطالنوط قأما الػرق بقـ الحبو

 «... تعظ عبد ايدٜٓاز»: ملسو هيلع هللا ىلصي٘ ٛغسح ق 7
ُّ َكََم فِلاَلِم َشْقُخ اإِلسْ َقاَل   (: 12/182) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ َدبِقِب الـَّْؿِؾ. و
ِة َأْخَػك مِ ْرُك فِل َهِذِه إُمَّ ـْ ولَِفَذا َكاَن الشِّ ِحقِح َط فِل الصَّ

ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  ـَاِر »َأكَّ ي ْرَهِؿ َتِعَس َطْبُد الدِّ َتِعَس َطْبُد الَؼطِقَػِة َتِعَس َطْبُد َتِعَس َطْبُد الدِّ

. (1)«إِْن ُمـَِع َسِخَط وإَِذا ِشقَؽ َفاَل اْكَتَؼَش إْن ُأْططَِل َرِاَل واْكَتَؽَس والَخِؿقَصِة َتِعَس 

اُه الـَّبِل   ْرَهِؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسؿَّ يـَارِ وَطْبَد الدِّ ِذْكُر َما وَطْبَد الَخِؿقَصِة. وَطْبَد الَؼطِقَػِة و َطْبَد الدِّ

الـَّْؼُش إْخَراُج و «إَِذا ِشقَؽ َفاَل اْكَتَؼَش واْكَتَؽَس وَتِعَس »ُلُف: ققَ  قهُ وَخَبٌر وفِقِف ُدَطاٌء 

ْجِؾ قالشَّ  ـْ الرِّ
ـْ وَكُة قاْلِؿـَْؼاُش َما ُيْخَرُج بِِف الشَّ وَكِة مِ اَبُف َشرٌّ َلْؿ َأَص إذا  َهِذِه َحاُل َم

ـْ وَب قاْكَتَؽَس َفاَل َكاَل الَؿْطؾُ وكِِف َتِعَس قَلْؿ ُيْػؾِْح لِؽَ وَيْخُرْج مِـُْف 
َٓ َخَؾَص مِ

ـْ َطَبَد الَؿاَل و ،هِ والَؿْؽرُ  إَِذا وإَذا ُأْططَِل َرِاَل » بلكفِصَػ َذلَِؽ وَقْد و ،َهِذِه َحاُل َم

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:  «ُمـَِع َسِخَط 

  ،{24}التوبة: [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
ِ
 َفِرَضاُهْؿ لَِغقِْر اهلل

ًؼا بِِرَئاَسِة أَ و ،َسَخُطُفْؿ لَِغْقِر الؾَّفِ و ـْ َكاَن ُمَتَعؾِّ ـْ  قَكحْ و ،َرةِ قبُِص  وَهَؽَذا َحاُل َم
َذلَِؽ مِ

ـْ قَفَفَذا َطبُْد َما َيفْ  ،َسِخطَ  إِْن َلْؿ َيْحُصْؾ َلفُ واِء َكْػِسِف إْن َحَصَؾ َلُف َرِضَل قَأهْ 
اُه مِ

ق   قهُ و ،َذلَِؽ  قٌؼ َلُف إْذ الرِّ
ُة فِل الَحِؼقَؼِة هُ قاْلُعبُ وَرقِ ُتفُ قُطبُ وِرق  الَؼْؾِب  قِديَّ َفَؿا  :ِديَّ

 َطْبُدُه.  قاْسَتْعَبَدُه َففُ واْسَتَرقَّ الَؼْؾَب 

  لَِفَذا ُيَؼاُل: و

رَواااااا ر ٌَِااااااذَر ررمحمَةْبااااااُهرُ ااااااة 
ر

ْباااااٌهرَوااااا رَطِىاااااذَرر ٌَ ُاااااْةر
ْ
رومحْل

ر

 .( طـ أبل هريرة 2887أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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 :َقاَل الَؼائُِؾ و

َطْةاااااُارَوَ ااااا ِوِ ركَ ْ اااااَتْةَبَهتِْ ر
َ
ررو
ر

ٌْاااارُ اااةًّمحرونَاااِر ٌَْةاااُارمَُك رَق ِّنو
َ
رأ

ر ْجِؾ يُ و ـْ الُعـُِؼ َزاَل الَؼْقُد فنذا َؼاُل: الطََّؿُع ُغؾٌّ فِل الُعـُِؼ َقْقٌد فِل الرِّ
َزاَل الُغؾ  مِ

ْجِؾ.  ـْ الرِّ
ـِ الَخطَّاِب ورْ يُ ومِ ـْ ُطَؿَر ْب ُف َقاَل: الطََّؿُع َفْؼٌر   ى َط اْلَقْلُس ِغـًك وَأكَّ

ـْ َشْلٍء اْسَتْغـَك َطـْفُ إذا  َدُكؿْ إِنَّ َأَح و
 . (1)َيئَِس مِ

ـْ َكْػِسفِ و
َٓ َيْطُؾُبُف فنن  :َهَذا َأْمٌر َيِجُدُه اإِلْكَساُن مِ ْطَؿُع َٓ يَ وإَْمَر الَِّذي َيْقَلُس مِـُْف 

ـْ َيْػَعُؾفُ و ،َٓ ُيْبِؼ َقْؾَبُف َفِؼقًرا إَلْقفِ وبِِف  او ،َٓ إَلك َم ـْ إُمُ إذا  َأمَّ
َرَجاُه وِر قَصِؿَع فِل َأْمٍر مِ

َؼ َقْؾُبُف بِفِ  ُف َسَبٌب فِل ُحُص و :لِفِ قَفَصاَر َفِؼقًرا إَلك ُحُص  :َتَعؾَّ ـ  َأكَّ ـْ َيُظ َهَذا و ،لِفِ قإَِلك َم

 چ چ چ چ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصَغْقِر َذلَِؽ. َقاَل الَخؾِقُؾ وِر قالص  واْلَجاِه واِل فِل الؿَ 

ـْ ِرْزٍق {11}العنكبوت: [ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
َٓ ُبدَّ َلُف مِ  ،. َفاْلَعْبُد 

ِف َفِؼقًرا إَلْقفِ فنذا  ،ُمْحَتاٌج إَلك َذلَِؽ  قهُ و ـْ الؾَِّف َصاَر َطْبًدا لِؾَّ
إِْن َصَؾَبُف و ،َصَؾَب ِرْزَقُف مِ

 هاِق َفِؼقًرا إَلْقِف.قٍق َصاَر َطْبًدا لَِذلَِؽ الَؿْخؾُ قـْ َمْخؾُ مِ 

ل أب ( طـ 1/51) الحؾقة(، ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف 619) الزهدأخرجف أمحد يف ثابت: أثر  (1)

رواه ابـ ... فذكره. قال أبق كعقؿ:  طـ أبقف قال : قال طؿر ،هشام بـ طروة طـ ،ووكقع ،معاوية

 . د بـ الصؾت، طـ طؿرقوهب، طـ الثقري، طـ هشام، طـ أبقف، طـ زي

تاريخ (، مـ صريؼ أبل معاوية بف. وأخرجف طؿر بـ شبة يف 998وأخرجف أيًضا ابـ الؿبارك )

 شام بـ طروة بف.(، طـ يحقك بـ سعقد، طـ ه2/767) الؿديـة

: ففق مـؼطع. وإن ثبتت القاسطة التل طـد ابـ وهذا إسـاٌد ضعقٌػ ٕن طروة مل يدرك طؿر 

وهب، أطـل: زيادة )زيقد بـ الصؾت( فإثر صحقح: ٕكف ثؼة. وإن مل تثبت هذه الزيادة فإثر حسـ 

 بالطريؼ التل تؾقفا:

ؾؿ بـ خالد ، طـ إسؿاطقؾ بـ وأخبرين مس( قال :  418برقؿ)  يف الجامع وهبفؼد أخرجف ابـ 

إن القلس غـك ، وإن الطؿع فؼر حاار ، وإن العزلة راحة مـ »قال :  ، ، أن طؿر بـ الخطابأمقة

وهذا إسـاد ضعقػ: لضعػ مسؾؿ بـ خالد، وٕن إسؿاطقؾ بـ أمقة مل يدرك  .«ءخالط السق

 .بـ الخطاب  طؿر
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ُّ َكََم فِلَقاَل َشْقُخ اإِلْساَلِم و  (: 12/189) يوِع اٌَفَراىَِِج

َطاِن: قُر كَ قَهِذِه إُمُ و ،َيْسَتِرق فُ وَذلَِؽ َيْسَتْعبُِدُه فنن  َهَؽَذا َأْيًضا َصالُِب الَؿالِ و

ـْ َصَعامِِف مِـَْفا َما يَ 
 قَكحْ ومـؽحف وَمْسَؽـِِف وَشَرابِِف وْحَتاُج الَعْبُد إَلْقِف َكَؿا َيْحَتاُج إَلْقِف مِ

ـْ الؾَِّف 
ُن الَؿاُل ِطـَْدُه َيْسَتْعِؿُؾُف فِل َحاَجتِِف قَيْرَغُب إَلْقِف فِقِف َفَقؽُ وَذلَِؽ. َفَفَذا َيْطُؾُبُف مِ

ِذي َيرْ  ِذي َيْجؾُِس َطَؾْقفِ وَكُبُف بَِؿـِْزَلِة ِحَؿاِرِه الَّ ِذي  :بَِساصِِف الَّ َبْؾ بَِؿـِْزَلِة الَؽـِقِػ الَّ

ـْ َغْقِر َأْن َيْسَتْعبَِدُه َفَقؽُ 
ر  َجزُ إذا  ًطاقُن َهؾُ قَيْؼِضل فِقِف َحاَجَتُف مِ ُف الشَّ ُف و :ًطاوَمسَّ إَِذا َمسَّ

 ًطا.قالَخْقُر َمـُ 

َٓ َيْحَتاُج الَعْبدُ و َؼ َقْؾَبُف بَِفا مِـَْفا َما  َٓ َيـَْبِغل َلُف َأْن ُيَعؾِّ َؼ َقْؾُبُف فنذا  :إَلقِْف َفَفِذِه  َتَعؾَّ

 و :بَِفا َصاَر ُمْسَتْعَبًدا َلَفا
ِ
َؿا َصاَر ُمْعَتِؿًدا َطَؾك َغقِْر اهلل َفاَل َيْبَؼك َمَعُف َحِؼقَؼُة الِعَباَدةِ  ُربَّ

ِف  ِؾ َطَؾقْ قَٓ َحِؼقَؼُة التَّ ولِؾَّ ِف  :فِ ك  ـْ الِعَباَدِة لَِغْقِر الؾَّ
ـْ التَّ وَبْؾ فِقِف ُشْعَبٌة مِ

ِؾ قُشْعَبٌة مِ ك 

ـْ َأَحؼِّ الـَّاِس بِؼَ وَطَؾك َغْقِر الؾَِّف 
ـَارِ » :ملسو هيلع هللا ىلصلِِف قَهَذا مِ ي ْرَهِؿ َتِعَس َطْبُد الدِّ  :َتِعَس َطْبُد الدِّ

ـْ  قلَ وِر قَطْبُد َهِذِه إُمُ  قَهَذا هُ و (1)«َتِعَس َطْبُد الَخِؿقَصةِ  :َتِعَس َطْبُد الَؼطِقَػةِ 
َصَؾَبَفا مِ

اَها َرِضَل إذا  الؾَّفَ فنن  :الؾَّفِ  اَها َسِخطَ و :َأْطَطاُه إيَّ ـْ و ،إَِذا َمـََعُف إيَّ ِف َم إِكََّؿا َطبُْد الؾَّ

 ،ُلفُ قَرُس وُيِحب  َما َأَحبَُّف اهلُل و :ُيْسِخُطُف َما ُيْسِخُط الؾَّفَ و :ِف َما ُيْرِضل الؾَّفَ ُيْرِضق

ِف لَِقاَء اوالِل أَ قيُ و :ُلفُ قَرُس وُيْبِغُض َما َأْبَغَضُف اهلُل و ِف َتَعاَلكولؾَّ َهَذا و ،ُيَعاِدي َأْطَداَء الؾَّ

ِف »ل الَحِديِث . َكَؿا فِ يؿانالَِّذي اْسَتْؽَؿَؾ اإل قهُ  ـْ َأَحبا لِؾا فِ وَم ِف و َأْبَغَض لِؾا َأْطَطك لِؾا

ِف َفَؼْد اْسَتْؽَؿَؾ اإلو ـََع لِؾا فِ  يَمنَثُؼ ُطَرى اإلوأَ »َقاَل: و (2)«يَمنَم اْلُبْغُض و :الُحبُّ فِل الؾا

ِحقِح َطـُْف و. (3)«فِل الؾافِ  ـا فِقِف » قال: ملسو هيلع هللا ىلصفِل الصَّ ـْ ُك ـْ يَمنَة اإلوَجَد َحاَل وَثاَلٌث َم : َم

اا ِس ُلُف َأَحبا إَلقْ قَرسُ وَكاَن اهللُ 
ِ
ِف واُهََم قِف مم ٓا لِؾا ُف إ َٓ ُيِحبُّ ـْ َكاَن ُيِحبُّ الَؿْرَء  ـْ َكاَن وَم َم

 .هريرة  ( طـ أبل2887أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 بنسـاد حسـ. ( طـ أبل أمامة 4681أخرجف أبق داود ) (2)

( طـ البراء بـ طازب 93) إتحاف الخقرة الؿفرةكؿا يف  الؿسـدأخرجف ابـ أبل شقبة يف  (3)

 ، وهق حديث حسـ.( طـ ابـ مسعقد 378، وأخرجف الطقالسل )



 ذكر بعض شبهات الصوفوة وادْشكي 
165 

 
ـُْف َكََم َيْؽَرُه َأْن ُيْؾَؼك فِل الـاارِ  اَفَؼ وَفَفَذا  (1)«َيْؽَرُه َأْن َيْرِجَع فِل الُؽْػرِ َبْعَد إْذ َأْكَؼَذُه اهللُ ِم

ُف فِقَؿا ُيِحب ُف  ا ِس قَرُس وُهُف َفَؽاَن اهلُل َيْؽرَ  َماوَربَّ َأَحبَّ و ،اُهَؿاقُلُف َأَحبَّ إَلْقِف مِؿَّ

َٓ لَِغَرِض آَخرَ قالَؿْخؾُ  ِف  ـْ َتَؿاِم ُحبِِّف لِؾَّفِ  :َق لِؾَّ
ِب قَمَحبََّة َمْحبُ فنن  َفَؽاَن َهَذا مِ

ـْ َتَؿاِم َمَحبَِّة الَؿْحبُ قالَؿْحبُ 
 ه.اِب قِب مِ

 (:2/261) ًجاِغ ادلغائ كَم ّمقال و

بات الؿعظؿة لغقر اهلل قد أثبت قفالؿحب اعقإِن َكاَكت ِجـْسا َتْحَتُف َأكْ والؿحبة و

اِرع فِقَفا اْسؿ التََّعب د َكؼَ  ِحقح قالشَّ ْرَهؿ»لِف فِل الَحِديث الصَّ تعس طبد  ،تعس طبد الدِّ

ـَارا ي إِذا شقؽ َفاَل و ،اكتؽسوتعس  ،تعس طبد الخؿقصة ،تعس طبد الؼطقػة ،لدِّ

ِء إَْرَبَعة الَّذيـ إِن أْطط. (2)«إِن مـع سخطو ،إِن أططل َرِال ،اكتؼش َٓ ا قَفُسؿل َهُم

َكََّفا محبتفؿ قا سخطقإِن مـعُ وا قَرض
ِ
ْرَهؿ  :ا َلَفا َحْقُث َقاَل طبادً  :مرادهؿوا ٕ طبد الدِّ

يـَار و  ه.اطبد الخؿقصةوطبد الؼطقػة وطبد الدِّ

 (:2/149) لغاشح اٌٍهفاْ كَم ّمقال آمام ابـ الؼقؿ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص لفقبات لغقر اهلل قد أثبت الشارع فقفا اسؿ التعبد كؼقفنن الؿحب

تعس  ،طبد الؼطقػة تعس ،تعس طبد الدرهؿ ،تعس طبد الديـار» الحديث الصحقح:

إن مـع و ،إن أططك رال ،إذا شقؽ فال اكتؼشو ،اكتؽسوتعس  ،طبد الخؿقصة

ا قا سخطقإن مـعوا قا رضقططفسؿك همٓء الذيـ إن أُ  .اه البخاريور «سخط

شغػ اإلكسان فنذا  :رغبتفؿ إلقفاورضاهؿ وطبقدا لفذه إشقاء ٓكتفاء محبتفؿ 

ات ذلؽ قيسخطف فو ،ضػره هباولف إلقفا قصورة لغقر اهلل بحقث يرضقف قبؿحبة ص

 ه.اكان فقف مـ التعبد لفا بؼدر ذلؽ

 .( طـ أكس 43(، ومسؾؿ )16أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ أبل هريرة 2887رجف البخاري برقؿ )أخ (2)
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 (: 9/325) اٖوع فراىرلّ كَم ّمالعثقؿقـ  اإلمامقال و

اكـا الؿسؾؿقـ مؿا هؿ طؾقف أن مـ قكحـ كحذر إخوا، فالشرك أمره طظقؿ جدً 

ا بؿا خؾؼ لفؿ: قاشتغؾوا لف، قا طؿا خؾؼقآكؽباب العظقؿ طىل الدكقا حتك غػؾ

لقس يف أفؽارهؿ إٓ الدكقا قائؿقـ وفعامة الـاس أن تجدهؿ مشتغؾقـ بالدكقا، 

ؾة جب الغػقع مـ الشرك: ٕكف يقهذا يف الحؼقؼة كومستقؼظقـ، وكائؿقـ وقاطديـ و

لؿا تعبد لف، فؼال:  امـ فعؾ ذلؽ طبدً  ملسو هيلع هللا ىلصلفذا سؿك الـبل و، جؾوطـ اهلل   طز 

، «عس طبد الخؿقصة، تعس طبد الخؿقؾةتعس طبد الدرهؿ، تتعس طبد الديـار، »

سقؾة ولحصؾ ما قدر لف مـ الدكقا: فالدكقا  :ارحفقجوأقبؾ العبد طىل اهلل بؼؾبف  قلو

أكت ٓ تدري مؼامؽ و ،تعس مـ جعؾفا غاية، كقػ تجعؾفا غايةولقست غاية، و

  ب بإحزان: كؿا قال الشاطر:قرها مصحوسروية كقػ تجعؾفا غاوفقفا؟! 

ِورنلاااااا ِورعنيٌاااااا روماااااا ر كياااااا
ر

ِورءُساااااةر ِورءُساااا  روماااا روماااا
ر
ر

طىل سد  الفذا كان حريًص وبعث لتحؼقؼ طبادة اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  فاحلاصً:

ه.ااب التل تمدي إىل الشركقكؾ إب
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 0َ......................................................َ.واإلشلمَاإليًمنَتعريف

 ٣١َ.........................................َ.أجعغَاألكبقاءَدينَهوَاإلشلمَدين

 ٣2َ........َ.ؽرهاَاهللَيؼبلَولَؿبؾفا,َرشيعةَفؽلَكاشخةَورشيعتهَملسو هيلع هللا ىلصَافـبيَدظوة

 ٣3َ.....................................األممَشائرَظذَديـفاَِفَاألمةَهذهَوشطقة

َملَبغرهاَوـػرهَيـطؼفاَممنَـانَومنَبافشفادتغ,َيـطقَملَدنَباإلشلمَيؽمَل

 ٣١َ................َ.َظـدهَادوجودَافؽػرَمنَيتزأَحتىَكطؼفاَبجردَبنشلمهَيؽم

:َؿالَفوَذفكَومثلَحافه,َِفَيـظرَحتىَاهللَإلَإفهَل:َؿالَظؿنَافؽفَوجوب

 ٣0َ............................................................َ.آمـتَأوَأشؾؿت

 2١َ.............................َ.اهللَظـدَتـػعهَملَبؼوضفًمَبافشفادتغَيلتَملَمن

 2١َ....َؿتؾه؟َظؾقهَأكؽرَأكهَمعَأشؾمَافذيَافرجلَبؼتؾهَأشامةَملسو هيلع هللا ىلصَافـبيَيؼتلَملَداذا

 2١َ........َ.بؿسؾمَؾؾقسَبافشفادتغَيتؾػظَوملَافصدقَأوَبافـبوةَملسو هيلع هللا ىلصَفؾـبيَأؿرَمن

 2١َ.......َبنشلمه؟َيؽمَؾفلَديـهَِفَهوَفقسَمماَاإلشلمَأرـانَمنَبقءَأؿرَمن

 23َ..................................................َبافعجؿقةَبافشفادتغَاإلتقان

 2٥َ.................................َباإلشلم؟َيصعَرؤيَافذيَفؾؽاؾرَيؽمَهل

 26َ.......................................َادػفؿةَاإلصارةَحؼهَِفَيؽػيَاألخرس
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 2١َ................................................َ.واإليًمنَاإلشلمَبغَافتػريق

 ١2َ.............................................َ.افدينَمراتبَؾقهَجزيلَحديث

 ١3َ..َأخرى؟َواجباتَاإلشلمَِفَأنَمعَواجباتَمخسةَظذَالديثَِفَاؿتكَداذا

 ١3َ.............................................َمسؾؿغ؟َادـاؾؼغَظذَيطؾقَهل

 ١3َ.........................َاإلشلم؟َاشمَظؾقهَيطؾقَهلَظؿع,َكػاقَؾقهَـانَمن

 ١٥َ..َ؟﴾آمـواَافذينَأهياَيا﴿:َافؼعَخطابَِفَافؽبرةَوصاحبَادـاؾقَيدخلَهل

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿:تعاػَاهللَؿولَبقان

 ١6َ.........................................َ.{13:احلجرات[ }َڱ ڱ ڳ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿:َتعاػَؿوفهَػسرت

 3٣َ......................................................................َ.﴾ ڃ

 32َ...........................................َ.تؽاشلَافصلةَتاركَحؽم:َمسلفة

 30َ.................َ:وؿتلَافسقفَظذَظرضَحتىَيصعَأنَوأبىَافصلةَتركَمن

 ٥٣َ..............................................َتؽاشل؟َافصلةَتاركَُيؼتلَهل

 ٥2َ.....................................................َ.بخلَافزـاةَماكع:َمسلفة

 ٥١َ....................................ُبخل؟َمـعفاَبؿنَاإلمامَيصـعَماذا:َمسلفة

.بافرضورةَافدينَمنَمعؾومَهوَماَأوَاإلشلمَأرـانَمنَصقئاَجحدَمنَِفَالؽم

َ..............................................................................َ٥3 

 ٥٥َ.......................َ.جحودَبدونَاإلشلمَأرـانَمنَصقئاَتركَؾقؿنَالؽم

 ٥6َ................................َوالج؟َرمضانَصومَتاركَيؼتلَوهل:َمسلفة
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 ٥0َ.ادعؾومةَافباضـةَأوَافظاهرةَاإلشلمَصعائرَبعضَظنَادؿتـعةَافطائػةَِفَالؽم 

 6١َ................................َ.جزيلَحديثَِفَادذـورَاإلحسانَمعـىَبقان

 62َ.............................................................َ:األُُفوِهق ةَََِتوِحق دَُ

 6١َ..........................َ.األؿسامَافثلثةَهذهَإػَافتوحقدَؿسمَمنَأول:َؾائدة

 6٥َ..........................................................ادتابعةَتوحقد:َؾائدة

 6٥َ.َ.افربوبقةَتوحقدَيتضؿنََاإلهلقةَوتوحقدَاإلهلقة,َتوحقدَيستؾزمَافربوبقةَتوحقد

 6١َ..............................................َ.ظبادتهَأجلَمنَاخلؾقَاهللَؾقخ

 60َ................................................َ.حؼقؼتفاَوبقانَافعبادةَتعريف

 ١١َ..................َ.ظؾقهَوافتوـلَهلل,َافعبادةَبتحؼقؼهَفربهَوإرضاؤهَافعبدَلحؾ

 ١١َ......................................َ.بؼضغَإلَوجلَظزَهللَافعبادةَتؼبلَل

 ١٥َ...................................َ:وادتابعةَاإلخلصَحقثَمنَافـاسَأؿسام

 ١١َ.....َ.ومـػعتفاَوحؽؿتفاَافعبادةَمنَادؼصودَِفَواِلًمظةَافسـةَأهلَضريؼةَبقان

َدخولَمنَافـصوصَمنَتواترَماَوبغَافبابَِفَافذيَمعاذَحديثَبغَاِلؿعَهوَما

 36َ...............................َمـفا؟َخروجفمَثمَافـارَادوحدينَظصاةَبعض

[  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿:َتعاػَؿوفه:َمسلفة

 0٥َ..........................................َ.يتبَملَؾقؿنَِباَادرادَ،{34:النساء}

[ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿:َتعاػَؿوفهَمسلفة

 0١َ.......................َاألصغر؟َافؼكَاآليةَهذهَِفَيدخلَهلَ،{34:النساء}

ا؟َافذكوبَظذَيطؾقَهل:َمسلفة ـً  ٣١٣َ........................................َرش
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 ٣١٣َ.......................................َ.وأصغرَأـزَإػَافؼكَتؼسقم:َمسلفة

 ٣١2َ.......................................................................َ:ؾائدة

َافؽبائر,َبعضَارتؽبَمنَاِلـةَيدخلَلَأكهَؾقفاَافتيَاألحاديثَبغَاِلؿعَهوَما

 ٣١١َ.........................َاِلـة؟َيدخؾونَادممـغَجقعَأنَمنَمعؾومَهوَماَمع

 ٣١٥َ.................َ؟َمعاذَحديثَِفَجاءَـًمَواجبَحقَاهللَظذَفؾعبادَهل

 ٣١١َ...................َ.كػسهَظذَأوجبهَافذيَبالقَوجلَظزَافربَشمال:َمسلفة

 ٣٣١َ.....................َأظؾم؟َورشوفهَاهلل:َيؼولَأنَيشءَظنَئلشَدنَيصحَهل

 ٣٣٥َ.............................َ.اهللَإلَإفهَل:َواإلخلصَافتوحقدَـؾؿةَرشوط

 ٣2١َ.......................................................................َ:تـبقه

 ٣22َ.......................................َ.وافتوفةَوافتًمئمَافرؿىَتعريف:َمسلفة

 ٣22َ........................................َ(.ظزيؿة)َافرؿىَتسؿقةَشبب:َمسلفة

 ٣2١َ.....................................َالشم؟َِبذاَافتؿقؿةَتشؿقَداذا:َمسلفة

 ٣2١َ...............................َ.ادؼوظةَوؽرَادؼوظةَافرؿقةَضابط:َمسلفة

 ٣23َ.................................................َ.افتؿقؿةَتعؾققَحؽم:َمسلفة

 ٣١٣َ................................َ:افتوحقدَتـاِفَولَؾعؾفا,َجيوزَافتيَاألشباب

 ٣١٣:ظؾقفاَالظتًمدَمنَوافتحذيرَِباَاهللَأمرَافتيَافؼظقةَباألشبابَافعؿلَوجوب

 ٣١3َ........................َ:افعؿلَظنَوافعجزَاهلل,َظذَافتوـلَبغَافػرقَمسلفة

 ٣١١َ....................َ.ِباَادلمورَباألشبابَافعؿلَظـدَافؼظقةَافضوابطَبعض

 ٣١3َ..................َ.ذفكَوحؽمَاألوتارَوؽرهاَاإلبلَتؼؾقدَمعـىَبقان:َمسلفة
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 ٣١3َ..........َذفك؟َجيوزَؾفلَافؼظقةَواألذـارَافؼرآنَمنَادعؾقَـانَإذا:َمسلفة 

 ٣3١َ................َ.رشبهَثمَاداءَِفَوضعهَثمَورقَِفَاآلياتَـتابةَحؽم:َمسلفة

 ٣32َ............َافتوحقد؟َيـاِفَهلَافصلح,َأهلَمنَافؼظقةَافرؿقةَضؾب:َمسلفة

 ٣30َ..................................................َافتوحقد؟َيـاِفَالـتواءَهل

:ظذابَولَحسابَبغرَاِلـةَدخلَوجلَظزَاهللَظذَوافتوـلَافتوحقدَحؼقَمن

َ.............................................................................َ٣٥٣ 

َافػضقؾةَاشتحقَذفكَظذَوماتَذفكَوتركَكدمَثمَاـتوىَأوَتطرَأوَسؿىاشَمن

 ٣٥2َ....................................................................َ.ادتؼدمة

 ٣٥١َ.....................................َ:بلشبابَمتعؾقَافؼظقةَبافرؿقةَالكتػاع

 ٣٥3َ:ادـزفةَِفَدوَنمَؾفوَبعدهمَدخلَمنَـلَأنَمـهَيؾزمَلَاِلـةَدخولَِفَقافسب

 ٣٥6َ.....................................َ.اهللَفغرَوافذبحَهلل,َافذبحَحؽم:َمسلفة

 ٣٥0َ.......................................................َ.افؽتاِبَةذبقح:َمسلفة

 ٣٥0َ......................َاهلل؟َفغرَذبحوهَمماَافؽتابَأهلَذبائحَتباحَهل:َمسلفة

َادؼتولَأوفقاءَمامأَيذبحَماَومثؾهَؿدم,َإذاَافسؾطانَأمامَيذبحَماَحؽم:َمسلفة

 ٣6٥َ..................................................َ.ذفكَأصبهَوماَإلرضائفم,

 ٣6١َ......َ:زوجفاَبقتَإػَووصوهلاَزؾاؾفاَظـدَافعروسَأمامَافذبحَحؽم:َمسلفة

 ٣6١َ...................................َ.بافوصفَيستحؼهَدنَعنافؾَحؽم:َمسلفة

.افؽاؾرينَمنَافؽػرَظذَموتهَيعؾمَملَممنَأوَادسؾؿغ,َمنَادعغَفعنَحؽم:َمسلفة

َ.............................................................................َ٣63 



      172 

 
 ٣١2َ.......َ.فؾؿؼـغَظقدَؾقهَأوَاهللَؽرَؾقهَيعبدَمؽانَِفَهللَافذبحَحؽم:َمسلفة

 ٣١١َ........................................َ.فؾعبادةَمؽانٍََختصقصََِحؽمَُ:َمسلفة

 ٣١١َ........َ.افسدكةَبهَويعانَوادشاهدَرافؼبوَبهَفترسجَبلموالَافـذرَحؽم:َمسلفة

 ٣١3َ......................................................َ.هللَافـذرَحؽم:َمسلفة

 ٣١٥َ...............................................َ.افصقغةَحقثَمنَافـذرَأؿسام

 ٣١٥َ............................َمؽروًها؟َـوكهَمعَظبادةَافـذرَيؽونَـقف:َمسلفة

 ٣١6َ................................َـػارة؟َؾقهَوهلَاهلل,َفغرَافـذرَحؽم:َمسلفة

 ٣3١َ.............................................َبؿعصقة؟َهللَافـذرَحؽم:َمسلفة

 ٣3١َ..........................................َـػارة؟َادعصقةَكذرَِفَوهل:َمسلفة

 ٣32َ.......................َـػارة؟َؾقهَوهلَافعبدَيؿؾكَلَؾقًمَافـذرَحؽم:َمسلفة

 ٣3١َ.......................................................................َ:تـبقه

 ٣3١َ................................................َ.ادباحَؾعلَكذرَحؽم:َمسلفة

 ٣33َ...................................................َ.ادؽروهَكذرَحؽم:َمسلفة

 ٣33َ.........................................َ.وافغضبَافؾجاجَكذرَحؽم:َمسلفة

 ٣3٥َ.......................................................................َ:تـبقه

 ٣02َ.............................َ«.أكبقائفمَؿبور:َ»ارىافـصَِفَملسو هيلع هللا ىلصَؿوفهَِفَإصؽال

 ٣02َ................َ.ذفكَحتريمَمنَافعؾةَوبقانَمساجدَافؼبورَاختاذَمعـى:َمسلفة

 ٣06َ..َ.ؿزَؾقهَمسجدَِفَأوَادؼزةَِفَأوَإفقفاَأوَافؼبورَظذَافصلةَحؽم:َمسلفة3

 ٣00َ..........َادسجد؟َممخرةَِفَافؼزَـانَإذاَادسجدَِفَافصلةَحترمَهل:َمسلفة
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 ٣00َ.......َ.ادؼزةَأوَافؼزَبوجودَجاهلَوهوَؼزة,مَِفَأوَؿزَظـدَصذَمنَحؽم 

 2١١َ.......................َ.بافتحريمَظاملَؽرَمؼزةَِفَأوَؿز,َظـدَصذَمنَحؽم

 2١٣َ...........................ظـدهاَوافدظاءَةبافصلَفؾتزكَافؼبورَؿصد:َمسلفة

 2١2َ.......................َ.ظـدهاَافعؽوفَأوَحوهلاَفؾطوافَافؼبورَؿصد:َمسلفة

َِفَدؾـتَافتيَؼبورافَوإخراجَافؼبورَظذَادبـقةَادساجدَإزافةَوجوب:َمسلفة

 2١١َ....................................................................َ.ادسجد

َؽرَيشؿلَأمَطاهًرا,َـانَبًمَخاصَمساجدَافؼبورَاختاذَظنَافـفيَهل:َمسلفة

 2١3َ....................................................................َافظاهر؟

 2١٥َ...............................َ.واألكبقاءَاألوفقاءَؿبورَظذَؼبابافَبـاء:َمسلفة

 2٣٣َ.......َ.اهللَدونَمنَتعبدَأوثاكاَيصرهاَوافصالغَاألكبقاءَؿبورَتعظقم:َمسلفة

 2٣٥َ...........................................َ.فؾزيارةَافـبويَافؼزَؿصد:َمسلفة

 2٣0َ...................َ.بافدظاءَواشتؼبافهَظـده,َفؾدظاءَافـبويَافؼزَؿصد:َمسلفة

 22١َ...َ.وافسلمَافصلةَآفهَوظذَهظؾقَافـبيَظذَفؾسلمَافـبويَافؼزَؿصد:َمسلفة

 22٥َ.......................................................................َ:فائدة

 226َ...........................َ.وافصالغَاألكبقاءَؿبورَفزيارةَافرحلَصد:َمسلفة

 22١.ؿصدَبدونَاتػاًؿاَؾقفاَكزلَأوَملسو هيلع هللا ىلصَاهللَرشولَصلهاَافتيَاألماـنَؿصد:َمسلفة

 2١١َ...............................َ:ذفكَمعـىَوبقانَأظقاداَافؼبورَاختاذَظنَافـفي

 2١6َ................................................................َافؼبورَظذَادساجدَبـاءَِف
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َذفكَبهَؾعلَماَحراًما؛َـانَوفوَمسجده,َِفَملسو هيلع هللا ىلصَافـبيَؿز:َؿوهلم:َاألوػَافشبفة

 2١6َ................................................َ.ظؾقفمَاهللَرضوانَافصحابة

 2١6َ.................................................................َ:ظـفاَواِلواب

َأصحابَظذَجيعؾواَأنَظزمواَافذينَظذَوجلَظزَاهللَيـؽرَمل:َؿوهلم:َافثاكقةَافشبفة

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿َ:تعاػَؾؼالَمسجًدا؛َافؽفف

 23١َ......................................................َ.{71:الكهف[ } ڄ

َوؿدَكبًقا,َشبعونَؾقهَؿزَاخلقفَمسجدَأنَالديثَِفَجاءَؿد:َؿوهلم:َافثافثةَافشبفة

 232َ......................................................َ.ملسو هيلع هللا ىلصَاهللَرشولَؾقهَصذ

َوإشًمظقلَالرام,َادسجدَِفَمدؾوكونَاألكبقاءَمنَجًعاَإن:َؿوهلم:َافرابعةَافشبفة

رَِفَمدؾونَافسلمَظؾقه  23٥َ...............................................َ.اِلج 

 23١َ....................................َؿبة؟َافـبويَافؼزَظذَبـىَمنَأولَهوَمن

 233َ........َ.األوثانَمنَذفكَؽرَأوَؿزَأوَصجرَأوَبحجرَتزكَمنَحؽم:َمسلفة

اَافتزكَيؽونَوهل ـً  2٥٣َ.............................................َأصغر؟َرش

إشلمفم؟َبتجديدَيممرواَملَوهمَرشـا,َواطأكَذاتَضؾبفمَيؽونَـقف:َمسلفة

َ.............................................................................َ2٥٣ 

 2٥2َ..............................َ.وآثارهمَافصالغَبذواتَافتزكَحؽم:َمسلفة

 2٥6َ..................................َومستحب؟َواجب,َتزكَهـاكَهل:َمسلفة

ـَاَيوصفَهل:َشمال  2٥6َ.......................................َافزـة؟َبصػةَرب 

 2٥١َ..............................................................َ.افرياءَتعريف
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اَمـهَيؽونَماَوبقانَافرياءَحؽم:َمسلفة  ـً  2٥١َ..........َ.أصغرَيؽونَوماَأـز,َرش

 262َ.......................................َ.وجلَظزَاهللَظـدَافعؿلَؿبولَرشوط

 26١َ...................................................َخمؾًصا؟َافرجلَيؽونَمتى

 263َ.......................................................................َ:فائدة

 263َ.......................َ.افرياءَمنَخوًؾاَافصافح؛َافعؿلَتركَمنَالذر:َمسلفة

:َؿوفهَإػ....ََ{12:هود[ } چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿:َتعاػَؿوفهَتػسر

 266َ..........َ.{16:هود[ } ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک]

 2١١َ.......................................َ...«َافديـارَظبدَتعس:َ»ملسو هيلع هللا ىلصَؿوفهَرشح



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٔجاْٞ ايكشِ اي
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ـْ ُجَفْقـَةَ و  
ـْ ُقتَْقَؾَة اْمَرَأٍة مِ ا َأَتك الـَّبِلَّ قَأنَّ َيفُ   َط ، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصِديًّ

دُ  اْلَؽْعَبِة. وَن: قلُ قَتؼُ وِشْئَت. وَن: َما َشاَء اهلُل قلُ قَن، َتؼُ قإِكَُّؽْؿ ُتْشِركُ و ،نَ وإِكَُّؽْؿ ُتـَدِّ

َما »َن: قلُ قَيؼُ و .«َربِّ الَؽْعَبةِ و»ا: قلُ قا َأْن َيؼُ قا َأْن َيْحؾِػُ وَأَرادُ إذا  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَمَرُهْؿ الـَّبِلُّ 

 .(1). َأْخَرَجُف الـََّسائِلُّ بِنِْسـَاٍد َصِحقٍْح «ُثؿَّ ِشْئَت  ،َشاَء اللُ 

ـِ ُطَؿرَ  ـِ طَ و  ـُ  .اْلَؽْعبَةِ وَٓ  :َيْحؾُِػ  ًل َسِؿَع َرُج  فُ كَّ أَ   اْب َفَؼاَل َلُف اْب

  َل قُس ُطَؿَر: إِكِّل َسِؿْعُت رَ 
ِ
ـْ َحَؾَػ بَِغْقرِ اللِ َفَؼْد َأْشَركَ »ُل: قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل . َأْخَرَجُف «َم

 .(2)اِهِدهِ قَحِدْيٌث َصِحقٌْح بَِش  قهُ و، دَ وادَ  قبُ أَ و ،َأْحَؿدُ 

 َشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َٔ اذتدٜجني

 ٌٖ ٜٓعكد ايُٝني بريو؟َٚشأي١: حهِ اذتًف بػري اهلل    1
الحؾػ بغقر اهلل شرك كؿا دلت طؾقف أحاديث الباب، ولق كان حؾًػا بؿؾؽ 

 أو بـبل مرسؾ.مؼرب، 

فنن طظؿ الؿحؾقف بف كتعظقؿف هلل، أو أشد: ففق شرك أكبر، وإن مل يعظؿ 

 الؿحؾقف بف كتعظقؿف هلل: ففق شرك أصغر.

 أخذ بذلؽ بعض أصحابف.و، ملسو هيلع هللا ىلصاز اإلقسام بالـبل قاية يف جوجاء طـ أمحد رو

 (:5/116) جاِغ ادلسائً كام يفقال شقخ اإلسالم 

اية وُر إئؿة طىل الرقأحد مـ إئؿة، بؾ مجف افِْؼفاقمل يُ اية طـ أمحد وهذه الرو

ٓ يجب بذلؽ وٓ غقِره، وٍق ٓ الـبلِّ قأكف ٓ ُيشَرع الحؾُػ بؿخؾ قهوإخرى طـف، 

 (.6/371كذلؽ أمحد )و(، 7/6أخرجف الـسائل ) (1)

 (.3251د برقؿ )ودا قأبو(، 4994أخرجف أمحد ) (2)
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ها يف الخلف، كالؼاضل وَكَصرُ واية اختارها صائػة مـ أصحابف وتؾؽ الروكػارة. 

 غقرهؿ. وابـ طؼقؾ والشريػ أبل جعػر و

صف قبف بخص يؿانن اإلقن: هذا الحؽُؿ مختصٌّ بف، لؽقلقهمٓء يؼ ثّؿ أكثر

ّٓ بالشفادتقـ.  يؿان، ٓ يتؿُّ اإليؿانركـًا يف اإل ذكر ابـ طؼقؾ أن حؽؿ سائر وإ

 إكبقاء كذلؽ يف اكعؼاد القؿقـ بالحؾػ هبؿ.

َؾػ و ـُ وأما مجاهقُر طؾؿاء الؿسؾؿقـ مـ السَّ الخؾػ فعَؾك أكف ٓ يـعؼد القؿق

هذا مذهب مالؽ واية الثاكقة طـ أمحد. وٓ غقِرهؿ، كالروٍق، ٓ إكبقاء قؿخؾب

اب، قالص قل هقهذا الؼواختقاُر صائػٍة مـ أصحاب أمحد، وأبل حـقػة والشافعل و

ّٓ باللقٓ حتؾػ»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  قد ثبت يف الصحقح فنكف مـ »قال: و، (1)«ا إ

َمـ َحَؾَػ بغقر الل »يف الســ طـف أكف قال: و. (2)«لَقْصُؿت وأ كان حالًػا فؾقحؾِْػ بالل

 .(3)«فؼد أشرك

أن أحؾَػ  مـ كاذًبا أحبُّ إلَّ  باهلل ٕن أحؾَػ : ابـ طباسود ققال ابـ مسعو

 .(4)بغقِره صادًقا

 .، بنسـاد صحقح( طـ أبل هريرة 3769، والـسائل )(3248د برقؿ )ودا قأبأخرجف  (1)

 .( طـ طؿر بـ الخطاب 1646(، ومسؾؿ )3679أخرجف البخاري ) (2)

 خمرج يف أحاديث افباب. (3)

 :الؾػظ الؿذكقر هق ٓبـ مسعقد، ولقس ٕثر ابـ طباس  (4)

(، مـ صريؼ: وبرة بـ 8992(، والطبراين )8/469أخرجف طبدالرزاق ) أثر ابـ مسعقد صحقح:

ؿاع مـف، وذلؽ ٕنَّ بقـ وفاتقفؿا فترة كبقرة، فابـ مسعقد طبدالرمحـ، طـ ابـ مسعقد، ولقس لف س

 (.116(، ووبرة ُتُقفَِّل طام )32ُتُقفَِّل طام )

طـ وبرة بـ طبدالرمحـ، (، 7/267) ةحؾقالو، (2/181) خالتاري وجاءت زيادة طـد أبل كعقؿ يف

لـقسابقري، بؾ قد قـ اطـ مهام، طـ ابـ مسعقد، ويف السـد متروك، وهق: محؿد بـ معاوية بـ أط

ـُ معقـ  .كذبف اب

 لسحـقن الؿالؽل ثبقت القاسطة، وهل )مهام بـ الحارث(. الؿدوكةثؿ وجدت يف 

طـ مسعر بـ  ،طـ سػقان بـ طققـة ،قال ابـ وهب(: 1/584) الؿدوكةفؼال سحـقن يف 

 ؾػ باهلل كاذبا أحب أن طبد اهلل بـ مسعقد كان يؼقل: ٕن أح ،طـ مهام بـ الحارث ،طـ وبرة ،كدام
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افُؼ قهذا يو ، والشرُك أطظُؿ إثًؿا مـ الؽذب.ذلؽ ٕن الحؾَػ بغقر اهلل شركٌ و

، قات هنُل تحريؿ ٓ هنُل تـزيفٍ قَلل العؾؿاء أن الـفَل طـ الحؾػ بالؿخؾقَر قأضف

 أمحد.ولقـ يف مذهب الشافعل قأحد الؼ قهول أكثِر العؾؿاء، قهذا قو

ٓ وز أن ُيشَرَك بف قٌم أكف ٓ يجقاهلل مـ باب الشرك، فؿعؾإذا كان الحؾُػ بغقر و

 ک ک ک ڑ ڑ﴿غقُرهؿ، قال تعاىل: وى بف إكبقاُء قٓ ُيَس وُيْعَدَل بف 

قال تعاىل: و، {8@}آل عمران: [ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴿

وئ   وئ    ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

 .﴾ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ   

أية إكبقاء، فلكزَل اهلل هذه ون الؿلئؽة قم يدطقكان ق قال صائػة مـ السؾػ:

كف، كؿا أن سائر قيخافوكف قيرجون إىل اهلل قإكبقاء قد يتؼربوبقَّـ فقفا أن الؿلئؽة 

قد وإكبقاِء. ودطاُء الؿلئؽِة  زقكف، فل يجقيخافوكف قيرجون إىل اهلل قالعباد يتؼرب

ا؟»شئَت، فؼال: وما شاَء اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رجٌؾ لؾـبل  ُقْؾ: ما شاء الل  أَجَعْؾَتـل لل كِدًّ

«حَدهو
(1)

ا ما شاء اهلل ثؿَّ شاَء قلقشاَء محؿٌد، بؾ قو ا ما شاء اهللقلققال: ٓ تؼو. 

 اِل.قا بف حتك يف مثِؾ هذه إققـفاهؿ أن ُيشِركمحؿٌد. ف

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿َل: قاهلل أن يؼ هقد أمرَ و

 هاأية. {><}آل عمران: [ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وهذا إسـاد صحقح.إل مـ أن أحؾػ بغقره صادقا =

يعـي ظبد افرمحن بن  ؿال(، ؾؼال: 1/485) اددوكةذـره شحـون ادافؽي يف  .وأثر ابـ طباس: ضعقػ

: وؿال ابن ظباس فرجل حؾف باهلل: واهلل ٕن أحؾف باهلل مائة ثم آثم أحب إيل من أن أحؾف مفدي

 وهذا إشـاد ضعقف، معضل. أبر.بغره مرة ثم 

( 1964( )1839(، وأمحد )2117) ماجف(، وكذلؽ ابـ 19825) الؽبرىأخرجف الـسائل يف  (1)

 والحديث صحقح بشقاهده.،  ابـ طباس وغقرهؿ مـ حديث(، 3247( )2561)
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ط٦ت( طسى أنرب أّ ٍٚ ايسدٌ: )َا طا٤ اهلل ٛقَٚشأي١: ٌٖ اذتًف بػري اهلل  2 
 أصػس؟

ـِ ُطَؿرَ  الصحقحقـ يف ـْ اْب ُف َأْدَرَك ُطَؿَر  ، َط ـَ الَخطَّاِب فِل َرْكٍب َأكَّ  قهُ وْب

ـَْفاُكْؿ َأْن َتْحؾِػُ » :ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَيْحؾُِػ بَِلبِقِف َفـَاَداُهْؿ َرُس  َف َي َٓ إِنَّ الؾَّ ـْ  ا بِآَبائُِؽؿْ قَأ َفَؿ

فِ َكاَن َحالًِػا َفْؾقَ   .(1)«َفْؾَقْصُؿْت إٓ و ْحؾِْػ بِالؾَّ

مل  ملسو هيلع هللا ىلصففذا الحديث يدل طىل أن الحؾػ بغقر اهلل لقس بشرك أكبر: ٕن الـبل 

أكف يحتاج إىل تجديد إسلمف، وقد أشرك،  بلكفمل يخبره و، يبقـ ذلؽ لعؿر 

فف كتعظقؿف هلل قطؾقف فإمر يختؾػ باختلف كقة الحالػ: فؿـ كان معظؿا لؿحؾو

مـ مل يعظؿف ذلؽ التعظقؿ: وٕكف قد جعؾف هلل كًدا،  :مشرك شرًكا أكبر قكثر: ففأ وأ

 مشرك شرًكا أصغر. قفف

 (:7/141) طشح اٌرصشَة يفقال أبق زرطة ابـ العراقل 

إكف لق اطتؼد الحالػ بالؿخؾقق يف الؿحؾقف بف مـ التعظقؿ  :وقد قال أصحابـا

مـ حؾػ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصذا يحؿؾ ما روي أن الـبل ما يعتؼده يف اهلل تعاىل كػر، وطىل ه

 .اكتفك «بغقر الل فؼد كػر

 :(1/144) ِذاسض اٌساٌىٌن يف ابـ الؼقؿ اإلمام قال

 ،الحؾػ بغقر اهللو ؼ،التصـع لؾخؾو ،(2)قر الرياءِس قَ ـؽَ ـفَ  ،أما الشرك إصغرو

ما و .بؽوأكا باهلل و .مـؽوهذا مـ اهلل و .شئتوشاء اهلل  ما) :ؾل الرجؾ لؾرجققو

 (،كذاوأكت مل يؽـ كذا وٓ اهلل قلو .طؾقؽوكؾ طىل اهلل قأكا متو .أكتول إٓ اهلل 

 ه.امؼصدهوأكبر بحسب حال قائؾف  ان هذا شركً ققد يؽو

 .( طـ طؿر بـ الخطاب 1646(، ومسؾؿ )3679أخرجف البخاري ) (1)

أكف مـافؼ، كؿا قال تعاىل: وثرة الرياء مـ الشخص تدل طىل فساد باصـف، كلمف هذا يعـل أن ك (2)

، [142﴾ ]الـساء:چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

 فؽثرة الرياء مـ الشخص تدل طىل أكف مـافؼ كػاًقا أكبر.
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 ( ما كصف:1/143) ي اٌٍجٕح اٌذائّحوفرا يفو

أكت، وما ل إٓ اهلل وشئت، ول الؼائؾ: ما شاء اهلل ققو ،أما الحؾػ بغقر اهلل

 ققات مثؾ تعظقؿ اهلل ففققام بؼؾبف تعظقؿ لؿـ حؾػ بف مـ الؿخؾفنن  ذلؽ، قكحو

ن قاء، كؾ مـفؿا يؽقالعامل ابتداء سو قأصر فففنن  :كان جاهل طؾؿفنن  شرك أكبر:

 .مشركا أكبر

اطتؼد أن هذا الشخص فنن  أكت،وٓ اهلل قلوشئت، ولف: ما شاء اهلل قكذا يف قو

كان جاهل فنن  مشقئة هذا الشخص،وشريؽ مع اهلل ٓ يؼع شلء إٓ بؿشقئة اهلل 

 .اء، كؾ مـفؿا مشرك شركا أكبرقالعامل ابتداء سو قأصر فففنن  طؾؿ،

ما حؾػ  ومل يعتؼد بؼؾبف تعظقؿ مـ حؾػ بف أوحؾػ بغقر اهلل بؾساكف إذا  أماو

 أكت، ففذا إن كان جاهل طؾؿوٓ اهلل قلوشئت، وشاء اهلل  قال: ماإذا  كذلؽوبف، 

 ه.ااء كؾ مـفؿا مشرك شركا أصغرقالعامل ابتداء سو قأصر فففنن 

 ي٘: ثِ عًٝو.ٛقٚعًٝو. ٚنٌ ع٢ً اهلل ٍٛ ايسدٌ: َتَٛشأي١: ق 3
 زي:ق( ط/دار ابـ الج737)ص  اءواٌذواٌذاء  يف قال ابـ الؼقؿ

 قأبواه أمحد والؾػظ كالحؾػ بغقره كؿا ريف  بف مـ الشرك بف سبحاكف الشركو

 .ابـ حبانو ،صححف الحاكؿو «مـ حؾػ بغقر الل فؼد أشرك» :د طـف أكف قالودا

 ملسو هيلع هللا ىلص كؿا ثبت طـ الـبل (شئتوما شاء اهلل ) :ققل الؼائؾ لؾؿخؾقمـ ذلؽ قو

 «حدهوما شاء الل  :قؾ ؟أجعؾتـل لل كدا» :شئت قالو أكف قال لف رجؾ ما شاء اهلل

 [ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿ :لفقكؼ مشقئة لؾعبد أثبت قد اهلل أن مع هذاو

 اهلل حسبيف  أكاو ،طؾقؽو اهلل طىل كؾقمت أكا :لقيؼ مـ فؽقػ ،{@:}التكوير:

 ،بركاتؽو اهلل بركات مـ هذاو ،مـؽو اهلل مـ هذاو ،أكتو اهلل إٓ مالو ،حسبؽو

 هلل اكذرً  :لقيؼ وأ .فلن حقاةو ،اهللو :لقيؼو .إرضيف  ل أكتو السؿاءيف  ل اهللو

 هذه بقـ نْ ازِ قفَ  ،ذلؽ قكحو ،افلكً و اهلل اقأرج :وأ .لػلنو هلل تائب أكاو ،لػلنو
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 ٕ
 أن لؽ يتبقـ :أفحش أيفؿا اكظر ثؿ .شئتو اهلل شاء ما :الؼائؾ لقق بقـو لػاظا

 هبا هلل اكدًّ  جعؾف قد كانإذا  أكفو ،الؽؾؿة تؾؽ لؼائؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ابقلج ىلوأ قائؾفا

 مـ نقيؽ أن لعؾف بؾ ،إشقاء مـ شلء يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لقرس يداين ٓ مـ جعؾ قد ففذا

 ه.االعالؿقـ لرب اكدًّ  أطدائف

 (:7/751) صاد ادلؼاد كام يفقال و

ا: َما َشاَء اللُ، قلُ قَلؽِـ قُ و، َشاَء ُفالنٌ وَشاَء الُل  ا: َماقلُ قَتؼُ  َٓ »: ُلفقمـ ذلؽ قو

ِف كِدَّ ً لَأَجعْؾَتـِ »: ِشْئَت، َفَؼاَل و قال لف رجؾ: ما َشاَء اللُ و، "ُثؿَّ َما َشاَء ُفاَلنٌ  ؟ ُقؾ: الِؾَّ

 .«ْحَدهُ واَء الُل َما َش 

 قُل َمـ ٓ يتقىف معـك هذا الشرك الؿـفك طـف قو 
ِ
 أكاوبَِؽ، وقَّك الشرك: أكا باهلل

 يف 
ِ
ؾ طىل اهلل قأكا متوأكَت، وإٓ اهلُل  ما لوَحْسبَِؽ، وَحْسِب اهلل هذا و، طؾقؽوكِّ

  مـ
ِ
 ووإرض، يف  أكت لوالسؿاء يف  اهلُل لومِـؽ، واهلل

ِ
أمثال هذا و حقاتِؽ،واهلل

مـ  اُقْبحً و اهك أشدُّ مـعً ولؾخالؼ،  اَق كِدًّ قيجعؾ فقفا قائُِؾَفا الؿخؾالتل  مـ إلػاظ

 هاشئَت.ولف: ما َشاَء اهلُل قق

 (:118)رقؿ/ حىٌماء اٌثاب ادلفر كام يف العثقؿقـ  اإلمامقال 

ز قجالتسؾقؿ، هذا ٓ يويض قكؾ بؿعـك التػقت ٍ:ٚع األٛايٓ ػاْ:ىوً ٔىاٌر

ؾ طؾقف، أكف دقن الؿتوكؾ أكف دقع يعتؼد الؿتقهذا الـوهلل،  إٓ هذا ٓ وكف بؽثقر، وكَّ

 يصح إٓ هلل.

كؽ يف ود بلكفكؾ بؿعـك آطتؿاد طىل الشخص مع آطتؼاد قت ع ايجاْٞ:ٛايٓ

فنذا أن تعتؿد طىل غقره، هذا ٓ بلس بف، وكالتف، وأكؽ تستطقع أن تػسخ والرتبة، 

 لقس هذا طبادة.وكؾؽ فل بلس هبذا، قفلكا م وكقظ، أوكت قؾت: اذهب فل

( يف الؿشقئة ثؿ قال:  كؾ؟ لؽـ التػريؼ قيف التوبعض أهؾ العؾؿ يػرق بقـ )ُثؿَّ

فذا ٓ يصح إٓ هلل، هؾ الؿراد فتسؾقؿ مطؾؼ؟ ويض قتػوطبادة  قهؾ ه :كؾقيف الت

 بف. طـل يف هذا الشلء؟ ففذا ٓ بلس اكؾتؽ بؿعـك جعؾتؽ كائبً و
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 ( ما كصف:1/177) ي اٌٍجٕحوفرا يفو

 قكؾ طىل اهلل هقالتفنن  كؾت طىل اهلل ثؿ طؾقؽ،قل الشخص تقز أن يؼقيج

ن، قطل الؿتصرف يف هذا الؽوجؾ  قآطتؿاد طؾقف، ففويض إمر إلقف قتػ

يض العبد فقؿا يؼدر طؾقف، فاهلل قطل تػوكؾ طىل اهلل جؾ قكؾ طىل العبد بعد التقالتو

 ى﴿مشقئة العبد تابعة لؿشقئة اهلل تعاىل، قال تعاىل: والعبد لف مشقئة، ومشقئة،  لف

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿  {@:}التكوير: [ ەئ ەئ ائ ائ ى

 [ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿قال تعاىل: و ﴾ ېئ

قد أرشد و ﴾ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ ،{9A}ادزمل:

ديا أتك الـبل قأن يف :تقؾةصححف طـ قوى الـسائل وإىل أصؾ ذلؽ، فر ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

فلمرهؿ » :الؽعبة، ون: قلقتؼوشئت، ون: ما شاء اهلل قلقن تؼقفؼال: إكؽؿ تشرك ملسو هيلع هللا ىلص

ا: ما شاء الل ثؿ قلقأن يؼورب الؽعبة و: اقلقا أن يؼقا أن حيؾػوأرادإذا  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ا: ما قلقلؽـ قوشاء فالن، وا: ما شاء الل قلقٓ تؼ»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصـف صح طو «شئت

 .«شاء الل ثؿ ما شاء فالن

طبد العزيز بـ  *طبد الرزاق طػقػل  *طبد اهلل بـ غديان  *د قطبد اهلل بـ قع

 .اهلل بـ باز طبد

 ؟«أبٝ٘ إٕ صدمٚأفًح »اذتدٜح:  اب عٔٛادت َٛشأي١: َا ٖ 4
 (: 14/167) اٌرّهُذ يفقال ابـ طبد البر  

طـ أبل سفقؾ كافع  ،طقؾ بـ جعػراى طـ إسؿوفنن احتج محتج بحديث ير

يف قصة إطرابل الـجدي  ،طـ صؾحة بـ طبقد اهلل ،طـ أبقف ،بـ مالؽ بـ أبل طامر

ضة يف هذا قهذه لػظة غقر محػ :ققؾ لف «إن صدق أبقفوأفؾح »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 

 .الحديث مـ حديث مـ يحتج بف

قد و ،ا ذلؽ فقفقلقبل سفقؾ مل يؼأغقره طـ وى هذا الحديث مالؽ وقد رو
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دخؾ  وأ ،الل إن صدقوأفؾح » :فقفوطقؾ بـ جعػر هذا الحديث اي طـ إسؿور

ٕهنا لػظة مـؽرة تردها  «أبقفو»ى واية مـ روىل مـ روهذا أو «الل إن صدقوالجـة 

 هافقؼ.قباهلل التوأثار الصحاح 

 (:16/158) اٌرّهُذ كام يفقال و

طـ الحؾػ بأباء  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس للـف :خةقهذه لػظة إن صحت ففل مـسو

 تابـا هذا.قد ذكركا ذلؽ فقؿا سؾػ مـ كو ،بغقر اهللو

 (: 13/6) ششح اٌسٕح كام يفي ققال البغو

اإلسلم،  قال يف حديث إطرابل الذي سللف طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبلألقس  فنن ققؾ:

أبقف إن وأفؾح »: طؾقف السلم ٓ أكؼص، فؼالوقال بعد ما بقـ لف: ٓ أزيد طىل هذا و

 إلسـ، ٓ لساكف طىل طادة الؽلم الجاري طىل ققؾ: تؾؽ كؾؿة جرت طىل «صدق

تمكد هبا كلمفا ٓ طىل  ،يف خطاهبا االعرب تستعؿؾفا كثقرً  كاكتوطىل قصد الؼسؿ، 

التعظقؿ لف، وققر، قجف التوكان ذلؽ طىل إذا  قع طـفوالـفل إكؿا وجف التعظقؿ، و

يدل طؾقف  ققرقالتوتعاىل يف يؿقـف التعظقؿ، وكالحالػ باهلل يؼصد بذكر اهلل سبحاكف 

ققؾ: فقف و. اققرً قتو، آ يحؾػ بلبل الغقر تعظقؿً وبل إطرابل، أن فقف ذكر أ

إكؿا هناهؿ طـ ذلؽ، ٕهنؿ مل وأية.  يؾورب أبقف. كؿا سبؼ يف تلوإضؿار، معـاه: 

إكؿا كان مذهبفؿ يف ذلؽ مذهب التعظقؿ وؿ، إيؿاهنن ذلؽ يف وا يضؿرقكقيؽ

 اهلل أطؾؿ.ؤبائفؿ، 

 (: 11) ِسٍُششح  يفي قوقال اإلمام الـو

ا َجَرْت َطاَدُتُفْؿ َأْن َيْسَللُ . «َأبِقِف إِْن َصَدَق وَأْفَؾَح » :ملسو هيلع هللا ىلصلف ققَ  ـْ قَهَذا مِؿَّ ا َط

ـْ َكاَن َح »: ملسو هيلع هللا ىلصلف قاب َطـُْف َمَع قَ قالجَ  فِ َم إِنَّ الؾََّف » :ملسو هيلع هللا ىلصلف ققَ و «الًِػا َفْؾَقْحؾِْػ بَِالؾَّ

ـَْفاُكْؿ َأْن َتْحؾِػُ  َحؾًِػا إِكََّؿا  قَلْقَس هُ  «َأبِقفِ وَأْفَؾَح »: ملسو هيلع هللا ىلصلف قَأنَّ قَ  :ابفقَج و «ا بِآبَائُِؽؿْ قَي

َكؾَِؿة َجَرْت َطاَدة الَعَرب َأْن ُتْدِخَؾَفا فِل َكَلمَفا َغْقَر َقاِصَدٍة بَِفا َحِؼقَؼَة الَحؾِِػ.  قهُ 

ـْ إِْطَظام الَؿْحؾُ والـَّْفل إِكََّؿا و
ـْ َقَصَد َحِؼقَؼة الَحؾِػ لَِؿا فِقِف مِ ِف بِِف قَرَد فِقَؿ
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َف ُسْبَحاكف مُ و . قاْلجَ  قَتَعاَلك. َفَفَذا هُ وَضاَهاتِِف بِِف الؾَّ قِقَؾ: ُيْحَتَؿؾ َأْن واب الَؿْرِضلُّ

ـْ الَحؾِػ بَِغْقِر الؾَّف قَيؽُ   ه.اَالؾَّف َأْطَؾؿُ و -َتَعاَلك  -ن َهَذا َقْبؾ الـَّْفل َط

 (:46) اٌفرخ يفقال الحافظ ابـ حجر 

اية إسؿاطقؾ بـ جعػر وطـد مسؾؿ مـ ر قعو «أفؾح إن صدق»: لفقق

د مثؾف وٕبل داو .«أبقف إن صدقودخؾ الجـة » وأ «أبقف إن صدقوأفؾح »: رةقالؿذك

بقـ الـفل طـ الحؾػ بأباء؟ وققؾ: ما الجامع بقـ هذا فنن  .«وأ»لؽـ بحذف 

ا كؾؿة جارية طىل الؾسان ٓ يؼصد هبا بلهن وأجقب: بلن ذلؽ كان قبؾ الـفل، أ

فقف إضؿار اسؿ وما أشبف ذلؽ، أو .ك، حؾؼىؾػ، كؿا جرى طىل لساهنؿ طؼرالح

 حؽك السفقظ طـويحتاج إىل دلقؾ، وخاص  قققؾ: هورب أبقف، والرب كلكف قال: 

استـؽر واهلل، فؼصرت اللمان. وإكؿا كان وتصحقػ،  قبعض مشايخف أكف قال: ه

 . ايات الصحقحةوقال: إكف يجزم الثؼة بالروالؼرصبل هذا 

، مل تصح، ٕهنا لقست يف «أبقفو»اية بؾػظ: وغػؾ الؼرايف فادطك أن الرو

صحقح ٓ مرية فقف.  قهواب فعدل إىل رد الخبر، قكلكف مل يرتض الجوصل، قالؿ

 هآن.وبة إقى إجقأقو

 (:4997) اٌعؼُفحيف إلباين  اإلمامقال 

اَح وِاٌه ػًٍ س اَحوفمذ متهذ ٌذَٕا إِىأُح ذشجُخ س ؛إرا ػشفد ٘زا

 إمساػًُ مبشجذاخ شالشح:

ى قفؿالؽ أق :-إن كان ثؼة و -هذا فنن  :ثؼ مـ إسؿاطقؾوأ اأن مالؽً  ٍ:ٚاأل

يؽػل يف الدٓلة طىل ذلؽ أن اإلمام البخاري سئؾ طـ أصح وأحػظ. ومـف يف ذلؽ 

قؾت ٕبل:  قال طبد اهلل بـ أمحد:ومالؽ طـ كافع طـ ابـ طؿر.  إساكقد؟ فؼال:

 ـ أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالؽ أثبت يف كؾ شلء.م

فؿـفؿ مـ  :إلسؿاطقؾ اخلفً  :اة طؾقف يف ذلؽومل يختؾػ الر اأن مالؽً  ايجاْٞ:

 اية مالؽ، كؿا سبؼ.واه طـف مثؾ رور
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ثؿ – اية إسؿاطقؾولر اخلفً  :اهدقبؾ ش اايتف شاهدً وجدت لرو لأكـ ايجايح: 

 ها.-ذكرها

 .«بأْ٘أبٝو يتٓٚأَا »حدٜح  اب عٔٛادت َٛا َٖٚشأي١:  5
 (:4997) اٌعؼُفحيف إلباين  اإلمامقال 

/ 489/ 19يعىل ) قأبو(، 157/ 2ابـ ماجف )و(، 8/2أخرجف مسؾؿ ) :مـؽر

: -( 541/ 8) فادلصٕ هذا يفو -( مـ صريؼ أبل بؽر بـ أبل شقبة 6992

 ، أبل هريرةطـ  ،طـ أبل زرطة ،حدثـا شريؽ طـ طؿارة بـ الؼعؼاع بـ شبرمة

مـل بحسـ  مـ أحؼ الـاس لل اهلل! كبئـقفؼال: يا رس ،ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجؾ إىل الـبل  قال:

قال: ثؿ  .«ثؿ أمؽ» قال: ثؿ مـ؟ قال: .«أمؽ، أما وأبقؽ لتـبلكف»: الصحبة؟ فؼال

ل اهلل! طـ ققال: كبئـل يا رس .«كقثؿ أب» قال: ثؿ مـ؟ قال: .«ثؿ أمؽ» مـ؟ قال:

أكت صحقح شحقح، ولتـبلن: تصدق  -اهلل! و - «كعؿ» قال: مال كقػ أتصدق فقف؟

مالل »قؾت:  :بؾغت كػسؽ هفـاإذا  ٓ تؿفؾ حتكوتخاف الػؼر، وتلمؾ العقش 

 أبل يعىل.والسقاق ٓبـ ماجف و .«إن كرهتو هلؿ قهومالل لػالن، ولػالن، 

إٓ مـ صريؼ أخرى  :قضقة الصدقة -كذا ابـ أبل شقبة و -لقس طـد مسؾؿ و

 طؿارة. طـ

ىل مـ صريؼ وإٓ أن هذا أخرج الؼضقة إ :كذلؽ هل طـد أمحد كؿا يليتو

إٓ أكف  :د بـ طامر: حدثـا شريؽ بفق(: حدثـا أس391/ 2أخرى طـ شريؽ فؼال )

كؿا يف الؼضقة  :«لتـبلن –الل! و -كعؿ » قال فقفا:و ،ىلوقال... فذكر الؼضقة إ

 الثاكقة طـد ابـ ماجف.

هذا مـ و !«اللو»: مؽان «أبقؽو» فؼال: :طـف مسؾؿو بل شقبة،خالػف ابـ أو

ضة طـ طؿارة يف هذه قد إن كاكت محػقاية إسواب رقالصوهام شريؽ طـدي، وأ

 ٕهنا مل ترد طـد الثؼات كؿا يليت.  :الجؿؾة
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 !«فؾعؾفا تصحػت»( طؼبفا:339-329/ 19) اٌفرخ قال الحافظ يفو

 فنكف :-لابـ طبد اهلل الؼاض قهو –ؽ كػسف ل: بؾ إقرب أهنا مـ شريقأقو

 .«أبقفو» أخرى:و .«اللو» الحػظ، فاضطرب يف ضبط هذه الجؿؾة، فؼال مرة: ئسق

 قد تابعف فقفا يف الؼضقة الثاكقة: ابـ فضقؾ طـ طؿارة بؾػظ:و

 ؟ قال:ال اهلل! أي الصدقة أطظؿ أجرً قفؼال: يا رس ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قجاء رجؾ إىل رس

 الحديث.«: أن تصدق...بلكفلتـ -أبقؽ! و -أما »

 (: حدثـا محؿد بـ فضقؾ بف.231/ 2أخرجف أمحد )

ابـ كؿقر قآ: حدثـا وبؽر بـ أبل شقبة ق(: حدثـا أب93/ 3أخرجف مسؾؿ )و

 ابـ فضقؾ بف.

 (.778) دب ادلفشدألا اه البخاري يفوجف رقمـ هذا الو

 لف:قن قود :فؿ أمحد بـ حرب فؼال: حدثـا محؿد بـ فضقؾ بفخالػو

 (.2/125أخرجف الـسائل ) .«بلكفلتـ -أبقؽ! و -أما »

 (.11/482يعىل ) قأخرجف أب كريب: أخبركا محؿد بـ فضقؾ بف. قتابعف أبو

 لف:قن قود :تابعف يف بعضف جرير بـ طبد الحؿقد طـ طؿارة بـ الؼعؼاع بفو

مـ صريؼف: و (: حدثـا جرير بف.2/259أخرجف أمحد ) .«...-أبقؽ! و -أما »

 (.3324ابـ حبان )

( مـ صريؼ زهقر بـ حرب: 4/1444يعىل ) قبأو(، 3/93أخرجف مسؾؿ )و

 .«بلكفلتـ -أبقؽ! و -أما » لقس فقف: :اية أمحد بـ حربومثؾ ر :حدثـا جرير بف

 ة بف.برمد: حدثـا طؿارة بـ الؼعؼاع بـ شاحد بـ زياقاه طبد الوكذلؽ رو

 (.3/94مسؾؿ )و(، 221/ 3البخاري )و(، 415/ 2أخرجف أمحد )

/ 5البخاري )و(، 2/447أخرجف أمحد ) ري طـ طؿارة بف.قتابعف سػقان الثو

 (.434ابـ حبان )و(، 1/353الـسائل )و(، 387

 ؼ بالؼضقة الثاكقة.عؾهذا ما يت
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 لف:قن قود :اه طـ طؿارة بفوفر :افؼد خالػف جرير أيًض  :ىلوأما إو

(، 2/ 8مسؾؿ )و(، 329/ 19أخرجف البخاري ): «لتـبلن -أبقؽ! و -كعؿ »

 اإلحسان(. - 1435،3391،3324حبان ) ابـو(، 468/ 19يعىل ) قأبو

يتحرر طـدي مـ هذا التخريج أكف قد اختؾػ طىل طؿارة بـ الؼعؼاع يف و قلت:

ف يف ذلؽ محؿد بـ فضقؾ، طىل خلوذكر الحؾػ بإب: فتػرد بذكره شريؽ 

ري قسػقان الثواحد بـ زياد، قطبد الومل يذكره جرير بـ طبد الحؿقد، وطؾقفؿا، 

 طـ طؿارة.

أحػظ. زد طىل ذلؽ أكف مل يختؾػ طؾقفؿ وٕهنؿ أكثر  :ايتفؿوالؼؾب يطؿئـ لرو

اة يف ذلؽ طؾقفؿا كؿا رأيت، وفؼد اختؾػ الر :ابـ فضقؾوبخلف شريؽ  :يف ذلؽ

 يادهتؿا طىل الثؼات.ذلؽ مؿا يضعػ الثؼة بزو

فل أقؾ مـ  :اية إكثر طـ طؿارة بـ الؼعؼاعويف ترجقح ر اإذا مل يؽـ هذا كافقً و

 ابـ فضقؾ الؿخالػة لفؿ.واية شريؽ وقػ يف ترجقح رقالت

ا وحقـؿا كجد لعؿارة متابعقـ طـ أبل زرطة، مل يذكر الؽـ إمر يـعؽس تؿامً و

 مها:و، ايف الحديث الحؾػ مطؾؼً 

 ىل.وطـ أبل هريرة بالؼضقة إ ،وطـ أبل زرطة بـ طؿر ،اهلل بـ شبرمة طبد -1

رقؿ  األدب ادلفشد البخاري يفو(، 328-327/ 2أمحد )وأخرجف مسؾؿ، 

 ( مـ صرق طـف.2241/ 6) اٌىاًِ ابـ طدي يفو(، 5)

 زرطة بف. قب: حدثـا أبقيحقك بـ أي -2

/ 2طـف أمحد )و(، 6رقؿ ) اٌصٍحواٌرب  أخرجف طبد اهلل بـ الؿبارك يف

 سـده صحقح طىل شرط الشقخقـ.و (.6) األدب البخاري يفو(، 492

 بصقغة الجزم. صذُذٗالبخاري يف -مع الذي قبؾف  -طؾؼف و

يف أن  آ يدع شؽً  -اية إكثر طـ طؿارة ومع ر -فاتػاق هذيـ الثؼتقـ  قلت:

 ايتفؿ هل إرجح.ور
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بإب يف هذا الحديث زيادة شاذة غقر  زيادة الحؾػيتبقـ أن  :مـ ذلؽو

 ضة.قحمػ

إن مؿا يمكد ذلؽ: أن الحديث قد جاء مـ حديث هبز بـ حؽقؿ طـ أبقف طـ و

 اية الجؿاطة طـ أبل زرطة... لقس فقف الحؾػ بإب.وجده، مثؾ ر

طبد و(، 3) األدب ادلفشد البخاري يفو(، 5الؿبارك )رقؿ أخرجف ابـ 

 مخرج يف قهوحسـف الترمذي، وغقرهؿ، و(، 29121) الؿصـػ الرزاق يف

 (.2179و ،837) اءواإلسو، جادلشىا

هؾ  :مجرد التثبت مـ هذه الزيادة قاطؾؿ أن الغرض مـ هذا البحث إكؿا هو

لقس ٕكف معارض وأم ٓ؟ يف هذا الحديث بالذات  ملسو هيلع هللا ىلصصحت طـ الـبل 

اب قصح فالج قل فنكف :لألحاديث الؽثقرة الؿصرحة بالـفل طـ الحؾػ بغقر اهلل

ل مؼدم قيؽػل يف ذلؽ قاطدة: )الؼوغقره، وه ذكرها الحافظ قجوف مـ وطـف معر

 ها(.طىل الػعؾ طـد التعارض

والؼاطدة الؿذكقرة أخقًرا لقس مسؾَّؿا هبا: فالصحقح أكف يجؿع بقـفؿا، وٓ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيؼدم الؼقل طىل الػعؾ: إٓ إذا ضفرت دٓئؾ آختصاص بـبقـا محؿد 

 َشأي١: حهِ اذتًف باألَا١ْ. 6
حديث الباب يدل طىل أنَّ الحؾػ بإماكة   ر ا اهلل : :قال أبو عبد اهلل

 والحؾػ بغقر اهلل شرك كؿا تؼدم.محرم، ومـ الحؾػ بغقر اهلل، 

بعض الػؼفاء قد أجاز الحؾػ بؼقلف: )أماكة اهلل(،  ومما جيدر التـبقف طؾقف: أن

 ا مـ الحؾػ بصػات اهلل.وجعؾف

القؿقـ، وإكؿا يؼصد مـ  بذلؽ بعض الؿتؾػظقـ بإماكة: ٓ يعـل وأيًضا:

، ولؽـ يـبغل الترك ٕكف كػسف: أكف يتؽؾؿ بلماكة: ففذا لقس مـ الحؾػ بإماكة
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: ملسو هيلع هللا ىلص: لؼقلف يستعؿؾقهنا يف إيؿان ضاهره الحؾػ بإماكة، وٕن كثقًرا مـ الـاس

 .«كام إطامل بالـقات، وإكام لؽؾ امرئ ما كقىإ»

 (:548)ص خمرصش اٌفراوي ادلصشَح كام يفقال شقخ اإلسالم 

مـ حؾػ »وَ  ،«قصؿتَأو ل ػ بِالؾَّفؾمـ َكاَن َحالػا فؾقح» :َأكف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَصحَّ َطـُف 

َٓ بِؿؾؽ «بَِغْقر الل فؼد أشرك َٓ َكبِ  ،َفَؾْقَس ٕحد َأن يحؾػ  َٓ غقر َذلِؽ مـ  ل،َو َو

َّٓ باسؿ مـ َأسَؿاء اهلل ،اْلَؿْخُؾقَقات َٓ يحؾػ إِ  يَوقد رو ،َأو صػة مـ ِصَػاتف ،َو

َٓ يْدِري َما حؾػ بِفِ  «كة َفَؾْقَس مـامـ حؾػ بإما» َأو طـل بِِف  ،َفؿـ حؾػ بإماكة 

َأو طصؿتف َجاَز  ،َوإِن َأَراَد هبَا صػة مـ ِصَػات اهلل َكْحق َوَأَماَكة اهلل ،مخؾققا فؼد َأَساءَ 

 ها.َذلِؽ

 ( ما كصف:1/147) فراوي اٌٍجٕح اٌذائّحويف 

ؾػ بغقر اهلل، وإكؿا أراد بذلؽ ائتؿان أخقف إذا مل يؽـ قصد بؼقلف: بإماكة الح

، لؽـ يـبغل أٓ يعبر هبذا الؾػظ الذي يف أن يخبره بالحؼقؼة فل شلء يف ذلؽ مطؾؼا

كة، أما إذا كان الؼصد بذلؽ الحؾػ بإماكة ففق حؾػ بغقر بإما ضاهره الحؾػ

 ه.ااهلل، والحؾػ بغقر اهلل شرك أصغر

 طضق ... طضق ... كائب رئقس الؾجـة

 طبد اهلل بـ مـقع ... طبد اهلل بـ غديان ... طبد الرزاق طػقػل

 قات٘.ٛتعاىل مبخًَٚشأي١: قشِ اهلل سبخاْ٘  7
 (: 1468) ششح ِسٍُيف ي قوقال اإلمام الـ

افَّاِت و)لِِف َتَعاَلك قَقاتِِف َكؼَ قَتَعاَلك بَِؿْخؾُ  َفَؼْد َأْقَسَؿ اهللُ  َفنِْن قِقَؾ:  (الصَّ

اِرَياِت و)   (.الـَّْجؿِ و) (رِ قالطُّ و) (الذَّ

ـْ َمْخؾُ  اب:قَفاْلَج 
 ه.اَقاتف َتـْبِقًفا َطَؾك َشَرففقَأنَّ الؾَّف َتَعاَلك ُيْؼِسؿ بَِؿا َشاَء مِ
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 )(: ي ادلفُذىاٌميف العثقؿقـ  إلماماقال 

 ڄ ڄ ڄ﴿، وققلف: {9}الشمس: [ ٻ ٻ ٱ﴿وأما ققلف تعاىل: 

، وما أشبف ذلؽ، مـ  {9}اللول: [ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿وققلف:  ،{9}البلد: [ ڃ ڄ

 فاجلىاب ػٕٗ ِٓ وجهٌن: ;الؿخؾققات التل أقسؿ اهلل هبا

عؾ، ولف أن يؼسؿ سبحاكف بؿا أن هذا مـ فعؾ اهلل، واهلل ٓ ُيْسَلل طؿا يػ األٍٚ:

 شاء مـ خؾؼف، وهق سائؾ غقر مسئقل، وحاكؿ غقر محؽقم طؾقف.

 ;أن قسؿ اهلل هبذه أيات: دلقؾ طىل طظؿتف، وكؿال قدرتف وحؽؿتف ايجاْٞ:

فقؽقن الؼسؿ هبا الدال طىل تعظقؿفا ورفع شلهنا: متضؿـا لؾثـاء طىل اهلل طز وجؾ، 

ٕكـا  ; أو صػاتففل كؼسؿ بغقر اهلل ;وأما كحـ ؿتف.بؿا تؼتضقف مـ الدٓلة طىل طظ

 ها.مـفققن طـ ذلؽ

 ي٘.ٛزسَٚشأي١: حهِ تظسٜو ايطُري بني اهلل  8
 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  َخَطَب ِطـْدَ  َأنَّ َرُجًل  طـ طدي بـ حاتؿ  صذُخ ِسٍُيف 

ـْ ُيطِِع الؾََّف  ـْ َيْعِصِفَؿا َفَؼْد غَ وَلُف َفَؼْد َرِشَد قَرُس وَفَؼاَل َم  :ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قى. َفَؼاَل َرُس قَم

َف وُقْؾ  بِْئَس الَخطِقُب َأْكَت.» ـْ َيْعِص الؾَّ  .«َلفُ قَرسُ وَم

 پ ٻ﴿لف تعاىل: قاز تشريؽ الضؿقر، مـفا: قققد جاءت أدلة يف جو

أحب إلقف مما لف قرسون الل قأن يؽ»مـفا: حديث: و، {:<}التوبة: [ پ پ پ

 .متػؼ طؾقف طـ أكس  «امهاقس

 (:13)باب/ ذُسًن اٌؼضَض احلُّذيف قال سؾقامن بـ طبد الل 

 :الْىأدسٓ ِا لًُ فُٗ لو

 قبر هغقره أكف ثـك الضؿقر هـا إيؿاء اىل أن الؿعتوي وما قالف البقضا :أحدُٖا 

أمر بإفراد يف وحدها ٓغقة وا فنهناحدة وع الؿركب مـ الؿحبتقـ ٓ كؾ قالؿجؿ

اية إذ قاحد مـ العصقاكقـ مستؼؾ باستؾزام الغوحديث الخطقب إشعارا بلن كؾ 
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 :قؾت .فقـ يف الحؽؿقإصؾ استؼلل كؾ مـ الؿعطوالعطػ يف تؼدير التؽرير 

 .اب بؾقغ جداقهذا جو

  .ازقهذا طىل الجو ،ىلوإوالخطقب طىل إدب محؾ حديث  :ايجاْٞ

ن قحديث الخطقب كاقؾ فقؽو ،رد طىل إصؾوأن هذا  قهو :اب ثايحٛدٚ 

 .أرجح

 ابان: قبؼل جوبة، قذكر الشارح ثلثة أج عبد اهلل ع ا اهلل عن :وقال أب

حقث قال: إن الخطب  صذُخ ِسٍُي طـد شرحف لـقوذكره الـ أحدُٖا:

 ل اهللقلفذا ثبت أن رسوز: قالرمواجتـاب اإلشارات واإليضاح، وشلهنا البسط، 

ن الل قأن يؽ»لف: قإكؿا ثـك الضؿقر يف قوتؽؾؿ أطادها ثلًثا: لُِتػَفؿ طـف، إذا  كان ملسو هيلع هللا ىلص

فؽؾؿا قؾ  تعؾقؿ، قإكؿا هوطظ، وٕكف لقس خطبة  :«امهاقمما سلف أحب إلقف قرسو

 هأقرب إىل حػظف، بخلف الخطبة.ا لػظف كان

قؾقؾ الػفؿ، فؼد يػفؿ مـ إشراك الضؿقر أن  قأيًضا الخطب يحضرها مـ هو

 ق.قيشتركان يف الحؼ ملسو هيلع هللا ىلص لفقرسواهلل تعاىل 

 جقاب شقخ اإلسلم رمحف اهلل: الثاين:

 (:5/118) جاِغ ادلسائًكام يف قال 

، ُقْؾ: بئَس الخطقُب أكَت »: ى، قالقصفؿا فؼد غَ َمـ َيعْ ولؿا قال إطرابل: و

 .«َلفقرسومـ َيْعِص الل و

قالف مـ َجَعَؾ إذا  ذلؽ ٕن هذاو، «َمـ َيْعِصفؿاو»: َي طـف أكف قالومع أكف قد رُ 

 وِل تابعًة لطاطة اهلل قصاطَة الرس
ِ
َؽر طؾقف الجؿُع بقـفؿا ، مل ُيـًٓ قرسويجعؾف طبًدا هلل

ا، كؼقيف الضؿقر، بخلِف مـ قد ٓ َيػفؿ ذلؽ، بؾ يجعؾ الرس ِل الؼائؾ: ما قَل كدًّ

 هاشاء محؿد.واهلل  شاء

مدرج مـ  «لفقرسوقؾ: مـ يعص الل »لف: قإن قوقال بعض الؿتلخريـ: هذا 

مـف ، فؾعؾف رأى فحسب «بئس الخطقب أكت» :ملسو هيلع هللا ىلص إكؿا قال لف الـبلواة، وبعض الر
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ًٓ ٓ تؾقؼ، قأح ا طىل ذلؽ بلنَّ بعض صرق قاستدلوجًفا إىل العبارة، قلقس الذم متوا

بئس الخطقب »إكؿا فقف فؼط: و، «قؾ: مـ يعص...»الحديث لقس فقفا هذه الزيادة: 

 فحسب. «أكت

الذي مل وكقع بـ الجراح، و، زادها  ِسٍُ لؽـ الزيادة يف عبد اهلل:وقال أب

هذه وكؾفؿ أئؿة، ويحقك بـ سعقد الؼطان، وـ بـ مفدي، طبدالرمح قيزدها ه

 غقره.ومل يـتؼدها الحػاظ، كالدارقطـل، و،  ِسٍُ اية يفوالر

اب قج قهول الذي ذكره الشارح، واب إقالج قبة هقأحسـ إجو

، رمحة اهلل طؾقفؿ يقواب اإلمام الـقاب شقخ اإلسلم، ثؿ جقي، ثؿ جوالبقضا

 اهلل أطؾؿ.و

ٓ يؾزم مـف أهنا معصقة، بؾ كره مـف هذه العبارة، هذا  «بئس الخطقب»لف: ققو

 أن غقرها مـ العبارات أفضؾ. والذي يػفؿ مـ هذه العبارة أكف كرهفا،  قه

ط٦ت حت٢ ٍٚ َا طا٤ اهلل ٛقٚعٔ اذتًف بايهعب١  ملسو هيلع هللا ىلصَشأي١: ملاذا مل ٜٓ٘ ايٓيب  9
 دٟ؟ ٛصدز ذيو ايهالّ َٔ ايٝٗ

 (: 7/143) ي ادلفُذىاٌم يف العثقؿقـ اإلمامقال 

 دي؟! قأن يؼال: كقػ مل يـبف طىل هذا العؿؾ إٓ هذا القف قهوفقف إشؽال، 

لؽـ يؼال: بلنَّ اهلل و ،مل يعؾؿ بفومل يسؿعف  ملسو هيلع هللا ىلصل قأكف يؿؽـ أن الرس اتٗ:ىجو

ٕصغر يعؾؿ، فؽقػ يؼرهؿ؟ فقبؼك اإلشؽال، لؽـ ُيجاب طؾقف بلنَّ هذا مـ الشرك ا

ا الؿسؾؿقـ هبذه ود الذيـ اكتؼدقن الحؽؿة هل ابتلء همٓء القفقن إكبر، فتؽود

 ن طقبفؿ.اكتفكوٓ يرون شرًكا أكبر، قالؾػظة مع أهنؿ يشرك

 ل العثقؿقـقأما يف مسللة الحؾػ بالؽعبة فؼ اهلل:رمح  عبداهلل وقال أب

 يحتؿؾ أنَّ ذلؽ كان قبؾ الـفل طـف. و، محتؿؾفقف 



 ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  
11 

 
ا بالـسبة لؾتشريؽ بالؿشقئة، فػل حديث الطػقؾ أيت قريًبا ما يدل طىل أنَّ أمو

هذا ولؽـ يؿـعف الحقاء مـ الـفل طـف، وكان يؽرهف، وكان يعؾؿ بذلؽ،  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ما وحل إلقف بذلؽ لـفك طـف، وأ قحل إلقف بالـفل طـف: إذ لويدل طىل أكف مل يؽـ قد أ

 مـعف مـف ماكع.

 َا أطبٗ٘؟ٚيعُسٟ، ٚى. ي٘: يعُسَٛشأي١: ق :
 : ٕكف قسؿ بحقاة مخؾقق.تـعؼد يؿقـف طىل أهنا ٓ الجؿفقر

 وقال الحسـ: ققلف: )لعؿري( فقف كػارة. 

 ةلقمحؿفل ف :أثار فقفاوما جاء مـ إحاديث و ،والصحقح ققل الجؿفقر

 اهلل أطؾؿ.و لحؾػ،ار إرادة طىل أكف جرى طىل الؾسان بغق

 .ا بَِذلَِؽ قـُ َأَجْؾ َلَعْؿِري َلَؼْد اْسَتْقؼَ (: 4695يف البخاري )  ل طائشةقمثؾ ق

ـِ َلَعْؿِرى َما  َيْغِػُر اهللُ (: 1255لفا يف صحقح مسؾؿ )قمثؾ قو ْحَؿ َٕبِك َطْبِد الرَّ

 .َرَجٍب يف  اْطَتَؿرَ 

ـْ َلْؿ َيُطْػ َفؾَ (: 1277لفا كؿا يف صحقح مسؾؿ )ققو َعْؿِرى َما َأَتؿَّ اهلُل َحجَّ َم

َػا ـَ الصَّ  .َبْق

َفَؾَعْؿِرى َلَؼْد َكاَكِت (: 1496ل ابـ طباس كؿا يف صحقح مسؾؿ )قمـفا قو

ـَ   .الُؿْتَعُة ُتْػَعُؾ َطَؾك َطْفِد إَِماِم الُؿتَِّؼق

ُجَؾ َلَتـُْبُت لِْحَقُتُف (:  1812لف كؿا يف صحقح مسؾؿ )ققو إِكَُّف وَفَؾَعْؿِرى إِنَّ الرَّ

ـْ َصالِِح َما َيْلُخُذ الـَّاُس فنذا َضِعقُػ الَعَطاِء مِـَْفا  َلَضِعقُػ إَْخِذ لِـَْػِسفِ 
َأَخَذ لِـَْػِسِف مِ

 .َفَؼْد َذَهَب َطـُْف القُْتؿُ 

ـْ َبـِك َأَسٍد َأكَُّف ( 1627) دوسٕٓ أيب دايف و
ـْ َرُجٍؾ مِ ـِ َيَساٍر َط ـْ َطَطاِء ْب َط

 :ُل قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَرُس و ،َيْسَلُلفُ  َجْدُت ِطـَْدُه َرُجًل قفَ  ملسو هيلع هللا ىلصِف ِل الؾَّ قَذَهْبُت إَِلك َرُس  :َقاَل 

ُجُؾ َطـُْف ق. َفتَ «َٓ َأِجُد َما ُأْططِقَؽ » ُل َلَعْؿِرى إِكََّؽ قَيؼُ  قهُ و ،ُمْغَضٌب  قهُ ولَّك الرَّ
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ـْ ِشْئَت. َفَؼاَل َرُس  َٓ َأِجَد َما ُأْططِقِف » :ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قَلُتْعطِك َم ـْ َسَلَل َيْغَضُب َطَؾكَّ َأْن  َم

ـُْؽْؿ  قٌَّة أَ وَلُف أُ وِم
 إسـاده صحقح.و .«َطْدُلَفا َفَؼْد َسَلَل الَحاًفا وقِ

يف قصة –قال لف  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ( طـ جابر 3/358) ِسٕذ أمحذيف و

ـْفُ »  -مجؾف ـِْزَلَؽ َط ـُ ـَاَك لِ  . (1) «َلَعْؿرِي َما َكَػْع

 ٍ اذتايف: يعُس اهلل.ٛق :َشأي١ ;
: ٕنَّ ِجب الؽػارةقأبل حـقػة أهنا يؿقـ مـعؼدة تُ و الؿالؽقة،و ذهب الحـابؾة،م

 .صػات اهللب حؾػ قفالبؼاء: فو)الَعْؿر( بؿعـك الحقاة 

فل: ٕهنا إٓ و بعض الحـابؾة: إن قصد القؿقـ: ففل يؿقـ،ول الشافعل، وقا

 ف.ويؿقـ بتؼدير محذ

 .(2)اهلل أطؾؿو ل،ول إقالصحقح الؼو

 .ّج َٔ اإلسالَٚشأي١: اذتًف بارتس >
 وسل، أقمج وكصراين، أ ق)هودي إن فعؾ كذا( أقيف قل الحالػ: )هقكؼ

بريء مـ اإلسلم إن مل يػعؾ كذا(: ففؾ يؽػر بذلؽ أم  ق)هوذلؽ، أ قكح وكافر(، أ

 ؟ٓ

كاكت وأكف ٓ يؽػر بذلؽ إٓ إن كان راضقا بالؽػر، ر العؾؿاء قالذي طؾقف مجفف

ع ققوتلكقده  وأما إن كان قصده آمتـاع مـ فعؾ شلء، أو، دةقحؼقؼة التعؾقؼ مؼص

مذهب  قهذا هولؽـف لقس بؽػر، ويلثؿ، ويحرم طؾقف  فنكفما أشبف ذلؽ:  وشلء، أ

 أكثر الحـػقة.والحـابؾة والشافعقة والؿالؽقة 

 ٌل ضعقٌػ.قهذا قوذهب بعض الحـػقة إىل أكف يؽػر مطؾًؼا، و

 ً٘ ٍَضَ فُها وفاسج؟وا يف ميُٕٗ: ً٘ ذٕؼمذ، ىاخرٍفو

 .(18/18) ادجؿوع( 11/544) يادغـاكظر:  (1)

 .(4/848) ادوشوظة افػؼفقة( 11/414) افبقان( 11/544) ادغـياكظر:  (2)
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ل ططاء، قق قهوحـث، إذا  أنَّ طؾقف يف ذلؽ الؽػارةإىل  فرٖب بعض أٌٖ ايعًِ 

أصحاب الرأي، وإسحاق، وزاطل، وإوري، قالثوالشعبل، والحسـ، وس، وصاو

بؽر وطبدالعزيز آل الشقخ، وزان، قالػوابـ باز،  اإلمامى قطؾقف فتواية، وأمحد يف رو

 آستغػار.وبة قطؾقف التوالغديان، وزيد، قأب

 ققال: هإذا  لفذا قال أكثر أهؾ العؾؿ:و(: 35/274)قال شقخ اإلسلم و

اهلل ٕفعؾـ: ٕكف ربط ولف: قكصراين إن مل يػعؾ ذلؽ: ففل يؿقـ بؿـزلة ق ودي، أقيف

هذا وف باهلل، نيؿاكن قد ربط الػعؾ بقبراءتف مـ اهلل، فقؽ قطدم الػعؾ بؽػره الذي ه

 ۈ ۆ ۆ﴿ يؿانم إقا: يدخؾ يف طؿققالوحؼقؼة الحؾػ باهلل.  قه

 ه.ا{A@}ادائدة: [ ۋ ٴۇ ۈ

الشافعل، ول مالؽ، ققق هوإىل أكف ٓ كػارة فقفا،  ذٖب مجاع١ٌ َٔ أٌٖ ايعًِٚ

، وأمحد يف روابـ الؿـذر، ور، قأبل ثوالؾقث، و اية: ٕكف مل يرد يف هذه القؿقـ كصٌّ

جبت يف الحؾػ باسؿ اهلل تعظقًؿا والؽػارة إكؿا فنن  ص:قٓ هل يف ققاس الؿـصو

 ية.قٓ تتحؼؼ السوطظؿتف، وإضفاًرا لشرفف وسؿف، ٓ

اكِ ا طىل ذلؽ بحديث قاستدلو حَّ ـِ الضَّ ـْ الـَّبِلِّ   َثابِِت ْب ـْ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

ٍة َغْقرِ اإِلْساَلِم َكاذِبًا  ًداَحَؾَػ بِِؿؾَّ بحديث بريدة طـد ومتػؼ طؾقف، . «َكاَم َقاَل  قَففُ  ُمَتَعؿِّ

مـ قال: إين بريء »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصغقرمها، أنَّ الـبل و(، 7/6الـسائل )و(، 5/355أمحد )

 ،«إن كان صادًقا: مل يعد إلك اإلسالم سالاًم وكام قال، ق كان كاذبًا فففنن  مـ اإلسالم:

 .ادطل قلشقخـا ال اٌصذُخ ادلسٕذ يفق هوحديث صحقح، ق هو

 .(1)كاينقالشواختقار ابـ حزم،  قهوطزاه ابـ الؿـذر لألكثر،  :ل الثاينقالؼو

 

 (1189) ادحذ افسقل (591-4/591) إوضار كقل (11/565) ادغـياكظر:  (1)

 .(81/196) افؾجـة ؾتاوى (6/514) ادؿتع افؼح
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ـِ َبِشقرٍ و  ـْ الـُّْعَؿاِن ْب ـِ الـَّبِلِّ  ، َط َطاُء هُ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط  قالدُّ

 :لِفِ قإَِلك قَ  ،{8<}غافر: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :َقَرأَ و، «اْلِعَباَدةُ 

 (1)الترمذي بِنِْسـَاٍد َصِحقٍْح.و ،دَ وَدا ق. َأْخَرَجُف َأبُ {8<}غافر: [ ڤ ڤ﴿

 َشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َٔ اذتدٜح

 َشأي١: َٔ ايظسى باهلل دعا٤ غري اهلل.   1
ُّ َكاَم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (: 1/147) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِف ُكْػٌر  َفنِنَّ ُدَطاَء َغقْرِ  ـْ الؿَ والؾَّ
ـَ وَتك قلَِفَذا َلْؿ ُيـَْؼْؾ ُدَطاُء َأَحٍد مِ َٓ  -اْلَغائِبِق

َؾِػ  -َٓ َغْقُرُهْؿ وإَْكبَِقاُء  ـْ السَّ
ـْ َأَحٍد مِ ِة الِعْؾِؿ وَط ـَ وَأئِؿَّ ِري إِكََّؿا َذَكَرُه َبْعُض الُؿَتَلخِّ

ِة الِعْؾِؿ الُؿجْ  ـْ َأئِؿَّ
ـْ َلْقَس مِ ـَ مِؿَّ  ه.اَتِفِدي

 َشأي١: ايدعا٤ ٜٓكشِ إىل قشُني. 2
ُّ َكاَم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (: 15/13) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِف َطزَّ  ُل ققَ  : والؾَّ  [ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿َجؾَّ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ ،{==}األعراف:

آَداِب  : َهاَتاِن أَيَتاِن ُمْشَتِؿَؾَتاِن َطَؾك﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

َطاءِ قكَ  َطاَء فِل الُؼْرآِن ُيَراُد بِِف َهَذا َتاَرًة فنن  :ُدَطاُء الَؿْسَلَلةِ و: ُدَطاُء الِعَباَدِة َطْل الدُّ الدُّ

ٌَٔحفئْ  ُهَؿا ُمَتَلِزَماِن.و :َؿاُطفُ قُيَراُد بِِف َمْجؿُ وَهَذا َتاَرًة و َصَؾُب َما  قهُ  ُدَػاَء ادَلِسَأ

اِطَل  ُه وَيـَْػُع الدَّ رَّ وَدْفِعِف. وَصَؾُب َكْشِػ َما َيُضرُّ ـْ َيْؿؾُِؽ الضُّ  قهُ  فنكفالـَّْػَع وُكؾُّ َم

َٓ ُبدَّ َأْن َيؽُ قاْلَؿْعبُ  . وَن َمالًِؽا لِؾـَّْػِع قُد  رِّ ـْ دُ لَِفَذا أَ والضُّ ـْ َطَبَد َم كِِف وْكَؽَر َتَعاَلك َطَؾك َم

ا  َٓ َيْؿؾُِؽ ُضرًّ  ی ی ی ی﴿لِِف َتَعاَلك: قَذلَِؽ َكثِقٌر فِل الُؼْرآِن َكؼَ وَكْػًعا.  َٓ وَما 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿َقاَل: و ،{<98}يوىس: [ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 (.2969الترمذي )و(، 1479د )ودا قأخرجف أب (1)
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ِء الَؿْعبُ  ،{@9}يوىس: [ ھ ہ ہ َٓ ـْ َهُم رَّ قَفـََػك ُسْبَحاَكُف َط ـَ الضُّ ِدي

َي َفَل َيْؿؾِؽُ والـَّْػَع الَؼاِصَر و َْكُػِسِفْؿ قاْلُؿَتَعدِّ
ِ

َهَذا َكثِقٌر فِل الُؼْرآِن وَٓ لَِعابِِديِفْؿ. وَن ٕ

ـُ َتَعاَلك َأنَّ الَؿْعبُ  َٓ ُبدَّ َأْن َيؽُ قُيَبقِّ رِّ َففُ ولِؾـَّْػِع.  َن َمالًِؽاقَد  رِّ الضُّ ولِؾـَّْػِع  قَيْدطُ  قالضُّ

ـِ ُمَتَلِزَماِن َفُؽؾُّ قَرَجاًء ُدَطاَء الِعَباَدِة َفُعؾَِؿ َأنَّ الـَّ وًفا قَخ  قَيْدطُ وُدَطاَء الَؿْسَلَلِة  َطْق

ـٌ لُِدَطاِء الِعَباَدِة.وُدَطاِء ِطَباَدٍة ُمْسَتْؾِزٌم لُِدَطاِء الَؿْسَلَلِة.  َطَؾك و ُكؾُّ ُدَطاِء َمْسَلَلٍة ُمتََضؿِّ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ُلُف: قَهَذا َفؼَ 

َطاِء. قُل كَ وَيَتـَا ،{<@9}البقرة: [ ۈئ َرْت أَيُة. بُِؽؾِّ مِـْفُ وَطْل الدُّ  ُأْططِقفِ  قِقَؾ:َؿا ُفسِّ

ِن ُمَتَلِزَماِن. قاْلؼَ وَطَبَدكِل. إذا  ُأثِقُبفُ  قِقَؾ:وَسَلَلـِل. إذا  ـْ اْستِْعَؿاِل وَٓ
َلْقَس َهَذا مِ

َبْؾ َهَذا  :َمَجاِزهِ واْستِْعَؿاِل الؾَّْػِظ فِل َحِؼقَؼتِِف  والؾَّْػِظ الُؿْشَتَرِك فِل َمْعـَقَْقِف كَِؾْقِفَؿا أَ 

ْؾُف  ـِ َجِؿقًعا َفَتَلمَّ ـَِة لأِْلَْمَرْي ُقْؾ وٌع َطظِقُؿ الـَّْػِع قُض قمَ  فنكفاْستِْعَؿاُلُف فِل َحِؼقَؼتِِف الُؿَتَضؿِّ

ـُ َلفُ   .َما ُيْػَط

ـْ َذلَِؽ قَ و قال:
 [ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿لف َتَعاَلك قمِ

اُه  ،{??}الفرقان: اُكْؿ إَلك ِطبَاَدتِِف َفَقؽُ ُدطَ  قِقَؾ:وَأْي ُدَطاُؤُكْؿ إيَّ ُن الَؿْصَدُر ُمَضاًفا قاُؤُه إيَّ

ـْ الؼَ  قهُ وِل ُمَضاًفا إَلك الَػاِطِؾ وَمَحؾُّ إَ وِل قإَلك الَؿْػعُ 
َْرَجُح مِ ْٕ . قا ـِ َطَؾك َهَذا وَلْق

َطاِء قَفاْلُؿَراُد بِِف كَ  َٓ َأكَُّؽْؿ قْعَبُل بُِؽْؿ لَ فِل ُدَطاِء الِعَباَدِة َأْضَفُر َأْي َما يَ  قهُ وَطْل الدُّ

ـْ َذلَِؽ قَ وَطاِن َداِخَلِن فِقِف. قِطَباَدُتُف َتْسَتْؾِزُم َمْسَلَلَتُف. َفالـَّ وَكُف قَتْرُج 
لف َتَعاَلك قمِ

ـُ الـَّ  ،{8<}غافر: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ َطاُء َيَتَضؿَّ ـِ قَفالدُّ  قهُ وَطْق

 [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ْطَؼَبُف: لَِفَذا أَ و :فِل ُدَطاِء الِعَباَدِة َأْضَفرُ 

َطاُء فِل وأَيُة.  ،{8<}غافر: ُر الدُّ ـِ ورَ وَهَذا. وبَِفَذا أية ُيَػسَّ ـْ الـُّْعَؿاِن ْب ى التِّْرمِِذيُّ َط

َطاَء هُ » -َطَؾك الِؿـَْبِر  -ُل قَيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصَل الؾَِّف قَبِشقٍر َقاَل: َسِؿْعت َرُس  . ُثؿَّ اْلِعَباَدةُ  قإنَّ الدُّ

َقاَل  «أَيةُ  {8<}غافر: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ لف َتَعاَلكقَقَرَأ قَ 

ـٌ َصِحقٌح. ا قَ و التِّْرمِِذيُّ َحِديٌث َحَس  ڀ ڀ ڀ پ پ﴿لف َتَعاَلك قَأمَّ

 ڱ ڱ ڱ﴿ُلُف: ققَ وأَيُة.  {;?}احلج: [ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
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 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ُلُف: ققَ وأَيُة.  {?99}النساء: [ ں ں ڱ

َ قُكؾُّ مَ وأَيُة.  {@>}فصلت: [ ڃ ڃ
ِ

ـَ ٕ َثاكِِفْؿ َفاْلُؿَراُد بِِف وِضٍع َذَكَر فِقِف ُدَطاَء الُؿْشِركِق

ـُ ُدَطاَء الَؿْسَلَلِة َففُ ُدَطاُء الِعَباَدِة    َشٕح:ٖٔ َشالىُجىٌٔ :فِل ُدَطاِء الِعَباَدةِ َأْضَفرُ  قالُؿَتَضؿِّ

َٖا ُفْؿ َقالُ  :َأَحُد ا قَفاْطَتَرفُ  {;}الزمر: [ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ا: قَأكَّ

اُهْؿ ِطَباَدُتُفْؿ َلُفْؿ.   بَِلنَّ ُدَطاَءُهْؿ إيَّ

َطاَء فِل مَ  :ٞاِْايجَّ َر َهَذا الدُّ َف َتَعاَلك: َفسَّ  ڇ ڇ﴿لِِف َتَعاَلك: قِضٍع آَخَر َكؼَ قَأنَّ الؾَّ

 [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ ،{:A}الشعراء: [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿لف َتَعاَلك ققَ و ،{;A}الشعراء:

 پ پ پ ٻ﴿لف َتَعاَلك ققَ و ،{@A}األىبواء: [ ھ ھ ھ ھ ہ

لَِفتِِفْؿ هُ فَ  ،{:}الكافرون: [ پ
ِ

 ِطَباَدُتُفْؿ.  قُدَطاُؤُهْؿ ٔ

َخاِء وا َيْعُبدُ قَأكَُّفْؿ َكاكُ  :ايجَّاِيُح َدائُِد َدطَ فنذا َكَفا فِل الرَّ ْحَدُه وا الؾََّف قَجاَءْتُفْؿ الشَّ

ُدَطاُؤُهْؿ  َكانَ وَن مِـَْفا قَيْطُؾبُ وائِِجِفْؿ قَكَفا َبْعَض َح قا َيْسَللُ قَمَع َهَذا َفَؽاكُ وَها قَتَركُ و

 [ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿لف َتَعاَلك ققَ وُدَطاَء َمْسَلَلٍة. وَلَفا ُدَطاَء ِطَباَدٍة 

َٓ َتْعُبدُ قَأْخؾُِص وْحَدُه وُه واْلَؿْعـَك ُاْطُبدُ وُدَطاُء الِعَباَدِة  قهُ  {>9}غافر: ا َمَعُف وا ِطَباَدَتُف 

  َغْقَرُه.

ا قَ و َلُم قَأمَّ  {A;}إبراهوم: [ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ُل إْبَراِهقَؿ َطَؾْقِف السَّ

ْؿُع الَخاصُّ  ْؿِع َهاُهـَا السَّ ْؿُع الَعامُّ قاْلَؼبُ وَسْؿُع اإِلَجاَبِة  قهُ وَفاْلُؿَراُد بِالسَّ َٓ السَّ  :ِل 

َكَُّف َسِؿقٌع لُِؽؾِّ َمْسؿُ 
ِ

َطاُء:وٍع. قٕ ُدَطاُء الطََّؾِب وُدَطاُء الِعَباَدِة  إَِذا َكاَن َكَذلَِؽ َفالدُّ

بِّ َتَعاَلك َلُف إَثاَبُتُف َطَؾك الثَّـَاِء و َؾِب َففُ وَسْؿُع الرَّ  َهَذا. و َسِؿقُع َهَذا قإَِجاَبُتُف لِؾطَّ

ا قَ و َلُم قَأمَّ ا َطَؾْقِف السَّ  [ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ُل َزَكِريَّ

ُف ُدَطاُء الَؿْسَلَلةِ  َفَؼْد قِقَؾ: ،{>}مريم: ل َلْؿ ُتْشِؼـِ وْدَتـِل إَجاَبَتؽ قاْلَؿْعـَك: َأكَّؽ طَ و ،إكَّ

دِّ  ٌؾ إَلْقِف ُسْبَحاَكُف قتَ  قَففُ  :اْلِحْرَمانِ وبِالرَّ ـْ إَجاَبتِِف وسُّ
إِْحَساكِِف وَتَعاَلك بَِؿا َسَؾَػ مِ

 َهَذا َضاِهٌر َهاُهـَا. و
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ا قَ و َطاُء: الَؿْشفُ  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿لف َتَعاَلك قَأمَّ ُر قأَيُة: َفَفَذا الدُّ

ُف ُدَطاُء الَؿْسَلَلِة  ُف َفَقؼُ  قَيْدطُ  ملسو هيلع هللا ىلصا: َكاَن الـَّبِلُّ قِل. َقالُ وَسبَُب الـُّزُ  قهُ وَأكَّ ًة: قَربَّ ُل َمرَّ

ًة و (اهللُ  َيا) ـُ )َمرَّ َـّ الُؿْشِركُ  (َيا َرْحَؿ ُف َيْدطُ قَفَظ ـِ َفَلْكَزَل اهلُل َهِذِه أَيَة.  قَن َأكَّ  إَلَفْق

ا قَ و َفَفَذا  {@:}الطور: [ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿ُلُف قَأمَّ

ؾُ  ـُ لِؾسُّ  :َلُف الِعَباَدةَ اْلَؿْعـَك: إكَّا ُكـَّا ُكْخؾُِص و ،َرْهَبةً وِك َرْغَبًة قُدَطاُء الِعَباَدِة الُؿَتَضؿِّ

ؿُ وا َأْن قبَِفَذا اْسَتَحؼُّ و ـَ الـَّاِجل قَقاُهْؿ اهلُل َطَذاَب السُّ َماِل الُؿْشَتَرِك َبْق ِد السُّ َٓ بُِؿَجرَّ ِم 

ؿَ  فنكف :َغْقِرهِ و ـْ فِل السَّ َْرِض و اِت قُسْبَحاَكُف َيْسَلُلُف َم ْٕ  [ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ا

ـْ َكْعبَُد َغقْ  {>9}الكهف: أَيُة.  {=:9}الصافات: [ ائ ائ﴿ُلُف: قَكَذا قَ وَرُه. َأْي: َل

ا قَ و َفَفَذا ُدَطاُء الَؿْسَلَلِة َيْؽبِتُُفْؿ  {><}القصص: [ ڳ گ گ گ﴿ُلُف: قَأمَّ

َٓ َيْسَتِجقبُ قُيْخِزيِفْؿ يَ واهلُل  َلقَْس وَتُفْؿ قَن َلُفْؿ َدطْ قَم الِؼَقاَمِة بِآَرائِِفْؿ َأنَّ ُشَرَكاَءُهْؿ 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿لف َتَعاَلك قَكظِقُر قَ  قهُ وُهْؿ. واُد ُاْطُبدُ الُؿرَ 

 .{:=}الكهف: [ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 {==}األعراف: [ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ُلُف َتَعاَلك: قَفؼَ  ُطرَِف َهَذا:إذا  

َطاءِ قُل كَ وَيَتـَا ـٌ ُدَطاَء الِعَباَدِة  :َطْل الدُّ َفَذا َأَمَر لِ وَلؽِـَُّف َضاِهٌر فِل ُدَطاِء الَؿْسَلَلِة ُمتََضؿِّ

ـَ َدطْ وبِنِْخَػاِئِف  : َبْق ـُ رِّ قإِْسَراِرِه. َقاَل الَحَس َلَؼْد وَن ِضْعًػا قِة الَعَلكَِقِة َسْبعُ قَدطْ وِة السِّ

َطاِء وَن َيْجَتِفدُ قَكاَن الُؿْسؾِؿُ  َّٓ َهْؿًسا قَما ُيْسَؿُع َلُفْؿ َص وَن فِل الدُّ ٌت َأْي َما َكاَكْت إ

ـَ وَبْقـَُفْؿ  ِفْؿ َطزَّ َبْق َف َطزَّ و :َجؾَّ وَربِّ  ھ ہ ہ﴿ُل: قَجؾَّ َيؼُ وَذلَِؽ َأنَّ الؾَّ

 ڀ ڀ پ﴿َرِضَل بِِػْعؾِِف َفَؼاَل: وَأكَُّف َذَكَر َطْبًدا َصالًِحا و {==}األعراف: [ ھ ھ

  أئُذ َػٔذََذٌج:ىٔفٍ إِخَفاِء اٌٗذَػاِء َفو. {;}مريم: [ ٺ ڀ ڀ

َٖا ُف َأْطَظُؿ  :َأَحُد .  :اؿاكإيَأكَّ َطاَء الَخِػلَّ َف َيْسَؿُع الدُّ َنَّ َصاِحَبُف َيْعَؾُؿ َأنَّ الؾَّ
ِ

ٕ 

َٗاٚ ُف َأْطَظُؿ فِل إََدِب  :َثاِْٝ َنَّ الُؿؾُ وَأكَّ
ِ

َٓ ُتْرَفعُ قالتَّْعظِقِؿ ٕ اُت ِطـَْدُهْؿ قْص إَ  َك 

ـْ َرَفَع َص و ِف الَؿَثُؾ إَْطؾَ وُه قَتُف َلَدْيِفْؿ َمَؼتُ قَم َطاَء الَخِػلَّ َفَل فنذا ك لِؾَّ َكاَن َيْسَؿُع الدُّ

َّٓ َخْػُض الصَّ  ـَ َيَدْيِف إ ََدِب َبْق ْٕ  ِت بِِف. قَيؾِقُؼ بِا
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َٗاٚ  ِع  :َثاِيُج ُف َأْبَؾُغ فِل التََّضرُّ ِذي هُ قاْلُخُش وَأكَّ َطاِء ورُ  قِع الَّ  ُدُه.قَمْؼُص وُلبُُّف وُح الدُّ

لِقَؾ إكَّؿَ فنن  ـٍ َذلِقٍؾ َقْد اْكَؽَسَر َقْؾُبُف. الَخاِشَع الذَّ ْت َج وا َيْسَلُل َمْسَلَلَة مِْسؽِق اِرُحُف قَذلَّ

ُتُف إَحتَّك  :ُتفُ قَخَشَع َص و ُف َلَقَؽاُد َتْبُؾُغ ِذلَّ َضَراَطُتُف إَلك َأْن َيـَْؽِسَر لَِساُكُف َفَل وَسؽِقـَُتُف وكَّ

تِِف َساكًِتا وًبا ُمْبَتِفًل َقْؾُبُف َيْسَلُل َصالِ وُطُف بِالـُّْطِؼ. وُيَطا ِة ِذلَّ َٓ ولَِساُكُف لِِشدَّ َهِذِه الَحاُل 

َطاِء َأْصًل. قَتْلتِل َمَع َرْفِع الصَّ   ِت بِالدُّ

َٗاٚ ُف َأْبَؾُغ فِل اإِلْخَلِص.  :َزاِبُع  َأكَّ

َٗاٚ َُِش ِة فِل الدُّ  :َخا لَّ ُف َأْبَؾُغ فِل َجْؿِعقَِّة الَؼْؾِب َطَؾك الذِّ ِت قَرْفَع الصَّ فنن  َطاءِ َأكَّ

َؿا َخَػَض َص  تِِف قَيْػُرُقُف َفُؽؾَّ  ُسْبَحاَكُف.  قَقْصِدِه لِْؾَؿْدطُ وَتُف َكاَن َأْبَؾَغ فِل َتْجِريِد ِهؿَّ

َٗاٚ ا  مـ قهو- :َساِدُس ُف َدالٌّ َطَؾك ُقْرِب َصاِحبِِف لِْؾَؼِريِب  -الـَُّؽِت الَبِديَعِة ِجدًّ َأكَّ

ا بِؼَ و :كَِداِء الَبِعقِد لِْؾَبِعقدِ َٓ َمْسَلَلِة  : ولِِف َطزَّ قلَِفَذا َأْثـَك اهلُل َطَؾك َطبِْدِه َزَكِريَّ  پ﴿َجؾَّ

 .{;}مريم: [ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 (: 1/16) يوع اٌفراىادلسرذسن ِٓ جمّقال شقخ اإلسالم كام يف و

ريؽ لف. حده ٓ شو: طبادة اهلل قأكزل بف كتبف هوالديـ الذي بعث اهلل بف رسؾف 

 وطؾقفا إٓ اهلل مثؾ: شػاء مريضف، أ ر التل ٓ يؼدرقب العبد مـ إمقكان مطؾفنذا 

اكتصاره  و، أأخرةوطافقتف مؿا بف مـ بلء الدكقا  وفاء ديـف مـ غقر جفة معقـة، أو

أن  وكجاتف مـ الـار، أولف الجـة قدخ وغػران ذكبف، أ وهداية قؾبف، أ وه، أوطىل طد

ـ ُخُؾؼف، وأن يصؾح قؾبف،  والؼرآن، أو يتعؾؿ العؾؿ ز قأمثال ذلؽ، ففذا ٓ يجوُيحسِّ

 أن يطؾب إٓ مـ اهلل تعاىل.

اكصرين وحل: اغػر ل ذكبل وٓ شقخ مقت أوٓ كبل ول لؿؾؽ قز أن يؼقٓ يجو

هلل كدا، يجب  همشرك بف قد اتخذ ققا شقئا مـ ذلؽ ففقي. فؿـ سلل مخؾوطىل طد

 هذا مثؾ ديـ الـصارى.وقتؾ. إٓ و تابفنن  أن يستتاب،

يف جقرتؽ، فلن يظؾؿـل يا ولف: يا سقدي فلن أكا يف حسبؽ، أقكذلؽ قو

 شقخل فلن: اكصرين طؾقف.
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فنن  ن بعض،وال دقز أن يطؾب مـف يف بعض إحقأما ما يؼدر طؾقف العبد فقجو

يا فلن لف: قمـ ذلؽ قون مـفقا طـفا. ققد تؽون جائزة، ققد تؽ (ققمسللة الؿخؾ)

قد قال وع، وكف مشرود وقف أقف قادع اهلل ل، اسلل اهلل ل كذا. فطؾب الدطاء مؿـ ه

ـْ سلل الل لل ال» :ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ ٕجؾ مـػعتف و، (1)«سقؾة حؾت طؾقف شػاطتلقَم

 مـػعتـا بالشػاطة. وسقؾة لف قبطؾب ال

بقـ مـ يسلل غقره لحاجتف ورق بقـ مـ يطؾب مـ غقره الدطاء لؿـػعتف مـف فو

سؾ إلقؽ قأجدبـا كتإذا  الؾفؿ إكا كـا»قال:   يف الصحقح أن طؿروإلقف فؼط. 

 .(2)«سؼـااف اـسؾ إلقؽ بعؿ كبققإكا كتوفتسؼقـا بـبقؽ 

لف فؼط  قيدطوأن يسؾؿ طىل الؿقت  :فهٍ؛ ػحوس ادلششىأِا صَاسج اٌمثو

سؾ قٓ توطة حاجة لؾحل إىل الؿقت وكالصلة طىل جـازتف. فؾقس يف الزيارة الؿشر

يرحؿ ويثقبف طىل طؿؾف، وهذا  اهلل يرحؿوبف: بؾ فقفا مـػعة الؿقت كالصلة طؾقف، 

الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص، كؿا طؾؿ الـبل خرةأتذكره الدار ويثقبف طىل دطائف لؾؿقت وهذا 

 هار.ويز ملسو هيلع هللا ىلص قكؿا كان هوالزيارة، 

 اٍ:َٛشأي١: سؤاٍ املٝت ي٘ ثالخ أح 3
ُّ َكاَم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (: 157 -1/153) يوِع اٌَفَراىَِِج

ٌْو ََ٘زا اٌَثاِب َشالا   -ٌز: ََّشأذُة ٔفٍ 

َٖا ـْ إَْكبَِقاِء قَغائٌِب َس  وٌت أَ َمقِّ  قهُ وَغْقَر الؾَِّف  قَأْن َيْدطُ  :إِحَدا
اٌء َكاَن مِ

ـَ أَ و الِِحق َأْسَتِغقُث  وَأَكا َأْسَتِجقُر بِؽ أَ  وُل: َيا َسقِِّدي ُفَلٌن َأِغْثـِل أَ قَغْقِرِهْؿ َفَقؼُ  والصَّ

ْرُك بَِالؾَِّف.  قَذلَِؽ َفَفَذا هُ  قَكحْ وي. وُاْكُصْركِل َطَؾك َطدُ  وبِؽ أَ  قُث اْلُؿْسَتغِ والشِّ

ْقَطاُن َحاَجَتُف أَ قبِاْلَؿْخؾُ  َرةِ الَِّذي قَقْد َيَتَؿثَُّؾ َلُف فِل ُص وَبْعَضَفا  وَقاِت َقْد َيْؼِضل الشَّ

 .( طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص 384أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 .( طـ أكس بـ مالؽ 1919أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ـْ اْسَتَغاَث بِفِ  ُـّ َأنَّ َذلَِؽ َكَراَمٌة لَِؿ ا قَأغْ وَشْقَطاٌن َدَخَؾُف  قإِكََّؿا هُ و :اْسَتَغاَث بِِف َفَقُظ اُه َلؿَّ

ْقَطاُن فِل إَْصـَاِم َأْشَرَك بَِالؾَّ  ُؿ الشَّ مِْثُؾ َهَذا وَغْقِر َذلَِؽ وِع وفِل الَؿْصرُ وِف َكَؿا َيَتَؽؾَّ

ـْ َذلَِؽ َما َيطُ وَغْقِرِه واقٌِع َكثِقًرا فِل َزَماكِـَا و
 وا بِل أَ قٍم اْسَتَغاثُ قْصُػُف فِل قَ وُل قَأْطِرُف مِ

ُف َأَتك َشْخٌص َطَؾكوَذَكرُ وبَِغْقِري  ائَِجُفْؿ قَقَضك َح وَرِة َغْقِري قُص  وَرتِل أَ قُص  ا َأكَّ

ْستَِغاَثِة بِل أَ قَفَظـُّ 
ِ

ـْ َبَرَكِة آ
اُهْؿ قَأغْ وَشْقَطاٌن َأَضؾَُّفْؿ  قإِكََّؿا هُ وبَِغْقِري  وا َأنَّ َذلَِؽ مِ

ِف َتَعاَلك وَأْصُؾ ِطَباَدِة إَْصـَاِم  قَهَذا هُ و َرَكاِء َمَع الؾَّ ْدِر إَ اِتَِّخاِذ الشُّ ـْ وفِل الصَّ
ِل مِ

ِف َكعُ والُؼرُ  ـْ َذلَِؽ قِن الَؿاِضَقِة َكَؿا َثَبَت َذلَِؽ َفَفَذا َأْشَرَك بَِالؾَّ
ِف مِ  ُذ بَِالؾَّ

ـْ َذلَِؽ َأْن َيؼُ و
اِل وَل: اْغِػْر لِل قَأْطَظُؿ مِ ـْ الُجفَّ

ُتْب َطَؾلَّ َكَؿا َيْػَعُؾُف َصائَِػٌة مِ

 . ـَ ـْ َذلَِؽ َأْن َيْسُجَد لَِؼْبِرِه  َأْطَظؿُ والُؿْشِركِق
ـْ وُيَصؾَِّل إَلْقِف ومِ

َلَة َأْفَضَؾ مِ َيَرى الصَّ

. قاْلَؽْعَبُة قِْبَؾُة العَ واصِّ قَل َبْعُضُفْؿ: َهِذِه قِْبَؾُة الخَ قاْستِْؼَباِل الِؼْبَؾِة َحتَّك َيؼُ  َأْطَظُؿ وامِّ

ـْ 
َػَر إَلْقِف مِ ـْ َذلَِؽ َأْن َيَرى السَّ

اٌت َيْعِدُل قِجـِْس الَحجِّ َحتَّك َيؼُ مِ َػَر إَلْقِف َمرَّ َل إنَّ السَّ

ًة  َدٍة. قلُ قُغَلُتُفْؿ َيؼُ وَحجَّ اٍت ُمَتَعدِّ ـْ َحجِّ الَبْقِت َمرَّ
ًة َأْفَضُؾ مِ َياَرُة إَلْقِف َمرَّ  قَكحْ وَن: الزِّ

ـْ الوَذلَِؽ َفَفَذا ِشْرٌك بِِفْؿ 
 ـَّاِس فِل َبْعِضِف.إِْن َكاَن َيَؼُع َكثِقٌر مِ

َٝة١   ِْ ـْ إَْكبَِقاِء  وَأْن ُيَؼاَل لِْؾَؿقِِّت أَ  :ايجَّا
َف لِـل أَ واْلَغائِِب مِ : ُاْدُع الؾَّ ـَ الِِحق ُاْدُع والصَّ

َف َلـَا َكَؿا َتؼُ  وَلـَا َربَّؽ أَ  َٓ َيْسـَتِريُب وُل الـََّصاَرى لَِؿْرَيَؿ قاْسَلْل الؾَّ  َغْقِرَها َفَفـَذا َأْيًضـا 

ُف َغْقُر َجائٍِز  ـةِ وَطالٌِؿ َأكَّ ـْ َسـَؾِػ إُمَّ تِل َلْؿ َيْػَعْؾَفا َأَحـٌد مِـ ـْ البَِدِع الَّ
ُف مِ إِْن َكـاَن و :َأكَّ

َلُم َطَؾك َأْهِؾ الُؼبُ   ُيَعؾِّـُؿ َأْصـَحاَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلصُمَخاَصَبُتُفْؿ َجائَِزًة َكَؿا َكاَن الـَّبِلُّ وِر َجائًِزا قالسَّ

ــا الؼُ وَزارُ إذا  ــقُب ــائُِؾُفْؿ قَر َأْن َيُؼ ـَ »َل َق ـْ الُؿَلَلْمِمـِق َياِر ِمَلَل َلَلاَلُم َطَؾَلَلْقُؽْؿ َأْهَلَلَؾ الَلَلدِّ السَّ

ـَ و ِحؼُ واْلُؿْسؾِِؿق َٓ ا إْن َشاَء الُل بُِؽْؿ  ـَا َن. َيْغِػُر قإِكَّ ـََلا والُل َل َلَف َل َلُؽَلْؿ وَلُؽْؿ َكْسَلَلُل الؾَّ

ـََلَلا َأْجَلَلَرُهْؿ  َٓ َتْحرِْم ـََلَلا وَٓ َتْػتِـََّلَلا َبْعَلَلَدُهْؿ والَعافَِقَلَلَة. الؾُفَلَلؿَّ  . (1)«َلُفَلَلؿْ واْغِػَلَلْر َل

، وإكؿا «...الؾفؿ ٓ حترمـا أجرهؿ»، ولقس فقف الزيادة: ( طـ بريدة 975أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 هل يف ضؿـ الدطاء لؾؿقت.
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ـْ الـَّبِلِّ  ُطَؿرَ  قَأبُ  ىورَ و ـُ َطْبِد الَبرِّ َط ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصْب ـْ َرُجَلٍؾ َيُؿَلرُّ بِؼَ »َأكَّ ُجَلِؾ َما ِم ْبَلرِ الرَّ

ْكَقا  َّٓ َردَّ الُل َطَؾْقِف رُ َكاَن َيْعرُِفُف فِل الدُّ ُؿ َطَؾْقِف إ اَلمَ وَفُقَسؾِّ  .(1)«َحُف َحتَّك َيُردَّ َطَؾْقِف السَّ

 :(، لإلمام إلباين 4493) السؾسؾة الضعقػةتخريجف مـ  ضعقػ جًدا: (1)

( ، وأبق 351) معجؿف ( ، وابـ مجقع يف1/ 6) مجؾسانلشافعل يف أخرجف أبق بؽر ا: قال 

مـسقختل( ، ومـ صريؼف الخطقب  - 43ورقؿ  2/ 143)ق  الثاين مـ حديثفالعباس إصؿ يف 

و  2/ 299/ 3( ، وطـف ابـ طساكر )1/ 19/ 2) الػقائد( ، وتؿام يف 137/ 6) التاريخيف 

( طـ طبد 599/ 12) سقر أطلم الـبلء( ، والذهبل يف 11/ 4) لوالديؾؿ( ، 1/ 517/ 8

ما مـ طبد »، بؾػظ: بـ يسار ، طـ أبل هريرة مرفقطاً  الرمحـ بـ زيد بـ أسؾؿ ، طـ أبقف ، طـ ططاء

 .«فسؾؿ طؾقف إٓ طرفف ورد طؾقف السالم :يؿر بؼبر رجؾ كان يعرفف يف الدكقا

زيد : متروك كؿا تؼدم مرارًا ، وساق الذهبل يف ترمجتف وهذا إسـاد ضعقػ جدًا : طبد الرمحـ بـ  قلت:

 هذا الحديث يف مجؾة ما أكؽر طؾقف .

باب معرفة  - كتاب الؼبقرتج بف ، فؼال ابـ أبل الدكقا يف وقد تقبع طؾقف ، لؽـ يف الطريؼ مـ ٓ يح

الؼزاز : أخبركا  ( : حدثـا محؿد بـ قدامة الجقهري : حدثـا معـ بـ طقسك1) الؿقتك بزيارة إحقاء

إذا مر الرجؾ بؼبر أخقف يعرفف فسؾؿ » :قال هشام بـ سعد : حدثـا زيد بـ أسؾؿ ، طـ أبل هريرة 

 .«طؾقف : رد طؾقف السالم وطرفف ، وإذا مر بؼبر ٓ يعرفف فسؾؿ طؾقف : رد طؾقف السالم

مل  ؼطاع : فألن زيد بـ أسؾؿأما آك .ىل أبل هريرة : فنكف مـؼطع وضعقػوهذا مع كقكف مقققفًا ط قلت :

لقس بشلء.  وأما الضعػ : ففق مـ الجقهري هذا : قال ابـ معقـ : .يسؿع مـف : كؿا قال ابـ معقـ

 .ضعقػ ، مل أكتب طـف شقئًا قط :وقال أبق داود

وقد وهؿ الخطقب وغقره يف خؾط  : الؿقزان، وقال يف  الضعػاءولفذا أورده الذهبل يف  قلت :

 :التفذيببـ قدامة بـ أطقـ الؿصقصل الثؼة. وقال الحافظ ابـ حجر يف رمجة محؿد ترمجتف بت

اجعف مـ شاء ، ثؿ استدل طىل ذلؽ بدلقؾ ققي فؾقر .بـ أبل حاتؿ وغقره ، وهق الصقابومقزه ا

 يعـل الؿصقصل الثؼة . .لقـ ، ووهؿ مـ خؾطف بالذي قبؾف فقف :التؼريبوقال يف 

حديث ابـ طباس صححف البعض ، فقجب تحرير الؼقل فقف بعد أن يسر اهلل  ولؾحديث شاهد مـ قلت :

، فؼال الحافظ ابـ طبد البر يف  مخطقصة الؿحؿقدية يف الؿديـة الـبقيةل القققف طىل إسـاده يف 

 ،طؾقف سـة تسعقـ لمـ قراءةً  -( : أخبركا أبق طبد اهلل طبقد بـ محؿد1/ 147/ 1) شرح الؿقصل

يف دارها  - الؿستؿظ لصؿة بـت الريان الؿخزومقال : أمؾت طؾقـا فا - ربقع إول وثلث مئة يف

صاحب -خبركا الربقع بـ سؾقؿان الؿمذن قالت : أ -بؿصر يف شقال سـة اثـتقـ وأربعقـ وثلث مئة 

، طـ ابـ طباس قال : اطل ، طـ ططاء ، طـ طبقد بـ طؿقر: أخبركا بشر بـ بؽر ، طـ إوز -لالشافع

  .: فذكرهملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 
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ِٓ َأِتفِل و َٕ ـْ الـَّبِلِّ  دوٍ َداُس ُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ ُمْسؾِؿٍ »: َأكَّ ُؿ َطَؾلَّ  َما ِم ُيَسؾِّ

 َّٓ اَلمَ ِحل والُل َطَؾلَّ رُ  َردَّ  إ ـْ َلقَْس  (1)«َحتَّك َأُردَّ َطَؾْقِف السَّ
ـْ الَؿْشرُ  َلؽِ

ِع َأْن ُيْطَؾَب ومِ

ـْ إَمْ 
َٓ ُدَطاٌء قمِ ٌٕٔهىُِفِل وَٓ َغقُْرُه. واِت  َِا ـَ ُطَؿَر َكاَن َيؼُ  طَّٔأ  اَلُم »ُل: قَأنَّ اْب السَّ

فِ قَطَؾْقؽ َيا َرسُ  اَلُم َطَؾْقؽ يَ  ،َل الؾَّ اَلُم َطَؾْقؽ َيا َأَبِت  ،ا َأَبا َبْؽرٍ السَّ ـَْصرُِف  ،السَّ «ُثؿَّ َي
(2)

. 

ـِ و ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ ـَ ُطَؿَر َيِؼُػ َطَؾك َقْبِر الـَّبِلِّ  ِديـَاٍر َقاَل: َرَأْيت َطْبدَ  َط ِف ْب َفُقَصؾِّل  ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ

َبِل َبْؽٍر  قَيْدطُ و ،ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك الـَّبِلِّ 
ِ

ُطَؿرَ وٕ
(3)

ـُ َمالٍِؽ َكَذلَِؽ و . َأَكُس ْب
(4)

 َغْقُرُه ُكِؼَؾ و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأما مـ التفذيب: ثؼات معروفقن مـ رجال ريب : الربقع بـ سؾقؿان فؿـ فققفوهذا إسـاد غ قلت : =

بؾ  -، وضـل أهنا تػردت ، وٓ الؿؿؾقة فاصؿة بـت الرياندوكف فؾؿ أطرففؿا ، ٓ شقخ ابـ طبد البر

: فنن ـ طباسسـاد الصحقح لف طـ اباإل هبذا يتفا الحديث طـ الربقع بـ سؾقؿانبروا -شذت 

 .ؿحػقظ طـف إكؿا هق اإلسـاد إولال

سؾقؿان: حدثـا بشر  : حدثـا الربقع بـة أبق العباس إصؿ السابؼ الذكر، قالكذلؽ رواه الحافظ الثؼ

وكذلؽ هق طـد تؿام مـ صريؼقـ  .بنسـاده الؿتؼدم طـ أبل هريرة ،يدبؽر ، طـ طبد الرمحـ بـ ز بـ

 طـ الربقع بف .أخريقـ 

 .إسـاده صحقح :(1/ 89) أحؽامفومـ هذا التحؼقؼ يتبقـ أن ققل طبد الحؼ اإلشبقظ يف 

حؾبل( ، وأقره الؿـاوي ! وأما  - 419/ 4) تخريج اإلحقاءغقر صحقح ، وإن تبعف العراقل يف 

ىل أن رواتف كؾفؿ يشقر إ :(2/ 83)ق  أهقال الؼبقرالحافظ ابـ رجب الحـبظ : فؼد رده بؼقلف يف 

 ها.كذلؽ : إٓ أكف غريب ، بؾ مـؽر ثؼات ، وهق

وسؾؿقا ، فزوروهؿ أشفد أكؽؿ أحقاء طـد الل»ل هريرة مرفقطًا يف شفداء أحد : ثؿ ساق حديث أب

. وأطؾف بآضطراب «! ٓ يسؾؿ طؾقفؿ أحد إٓ ردوا طؾقف إلك يقم الؼقامةطؾقفؿ، فقالذي كػسل بقده

 .(5221ذلؽ فقؿا يليت )ل، وسلخرج واإلرسا

، غريب، ومع ضعػف :ططاء بـ يسار ، فؼال الذهبل طؼبف: سؼط مـ إسـاد ابـ مجقع والذهبل اسؿ )تـبقف(

 اكتفى ـالم اإلمام إفباين رمحه اهلل. .ما طؾؿـا زيدًا سؿع أبا هريرة :عفػقف اكؼطا

 ( بنسـاد حسـ.2941(، وأبق داود )2/527أخرجف أمحد ) (1)

( بنسـاد صحقح مـ صريؼ: أيقب 199رقؿ ) فضؾ الصلةأخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل يف  .صحيح (2)

(، مـ صريؼ: أيقب وطبقد اهلل وطبد اهلل، طـ كافع بف، وفقف: 6724طـ كافع بف، وأخرجف طبد الرزاق )

 : إٓ ابـ طؿر.ملسو هيلع هللا ىلصقال طبقد اهلل: ٓ كعؾؿ أحًدا فعؾ ذلؽ مـ أصحاب الـبل 

 ( طـ طبد اهلل بـ ديـار بف. وإسـاده صحقح.1/166يف الؿقصل )أخرجف مالؽ  .صحيح (3)

 مل أجد لف سـًدا طـف رضل اهلل طـف. (4)
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َطاَء اْسَتْؼَبؾُ وَأَرادُ فنذا  ملسو هيلع هللا ىلصَن َطَؾك الـَّبِلِّ قا ُيَسؾِّؿُ قَطـُْفْؿ َأكَُّفْؿ َكاكُ  َن قا الِؼْبَؾَة َيْدطُ قا الدُّ

َٓ َيْدطُ  َف َتَعاَلك  ـْ قصَ  َقَع فِل َبْعِض َذلَِؽ وإِْن َكاَن َقْد وَن ُمْسَتْؼبِؾِل الُحْجَرِة قالؾَّ
ائُِػ مِ

َٓ اْطتَِباَر بِِفْؿ َفَؾْؿ َيْذَهْب إَلك َذلَِؽ إَماٌم ُمتََّبٌع فِل قَ وفِقَِّة قالصُّ والُػَؼَفاِء  ـْ  ِة َم  :لِفِ قاْلَعامَّ

.و ِة لَِساُن ِصْدٍق َطامٌّ ـْ َلُف فِل إُمَّ  َٓ َم

ِة إَْرَبَعِة و افِعِ اوَأبِل َحـِقَػَة وَمالٍِؽ  -َمْذَهُب إَئِؿَّ ـْ و -َأْحَؿَد و لِّ لشَّ
َغقِْرِهْؿ مِ

ُجَؾ  ِة اإِلْسَلِم َأنَّ الرَّ َيْسَتْؼبُِؾ  فنكفلِـَْػِسِف  قَأَراَد َأْن َيْدطُ و ،ملسو هيلع هللا ىلصَسؾََّؿ َطَؾك الـَّبِلِّ إذا  َأئِؿَّ

َلِم َطَؾْقِف وا فِل قاْخَتَؾػُ والِؼْبَؾَة.  افِِعلُّ وَمالٌِؽ  -َفَؼاَل الثََّلَثُة ْقِت السَّ : -َأْحَؿُد والشَّ

ـْ تِْؾَؼاِء وَيْسَتْؼبُِؾ الُحْجَرَة 
َٓ َيْسَتْؼبُِؾ الُحْجَرَة  قَقاَل َأبُ وْجِفِف وُيَسؾُِّؿ َطَؾْقِف مِ َحـِقَػَة: 

َٓ َيْسَتْؼبُِؾَفا و َلِم َكَؿا  َػاقِِفؿْ ْقَت الوْقَت السَّ َطاِء بِاتِّ  .دُّ

ـْ  قَكحْ وبَِجاِه ُفَلٍن ِطـَْدك  وَأْن ُيَؼاَل: َأْسَلُلؽ بُِػَلِن أَ  :ايجَّاِيَج١  َم َط َذلَِؽ الَِّذي َتَؼدَّ

ُف َمـِْفلٌّ َطـُْف. وُسَػ قَأبِل يُ وَأبِل َحـِقَػَة  َم َأْيًضا َأنَّ َهَذا َلْقَس بَِؿْشفُ وَغقِْرِهَؿا َأكَّ ِر قَتَؼدَّ

َحاَبِة َبْؾ َطَدلُ  ـْ الصَّ ِؾ بُِدَطاِء الَعبَّاِس قا َطـُْف إَلك التَّ قَط ـَ َما فِل َلْػِظ وَغْقِرِه. وسُّ َقْد َتَبقَّ

ؾِ قالتَّ ) َحاَبُة َتْػَعُؾُف  (سُّ ـَ َما َكاَكْت الصَّ ْشتَِراِك َبْق
ِ

ـْ آ
ـَ َما َلْؿ َيؽُ ومِ فنن  َكفُ قا َيْػَعؾُ قكُ قَبْق

ِؾ قَلْػَظ التَّ  َحاَبِة قالتَّ وسُّ ِف فِل ُطْرِف الصَّ ُؾ قالتَّ  قُلَغتِِفْؿ هُ وجُّ ُف بُِدَطائِِف قالتَّ وسُّ جُّ

 َشَػاَطتِِف. و

َؾ قُز َأْن َيتَ قلَِفَذا َيجُ و ـٍ قَيتَ وسَّ َف بُِدَطاِء ُكؾِّ ُمْممِ ـْ وجَّ
إِْن َكاَن َبْعُض الـَّاِس مِ

ـَ َيْحَتجُّ بَِؿاقالَؿَشايِِخ الَؿْتبُ  ـْ الـَّبِلِّ وَيرْ  ِطق ُٕمُ » َأكَُّف َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصيِف َط ُر قإَذا َأْطَقْتُؽْؿ ا

ـُ  وأَ ِر قَفَعَؾْقُؽْؿ بَِلْهِؾ الُؼبُ  ًرى َطَؾك َفَفَذا الَحِديُث َكِذٌب ُمْػتَ  «رِ قا بَِلْهِؾ الُؼبُ قَفاْسَتِعق

ـَ بَِحِديثِِف َلْؿ َيرْ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  ـْ الُعَؾَؿاِء بَِذلَِؽ وبِنِْجَؿاِع الَعاِرفِق
َجُد فِل قَٓ يُ وِه َأَحٌد مِ

ـْ ُكُتِب الَحِديِث الُؿْعَتَؿَدِة. 
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿َقْد َقاَل َتَعاَلك: وَشْلٍء مِ

 . {@=}الفرقان: [ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ا ُيْعؾَ و ُف َغْقُر َمْشرُ َهَذا مِؿَّ ـِ اإِلْسَلِم َأكَّ ـْ ِدي
ْضطَِراِر مِ

ِ
َقْد َكَفك الـَّبِلُّ و ،عٍ وُؿ بِآ

ا هُ  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َذلَِؽ  قَطؿَّ
ـْ اتَِّخاِذ الُؼبُ  -َأْقَرُب مِ ـَ َأْهَؾُف و -َذلَِؽ  قَكحْ وِر َمَساِجَد قَط َلَع
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ـْ التََّشبُِّف بِِفؿْ 

 ہ ۀ﴿َثاِن. َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: وِة إَ َذلَِؽ َأْصُؾ ِطَبادَ فنن  َتْحِذيًرا مِ

فنن  ،{;:}ىوح: [ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ِء َكاكُ  َٓ ـَ فِل قَ قا قَ قَهُم ا َماتُ  ٍح قِم كُ قًما َصالِِحق ِرِهْؿ ُثؿَّ قا َطَؾك ُقبُ قا َطَؽػُ قَفَؾؿَّ

َم قا إَْصـَاَم َطَؾك ُص وُهْؿ ُثؿَّ اتََّخذُ ورُ قَص  ـِ َطبَّاسٍ ِرِهْؿ َكَؿا َتَؼدَّ ـْ اْب ِذْكُر َذلَِؽ َط
(1)

 

َؾِػ و ـْ ُطَؾَؿاِء السَّ
 .َغْقِرِه مِ

ـْ َفِفَؿ َمْعـَك قَ   َٓ  {=}الفاحتة: [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿لِِف: قَفَؿ ُف  َطَرَف َأكَّ

َّٓ اهلُل  ـُ َطَؾك الِعَباَدةِ اإِلَطاَكَة الُؿْطَؾَؼَة إ ُف ُيْسَتَعاُن بِاْلَؿْخؾُ و ،ْحَدهُ وُيِعق فِقَؿا َيْؼِدُر  ِق قَأكَّ

َٓ َتؽُ و ،َطَؾْقفِ  ْستَِغاَثُة 
ِ

َّٓ بَِالؾَّفِ قَكَذلَِؽ آ َٓ َيؽُ قالتَّ و ،ُن إ ُؾ  َّٓ َطَؾْقِف قكُّ  گ گ﴿ُن إ

 -وَخْؾُؼ َما َيْغؾُِب بِِف الَعدُ  قهُ و –َفالـَّْصُر الُؿْطَؾُؼ  {<:9}آل عمران: [ ڳ ڳ ڳ ڳ

َّٓ اهللُ  ـْ َهَداُه اهلُل و ،َٓ َيْؼِدُر َطَؾْقِف إ اكتفك باختصار. اهلُل َأْطَؾُؿ.وفِل َهَذا الَؼْدِر كَِػاَيٌة لَِؿ

 .(27/72اكظر )و

ُّ َكاَم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (: 1/157) يوِع اٌَفَراىَِِج

ُِّشِشُوو ٌْ َٓ ىا ُِ اهلُل وَْ أَّزَ ْٔ:ىَسُسوَصَفُه َِٕفا ُِ ٔص ُٗ ِتاٌشِِّشٔن َأِصٍُُه ُم ققَ  ٌُ

ـَ قَف َطَؾك ُقبُ قُعؽُ َكاَن َأْصُؾ ِشْركِِفْؿ ال ٍح قُم كُ قَفؼَ ُم إْبَراِهقَؿ: ققَ وٍح. قكُ  الِِحق ُثؿَّ  ،ِر الصَّ

اكِِب قَكاَن َأْصُؾ ِشْركِِفْؿ ِطَباَدَة الؽَ  ُم إْبَراِهقؿَ ققَ وُهْؿ. وا َتَؿاثِقَؾُفْؿ ُثؿَّ َطَبدُ ورُ قَص 

ْؿِس و ِء َيْعُبدُ و ،اْلَؼَؿرِ والشَّ َٓ ـْ َهُم
َـّ وُكؾٌّ مِ ـَ َقْد ُتَخاصُِبُفْؿ فنن  ،َن الِج َقاصِق الشَّ

ُفْؿ َيْعُبدُ وَقْد َيْعَتِؼدُ و ،قـُُفْؿ َطَؾك َأْشَقاءَ ُتعِ و ا فِل الَحِؼقَؼِة قإِْن َكاكُ و ،َن الَؿَلئَِؽةَ وَن َأكَّ

َـّ وإكََّؿا َيْعُبدُ  ـَ ُيِعقـُ فنن  ،َن الِج ِذي َـّ ُهْؿ الَّ َقاَل َتَعاَلك:  ،َن بِِشْركِِفؿْ قَيْرَض وَكُفْؿ قالِج

 [ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ ،{8>}سبي:

َٓ فِل الَؿْحَقا و. {9>}سبي: [ ڤ ٹ ْرِك  َٓ ُتِعقـُُفْؿ َطَؾك الشِّ َٓ فِل واْلَؿَلئَِؽُة 

ـَ َقْد ُتِعقـُُفْؿ و ،َن بَِذلَِؽ قَٓ َيْرَض والَؿَؿاِت  َقاصِق َـّ الشَّ
ِر قُر َلُفْؿ فِل ُص قَتَتَص وَلؽِ

 (.217تؼدم تخريجف )ص (1)
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ـَ  ٌد َأَكا قَيؼُ و ،َلْطُقـِِفؿْ َكُفْؿ بِ وَفَقرَ  ،أَدمِقِّق ُل َأَحُدُهْؿ: َأَكا إْبَراِهقُؿ َأَكا الَؿِسقُح َأَكا ُمَحؿَّ

ْقُخ ُفَلنٌ قالَخِضُر َأَكا َأبُ  ـْ قَقْد َيؼُ و ،َبْؽٍر َأَكا ُطَؿُر َأَكا ُطْثَؿاُن َأَكا َطؾِلٌّ َأَكا الشَّ ُل َبْعُضُفْؿ َط

َلئَِؽ ُكؾُُّفْؿ ِجـًّا َيْشَفُد وُن أُ قَيؽُ و ،اْلَخِضرُ  قَهَذا هُ  والـَّبِلُّ ُفَلٌن أَ  قَهَذا هُ  َبْعٍض:

ْكِس َفِؿـُْفْؿ الَؽافُِر و ،َبْعُضُفْؿ لَِبْعضِ  ُـّ َكاإْلِ  ،مِـُْفْؿ الَعاِصلومِـُْفْؿ الَػاِسُؼ واْلِج

ا فِل ُص  ،فِقِفْؿ الَعابُِد الَجاِهُؾ و ـْ ُيِحبُّ َشْقًخا َفَقَتَزيَّ  ،ُل: َأَكا ُفَلنٌ قَيؼُ و ،فِ َرتِ قَفِؿـُْفْؿ َم

ٍة قَيؽُ و يَّ ْخَص َصَعاًما  ،َمَؽاٍن َقْػرٍ وُن َذلَِؽ فِل َبرِّ  وأَ  ،َيْسِؼقِف َشَراًباوَفُقْطِعُؿ َذلَِؽ الشَّ

ِريِؼ  ُف َطَؾك الطَّ ُـّ َذلَِؽ  ،اقَِعِة الَغائَِبةِ قِر القُيْخبُِرُه بَِبْعِض إُمُ  وأَ  ،َيُدلُّ ُجُؾ َأنَّ  َفَقُظ  الرَّ

ْقِخ الَؿقِِّت أَ  ْقِخ  ُل:قَقْد َيؼُ و ،اْلَحلِّ َفَعَؾ َذلَِؽ  وَكْػَس الشَّ َهِذِه َرقِقَؼتُُف و ،َهَذا ِسرُّ الشَّ

الَؿَلئَِؽَة فنن  ،ُن َذلَِؽ ِجـِّقًّاقإِكََّؿا َيؽُ و ،َرتِفِ قَهَذا َمَؾٌؽ َجاَء َطَؾك ُص  وأَ  ،َهِذِه َحِؼقَؼُتفُ و

رْ  ـُ َطَؾك الشِّ ْفِؽ وِك َٓ ُتِعق ْثِؿ واإْلِ  .انِ واْلُعدْ واإْلِ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿َقْد َقاَل اهلُل َتَعاَلك: و 

 ائ ى ى ې ې ې﴿ ،{<=}اإلرساء: [ ې ۉ ۉ ۅ

 [ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

َؾِػ  ،{?=}اإلرساء: ـْ السَّ َْكبَِقاَء كَ وَن الَؿَلئَِؽَة قاٌم َيْدطُ قَكاَن َأقْ  :َقاَل َصائَِػٌة ِم ْٕ اْلُعَزْيِر ا

ـَ اهلُل َتَعاَلك َأنَّ الَؿَلئَِؽَة و ـَ َيْعُبدُ واْلَؿِسقِح َفَبقَّ ِذي ِف َكَؿا َأنَّ الَّ َْكبَِقاَء ِطَباُد الؾَّ ْٕ َكُفْؿ وا

ِف  ُفْؿ َيْرُج وِطَباُد الؾَّ ـَ َأكَّ بُ وَن َطَذاَبُف قَيَخافُ وَن َرْحَؿَتُف قَبقَّ َسائُِر  َن إَلْقِف َكَؿا َيْػَعُؾ قَيَتَؼرَّ

. ـَ الِِحق  ِطَباِدِه الصَّ

ِء َقْد َيؼُ قاْلُؿْشِركُ و  َٓ ـْ َهُم
ـْ الَؿَلئَِؽِة قلُ قَن مِ

َن: إكَّا َكْسَتْشِػُع بِِفْؿ َأْي َكْطُؾُب مِ

َْكبَِقاِء َأْن َيْشَػعُ و ْٕ  -ا تِْؿَثاَلُف ْركَ قَص فنذا َأَتْقـَا َقْبَر َأَحِدِهْؿ َصَؾْبـَا مِـُْف َأْن َيْشَػَع َلـَا فنذا ا قا

َدٌة و ا ُمَجسَّ ا َتَؿاثِقُؾ ُمَص والتََّؿاثِقُؾ إمَّ  -ُرَها الـََّصاَرى فِل َكـَائِِسِفْؿ قَرٌة َكَؿا ُيَص قإِمَّ

ُر َأْصَحابَِفا قا: َفَؿْؼُص قَقالُ  ـُ ُكَخاصُِب َهِذِه وِسَقِرِهْؿ وُدَكا بَِفِذِه التََّؿاثِقِؾ َتَذكُّ َكْح

َسقِِّدي  ُل َأَحُدُهْؿ: َياقَفَقؼُ  ،ا َلـَا إَلك الؾَّفِ قُدَكا ِخَطاُب َأْصَحابَِفا لَِقْشَػعُ قَمْؼُص والتََّؿاثِقَؾ 

َيا َسقِِّدي الَخؾِقُؾ وَكُة َمْرَيُؿ أَ قَيا ِستِّل الَحـُ وبَِطْرِس أَ  وَيا َسقِِّدي جرجس أَ وُفَلٌن أَ 
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ـَ ِطْؿَراَن أَ قمُ  وأَ  َن الَؿقَِّت ِطـَْد قَقْد ُيَخاصِبُ و ،ك َربِّؽَغقَْر َذلَِؽ اْشَػْع لِل إلَ  وَسك ْب

َكاَن َحاِضًرا َحقًّا قَكُف لَ قَغائٌِب َكَؿا ُيَخاصِبُ  قهُ وَن الَحلَّ قُيَخاصِبُ  وأَ  ،َقْبِرِه: َسْؾ لِل َربَّؽ

اِرك قل جِ ُل َأَحُدُهْؿ فِقَفا: َيا َسقِِّدي ُفَلٌن َأَكا فِل َحَسبِؽ َأَكا فِ قَيؼُ  ،َن َقَصائِدَ وُيـِْشدُ و

َف َلـَا َأْن َيـُْصَرَكا ،اْشَػْع لِل إَلك الؾَّفِ  َف َأْن َيْؽِشَػ َطـَّا َهِذِه  ،َكاوَطَؾك َطدُ  َسْؾ الؾَّ َسْؾ الؾَّ

ةَ  دَّ َف َأْن َيْؽِشَػ َهِذِه الُؽْرَبةَ وإَلْقؽ َكَذا  قَأْشؽُ  ،الشِّ ُل َأَحُدُهْؿ: قَيؼُ  وأَ  ،َكَذا َفَسْؾ الؾَّ

َف أَ  ـْ َيَتلَ و ،ْن َيْغِػَر لِلَسْؾ الؾَّ ھ ھ ھ ے  ﴿ :لف َتَعاَلكقُل قَ ومِـُْفْؿ َم

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 . ﴾ ﮹ ﮺

ْستِْغَػاَر َبْعَد مَ إذا  َن:قلُ قَيؼُ و
ِ

ـَ َصَؾبُ قَصَؾْبـَا مِـُْف آ ِذي ْستِْغَػاَر قتِِف ُكـَّا بَِؿـِْزَلِة الَّ
ِ

ا آ

َحاَبةِ  ـْ الصَّ
َحاَبِة قُيَخالِػُ و مِ ـَ َلُفْؿ بِنِْحَساِن وَن بَِذلَِؽ إْجَؿاَع الصَّ َسائَِر والتَّابِِعق

ـَ  ـْ الـَّ فنن  الُؿْسؾِِؿق
َٓ َسَلَلُف وتِِف َأْن َيْشَػَع َلُف قَبْعَد مَ  ملسو هيلع هللا ىلصبِلِّ َأَحًدا مِـُْفْؿ َلْؿ َيْطُؾْب مِ

ـَ فِل ُكُتبِِفْؿ َٓ وَشْقًئا  ِة الُؿْسؾِِؿق ـْ َأئِؿَّ
ـْ و َذَكَر َذلَِؽ َأَحٌد مِ

ـْ َذَكَرُه مِ إِكََّؿا َذَكَر َذلَِؽ َم

ِري الُػَؼَفاِء  َبْسُط و ،َسَقْلتِل ِذْكُرَها  َبًة َطَؾك َمالٍِؽ وا ِحَؽاَيًة َمْؽذُ قَحؽَ وُمَتَلخِّ

 الَؽَلِم َطَؾْقَفا إْن َشاَء اهلُل َتَعاَلك. 

ـْ ِخَطاِب الَؿَلئَِؽِة قَفَفِذِه إَكْ 
َْكبَِقاِء واُع مِ ْٕ ـَ َبْعَد مَ وا الِِحق تِِفْؿ ِطـَْد قالصَّ

ْرِك الؿَ قَأْطَظِؿ َأكْ  مـ قهِخَطاِب َتَؿاثِقؾِِفْؿ وفِل َمِغقبِِفْؿ وِرِهْؿ قُقبُ  ِد فِل قُج قاِع الشِّ

ـْ َغقِْر َأْهِؾ الؽِتَاِب 
ـَ مِ ـَ َأْحَدثُ وتَِدَطِة َأْهِؾ الؽَِتاِب فِل ُمبْ والُؿْشِركِق ِذي ـَ الَّ ا قاْلُؿْسؾِِؿق

ْرِك  ـْ الشِّ
 ے ے ھ﴿اْلِعَباَداِت َما َلْؿ َيْلَذْن بِِف اهلُل َتَعاَلك. َقاَل اهلُل َتَعاَلك: ومِ

 .{9:}الشورى: [ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

َْكبَِقاِء َبْعَد مَ وَفنِنَّ ُدَطاَء الَؿَلئَِؽِة  ْٕ ْستَِغاَثَة بِِفْؿ وُسَماَلُفْؿ وفِل َمِغقبِِفْؿ وْؿ تِِف قا
ِ

آ

ْستِْشَػاَع بِِفْؿ فِل َهِذِه الَحاِل و
ِ

َػاَطِة مِـُْفْؿ  -َكْصَب َتَؿاثِقؾِِفْؿ وآ  -بَِؿْعـَك َصَؾِب الشَّ

ِذي َلْؿ َيْشَرْطُف اهلُل  مـ قه ـِ الَّ ي  قَلْقَس هُ وِف كَِتاًبا َٓ َأْكَزَل بِ وًٓ قَٓ اْبَتَعَث بِِف َرُس والدِّ

ـَ واِجًبا و َحاَبِة وَٓ ُمْسَتَحبًّا بِاتَِّػاِق الُؿْسؾِِؿق ـْ الصَّ
ـَ َلُفْؿ وَٓ َفَعَؾُف َأَحٌد مِ التَّابِِعق
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ـَ  َٓ وبِنِْحَساِن  ِة الُؿْسؾِِؿق ـْ َأئِؿَّ

ا َيْػَعُؾُف َكثِقرٌ وَأَمَر بِِف إَماٌم مِ ـْ الـَّ  إِْن َكاَن َذلَِؽ مِؿَّ
اِس مِ

ـْ َلُف ِطَباَدٌة  ْقَطاِن. وَن فِقِف ِحَؽاَياٍت وَيْذُكرُ وُزْهٌد ومِؿَّ ـْ الشَّ
ُف مِ فِقِفْؿ وَمـَاَماٍت َفَفَذا ُكؾُّ

ـْ َيـْظُِؿ الَؼَصائَِد فِل ُدَطاِء الَؿقِِّت  ْستِْشَػاِع بِِف وَم
ِ

ْستَِغاَثِة أَ وآ
ِ

َيْذُكُر َذلَِؽ فِل  وآ

ـِ َمِديِح إَْكبِ  ُف َلْقَس بَِؿْشرُ وَقاِء ِضْؿ ـَ َفَفَذا ُكؾُّ الِِحق َٓ ُمْسَتَحبٍّ واِجٍب وَٓ وِع والصَّ

ـَ  ِة الُؿْسؾِِؿق َػاِق َأئِؿَّ ـْ َتَعبََّد بِِعَباَدِة َلْقَسْت وبِاتِّ َيْعَتِؼُدَها  قهُ و :َٓ ُمْسَتَحبَّةً واِجَبًة وَم

ـِ  َضالٌّ ُمْبَتِدعٌ  قُمْسَتَحبًَّة َففُ  واِجَبًة أَ و ي ِة الدِّ َٓ بِْدَطًة َحَسـًَة بِاتَِّػاِق َأئِؿَّ فنن  بِْدَطًة َسقَِّئًة 

َّٓ بَِؿا هُ  َٓ ُيْعَبُد إ َف  .  واِجٌب أَ و قالؾَّ ـْ الـَّاِس َيْذُكرُ وُمْسَتَحبٌّ
َن فِل َهِذِه وَكثِقٌر مِ

ْرِك َمـَافَِع قإَكْ  ـْ الشِّ
ْأِي أَ َن َطَؾْقَفا قَيْحَتجُّ وَمَصالَِح واِع مِ ـْ ِجَفِة الرَّ

 وبُِحَجِج مِ

 َذلَِؽ.  قَكحْ واْلَؿـَاَماِت وِجَفِة التَّْؼؾِقِد مـ  وأ ِق والذَّ 

:قَج و ـِ ـْ َصرِيَؼْق ِء ِم َٓ َّا اُب َهُم ُ٘ ْحتَِجاُج بِالـَّصِّ  :َأَدُذ
ِ

ْجَؿاِع. وآ اإْلِ

ْطتَِباُر بَِبَقاِن َما فِل ذَ وُق والذَّ والِؼَقاُس  :اٌصَّأٍِو
ِ

ـْ الَػَسادِ آ
َفَساَد َذلَِؽ فنن  لَِؽ مِ

ـْ الَؿْصَؾَحِة. 
ُـّ فِقِف مِ َٕ َراِجٌح َطَؾك َما ُيَظ ا ا ْضطَِراِر  ُل َفُقَؼاُل:وَأمَّ

ِ
اُتِر قالتَّ وَقْد ُطؾَِؿ بِآ

ـِ اإِلْسَلِم  ـْ ِدي
ِة ومِ تَِفا َأنَّ َذلَِؽ َلقَْس بِ وبِنِْجَؿاِع َسَؾِػ إُمَّ . َٓ واِجِب قَأئِؿَّ  ُمْسَتَحبٍّ

ـْ الـَّبِلُّ و ُف َلْؿ َيُؽ ـْ إَْكبَِقاِء َقبَْؾُف َشَرطُ وَبْؾ  ملسو هيلع هللا ىلصُطؾَِؿ َأكَّ
ا قا لِؾـَّاِس َأْن َيْدطُ قَٓ َأَحٌد مِ

َْكبَِقاَء والَؿَلئَِؽَة  ْٕ ـَ وا الِِحق َٓ َبْعَد َمَؿاتِِفْؿ قَٓ َيْسَتْشِػعُ والصَّ  َٓ فِل َمِغقبِِفْؿ َفَل وا بِِفْؿ 

ِف اْشَػعُ قَيؼُ   وَيْرُزَقـَا أَ  وا الؾََّف َلـَا َأْن َيـُْصَرَكا أَ قا لِل ِطـَْد الؾَِّف َسؾُ قُل َأَحٌد: َيا َمَلئَِؽَة الؾَّ

 َيْفِدَيـَا. 

َٓ َيؼُ و ـْ إَْكبَِقاِء قَكَذلَِؽ 
ـْ َماَت مِ ِف َيا َرُس وُل لَِؿ : َيا َكبِلَّ الؾَّ ـَ الِِحق َل الؾَِّف قالصَّ

َف لِل َأْن َيْغِػَر لِل أَ  عُ ُادْ  َف لِل َسْؾ الؾَّ َف لِل اْسَتْغِػْر الؾَّ َف لِل َسْؾ الؾَّ  وَيْفِدَيـِل أَ  والؾَّ

 وَتَسؾَُّط الَعدُ  وَكْؼَص ِرْزقِل أَ  وبِل أَ قإَلْقؽ ُذكُ  قُل: َأْشؽُ قَٓ َيؼُ وُيَعافَِقـِل  وَيـُْصَركِل أَ 

 وُل: َأَكا َكِزيُؾؽ َأَكا َضْقُػؽ َأَكا َجاُرك أَ قَٓ َيؼُ و ،لَِّذي َضَؾَؿـِلإَلْقؽ ُفَلًكا ا قَأْشؽُ  وَطَؾلَّ أَ 

ـْ َيْسَتِجقُر أَ   َأْكَت َخْقُر ُمَعاٍذ ُيْسَتَعاُذ بِِف. وَأْكَت ُتِجقُر َم

ُؼَفا ِطـَْد الُؼبُ وَرَقًة وَٓ َيْؽُتُب َأَحٌد و  ُف اْس وِر قُيَعؾِّ َتَجاَر َٓ َيْؽُتُب َأَحٌد َمْحَضًرا َأكَّ
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ـْ َيْعَؿُؾ بَِذلَِؽ الَؿْحَضِر وبُِػَلِن  ا َيْػَعُؾُف َأْهُؾ  قَكحْ وَيْذَهُب بِاْلَؿْحَضِر إَلك َم َذلَِؽ مِؿَّ

ـْ َأْهِؾ الؽَِتاِب 
ـَ َكَؿا َيْػَعُؾُف الـََّصاَرى فِل َكـَائِِسِفْؿ والبَِدِع مِ َكَؿا َيْػَعُؾُف واْلُؿْسؾِِؿق

ـْ القالُؿْبَتِدطُ 
ـَ ِطـَْد ُقبُ َن مِ ـَ أَ وِر إَْكبَِقاِء قُؿْسؾِِؿق الِِحق ا ُطؾَِؿ والصَّ فِل َمِغقبِِفْؿ َفَفَذا مِؿَّ

ـِ اإِلْسَلِم  ـْ ِدي
ْضطَِراِر مِ

ِ
ـَ َأنَّ الـَّبِلَّ واتِِر قبِالـَّْؼِؾ الُؿتَ وبِآ َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصبِنِْجَؿاِع الُؿْسؾِِؿق

تِِف. ُمَّ
ِ

 هاَيْشَرْع َهَذا ٕ

ُّ َكاَم فِلْساَلِم َشْقُخ اإلِ قال   (: 1/178) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـَ َيْدطُ قَكحْ وَهَذا و ِذي ـُ َأنَّ الَّ ا ُيَبقِّ ـَ َبْعَد مَ وَن إَْكبَِقاَء قُه مِؿَّ الِِحق تِِفْؿ ِطـَْد قالصَّ

ـَ َيْدطُ قَغقِْر ُقبُ وِرِهْؿ قُقبُ  ِذي ـَ الَّ ـْ الُؿْشِركِق
ـَ َيْدطُ َن َغْقَر الؾَّ قِرِهْؿ: ُهْؿ مِ ِذي َن قِف َكَالَّ

ـَ اتََّخذُ واكَِب قالؽَ  ِذي ـَ َأْرَباًباوا الَؿَلئَِؽَة وَالَّ  ڄ ڦ ڦ ڦ﴿َقاَل َتَعاَلك:  ،الـَّبِقِّق

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

}آل  [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ ،{A?عمران:

 .{8@}آل عمران: [ ڳ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ َقاَل َتَعاَلك:و 

 ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ ،{<=}اإلرساء: [ ې ۉ ۉ

 ،{?=}اإلرساء: [ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿َقاَل َتَعاَلك: و

 [ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 .{;:}سبي: [ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،{::}سبي:

ـْ الَؿَلئَِؽِة يَ  ِمْثُؾ َهَذا َكثِقٌر فِل الُؼْرآِن:و 
َٓ مِ ِف  َٓ إَْكبَِقاِء وـَْفك َأْن ُيْدَطك َغْقُر الؾَّ

ْركِ  وَهَذا ِشْرٌك أَ فنن  :َٓ َغْقِرِهؿْ و ـْ َأَحِدِهْؿ فِل  :َذِريَعٌة إَلك الشِّ
بِِخَلِف َما ُيْطَؾُب مِ

َطاِء  ـْ الدُّ
َػاَطةِ وَحَقاتِِف مِ ـْ إَْكبَِقاِء ن فن :َٓ ُيْػِضل إَلك َذلَِؽ  فنكف :الشَّ

َأَحًدا مِ

ـَ َلْؿ ُيْعَبْد فِل َحَقاتِِف بَِحْضَرتِِف و الِِحق ـْ َيْػَعُؾ َذلَِؽ  فنكفالصَّ بِِخَلِف ُدَطائِِفْؿ  :َيـَْفك َم
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ْرِك بِِفْؿ فنن  تِِفؿْ قَبْعَد مَ  َذِريَعٌة  قَكَذلَِؽ ُدَطاُؤُهْؿ فِل َمِغقبِِفْؿ هُ وَذلَِؽ َذِريَعٌة إَلك الشِّ

ـْ َرَأى َكبِقًّا أَ إلَ  ْرِك. َفَؿ ـْ الَؿَلئَِؽِة  وك الشِّ
َلْؿ ُيْػِض َذلَِؽ إَلك  ،ُاْدُع لِل: اَل َلفُ قَ وَمَؾًؽا مِ

ـْ َدَطاُه فِل َمِغقبِفِ  ْرِك بِِف بِِخَلِف َم ْرِك بِِف َكَؿا َقْد فنن  الشِّ فنن  َقعَ وَذلَِؽ ُيْػِضل إَلك الشِّ

َٓ يَ والَغائَِب  ـْ ُيْشِرُك َبْؾ اْلَؿقَِّت  َشَػاَطتِِف َأْفَضك وُب بُِدَطائِِف قَتَعؾََّؼْت الُؼؾُ إذا  ـَْفك َم

ْرِك بِِف َفَدَطا  َقَع فِقِف وَغْقَر َذلَِؽ َكَؿا َقْد  وتِْؿَثالِِف أَ  وَقَصَد َمَؽاَن َقْبِرِه أَ وَذلَِؽ إَلك الشِّ

ـْ َأْهِؾ الؽَِتاِب وَن قالُؿْشِركُ 
ـْ َضاَهاُهْؿ مِ .مُ وَم ـَ  ْبتَِدَطِة الُؿْسؾِِؿق

ـَ قٌم َأنَّ الَؿَلئَِؽَة َتْدطُ قَمْعؾُ و  ۓ﴿َتْسَتْغِػُر َلُفْؿ َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: وا لِْؾُؿْممِـِق

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

         ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،{?}غافر: [  

 ٿ﴿ ،{@}غافر: [ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 [ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿َقاَل َتَعاَلك: و ،{A}غافر:

 [ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ ،{=}الشورى:

 . {<}الشورى: [ ک ڑ

ـْ َغقِْر َأْن َيْسَلَلُفْؿ َأَحٌد. وَفاْلَؿَلئَِؽُة َيْسَتْغِػرُ 
ـَ مِ َي َأنَّ وَكَذلَِؽ َما رُ وَن لِْؾُؿْممِـِق

ـْ إَْكبِقَاِء  وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ 
ـَ َيْدطُ وَغقَْرُه مِ الِِحق تِِف و قالصَّ ـْ ُأمَّ

َهَذا  مـ قهَيْشَػُع لأِْلَْخَقاِر مِ

إَِذا َلْؿ ُيْشَرْع ُدَطاُء وِن ُسَماِل َأَحٍد. وَن َما َأِذَن اهلُل َلُفْؿ فِقِف بِدُ قالِجـِْس ُهْؿ َيْػَعؾُ 

ـْ إَْكبَِقاِء الَؿَلئَِؽِة َلْؿ ُيْشَرْع 
ـْ َماَت مِ ـَ وُدَطاُء َم الِِحق َطاَء والصَّ َٓ َأْن َكْطُؾَب مِـُْفْؿ الدُّ

َػاَطَة و :قَن لِ قَيْشَػعُ وَن قا ُيْدطَ قإِْن َكاكُ والشَّ ـِ  ْجَفْق

َُا:  ُٖ ـْ َذلَِؽ ُهْؿ َيْػَعؾُ  َأَحُد
َما َلْؿ وُفْؿ إِْن َلْؿ ُيْطَؾْب مِـْ وَكُف قَأنَّ َما َأَمَرُهْؿ اهلُل بِِف مِ

َٓ َيْػَعؾُ وُيْمَمرُ   ُصؾَِب مِـُْفْؿ َفَل َفائَِدَة فِل الطََّؾِب مِـُْفْؿ. قلَ وَكُف قا بِِف 
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ْرِك وَأنَّ ُدَطاَءُهْؿ  ايجَّاِْٞ:  َػاَطِة مِـُْفْؿ فِل َهِذِه الَحاِل ُيْػِضل إَلك الشِّ َصَؾَب الشَّ

َر َأنَّ فِقِف َمْصَؾَحًة َلَؽاَكْت َهِذِه الَؿْػَسَدُة َراِجَحًة َفَؽقَْػ قُ  قبِِفْؿ َفِػقِف َهِذِه الَؿْػَسَدُة َفؾَ  دِّ

 :فِقفِ  َٓ َمْػَسَدةَ  فنكفِرِهْؿ قُحُض وبِِخَلِف الطََّؾِب مِـُْفْؿ فِل َحَقاتِِفْؿ  :َٓ َمْصَؾَحَة فِقفِ و

ْرِك بِِفْؿ. َبْؾ فِقِف َمـَْػَعٌة قْؿ َيـْفَ فنهن ـْ الشِّ َن َطَؾك َما وُيْمَجرُ وَن قُفْؿ ُيَثابُ َأكَّ  قهُ وَن َط

ـْ َكْػِع الَخْؾِؼ ُكؾِِّفْؿ قَيْػَعؾُ 
َشَػاَطُتُفْؿ فِل والتَّْؽؾِقِػ وْؿ فِل َداِر الَعَؿِؾ فنهنَكُف ِحقـَئٍِذ مِ

ِف َلُفْؿ يَ  أخرة  هاَم الِؼَقاَمِة.قفِقَفا إْضَفاُر َكَراَمِة الؾَّ

 :اٌفمهُح اٌمىاػذ رٗح ِٕظىِششكام يف العثقؿقـ  اإلمامسئؾ 

قال: يا فلن لصاحب واختؾػ بعض صلب العؾؿ يف مسللة: مـ جاء طـد قبر، 

شرك أصغر،  قن: بؾ هوقال آخروشرك أكبر،  قالؼبر ادع اهلل ل، فؼال بعضفؿ: ه

 اب سددكؿ اهلل؟قالج قفؿا ه

قت أن ٕكف مل يطؾب مـ هذا الؿ :أن هذا مـ باب الشرك إصغر :الظاهر لل 

م قمعؾو -جؾ وطز  -إكؿا سللف أن يسلل اهلل وهف، وأن يدفع مؽر وده، أقيحصؾ مؼص

مات اإلكسان إذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل  -جؾوطز -أن الؿقت ٓ يؿؽـ أن يسلل اهلل 

«لف قلد صالح يدطو ويـتػع بف، أ طؾؿ و: صدقة جارية، أاكؼطع طؿؾف إٓ مـ ثالث
(1)

 

ر اإلكسان أن الؿقت يؿؽـف الدطاء لؿـ صؾبف مـف الؿقت، ٓ قإن مـ السػف أن يتصو

ٓ يؿؾؽ أن يؽشػ الضر، أما مـ دطا الؿقت بـػسف قال: يا فلن ويؿؾؽ الدطاء، 

 هاكذا، ففذا شرك أكبر ٓ شؽ فقف.وأططـل كذا واكشػ ما بل مـ ضر، 

از قفقة طىل جقيف رده طىل استدٓل الص زان طافاه اللقلػا الشقخقال و

 ات بحديث الشػاطة العظؿك:قآستغاثة بإم

 ،قادر طىل الدطاء لإن هذا صؾب مـ إكسان ح :ل الشقخقاب طـ هذا كام يؼقالجو

ع ققدرتف لقس مـ الؿؿـوالطؾب مـ اإلكسان يف حال حقاتف وطىل آستئذان بالشػاطة و

 .{=9}القصص: [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿سك: قكؿا يف قصة م

 .( طـ أبل هريرة 1631أخرجف مسؾؿ ) (1)
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ففذا فقف دلقؾ طىل أن  ،غقرهاواكف يف الحرب قكؿا يستغقث اإلكسان بنخو

 قم الؼقامة هقالذي يؼع مـ إمؿ يو ،آستغاثة بالحل فقؿا يؼدر طؾقف جائزة

ز أن تذهب إىل إكسان حل قادر يسؿع قصؾب الدطاء مـف فقجو ،لاستغاثة بالح

ن هذا مع قا يعؿؾقالصحابة كاكوكذا، وا فلن ادع اهلل ل بؽذا ي :لقتؼو ،كلمؽ

 قأكؽركاه هون شرًكا قلقس هذا مـ الشرك، إكؿا الذي يؽو ،يف حقاتف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ات قن بلمقٕكؽؿ تستغقث :هذا ٓ طلقة لف بحديث الشػاطةوآستغاثة بالؿقت 

ز أن يذهب إىل قفل يج :ءلن طىل شوات ٓ يؼدرقإمون الشػاطة مـفؿ، قتطؾبو

ػرق بقـ ف :غقر ذلؽ والشػاطة أ ويطؾب مـف الدطاء أ وه أقيدطوقبر يستـجد بف 

فبفذا  :ملسو هيلع هللا ىلصسك قيف قصة مما وبقـ ما يف الحديث الصحقح وطؿؾ همٓء الؿشركقـ 

 .وشف اٌشثهاخمـ شرح ه االحؿد هلل.والتػصقؾ زالت هذه الشبفة 

إذا  ٕ َٓ٘ طسًناٛبٝإ َا ٜهٚ ،تعا١ْاالسٚ ،االستػاث١ٚ ،َشأي١: َع٢ٓ االستعاذ٠ 4
 صسف يػري اهلل.

آلتصاق بجـابف مـ شر و ،آستعاذة هل آلتجاء إىل اهلل : قال ابـ كثقر

 ك.كتف.االؾقاذ لطؾب الخقرو ،ن لدفع الشرقالعقاذ يؽو ،شر يكؾ ذ

 ل الشاطر:قيؼ

ن   ـــً     
 
َي ـــً ؤَهـــم ذ ـــ  يـــم نـــو ذ 

 
َي ــً نـهــم ذ ـ   ـميههونـو ذعــ

 ال جيبـر انلـمس عـظًهــم ذىـاك ه ه 
 

 وال يٍَظـَن عـظًهـم ذىاك ـجمـره 
أتك بف يف حؼ مؾؽ  فنكفأما الشاطر وهذان البقتان صحقحان يف حؼ اهلل تعاىل، و

 .دهقبف يف سج قكان شقخ اإلسلم يدطوك، قمـ الؿؾ

 [گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ تعاىل: اهللقال و

 .{<}اجلن:
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 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی]ل اهلل تعاىل: ققو

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   خت حت جت

-<98}يوىس:[   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .{;9:}الشعراء: [   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ] .{?98

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿قال تعاىل:  

 ہ ہ ۀ ۀ]لف تعاىل: ققو {?99}ادًمنون: [ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 .{@;}الزمر: [         

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿قال: و 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ] ،{:}فاطر: [ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 .{<-=األحقاف:}[   ڀ پ پ پ

، إزالة الشدة قهوث، قهل صؾب الغَ آستغاثة  :قال شقخ اإلسالم 

 (1)ن.قآستعاكة صؾب العوكآستـصار صؾب الـصر، 

ن إٓ مـ قآستغاثة ٓ تؽ أنَّ  الدطاءوبقـ آستغاثة الػرق  قال غقره:و

 ُػ طْ عَ فَ  ،غقرهوب ون مـ الؿؽرقٕكف يؽ :الدطاء أطؿ مـ آستغاثةو ،بوالؿؽر

ص قخصوم قفبقـفؿا طؿ ،الدطاء طىل آستغاثة مـ ططػ العام طىل الخاص

لقس و ،فؽؾ استغاثة دطاء (2)،يـػرد الدطاء طـفا يف مادةو ،يجتؿعان يف مادة ،مطؾؼ

 .كؾ دطاء استغاثة

 (.1/193) ىوع الػتاقمجؿ اكظر: (1)

يـػرد الدطاء طـد وطف، ققوب بعد والدطاء هل صؾب إزالة الؿؽروة الؿادة التل يجتؿع فقفا آستغاث (2)

 ٓ طؽس.ويطؾب دفع شر مل يؼع بف، إًذا كؾ استغاثة دطاء،  وأن يطؾب خقًرا، أ
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 االستػاث١ بٗا. َٚشأي١: االستعاذ٠ بصف١ اهلل أ 5 
 (: 1/181) االسرغاشحكام يف قال شقخ اإلسالم 

أما وع كؿا جاءت بف إحاديث وكؾؿاتف جائز مشروصػاتف ومسللة اهلل بلسؿائف 

ل مسؾؿ يا كلم اهلل اغػر ل قكؾؿاتف فؽػر باتػاق الؿسؾؿقـ ففؾ يؼودطاء صػاتف 

يا طظؿة اهلل  وة اهلل أيا طز ويا قدرة اهلل أ ويا طؾؿ اهلل أ وأ لأطـ وأ لأغثـوارمحـل و

صػات غقره وكافر أكف دطا لذلؽ مـ صػات اهلل  وسؿع مـ مسؾؿ أ وذلؽ أ قكحو

غقر  وإغاثة أ وكصرا أ وإطاكة أ ودفع مضرة أ ويطؾب مـ الصػة جؾب مـػعة أ وأ

 .ذلؽ

ن قبصػات اهلل تؽآستعاذة ما جاء مـ إحاديث يف ضاهرها و عبد اهلل: وقال أب

 ڄ ڄ ڄ﴿لقس دطاء لؾصػة كػسفا، كؿا قال تعاىل: وسؾ، قمـ باب الت

، ذ برضاك مـ سخطؽقالؾفؿ، إين أط»مـف حديث: و، {8@9}األعراف: [ ڃ ڃ ڃ

دطاء الصػة بـػسفا: أما وسؾ بصػاتف، قتودطاء هلل  ق، فف(1)«بتؽقبؿعافاتؽ مـ طؼو

اهلل الطػ بل...(،  يا لطػول بعضفؿ: )يا رمحة اهلل ارمحقـل، قكؿا يؼ عوفؾقس بؿشر

 ع: ٕنَّ الصػة لقست قائؿة بـػسفا حتك ُتْدَطك.وففذا غقر مشر

زيد  قبؽر أبو(، 23رقؿ ) اٌٍفظُح ادلٕاٍ٘ كؿا يفذكر ابـ طثقؿقـ و

كؼل كلم شقخ و( أن هذا مـ الشرك، 579)ص ِؼجُ ادلٕاٍ٘ اٌٍفظُح يف

 اإلسلم الذي تؼدم كؼؾف.

َٓ  َيا َحلُّ َيا َققُّقُم، بَِرْحَؿتَِؽ َأْسَتِغقُث،»حديث:  :تٓبٝ٘ ُف، َو َأْصؾِْح لِل َشْلكِل ُكؾَّ

ـٍ  يا »لف: قلقس دطاء لفا، فؼوسؾ بالصػات، قتهذا  (2)«َتؽِْؾـِل إَِلك َكْػِسل َصْرَفَة َطْق

 هذا دطاء هلل تعاىل. «حل ياقققم

 .( طـ طائشة 486أخرجف مسؾؿ ) (1)

، وهق حديث حسـ بطرقف ( طـ أكس 579) طؿؾ الققم والؾقؾةأخرجف الـسائل يف  (2)

 .وشقاهده
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ـِ َمالٍِؽ  ـْ طَ و   دُ  :َأنَّ َرُجًل َقاَل ،  َأَكِس ْب ـَ و ،َيا َسقَِّدَكا ،َيا ُمَحؿَّ اْب

ـَ َخْقِرَكاوَخقَْرَكا و ،اَسقِِّدكَ  َفا الـَّاُس » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُل قُس َفَؼاَل رَ  .اْب  ،اُكؿْ قَطَؾْقُؽْؿ بَِتؼْ  ،َيا َأيُّ

ْقَطانُ قَٓ َيْسَتفْ و ـُ َطْبِداللِ َأَكا  ،َيـَُّؽْؿ الشَّ ُد ْب اللِ َما ُأِحبُّ َأْن و ،ُلفُ قَرسُ وَطْبُداللِ  ،حُمَؿَّ

ـِْزَلتِل الَّتِ قكِل فَ قَتْرَفعُ  الـسائل بِنِْسـَاٍد و ،. َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ «َجؾَّ و الُل َطزَّ  لَأْكَزَلـِ  لَق َم

 .(1)َصِحقٍْح 

 َشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َٔ اذتدٜح

 ٢ ايتٛحٝد ٚسدٙ رسم ايظسى:مح ملسو هيلع هللا ىلصمحا١ٜ املصطف٢    1
طىل هذا الحديث يف كتاب هاب قب اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبد القب

 .كِ رْ الشِّ  َق رُ صُ  هِ دِّ َس و قدحِ قالتَّ  كؿَ حِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـُؿْصَطَػك  ةِ ايَ ؿَ حِ  لفِ  اءَ َج  امَ  اُب بَ حقد: قالت

 (:65/)باب فرخ اجملُذقال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ يف 

 معفا يضؿحؾ التل إطؿالو القإق مـ بفقيش طؿا حقدقتال محك ملسو هيلع هللا ىلصمحايتف 

ين كام وٓ تطر»لف: قكؼ ،ملسو هيلع هللا ىلصذا كثقر يف السـة الثابتة طـف هو ،يـؼص وأ حقد،قالت

لف: ققو ،تؼدمو، (2)«لفقرسوا: طبد الل قلقفؼ ،إكام أكا طبد ،أصرت الـصارى ابـ مريؿ

 .ذلؽ قكحو ،(3)«جؾوإكام يستغاث بالل طز و إكف ٓ يستغاث بل»

يؾؽ قطعت و»ا: لف لؿـ مدح إكساكً قكؼ ،ل فقفقشدد الؼو ،هنك طـ التؿادحو

 ،د طـ طبد الرمحـ بـ أبل بؽرة طـ أبقفودا قالحديث أخرجف أبو ،«طـؼ صاحبؽ

 ،(4)اثلثً  «قطعت طـؼ صاحبؽ»فؼال لف:  ،ملسو هيلع هللا ىلصـك طىل رجؾ طـد الـبل  أثرجًل  أنَّ 

 (.241، 3/153أمحد )و(، 249( )248) الؾقؾةوم قطؿؾ الق رجف الـسائل يفأخ (1)

 . (، طـ طؿر3445أخرجف البخاري ) (2)

، ويف إسـاده ابـ ( مـ حديث طبادة بـ الصامت 1/387(، وابـ سعد )5/317أخرجف أمحد ) (3)

 .لفقعة، وهق ضعقػ مدلس، وفقف رجؾ مبفؿ

( مـ 3999مسؾؿ )و(، 6961، 2662رجف أيًضا البخاري )قد أخو(، 4895د )وداقأخرجف أب (4)

 جف.قكػس ال
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 ،الترمذيو ،أخرجف مسؾؿ ،«هفؿ الترابقجوا يف قإذا لؼقتؿ الؿداحقـ فاحث»قال: و

 .(1)دقبـ إساد ابـ ماجف طـ الؿؼداو

السقد الل تبارك »قال: و ،ا: أكت سقدكاقلقأن يؼ َكَفكديث احإ هيف هذو

ٓ يستجريـؽؿ »قال: و ،ًٓ قأطظؿـا صو ،أفضؾـا فضًل وا: قلقهناهؿ أن يؼو ،«تعالكو

 .(2)«الشقطان

، ابـ خقركاويا خقركا  ،ل اهللقا: يا رسقا قاللف يف حديث أكس: أن كاًس قكذلؽ قو

َفا الـَّاُس، قُ » :فؼال ،سقدكا ابـو سقدكاو ْقَطانُ  َيـَُّؽؿُ قَٓ َيْسَتفْ ولُِؽْؿ قا بِؼَ قلُ قَيا َأيُّ  «الشَّ

 الؿادح اجفةقم أن ملسو هيلع هللا ىلصأخبر و ،قالغؾ إىل هبؿ فقػضل بالؿدح هقاجفقي أن ملسو هيلع هللا ىلصكره 

لؿا تػضل محبة الؿدح إلقف مـ  :(3)الشقطان طؿؾ مـ -فقف بؿا قلو– بؿدحف حولؾؿد

م إٓ بؼطب قالعبادة ٓ تؼفنن  :حقدقذلؽ يـايف كؿال التو ،ح يف كػسفوتعاضؿ الؿؿد

 .ذلؽ غاية الذل يف غاية الؿحبةو ،ر إٓ طؾقفورحاها الذي ٓ تد

أن ٓ يرى و ،آستؽاكة هلل تعاىلو ،الخشقةو ،عقكؿال الذل يؼتضل الخضو 

كذلؽ الحب ٓ تحصؾ غايتف و ،الؿعاتبة لفا يف حؼ ربفو ،كػسف إٓ يف مؼام الذم لفا

إطؿال وال قيؽره ما يؽرهف اهلل مـ إقو ،اهلل ا يحبفيحب م نكاإذا  إٓ

الؿادح يغره و ،خالػ ما يحبف اهلل مـفيمحبة الؿدح مـ العبد لـػسف و ،اإلراداتو

الـفل طـف و ،ادية يؼتضل كراهة الؿدح رأًس قفؿؼام العب ،ان آثؿً قفقؽ :مـ كػسف

 ،صحتوت أطؿالف خؾص :الؿحبة لفوهلل  فؿتك أخؾص الذلَّ  ،صقاكة لفذا الؿؼام

 ودية بالـؼص أقدخؾ طىل مؼام العب :ائبقهبا مـ هذه الشقؿتك أدخؾ طؾقفا ما يشف

 (.3742ابـ ماجف )و(، 2393الترمذي )و(، 3992أخرجف مسؾؿ ) (1)

(، والبخاري يف 4/24(، وأمحد )19974) الؽبرى(، والـسائل يف 4896أبق داود ) أخرجف (2)

 .(، وإسـاده صحقح211) إدب الؿػرد

أما إذا خل وح، وبالؿؿد قأدى بالؿادح إىل الغؾ وآغترار، أوح العجب ولؾؿد هذا فقؿا إذا سبب ((1

غقرهؿ مـ الصحابة وطظ، وطثؿان وطؿر وطىل أبل بؽر  ملسو هيلع هللا ىلصمـ ذلؽ: جاز كؿا أثـك الـبل 

 رهؿ.قاهلل طؾقفؿ يف حض قانرض
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قع يف أمر طظقؿ يـايف و :اإلطجاب هباوإذا أداه الؿدح إىل التعاضؿ يف كػسف و ،الػساد

فؿـ كازطـل  ،العظؿة إزاريو ،ائلدالؽبرياء ر»كؿا يف الحديث:  ،دية الخاصةقالعب

مثؼال ذرة مـ  ٓ يدخؾ الجـة مـ كان يف قؾبف»يف الحديث: و ،(1)«ا مـفام طذبتفشقئً 

العجب يلكؾ و ،ا إلقفاؿً ؾَّ ُس وا لفا ن محبة الؿدح سببً قهذه أفات قد تؽو ،(2)«كبر

أما الؿادح فؼد يػضل بف الؿدح إىل أن يـزل و ،كؿا تلكؾ الـار الحطبالحسـات 

الذي هنك طـف  قا يف أشعارهؿ مـ الغؾجد كثقرً قكؿا ي ،ح مـزلة ٓ يستحؼفاوالؿؿد

ا فقف بالشرك ققع الؽثقر مـف حتك صرحوفؼد  ،حذر أمتف أن يؼع مـفؿو ،ملسو هيلع هللا ىلصل قالرس

 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل و ،رة إىل شلء مـ ذلؽكؿا تؼدمت اإلشا ،الؿؾؽواإللفقة وبقة قيف الرب

أرشد إمة و ،صقاكة لفذا الؿؼام :ؿدحيُ  أن يؽره صار ديةقالعب مؼام لف اهلل أكؿؾ لؿا

يضعػف  وحقد طـ أن يدخؾف ما يػسده أقلؿؼام الت محايةً و ،ا لفؿكصحً  :إىل ترك ذلؽ

 [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿سائؾف وومـ الشرك 

 ةحسـو الؼربات، أفضؾ مـ قربة فعؾف طـ ملسو هيلع هللا ىلصأن فعؾ ما هناهؿ  اورأو ،{A=}البقرة:

 ه.امـ أطظؿ الحسـات

 ؟ٌٖ ايشٝد َٔ أمسا٤ اهلل تعاىل 2
 :(1/711) ائذىتذائغ اٌف يف ابـ الؼقؿ اإلمامقال 

وكؼؾ طـ مالؽ  ،فؿـعف ققم :اختؾػ الـاس يف جقاز إصالق السقد طؾك البشر

وجقزه ققم واحتجقا بؼقل  (3)«قال: إكام السقد الليا سقدكا »واحتجقا بلكف ققؾ لف: 

 وهذا أصح مـ الحديث إول.  (1)«ققمقا إلك سقدكؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

حديث (، مـ 4999د )ودا قأبو(، 552) إدب الؿػرد البخاري يفو(، 2629أخرجف مسؾؿ ) (1)

 ه.قبـح  أبل سعقدوأبل هريرة، 

 . دق(، مـ حديث ابـ مسع91أخرجف مسؾؿ ) (2)

(، والبخاري يف 4/24(، وأمحد )19974) الؽبرى(، والـسائل يف 4896أبق داود ) أخرجف (3)

 .(، وإسـاده صحقح211) إدب الؿػرد
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وٓ  ،كف سقد كـدةل: إقؿيؼال لتؿ فل ،فإلقالسقد أحد ما يضاف  :قال همٓء

 وطىل هذا فل يجقز أن يطؾؼ طىل اهلل هذا آسؿ. :قال .كف سقد البشرإ :ؾٍؽ يؼال لؿ

ففق بؿعـك الؿالؽ والؿقىل  :فنن السقد إذا أصؾؼ طؾقف تعاىل :ويف هذا كظر

 واهلل سبحاكف وتعاىل أطؾؿ. ،ٓ بالؿعـك الذي يطؾؼ طظ الؿخؾقق ،والرب

 ي يف تػسقره سقرة اإلخالص:وقال الطبر

ـِ َطبَّاٍس،  ـِ اْب ، َط ـْ َطؾِلٍّ ، َقاَل: ثـا َأُبق َصالٍِح، َقاَل: ثـل ُمَعاِوَيُة، َط َثـَا َطؾِلٌّ َحدَّ

قُِّد الَِّذي َقْد َكُؿَؾ فِل ُسْمَدِدهِ »َيُؼقُل:  {:}اإلخالص: [ پ پ﴿فِل َقْقلِِف:  ، السَّ

ِريُػ الَِّذي َقْد َكُؿَؾ فِل َشَرفِِف، َواْلَعظِقُؿ الَِّذي َقْد َطُظَؿ فِل َطَظَؿتِِف، َواْلَحؾِقُؿ  َوالشَّ

ِذي َقْد َكُؿَؾ فِل ِحْؾِؿِف، َواْلَغـِلُّ الَِّذي َقْد َكُؿَؾ فِل ِغـَاُه، َواْلَجبَّاُر الَِّذي َقْد َكُؿَؾ  فِل الَّ

ِذي َقْد َكُؿَؾ فِل ِطْؾِؿِف، َواْلَحؽِقُؿ الَِّذي َقْد َكُؿَؾ فِل ِحْؽَؿتِِف، َوُهَق  َجَبُروتِِف، َواْلَعالُِؿ الَّ

 َّٓ َٓ َتـَْبِغل إِ ُف ُسْبَحاَكُف َهِذِه ِصَػُتُف،  ْمَدِد، َوُهَق الؾَّ َرِف َوالسُّ ِذي َقْد َكُؿَؾ فِل َأْكَقاِع الشَّ الَّ

 .«َلفُ 

عػف آخرون بسبب آكؼطاع بقـ إسـاد احتج بف مجع مـ إئؿة، وضوهذا 

 . بـ أبل صؾحة، وابـ طباس طظ

 ٌٖ ٜطًل ع٢ً املٓافل سٝد؟ 3
ود ( ، وأبق دا769) األدب ادلفشدالبخاري يف  (،22939أمحد ) أخرج

معاذ بـ هشام، حدثـل أبل،  (244) ػًّ اٌُىَ واٌٍٍُح، والـسائل يف (4977)

ٓ تؼقلقا لؾؿـافؼ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ، طـ طبد اهلل بـ بريدة، طـ أبقف، أن كبطـ قتادة

 .«فؼد أسخطتؿ ربؽؿ :إن يؽ سقدكؿ فنكف سقدكا:

كعرف  هؾ العؾؿ ٓأقال بعض  :قال الترمذيوهذا إسـاٌد رجالف ثؼات، ولؽـ 

 ه.ابريدةبـ لؼتادة سؿاطا مـ طبد اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ل سعقد الخدري(، مـ حديث أب1768مسؾؿ برقؿ )و(، 3943أخرجف البخاري برقؿ ) (1) =
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(. 4/12) اٌراسَخ اٌىثًنلعؾف أراد بذلؽ البخاري: فؼد قال ذلؽ يف  قلت:

وهذا مبـل طىل مذهب البخاري مـ أكف يشترط يف صحة الحديث أن يؽقن الراوي 

 قد كص طىل سؿاطف مـ شقخف يف  بعض مسؿقطاتف.

، اكتػقا بالؿعاصرة مع إمؽان الؾؼل ومل يشترط ذلؽ مسؾؿ والجؿفقر، بؾ

 ؾقف فالحديث صحقح طىل مذهب مسؾؿ.وط

 :ومع ذلؽ فؼد تقبع قتادة 

، (2/198) أخثاس أصثهاْ، وأبق كعقؿ يف (4/311)أخرجف الحاكؿ فؼد 

مـ  (5/454) ذاسَخ تغذاد( ، والخطقب يف 5229) اٌشؼةوالبقفؼل يف 

 بف. صريؼ طؼبة بـ طبد اهلل إصؿ، طـ طبد اهلل بـ بريدة،

 ضعقػ، ولؽـف متابع بؼتادة، فالحديث صحقح، وٓ يـزل وطؼبة بـ طبد اهلل

 طـ رتبة الحسـ.

ٕن  أن يـسب الصالحقن الؿـافؼ سقدا لفؿ، والؿراد بالـفل القارد يف الحديث:

ولقس الؿراد أكف ٓ يؽقن  يف ذلؽ تعظقًؿا لف وتقققًرا، وهق ذلقؾ طـد اهلل طز وجؾ،

 ا طىل جـسف مـ الؽػار.سقدً  سقدا لجـسف مـ الؿـافؼقـ، أو يؽقن الؽافر

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.

ـِ َطْؿٍرو، َأنَّ َأَبا ُسْػَقاَن، َأَتك َطَؾك ( 1594) صذُخ ِسٍُويف  ـْ َطائِِذ ْب َط

 َما َأَخَذْت ُس َسْؾَؿانَ 
ِ
ـْ ُطـُِؼ ، َوُصَفْقٍب، َوبَِلٍل فِل َكَػٍر، َفَؼاُلقا: َواهلل

 مِ
ِ
ُققُف اهلل

 َمْلَخَذَها، َقاَل َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َأَتُؼقُلقَن َهَذا لَِشقِْخ ُقَرْيٍش َوَسقِِّدِهْؿ؟، َفَلَتك  َطُدوِّ 
ِ
اهلل

ـَْت َأْغَضْبَتُفْؿ، َلَؼْد ا بَْؽرٍ َلَعؾََّؽ َأْغَضْبَتُفؿْ َيا َأبَ »َفَلْخَبَرُه، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  ـْ ُك
، َلئِ

َٓ  «َأْغَضْبَت َربََّؽ  َيا َيْغِػُر اهلُل َلَؽ  ،َفَلَتاُهْؿ َأُبق َبْؽٍر َفَؼاَل: َيا إِْخَقَتاْه َأْغَضْبُتُؽْؿ؟ َقاُلقا: 

 ل.َأِخ 
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، يف قصة صػقة ( أيًضا مـ حديث أكس 1365) صذُخ ِسٍُويف 

 : 
ِ
، َأْطَطْقَت ِدْحَقَة َصِػقََّة بِـَْت ُحَقلٍّ ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاَء َرُجٌؾ إَِلك َكبِلِّ اهلل

ِ
، َفَؼاَل: َيا َكبِلَّ اهلل

َّٓ َلَؽ   .َسقِِّد ُقَرْيَظَة َوالـَِّضقِر؟ َما َتْصُؾُح إِ

 (:13/1395) ششح ادلشىاجيف  قال الطقبل

ب طؾقؽؿ صاطتف، فنذا أصعتؿقه فؼد أسخطتؿ ربؽؿ: أي إن يؽ سقدا لؽؿ، فقج

ؿ ربؽؿ: فقضع الؽقن تطسقدا، فنكؽؿ إن قؾتؿ ذلؽ فؼد أسخأو ٓ تؼقلقا لؾؿـافؼ 

 مقضع الؼقل تحؼقؼا لف. 

لـفل ( كالحؽؿاء وإصباء داخؾ يف هذا اوفقف أن ققل الـاس لغقر اهلل )مقٓكا

 هايف التـزيؾ دون السقد. لقرود ققلف تعاىل )مقٓكا(والقطقد بؾ هق أشد 

 وققلف: )كالحؽؿاء وإصباء( طـك بف مـ كان مـ غقر أهؾ آستؼامة.
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 دِ بْ طَ  ـْ طَ و  

ِ
ـِ  اهلل ل فِ  كَ قبُ تَ  ةِ وزْ ل غَ فِ  ٌؾ ُج رَ  اَل : قَ اَل قَ ،  رَ ؿَ طُ  ب

 َٓ و، ةً ـَ الِس  َب ذَ كْ  أَ َٓ وا، كً قطُ بُ  َب غَ رْ  أَ َٓ  ،ءِ َٓ مُ ا هَ ـَ ائِ رَّ قُ  َؾ ثْ مِ  ُت يْ أَ ا رَ ا: مَ مً قيَ  سٍ ؾِ جْ مَ 

ُ  :ٌؼ افِ ـَ مُ  َؽ ـَّ ؽِ لَ و ،َت بْ ذَ : كَ سِ ؾِ جْ ل الؿَ فِ  ٌؾ ُج رَ  اَل ؼَ . فَ اءِ ؾؼَ الِّ  دَ ـْ طِ  ـَ بَ ْج أَ   نَّ رَ بِ ْخ َٕ

  َل قُس رَ 
ِ
 ادُ بْ طَ  اَل قَ  .نُ آرْ الؼُ  َل زَ كَ و، ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  َؽ لِ ذَ  غَ ؾَ بَ فَ  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ا ؼً ؾِّ عَ تَ مُ  فُ تُ يْ أَ ا رَ كْ لَ : فَ هلل

  لِ قُس رَ  ةِ اقَ كَ  بَِحَؼِب 
ِ
  َل قُس ا رَ : يَ ُل قؼُ يَ  قهُ و، ةُ ارَ جَ الحِ  فُ بُ ؽُ ـْ تَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ا ـَّ ا كُ ؿَ كَّ : إِ اهلل

  ُل قُس رَ و .ُب عَ ؾْ كَ و ُض قخُ كَ 
ِ
. «نَ قئُ زِ فْ تَ ْس ؿ تَ تُ ـْ كُ  فِ لِ قسُ رَ و ،فِ اتِ آيَ و ،اللِ بِ أَ » :ُل قؼُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 (1)بِنِْسـَاٍد َصِحقٍْح. رٍ يْ رِ َج  ـُ ابْ و ،ؿٍ اتِ ل َح بِ أَ  ـُ َأْخَرَجُف ابْ 

 ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َٔ اذتدٜح َشا٥ٌ

 ٍ.ٚحدٜح آخس يف بٝإ قص١ سبب ايٓز 4
 (: 6/1831) ذفسًنٖيف قال اإلمام ابـ أبل حاتؿ 

َثـَا َأبِل بِقعِ  ،َحدَّ ـُ الرَّ ـُ ْب ـُ إِْدِريَس  ،ثـا اْلَحَس ِف ْب ـُ  ،ثـا َطبُْد الؾَّ َقاَل: َقاَل اْب

ْهِريُّ  :إِْسَحاَق  َثـِل الزُّ ـِ َمالٍِؽ  ،َحدَّ ـِ َكْعِب ْب ِف ْب ـِ َطْبِد الؾَّ ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـْ  ،َط َط

ِه َكْعٍب َقاَل: قَ  ،َأبِقفِ  ـْ َجدِّ ـُ ِحْؿَقٍر: َلَقِدْدُت َأكِّل ُأَقاَضك َطَؾك َأْن ُيْضَرَب َط اَل َمْخِشلُّ ْب

ِف  ـْ َأْن َيـِْزَل فِقـَا ُقْرآٌن َفَؼاَل َرُسقُل الؾَّ
 ملسو هيلع هللا ىلصُكؾُّ َرُجٍؾ مِـُْؽْؿ مِاَئًة مِاَئًة َطَؾك َأْن َكـُْجَق مِ

ـِ َياِسٍر: اِر ْب ا َقاُلقا َفنِكَُّفْؿ َقدِ  :َأْدَرِك اْلَؼْقمَ  لَِعؿَّ َفنِْن ُهْؿ َأْكَؽُروا  :اْحَتَرُققا َفاْسَلْلُفْؿ َطؿَّ

ِف  .َؾك َقْد ُقْؾُتْؿ َكَذا َوَكَذاَوَكَتُؿقا َفُؼْؾ: بَ  ِذي َأَمَر بِِف َرُسقُل الؾَّ َفَلْدَرَكُفْؿ َفَؼاَل َلُفُؿ: الَّ

ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاُءوا لَِرُسقِل الؾَِّف  ملسو هيلع هللا ىلص َقَعَد  ،ِحْؿَقٍر: َيا َرُسقَل الؾَّفِ  َيْعَتِذُروَن، َوَقاَل َمْخِشلُّ ْب

ُف  ،بِل اْسِؿل  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]َتَعاَلك فِقِفْؿ: َواْسُؿ َأبِل َفَلْكَزَل الؾَّ

ُف َطـُْف:  {<<}التوبة: [ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ِذي َطَػا الؾَّ َفَؽاَن الَّ

ك: َطْبدَ َمْخِشلُّ بْ  ، ـُ ِحْؿَقٍر َفَتَسؿَّ ـِ ْحَؿ َٓ َيْعَؾُؿ بَِؿْؼَتؾِِف  الرَّ َف َأْن ُيْؼَتَؾ َشِفقًدا  َوَسَلَل الؾَّ

 بة.قرة التقمـ س [65]أخرجاه يف تػسقر آية  (1)
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َٓ َيْعَؾُؿ َمْؼتََؾفِ  َٓ  ،َفُؼتَِؾ َيْقَم اْلَقَؿاَمِة  َٓ ُيَرى َلُف َأَثٌر َو ـْ َقَتَؾُف َو َٓ َم ـٌ َو  . َطْق

 رح بالسؿاع.ابـ إسحاق صوهذا إسـاد حسـ، و

 دٜٓ٘.ٚي٘ ٛزسٚديت ع٢ً نفس َٔ استٗزأ باهلل اآل١ٜ بٝإ إٔ  5
ُّ َكاَم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل   (: 7/771) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـَ و لِِف َتَعاَلك: قبِؼَ مِـُْف ا قُثؿَّ َخَرُج  يؿانا فِل اإلقْؿ َدَخؾُ بلهنلَِفَذا َذمَّ اهلُل الُؿـَافِِؼق

 ۀ ۀ ڻ] ،{9}ادنافقون: [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ڄ ڦ ڦ﴿إُْخَرى أية َقاَل فِل و [   ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

 ک ک ڑ ڑ ژ ] -لِِف قإَلك قَ  - {><}التوبة: [ ڄ ڄ ڄ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ {=<}التوبة: [   ک ک

َل قَفَؼْد َأَمَرُه َأْن َيؼُ  ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ـْ َيؼُ ققَ وُؽْؿ. إيؿاكَلُفْؿ: َقْد َكَػْرُتْؿ َبْعَد  ـْ مِْثِؾ َهِذِه أَياِت: إكَُّفْؿ َكَػرُ قُل َم ا َبْعَد وُل َط

َٓ َيِصحُّ قًٓ بُِؼؾُ وبِؾَِساكِِفْؿ َمَع ُكْػِرِهْؿ أَ ْؿ إيؿاهنِ َنَّ اإلبِِفْؿ 
ِ

َس  يؿانٕ اِن َمَع ُكْػِر بِالؾِّ

ـَ فِل قْؿ َلْؿ َيَزالُ فنهنُؽْؿ إيؿاكالَؼْؾِب َقْد َقاَرَكُف الُؽْػُر َفَل ُيَؼاُل: َقْد َكَػْرُتْؿ َبْعَد  ا َكافِِري

ا وَفُفْؿ َلْؿ ُيْظِفرُ  ،يؿانإِْن ُأِريَد َأكَُّؽْؿ َأْضَفْرُتْؿ الُؽْػَر َبْعَد إْضَفاِرُكْؿ اإلو ،َكْػِس إَْمرِ 

َّٓ لِخَ لِؾـَّ  ِفْؿ قاِس إ ِفْؿ َما َزالُ قُهْؿ َمَع َخ واصِّ ا َكاَفؼُ  :ا َهَؽَذاقاصِّ ا َأْن وَحِذرُ وا قَبْؾ َلؿَّ

ـُ َما فِل ُقؾُ قَتـِْزَل ُس  ـْ الـَِّػاِق قَرٌة ُتَبقِّ
ْستِْفَزاِء َصارُ قَتَؽؾَّؿُ وبِِفْؿ مِ

ِ
ـَ َبْعَد وا بِآ ا َكافِِري

ـَ قَطَؾك َأكَُّفْؿ َما َزالُ  َٓ َيُدلُّ الؾَّْػظُ وْؿ إيؿاهنِ  ه.اا ُمـَافِِؼق

ُّ َكاَم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم َقاَل و  : (7/773) يوِع اٌَفَراىَِِج

ـْ َغْقِر اْطتَِؼاٍد َلُف قْؿ َمَع قَ إيؿاهنِا َبْعَد وَفَؼْد َأْخَبَر َأكَُّفْؿ َكَػرُ 
لِِفْؿ: إكَّا َتَؽؾَّْؿـَا بِاْلُؽْػِر مِ

ِف ُكْػٌر و ،َكْؾَعُب وُض قَكخُ َبْؾ ُكـَّا  ْستِْفَزاَء بِآَياِت الؾَّ
ِ

ـَ َأنَّ آ ـْ قَٓ َيؽُ وَبقَّ َّٓ مِؿَّ ُن َهَذا إ

 ،فِل َقْؾبِِف َمـََعُف َأْن َيَتَؽؾََّؿ بَِفَذا الَؽَلمِ  يؿانَكاَن اإلقلَ و ،َشَرَح َصْدَرُه بَِفَذا الَؽَلمِ 
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ـُ َأنَّ و  :لِِف َتَعاَلكقَكؼَ ْؾِب َيْسَتْؾِزُم الَعَؿَؾ الظَّاِهَر بَِحَسبِِف الؼَ  إيؿاناْلُؼْرآُن ُيَبقِّ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]

 ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

              ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

َفـََػك  ،{9=-?>النور:}[   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ      

ـْ تَ  يؿاناإل ُس قَطؿَّ ـْ َصاَطِة الرَّ ـَ  َأْخَبَر َأنَّ و ،لِ قلَّك َط ا إَلك الؾَِّف قُدطُ إذا  الُؿْممِـِق

ـْ لَ  :اقاطُ َأصَ وا قلِِف لَِقْحُؽَؿ َبْقـَُفْؿ َسِؿعُ قَرُس و
ـَ َأنَّ َهَذا مِ  ها.يؿاناِزِم اإلقَفَبقَّ

بالؼرآن  وبديـف، أ ولف، أقبرس وآستفزاء باهلل، أ عبد اهلل ع ا اهلل عن :وقال أب

 : لفذه أية.خلف بقـ العؾؿاء أكبر بلكػٌر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأَٞ ٚ ٛتٓكص٘ بأبٞ ٌٖٖٚ ٜكتٌ َٔ سب٘ ٚ ،ملسو هيلع هللا ىلصحهِ سب ايٓيب  6
ق ىاٌشفا ترؼشَف دمكام يف الػضؾ طقاض القحصبل  ققال الؼاضل أب

 :(7/474) ادلصطفً

 ملسو هيلع هللا ىلصأْجَؿع َطقاّم أهؾ اْلِعْؾؿ َطَؾك أن مـ َسّب الـَّبِّل  :لُؿـْذرقال أبق بؽر بـ ا

 .ُيْؼَتؾ

ـ َقال َذلِؽ َمالِؽ بـ َأَكس َمْذَهب  َوُهق ،وإسحاق ،َوَأْحَؿد ،َوالؾَّْقث ،َومِؿَّ

افِِعّل   .الشَّ

ّديؼ َوُهق ُمْؼَتَضك َقْقل :َقال اْلَؼاِضل َأُبق اْلَػْضؾ َٓ ُتْؼَبؾ  ،(1) َأبِل َبْؽر الصَّ َو

ء، َوبِِؿْثؾِف َقال َأُبق حـقػة وأصحاُبف َٓ والثَّْقِرّي َوَأْهؾ الُؽقَفة ، َتْقَبُتف ِطـْد َهْم

َوَزاِطّل فِل اْلُؿْسؾِِؿقـ ْٕ ةلؽِـَّفُ  ،َوا  .ؿ َقاُلقا: ِهل ِردَّ

َبِرّي مِْثؾَ َوَرَوى مِْثؾَ  ف َطـ َأبِل حـقػة ف اْلَقلِقد بـ ُمْسؾِؿ َطـ َمالِؽ وَحَؽك الطَّ

 سقليت إثر طـف مع تخريجف إن شاء اهلل قريًبا. (1)
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َصف  َبف َوَقال ُسْحـُقن فقؿـ َسبَّف: َذلِؽ رّدة  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابف فقؿـ َتـَؼَّ َأو برئ مِـْف َأو َكذَّ

ْكَدَقة َوَطؾَ  َٓ  ،ابتف وَتْؽِػقِرهتستك َهَذا َوَقع الِخَلف فِل اَكالزَّ وهؾ َقْتُؾف َحد َأو ُكْػر، َو

ة َوَقد َذَكر َغْقر َواِحد  ُمَّ ْٕ َكْعَؾؿ ِخَلًفا فِل اْستَِباَحف َدمِف َبْقـ ُطَؾَؿاء إْمَصار َوَسَؾػ ا

د َطؾِّل بـ أَ  ة َوُهق َأُبق ُمَحؿَّ ْحَؿد اإلْجَؿاع طىل َقْتؾِف َوَتْؽِػقِره وأَشار َبْعض الظَّاِهِريَّ

د بـ تالػارسّل إَِلك الِخَلف فِل َتْؽػقر الؿس ْمـَاه َقال ُمَحؿَّ خػ بِف َواْلَؿْعُروف َما َقدَّ

اْلُؿَتـَّؼص َلف َكافِر َواْلَقِطقد َجار َطَؾْقف  ملسو هيلع هللا ىلصُسْحـُقن أْجَؿع اْلُعؾَؿاء َأّن َشاتِؿ الـَّبِّل 

ّؽ فِل ُكْػِره َوَطَذابِف َكَػر، َواْحَتّج َومِـ َش  ،ؼتؾالالؾَّف َلف َوُحْؽُؿف طـد إمة  بَِعَذاب

 (1)بـ ُكَقْيَرةْتؾ َخالِد بـ اْلَقلِقد َمالِؽ إْبَراِهقؿ بـ ُحَسْقـ بـ َخالِد اْلَػِؼقف فِل مِْثؾ َهَذا بِؼَ 

َٓ َأْطَؾؿ َأَحدا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصلَِؼْقلِف َطـ الـَّبِّل  َصاِحُبُؽؿ، َوَقال َأُبق ُسَؾْقَؿان الخطَّابِّل 

 ه.اؾِِؿقـ اْخُتؾِػ فِل ُوُجقب َقْتؾِف إَذا َكان ُمْسؾًِؿااْلُؿْس 

َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:4)ص ِيىاٌٖصاس

طامة أهؾ طؾقف  هذا مذهب قتؾفيجب  فنكفكافر  وأمـ سب الـبل مـ مسؾؿ 

 .الؼتؾ ملسو هيلع هللا ىلصام أهؾ العؾؿ طىل أن حد مـ سب الـبل قأمجع طالعؾؿ قال ابـ الؿـذر: 

 .مذهب الشافعل قهو ،إسحاقوأمحد والؾقث ومؿـ قالف مالؽ و

 .يعـل الذي هؿ طؾقف مـ الشرك أطظؿ .ٓ يؼتؾ :طـ الـعؿان لحؽوقال:  

بؽر الػارسل مـ أصحاب الشافعل إمجاع الؿسؾؿقـ طىل أن حد  ققد حؽك أبو

 .الؼتؾ كؿا أن حد مـ سب غقره الجؾد ملسو هيلع هللا ىلصمـ سب الـبل 

ل مـ الصحابة ول طىل إمجاع الصدر إقي حؽاه هذا محؿهذا اإلمجاع الذو

 .كان مسؾؿاإذا  يجب قتؾف ملسو هيلع هللا ىلصأكف أراد بف إمجاطفؿ طىل أن ساب الـبل  والتابعقـ أو

كذلؽ ققده الؼاضل طقاض فؼال: أمجعت إمة طىل قتؾ متـؼصف مـ و

  .تؽػقرهواحد اإلمجاع طىل قتؾف وطـ غقر  لكذلؽ حؽوسابف والؿسؾؿقـ 

 تؼدم ذكر الؼصة. (1)
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ن طىل أن قأمجع الؿسؾؿيف أحد إئؿة إطلم: قإلمام إسحاق بـ راهقال او 

قتؾ كبقا مـ أكبقاء اهلل  وأ ،جؾودفع شقئا مؿا أكزل اهلل طز  وأ ،ملسو هيلع هللا ىلصلف اهلل قمـ سب رس

  .مؼرا بؽؾ ما أكزل اهلل كان إنو ،جؾ: أكف كافر بذلؽوطز 

  .ب قتؾفقجوٓ أطؾؿ أحدا مـ الؿسؾؿقـ اختؾػ يف قال الخطابل:  

الؿتـؼص لف و ،ملسو هيلع هللا ىلصن: أمجع العؾؿاء طىل أن شاتؿ الـبل ققال محؿد بـ سحـو 

مـ شؽ يف كػره وحؽؿف طـد إمة الؼتؾ و .طقد جار طؾقف بعذاب اهلل لفقالوكافر 

 .طذابف كػرو

 دب قتً٘؟ٌٖٛ َٜٚٔ أٌٖ اير١َ  ملسو هيلع هللا ىلصسب ايٓيب  َٔ َشأي١: حهِ 7
 (:6/167) اٌرّهُذكام يف قال ابـ طبد البر 

 :ملسو هيلع هللا ىلصَقِد اْخَتَؾَػ اْلُػَؼَفاُء فِل الَِّذي َيُسبُّ َرُسقَل الؾَِّف وَ 

ـْ َشَتَؿ الـَّبِلَّ  َّٓ َأْن ُيْسؾِؿَ ) ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َمالٌِؽ َم ِة( ُقتَِؾ إِ مَّ ـْ َأْهؾِّ الذِّ
 .مِ

َٓ ُيْؼَتُؾ  :َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة َوَأْصَحاُبُف َوالثَّْقِريُّ  ُر َو  .ُيْؼَتُؾ َمَؽاَكفُ  :ْقُث َوَقاَل الؾَّ  .ُيَعزَّ

افِِعلُّ  اِر َفَذَكَر َأْشَقاءَ  :َوَقاَل الشَّ ـَ اْلُؽػَّ
ـْ ُصقلَِح مِ َوَمتَك َذَكَر َأَحٌد  :مِـَْفا ،ُيْمَخُذ َطَؾك َم

ًدا  ِف َأْو ُمَحؿَّ َٓ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصمِـُْفْؿ كَِتاَب الؾَّ  . ـَْبِغل َفَؼْد ُأِحؾَّ َدُمفُ بَِؿا 

ُف إِْن َلْؿ ُيْشَتَرْط َذلَِؽ َففَ  :َقاَل الطََّحاِويُّ   َفَل ُيْسَتَحؾُّ مالف :َطَؾْقفِ َذا َيُدلُّ َطَؾك َأكَّ

َة فِقفِ  واحتج الطحاوي لؼقل أصحابف بؿا  .ٓ ُحجَّ

ُف قِقَؾ َلُف  ،َواْلَؼْقُل ِطـِْدي فِل َذلَِؽ َقْقُل مالؽ والؾقث ـِ ُطَؿَر َأكَّ ـِ اْب َوَقْد ُرِوَي َط

  .(1)َلْق َسِؿْعُتُف َلَؼَتْؾُتفُ  :َقاَل  .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ فِل َراِهٍب َسبَّ 

َحاَبِة َطؾِْؿُتفُ  ـَ الصَّ
َٓ ُمَخالَِػ َلُف مِ ِف  ،َو َٓ َيْخُؾق َأَمَر َرُسقُل الؾَّ ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَو بَِؼْتِؾ اْب

ا َأنَّ َذلَِؽ َكاَن فِل اْلَقْقِت الَِّذي ُأِحؾَّْت َلُف َمؽَّ  ـِ إِمَّ ـْ َأَحِد َوْجَفْق
َوِهَل َداُر  ،ةُ َخَطٍؾ مِ

 ابـ طـ حدثف طؿـ حصقـمـ صريؼ ( 293)ص الصارم الؿسؾقلأخرجف أمحد كؿا يف  ضعقػ: (1)

 ضعقٌػ: ٕن الراوي طـ ابـ طؿر مبفؿ. وهذا إسـادٌ  .بف حصقـ طؿـ حدثف طـ ابـ طؿر طؿر
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تِل ُأحِ  اَطِة الَّ ـْ َأْهؾَِفا فِل السَّ

ـْ َشاَء مِ ؾَّ َلُف فِقَفا َحْرٍب َوُكْػٍر َوَكاَن َلُف َأْن ُيِريَؼ َدَم َم

ـْ َوَجَب  اْلِؼَتاُل َأوْ  َٓ ُيِجقُر َم ـَ اْلُعَؾَؿاِء فِل َأنَّ اْلَحَرَم 
َيُؽقُن َطَؾك َمْذَهِب َجَؿاَطٍة مِ

ـْ َوَجَب َقْتُؾُف لَِؿا َذَكْرَكاَطَؾْقِف ا ِء مِؿَّ َٓ  ه.ااْلَحَرمُ  ُيِجْرُهؿُ  َفَؾؿْ  ْلَؼْتُؾ َوَكاَن َهُم

َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:517ص) ِيىاٌٖصاس

مثؾ مالؽ وأمحد وسائر الػؼفاء  ،أثار طـ الصحابة والتابعقـ والػؼفاءكؼقل: 

مـ مسؾؿ أو معاهد فنكف يؼتؾ ومل  ملسو هيلع هللا ىلصفا مطؾؼة يف مـ شتؿ الـبل الؼائؾقـ بذلؽ كؾ

أو يظفره أو ٓ يظفره  ،وٓ بقـ أن يؽرر الشتؿ أو ٓ يؽرره ،يػصؾقا بقـ شتؿ وشتؿ

وإٓ فالحد ٓ يؼام  ،وأطـل بؼقل ٓ يظفره: أن ٓ يتؽؾؿ بف يف مأل مـ الؿسؾؿقـ

أو حتك يؼر بالشتؿ وكقكف يشتؿف  ،طؾقف حتك يشفد مسؾؿان أهنؿا سؿعاه يشتؿف

الؾفؿ إٓ أن يػرض أكف شتؿف يف بقتف خالقا  ،بحقث يسؿعف الؿسؾؿقن إضفارا لف

 فسؿعف جقراكف الؿسؾؿقن أو مـ استرق السؿع مـفؿ.

فنكف  :ـؼصف مسؾؿا كان أو كافراأو ت ملسو هيلع هللا ىلصقال مالؽ وأمحد: كؾ مـ شتؿ الـبل 

 .يؼتؾ وٓ يستتاب

وكؿا يؼتؾ الؿسؾؿ  ،فـصا طىل أن الؽافر يجب قتؾف بتـؼصف لف كؿا يؼتؾ بشتؿف

 مـ الذمل يقجب الؼتؾ. ملسو هيلع هللا ىلصوكذلؽ أصؾؼ سائر أصحابـا أن سب الـبل  ،بذلؽ

فنكف يبطؾ إمان إذا  :وذكر الؼاضل وابـ طؼقؾ وغقرمها أن ما أبطؾ اإليؿان

 ـفنذا كان مـ الؽلم ما يبطؾ حؼ :فنن اإلسلم أوكد مـ طؼد الذمة :فروهأض

فنن الؿسؾؿ إذا  :اإلسلم فلن يبطؾ حؼـ الذمة أوىل مع الػرق بقـفؿا مـ وجف آخر

 .فؾذلؽ كػر ملسو هيلع هللا ىلصطىل سقء اطتؼاده يف رسقل اهلل  سب الرسقل دل

 ،وإكؿا أخذ طؾقف كتؿف ،قد طؾؿ أن اطتؼاده ذلؽ وأقرركاه طىل اطتؼاده لوالذم

 فبؼل تػاوت ما بقـ اإلضفار واإلضؿار. :وأن ٓ يظفره

 يعتؼد ذلؽ أخذ طىل الذمل أن فؽؿا أخذ طىل الؿسؾؿ أن ٓ قال ابـ طؼقؾ:

وٓ إزراء فقف  ،ار ذاك وإضؿاره ٓ ضرر طىل اإلسلميظفره فنضفار هذا كنضؿ ٓ
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ولفذا ما بطـ مـ الجرائؿ ٓ يتبعفا يف حؼ  ،ويف إضفاره ضرر وإزراء طىل اإلسلم

 الؿسؾؿ ولق أضفرها أقؿـا طؾقفؿ حد اهلل.

د الؼاضل وابـ طؼقؾ هذا الؼقاس يف كؾ ما يـؼض اإليؿان مـ الؽلم مثؾ وصرّ 

وكحق ذلؽ: أن الذمل متك  (إن اهلل ثالث ثلثة)لـصارى: التثـقة والتثؾقث كؼقل ا

كؿا أكف إن أضفر ما كعؾؿف بؼقلف يف  ،أضفر ما يعؾؿف مـ ديـف مـ الشرك كؼض العفد

 كؼض العفد. ملسو هيلع هللا ىلصكبقـا 

قال الؼاضل: وقد كص أمحد طىل ذلؽ فؼال يف رواية حـبؾ: كؾ مـ ذكر شقئا 

 را هذا مذهب أهؾ الؿديـة.فعؾقف الؼتؾ مسؾؿا كان أو كاف :يعرض بف الرب

وقال جعػر بـ محؿد: سؿعت أبا طبد اهلل يسلل طـ يفقدي مر بؿمذن وهق 

 .يمذن فؼال لف: كذبت فؼال: يؼتؾ ٕكف شتؿ

 (اهلل أكبر)وهل ققل فؼد كص طىل قتؾ مـ كذب الؿمذن يف كؾؿات إذان 

وقد ذكرها الخلل  (أشفد أن محؿدا رسقل اهلل)أو  (أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل) أو

 .طىل أكف كذبف فقؿا يتعؾؼ بذكر الرب سبحاكف والؼاضل يف سب اهلل بـاء

وإشبف أكف طام يف تؽذيبف فقؿا يتعؾؼ بذكر الرب وذكر الرسقل بؾ هق يف هذا 

وإكؿا  (اهلل أكبر)وٓ مـ قال  ( اهللٓ إلف إٓ)وىل ٕن القفقدي ٓ يؽذب مـ قال أ

وهذا ققل مجفقر الؿالؽققـ قالقا: إكف يؼتؾ  (ن محؿدا رسقل اهلل)إيؽذب مـ قال 

ٕهنؿ وإن استحؾقه فنكا مل كعطفؿ  :بؽؾ سب سقاء كاكقا يستحؾقكف أو ٓ يستحؾقكف

وكؿا ٓ يحصـ اإلسلم مـ سبف كذلؽ ٓ تحصـ مـف الذمة  ،العفد طىل إضفاره

 هاهق ققل أبل مصعب وصائػة مـ الؿدكققـ.و
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 ٕ استتاب١؟ٌٖٚ ٜكتٌ ايشاب بعد االستتاب١ أّ ٜكتٌ بد 8 
َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:117)ص ِيىاٌٖصاس

ف بتُ قطـف ت ؼط الؼتَؾ ِس ٓ تُ و ،أكف ٓ يستتاب :أمحدور طـ مالؽ قذكركا أن الؿشف

ل السؾػ قر مـ ققذكر الؼاضل طقاض أكف الؿشفو ،ل الؾقث بـ سعدقق قهو

 .جفقـ ٕصحاب الشافعلقأحد ال قهو ،ر العؾؿاءقمجفو

 قهوأصحابف ول اإلمام أبل حـقػة قق قهو ،بتفقأمحد أكف تؼبؾ توحؽك مالؽ و

 ها.بة الؿرتدقل تقر مـ مذهب اإلمام الشافعل بـاء طىل قبقالؿشف

 (:5/54) ؼادصاد ادلكام يف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

َها َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَثَبَت َطـُْف  َٓ ا َقَتَؾَفا َمْق َْطَؿك َلؿَّ ْٕ َأكَُّف َقَضك بِنِْهَداِر َدِم ُأمِّ َوَلِد ا

بِّ   .(1)السَّ

ـْ  َّٓ َكَػًرا مِؿَّ ـَ الـَّاَس َيْقَم اْلَػْتِح إِ ـَ اْلَقُفقِد َطَؾك َسبِِّف َوَأَذاُه، َوَأمَّ
َوَقَتَؾ َجَؿاَطًة مِ

ـْ لؽعب بـ إشرف»ُيْمِذيِف َوَيْفُجقُه، َوُهْؿ َأْرَبَعُة ِرَجاٍل َواْمَرَأَتاِن. َوَقاَل: َكاَن  ، َم

َف َوَرُسقَلفُ  ُف َقْد آَذى الؾَّ  .(3). َوَأْهَدَر َدَمُف َوَدَم أبل رافع(2)«َفنِكَّ

يُؼ وَ  دِّ َْسَؾِؿلِّ   َقاَل َأُبق َبْؽٍر الصِّ ْٕ َبِل َبْرَزَة ا
ِ

ـْ  ٕ َسبَُّف:  ، َوَقْد َأَراَد َقْتَؾ َم

ِف  ََحٍد َبْعَد َرُسقِل الؾَّ
ِ

َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص. َفَفَذا َقَضاُؤُه (4)ملسو هيلع هللا ىلصَلْقَس َهَذا ٕ ـْ َبْعِدِه، َو
َوَقَضاُء ُخَؾَػائِِف مِ

ـْ ُمَخاَلَػِة َهَذا اْلُحْؽِؿ.مُ 
ُف مِ َحاَبِة، َوَقْد َأَطاَذُهُؿ الؾَّ ـَ الصَّ

 َخالَِػ َلُفْؿ مِ

 .، بنسـاٍد صحقٍح ( طـ ابـ طباس 4361أخرجف أبق داود ) (1)

 .( طـ جابر بـ طبد اهلل 1891(، ومسؾؿ )2519ف البخاري )أخرج (2)

 .( طـ البراء بـ طازب 3922ف البخاري )أخرج (3)

(، 4363(، وأبق داود )61و، 54(، وأمحد )6(، والحؿقدي )4أخرجف الطقالسل ) صحقح: (4)

(، 81(، وأبق يعىل )49(، والبزار )3529) الؽبرى(، ويف 4971) الؿجتبكوالـسائل يف 

(، 5392، و1129) إوسط(، والطبراين يف 12/495) مشؽؾ أثاروالطحاوي يف 

يب من ضرق ظن أ(، 13377(، والبقفؼل )25، و24) الؿختارة(، والضقاء يف 8946والحاكؿ )

 به، وبعض أشاكقده صحقحة. برزة إشؾؿي 
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َٗٔوَقْد َرَوى أبق داود فِل  ِٕ َٕ ـْ طظُس ًة َكاَكْت َتْشتِ »  : َط ُؿ َأنَّ َيُفقِديَّ

ِف  َوَتَؼُع فِقِف، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  ـََؼَفا َرُجٌؾ َحتَّك َماَتْت، َفَلْبَطَؾ َرُسقُل الؾَّ  .(1)«َدَمَفا ملسو هيلع هللا ىلصَفَخ

ََّغاِصٌَوَذَكَر َأْصَحاُب  ٌْ َُِش َوا ـِ َطبَّاسٍ  اٌسِّ ـِ اْب َقاَل: َهَجِت اْمَرَأٌة   َط

ـْ لِل ِبَفا»، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  ـْ َقْقمَِفا: َأَكا، َفـََفَض َفَؼَتَؾَفا، َفُلْخبَِر  «؟َم
َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ـَْزانِ َٓ »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ـَْتطُِح فِقَفا َط  .(2)« َي

ـَ ِصَحاٍح َوِحَساٍن َوَمَشاِهقَر، َوُهَق إِْجَؿاُع َوفِل َذلَِؽ بِْضَعَة َطَشَر َحِديًثا مَ  ا َبْق

َحاَبِة.  الصَّ

 .( وهق حديث صحقح بشقاهده4362ف أبق داود )أخرج (1)

( كؿا يف 59) فقائده(، والحربل يف 856) مسـد الشفابف الؼضاطل يف أخرج :باصؾ واهل (2)

ـ واب (،2156/ 6) الؽامؾيف  يابـ طد(، و2752) اإليؿاء إىل زوائد إمال وإجزاء

محؿد بـ إبراهقؿ بـ العلء الشامل، ثـا محؿد بـ (، 51/224) تاريخ دمشؼطساكر يف 

الحجاج الؾخؿل أبق إبراهقؿ القاسطل، طـ مجالد بـ سعقد، طـ الشعبل، طـ ابـ طباس، قال: 

مـ »فاشتد طؾقف ذلؽ، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصهبجاء لفا، فبؾغ ذلؽ الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصهجت امرأة مـ بـل خطؿة الـبل 

تبقع التؿر، قال: فَلتاها فؼاَل لفا:  ؼال رجؾ مـ ققمفا: أكا يا رسقل اهلل، وكاكت تؿارةً ف« ؟هبا لل

طـَدِك تؿٌر؟ فؼالْت: َكعؿ، فلرْتُف تؿرًا، فؼاَل: أردُت أجقَد مِـ هذا، قاَل: فدخؾْت لِترَيُف، قاَل: ودخَؾ 

ك دمغفا بف، قال: ثؿ أتك الـبل خؾَػفا، فـظر يؿقـا وشؿآ، فؾؿ ير إٓ خقاكا، قال: فعل بف رأسفا حت

، فلرسؾفا « أما إكف ٓ يـتطح فقفا طـزان: »ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: يا رسقل اهلل قد كػقتؽفا، قال: فؼال الـبل  ملسو هيلع هللا ىلص

 .مثل

 وهذا اإلسـاد فقف محؿد بـ إبراهقؿ بـ العلء الشامل، وهق متروك، قال الدارقطـل: كذاب.

قال البخاري: مـؽر ، مقزان آطتدالوفقف أيًضا محؿد بـ الحجاج الؾخؿل، ترمجتف يف 

وقال ابـ معقـ:  وقال الدارقطـل: كذاب. وقال ابـ طدي: هق وضع حديث الفريسة. الحديث.

 كذاب خبقث.

 مرة: لقس بثؼة. -وقال 

ـُ ِطقَسكمـ صريؼ  (99/ 13) تاريخ بغدادالخطقب البغدادي يف أخرجف  و َجاُر َأبِل ُمْسؾٍِؿ  -ُمْسؾُِؿ ْب

اِج الؾَّْخِؿلُّ  -الؿستؿظ ـُ اْلَحجَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـْ ُمَجالِدٍ  ،َحدَّ  .بف َط

فتقبع محؿد بـ إبراهقؿ مـ مسؾؿ بـ طقسك، وهق مجفقل الحال، وبؼقت أفة الؽبرى مـ 

 بـ الحجاج الؾخؿل. محؿد
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َٗٔوَقْد َذَكَر َحْرٌب فِل  ـْ مجاهد َقاَل: ُأتَِل طؿرََِسأئٍٔ بَِرُجٍؾ َسبَّ   : َط

َْكبَِقاِء ر ُثؿَّ َقاَل طؿ َفَؼَتَؾُف، ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  ْٕ ـَ ا
َف َوَرُسقَلُف، َأْو َسبَّ َأَحًدا مِ ـْ َسبَّ الؾَّ : َم

ـِ َطبَّاٍس (1)َفاْقُتُؾقهُ  ـِ اْب َف َوَرُسقَلُف، َأْو : أَ . ُثؿَّ َقاَل مجاهد َط َؿا ُمْسؾٍِؿ َسبَّ الؾَّ يُّ

ِف  َب بَِرُسقِل الؾَّ َْكبَِقاِء، َفَؼْد َكذَّ ْٕ ـَ ا
ٌة، ُيْسَتَتاُب، َفنِْن َرَجَع،  ملسو هيلع هللا ىلصَسبَّ َأَحًدا مِ َوِهَل ِردَّ

َكْ  ْٕ ـَ ا
َف َأْو َسبَّ َأَحًدا مِ َؿا ُمَعاَهٍد َطاَكَد، َفَسبَّ الؾَّ َّٓ ُقتَِؾ، َوَأيُّ بَِقاِء َأْو َجَفَر بِِف، َفَؼْد َوإِ

 .(2)َكَؼَض اْلَعْفَد َفاْقُتُؾقهُ 

ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب ُف َمرَّ بِِف َراِهٌب، َفِؼقَؾ َلُف: َهَذا َيُسبُّ الـَّبِلَّ  َوَذَكَر أمحد، َط ، ملسو هيلع هللا ىلصَأكَّ

ـُ ُطَؿرَ  مَّ  َفَؼاَل اْب  . (3)َة َطَؾك َأْن َيُسبُّقا َكبِقَّـَا: َلْق َسِؿْعُتُف َلَؼَتْؾُتُف، إِكَّا َلْؿ ُكْعطِِفُؿ الذِّ

ِة اإْلِ  َئِؿَّ ْٕ ـَ ا
َحاَبِة بَِذلَِؽ َكثِقَرٌة، َوَحَؽك َغقُْر َواِحٍد مِ ـِ الصَّ َثاُر َط ْٔ ْجَؿاَع َطَؾك َوا

ـْ  ِل مِ َوَّ ْٕ ْدِر ا .  َقْتؾِِف. َقاَل َشْقُخـَا: َوُهَق َمْحُؿقٌل َطَؾك إِْجَؿاِع الصَّ ـَ َحاَبِة َوالتَّابِِعق الصَّ

ـْ َسبَُّف. ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَؿْؼُصقُد: إِكََّؿا ُهَق ِذْكُر ُحْؽِؿ الـَّبِلِّ   َوَقَضائِِف فِقَؿ

ا َتْرُكُف  ـْ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ َوفِل  ،(4)«اْطِدْل َفنِكََّؽ َلْؿ َتْعِدل»ل َطْدلِِف بَِؼْقلِِف: َدَح فِ َقْتَؾ َم

تَِؽ »ُحْؽِؿِف بَِؼْقلِِف:  ـَ َطؿَّ إِنَّ َهِذِه قِْسَؿٌة َما ُأِريَد بَِفا »، َوفِل َقْصِدِه بَِؼْقلِِف: (5)«َأْن َكاَن ابْ

فِ  ـَْفك طَ َيُؼقُلقَن إِكَّ »ْو فِل َخْؾَقتِِف بَِؼْقلِِف: أَ  (6)«َوْجُف الؾَّ َوَغقُْر  (7)«بِف لَوَتْسَتْخؾِ  لِّ ـِ اْلغَ َؽ َت

 ( مـ صريؼ لقث بـ أبل سؾقؿ،291)ص الصارم الؿسؾقلكؿا يف  مسائؾفف حرب يف أخرج (1)

 .طـ مجاهد بف

 .وهذا إسـاٌد ضعقػ: لقث ضعقػ، ومجاهد مل يدرك طؿر بـ الخطاب 

( مـ صريؼ لقث بـ أبل سؾقؿ، 291)ص الصارم الؿسؾقلكؿا يف  مسائؾفف حرب يف أخرج (2)

 وهذا إسـاٌد ضعقػ: لضعػ لقث بـ أبل سؾقؿ. .طـ مجاهد بف

(، ومسدد 3/1358) أحؽام أهؾ الذمةو(، 293)ص الصارم الؿسؾقلف أمحد كؿا يف أخرج (3)

. ( مـ صريؼ حصقـ بـ طبد الرمحـ، طؿـ حدثف، طـ ابـ طؿر بف2931) الؿطالب العالقةكؿا يف 

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: فقف رجؾ مبفؿ.

( طـ أبل سعقد الخدري، وطـ 1964، و1963(، ومسؾؿ )3619، و3138أخرجف البخاري ) (4)

 .جابر بـ طبد اهلل 

 .( طـ طبد اهلل بـ الزبقر 2357(، ومسؾؿ )2359رجف البخاري )أخ (5)

 .( طـ طبد اهلل بـ مسعقد 1962(، ومسؾؿ )3159أخرجف البخاري ) (6)

 ( طـ هبز بـ حؽقؿ، طـ أبقف، طـ جده. وإسـاده حسـ.3631أخرجف أمحد ) (7)
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تِِف َتْرُك اْستِقػَ  ُمَّ

ِ
اِء َذلَِؽ، َفَذلَِؽ َأنَّ اْلَحؼَّ َلُف، َفَؾُف َأْن َيْسَتْقفَِقُف، َوَلُف َأْن َيْتُرَكُف، َوَلْقَس ٕ

ِف   .ملسو هيلع هللا ىلصَحؼِّ

َْمِر َحْقُث  ْٕ ِل ا ْػِح. ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن  َوَأْيًضا َفنِنَّ َهَذا َكاَن فِل َأوَّ  َمْلُمقًرا بِاْلَعْػِق َوالصَّ

َر  ِف لَِؿْصَؾَحِة التَّْللِقِػ َوَجْؿِع اْلَؽؾَِؿِة، َولَِئلَّ ُيـَػِّ ـْ َحؼِّ ُف َكاَن َيْعُػق َط َوَأْيًضا َفنِكَّ

ُثقا َأكَُّف َيْؼُتُؾ َأْصَحاَبُف، َوُكؾُّ َهَذا َيْخَتصُّ   ها.ملسو هيلع هللا ىلصبَِحَقاتِِف  الـَّاَس َطـُْف، َولَِئلَّ َيَتَحدَّ

َِ ادَلِسٍُىِيَكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:117ص) اٌٖصاس

ا هق والدلقؾ طىل أن الؿسؾؿ يؼتؾ مـ غقر استتابة وإن أضفر التقبة بعد أخذه كؿ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ققلف سبحاكف: مذهب الجؿفقر 

 .{?=}األحزاب: [ ک ک ڑ ڑ ژ ژ

وإن تاب بعد إخذ ٕكف  ،ويؼتضل تحتؿ قتؾف ،قتؾف لوقد تؼدم أن هذا يؼتض

والذيـ يمذون الؿممـقـ والؿممـات فنذا  ،سبحاكف ذكر الذيـ يمذون اهلل ورسقلف

ٕن  :فعؼقبة همٓء أوىل وأحرى :عد إخذكاكت طؼقبة أولئؽ ٓ تسؼط إذا تابقا ب

 ٓ طىل مجرد كػر هق باق طؾقف. ،طؼقبة كؾقفؿا طىل إذى الذي قالف بؾساكف

 [ۇئ﴿إىل ققلف:  {8<}األحزاب: [ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿وأيضا فنكف قال: 

فنكف يمخذ ويؼتؾ فعؾؿ أن آكتفاء العاصؿ  :وهق يؼتضل أن مـ مل يـتف {9<}األحزاب:

 ذ.ما كان قبؾ إخ

فعؾؿ أن الؿؾعقن متك أخذ قتؾ إذا مل يؽـ  :ا لؾعـوأيضا فنكف جعؾ ذلؽ تػسقرً 

 فدخؾ يف أية. :وهذا مؾعقن ،اكتفك قبؾ إخذ

 ڳ ڳ ڳ﴿بـ طباس أكف قال يف ققلف تعاىل: ما قدمـاه طـ ا :يميد ذلؽ

 [ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

خاصة لقس فقفا تقبة  ملسو هيلع هللا ىلصوأزواج الـبل  ، هذه يف شلن طائشة قال: ،{;:}النور:

 ڻ ڻ﴿إىل ققلف:  {>}النور: [ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ثؿ قرأ: 



 ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  
51 

 
قال:  .ومل يجعؾ ٕولئؽ تقبة ،فمٓء تقبةفجعؾ ل {=}النور: [ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

  .(1)ففؿ رجؾ أن يؼقم فقؼبؾ رأسف مـ حسـ ما فسر

ؾغ ٓ تقبة لف والؾعـة إخرى أب ،ففذا ابـ طباس قد بقـ أن مـ لعـ هذه الؾعـة

يؼرره أن قاذف أمفات الؿممـقـ إكؿا استحؼ هذه الؾعـة طىل ققلف ٕجؾ الـبل  مـفا.

 فعؾؿ أن ممذيف ٓ تقبة لف. ملسو هيلع هللا ىلص

 :ثؿ قال 

 :دلت مـ غقر وجف طىل قتؾ الساب مـ غقر استتابة ملسو هيلع هللا ىلصوأيضا فسـة رسقل اهلل 

 وقد ذكركا أن ذلؽ يؼتضل قتؾ ،فنكف أمر بؼتؾ الذي كذب طؾقف مـ غقر استتابة

الساب سقاء أجريـا الحديث طىل ضاهره أو محؾـاه طىل مـ كذب طؾقف كذبا يشقـف 

أكف أمر بؼتؾ الذي صعـ طؾقف يف قسؿ مال العزى مـ  :وكذلؽ يف حديث الشعبل

 .(2)غقر استتابة

الذي شتؿف مـ غقر  ويف حديث أبل بؽر لؿا استلذكف أبق برزة أن يؼتؾ الرجؾ

فعؾؿ أكف كان لف قتؾ مـ شتؿف  (3)«ملسو هيلع هللا ىلصقل الل د بعد رسإهنا مل تؽـ ٕح»استتابة قال: 

مـ غقر استتابة أصل  ملسو هيلع هللا ىلصقتؾ الذي مل يرض بحؽؿف   وطؿر ،مـ غقر استتابة

(، والطبراين 1/338)(، وطؿر بـ شبة 23أخرجف ابـ جرير يف تػسقره )سقرة الـقر/آية ضعقػ: (1)

امِ ( مـ صريؼ 23/153يف الؿعجؿ الؽبقر ) ـِ َطبَّاسٍ بـ حقشب اْلَعقَّ ـِ اْب ـْ َبـِل َأَسٍد، َط
ـْ َشْقٍخ مِ  ، َط

.  بف. وهذا إسـاد ضعقػ: فقف راٍو مل يسؿَّ

: (89)ص الصارم الؿسؾقلكؿا يف  مغازيفسعقد بـ يحقك بـ سعقد إمقي يف  قال ضعقػ: (2)

مؽة دطا بؿال  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا افتتح رسقل اهلل »: قال ل،الشعبطـ  ،أبل طـ الؿجالد بـ سعقدحدثـل 

فلططاه مـفا  ،ثؿ دطا أبا سػقان بـ حرب ،فلططاه مـفا :ثؿ دطا رجل قد سؿاه ،فـثره بقـ يديف :العزى

الرجؾ  ليعطفجعؾ  ،فلططاهؿ :ثؿ دطا رهطا مـ قريش ،فلططاه مـفا :ثؿ دطا سعد بـ حريث

فؼال: إكؽ لبصقر  ،وكحق ذلؽ فؼام رجؾ ،وسبعقن مثؼآ ،مثؼآ مـ الذهب فقفا مخسقنالؼطعة 

ثؿ قام الثالثة فؼال: إكؽ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفلطرض طـف الـبل  .فؼال مثؾ ذلؽ ،ثؿ قام الثاكقة ،حقث تضع التبر

: أبا بؽر فؼال ملسو هيلع هللا ىلصثؿ دطا كبل اهلل   «ٓ يعدل أحد بعدي نإذ ،وحيؽ»لتحؽؿ وما كرى طدٓ قال: 

 .«لق قتؾتف لرجقت أن يؽقن أوهلؿ وآخرهؿ»: فذهب فؾؿ يجده فؼال «ذهب فاقتؾفا»

 وهذا إسـاد ضعقػ: لضعػ مجالد بـ سعقد، والشعبل رواه مرسًل.

 تؼدم تخريجف قريًبا. :صحقح (3)
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وهق مـ أدكك أكقاع آستخػاف بف فؽقػ  (1)فـزل الؼرآن بنقراره طىل ذلؽ

 بلطلها؟.

وافترى افتراء طابف بف  ،نن طبد اهلل بـ سعد بـ أبل سرح لؿا صعـ طؾقفوأيضا ف

وقد تؼدم تؼرير الدٓلة مـف طىل أن  (1)وامتـع طـ مبايعتف ،أهدر دمف ،بعد أن أسؾؿ

رواه أبق إسحاق إبراهقؿ بـ (: 38)ص الصارم الؿسؾقلقال شقخ اإلسلم يف  حسـ: (1)

حدثـا  ،حدثـا أبق الؿغقرة ،: حدثـا شعقب بـ شعقبتػسقرهقؿ بـ دحقؿ يف بـ إبراه الرمحـ طبد

فؼال  .فؼضك لؾؿحؼ طىل الؿبطؾ ملسو هيلع هللا ىلص: أن رجؾقـ اختصؿا إىل الـبل لحدثـل أب ،بـ ضؿرة طتبة

 ،فذهبا إلقف ،الؿؼضل طؾقف: ٓ أرضك فؼال صاحبف: فؿا تريد؟ قال: أن كذهب إىل أبل بؽر الصديؼ

فؼال أبق بؽر: فلكتؿا طىل ما قضك بف  .فؼضك ل طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصقد اختصؿـا إىل الـبل فؼال الذي قضل لف: 

لف: قد اختصؿـا  لوقال: كليت طؿر بـ الخطاب فلتقاه فؼال الؿؼض ،فلبك صاحبف أن يرضك ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

فؼال: أكتؿا طىل ما قضك بف الـبل  ،طؾقف فلبك أن يرضك ثؿ أتقـا أبا بؽر الصديؼ فؼضك ل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  إىل

 ،فخرج والسقػ يف يده قد سؾف ،فدخؾ طؿر مـزلف ؟كذلؽ :فؼال ،فلبك أن يرضك فسللف طؿر ملسو هيلع هللا ىلص

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﴿فلكزل اهلل تبارك وتعاىل:  .فضرب بف رأس الذي أبك أن يرضك فؼتؾف

 أية. ﴾﯀ ﯁   

 وهذا الؿرسؾ لف شاهد مـ وجف آخر يصؾح للطتبار.

طـ طروة بـ  ،طـ أبل إسقد، حدثـا ابـ لفقعة ،ٕسقدحدثـا أبق ا ،قال ابـ دحقؿ: حدثـا الجقزجاين

رجلن فؼضك ٕحدامها فؼال الذي قضك طؾقف: ردكا إىل طؿر  ملسو هيلع هللا ىلصالزبقر قال: اختصؿ إىل رسقل اهلل 

قال الذي قضل لف: يا ابـ الخطاب  ،فاكطؾؼا فؾؿا أتقا طؿر ،: كعؿ اكطؾؼقا إىل طؿرملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل 

فؼال طؿر:  ملسو هيلع هللا ىلصفردكا إلقؽ رسقل اهلل  :هذا قال: ردكا إىل طؿر وإن ،قضك ل ملسو هيلع هللا ىلصإن رسقل اهلل 

فلقضل بقـؽؿا فخرج مشتؿل  :فؼال طؿر: مؽاكؽ حتك أخرج .قال: كعؿ .أكذلؽ؟ لؾذي قضل طؾقف

فؼال يا رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفؼتؾف وأدبر أخر إىل رسقل اهلل  .ردكا إىل طؿر :طىل سقػف فضرب الذي قال

طىل  يما كـت أضـ أن طؿر يجتر»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل  لجزتف لؼتؾـولقٓ ما أط ل،قتؾ طؿر صاحب

فبرأ اهلل  ﴾﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﴿ فلكزل اهلل تعاىل: .قتؾ مممـ

 .«طؿر مـ قتؾف

وقد رويت هذه الؼصة مـ غقر هذيـ القجفقـ قال أبق طبد اهلل أمحد بـ حـبؾ: ما أكتب حديث ابـ لفقعة 

كلين أستدل بف مع غقره  ،تب حديث هذا الرجؾ طىل هذا الؿعـكوقد أك ،إٓ للطتبار وآستدٓل

 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.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ل سرح وهل مؿا اتػؼ طؾقفا قصة ابـ أب(: 199)ص الصارم الؿسؾقليفقال شقخ اإلسلم  (1) =

وذلؽ أثبت وأققى مؿا رواه  ،تستغـك طـ رواية أحاد ،واستػاضت طـدهؿ استػاضة ،أهؾ العؾؿ

 لقتبقـ وجف الدٓلة مـفا: :فـذكرها مشروحة :القاحد العدل

قال: لؿا كان يقم فتح مؽة اختبل طبد اهلل بـ سعد  ، طـ سعد بـ أبل وقاص ،طـ مصعب بـ سعد

بايع  ،فؼال: يا رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفجاء بف حتك أوقػف طىل الـبل  ،سرح طـد طثؿان بـ طػانبـ أبل 

فؼال:  ،ثؿ أقبؾ طىل أصحابف ،فبايعف بعد ثلث ،كؾ ذلؽ يلبك ،فـظر إلقف ثلثا ،اهلل فرفع رأسف طبد

ي يا فؼالقا: ما كدر «أما كان فقؽؿ رجؾ رشقد يؼقم إلك هذا حقث رآين كػػت يدي طـ بقعتف فقؼتؾف»

رواه  «إكف ٓ يـبغل لـبل أن تؽقن لف خائـة إطقـ»رسقل اهلل ما يف كػسؽ إٓ أوملت إلقـا بعقـؽ قال: 

 أبق داود بنسـاد صحقح.

( ويف إسـاده أسباط بـ كصر الفؿداين، وهق سقئ 2683أخرجف أبق داود ) قال أبو عبد اهلل:

 الحػظ، ولؽـ الحديث صحقح بشقاهده.

وراوه الـسائل كذلؽ بلبسط مـ هذا طـ سعد قال: لؿا كان يقم فتح مؽة محف اهلل: قال شقخ اإلسلم ر

وإن وجدتؿقهؿ متعؾؼقـ بلستار الؽعبة:  ،وقال: اقتؾقهؿ ،إٓ أربعة كػر الـاس: ملسو هيلع هللا ىلصآمـ رسقل اهلل 

فلما  وطبد اهلل بـ سعد بـ أبل سرح. ،بابةصومؼقس بـ  ،وطبد اهلل بـ خطؾ ،بـ أبل جفؾ طؽرمة

وطؿار بـ ياسر  حريث،فاستبؼ إلقف سعقد بـ  ،وهق متعؾؼ بلستار الؽعبة ، بـ خطؾ فلدركاهلل طبد

فلدركف الـاس يف السقق  ،بابةصوأما مؼقس بـ  فسبؼ سعقد طؿارا وكان أشب الرجؾقـ فؼتؾف.

فؼال أصحاب السػقـة: أخؾصقا فنن آلفتؽؿ  ،فلصابتفؿ طاصػ ،وأما طؽرمة فركب البحر فؼتؾقه.

يف البر  لٓ يـجـ :فؼال طؽرمة: واهلل لئـ مل يـجـل يف البحر إٓ اإلخلص .ـؽؿ شقئا هاهـآ تغـل ط

وٕجدكف  ،مؿا أكا فقف أن آيت محؿد حتك أضع يدي يف يده لإن أكت طافقتـ ،الؾفؿ لؽ طظ طفد .غقره

طػان فؾؿا دطا وأما طبد اهلل بـ سعد بـ أبل سرح فنكف اختبل طـد طثؿان بـ  طػقا كريؿا فجاء وأسؾؿ.

 ثؿ ذكر الباقل كؿا رواه أبق داود. ملسو هيلع هللا ىلصالـاس إىل البقعة جاء بف حتك أوقػف طىل الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

( وهق مـ صريؼ أسباط بـ كصر الؿتؼدم. والحديث 4967: أخرجف الـسائل )قال أبو عبد اهلل

 صحقح بشقاهده.

 بـ سعد بـ أبل سرح يؽتب قال: كان طبد اهلل وطـ طبد اهلل بـ طباس: قال شقخ اإلسلم 

فاستجار لف  ،أن يؼتؾ يقم الػتح ملسو هيلع هللا ىلصفلمر بف رسقل اهلل  ،فلزلف الشقطان فؾحؼ بالؽػار :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسقل

 .رواه أبق داود .ملسو هيلع هللا ىلصفلجاره رسقل اهلل  ،طثؿان

 .(، وهق حديث صحقح بشقاهده4358قال أبق طبد اهلل غػر اهلل لف: أخرجف أبق داود )

أن  ،طـ سعقد بـ الؿسقب ،وى محؿد بـ سعد يف الطبؼات طـ طظ بـ زيدور: قال شقخ اإلسلم 

فلتاه أبق بردة  ،وابـ خطؾ ،وابـ الزبعري ا،ـَ تَ رْ وفَ  ،أمر بؼتؾ ابـ أبل سرح يقم الػتح ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 .بطـف وهق متعؾؼ بلستار الؽعبة فبؼر

وكان أخاه مـ الرضاطة  ،ؿانفجاء طث ،وكان رجؾ مـ إكصار قد كذر إن رأى ابـ أبل سرح أن يؼتؾف

متك يقمئ إلقف أن  ،ملسو هيلع هللا ىلصبؼائؿ السقػ يـظر إىل الـبل  ،وقد أخذ إكصاري ملسو هيلع هللا ىلصفشػع لف إىل رسقل اهلل 

 فؼال: يا  «؟هال وفقت بـذرك»لألكصاري:  ملسو هيلع هللا ىلصحتك تركف ثؿ قال رسقل اهلل  ،فشػع لف طثؿان ،يؼتؾف
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لقس لـبل أن »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  .قتؾففل :أكتظر متك تقمئ ،وضعت يدي طىل قائؿ السقػ ،رسقل اهلل =

 .«يقمئ

( طـ طػان بـ مسؾؿ، طـ 2/197ابـ سعد يف الطبؼات ) قال أبق طبد اهلل غػر اهلل لف: أخرجف

 محاد بـ سؾؿة، طـ طظ بـ زيد بف. وطظ بـ زيد ضعقػ، واإلسـاد مرسؾ. ولؽـف يف الشقاهد.

بؽقر طـف: قال أبق طبقدة بـ محؿد بـ  وقال محؿد بـ إسحاق يف رواية ابـ: قال شقخ اإلسلم 

وفرق جققشف  ،حقـ دخؾ مؽة ملسو هيلع هللا ىلصبـ ياسر وطبد اهلل بـ أبل بؽر بـ حزم: إن رسقل اهلل  طؿار

اقتؾقهؿ وإن »وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصإٓ كػرا قد سؿاهؿ رسقل اهلل  :أمرهؿ أن ٓ يؼتؾقا أحدا إٓ مـ قاتؾفؿ

وإكؿا أمر بابـ أبل سرح  ، بابـ أبل سرحوطبد اهلل ،طبد اهلل بـ خطؾ «وجدمتقهؿ حتت أستار الؽعبة

القحل فرجع مشركا ولحؼ بؿؽة فؽان يؼقل: لفؿ إين  ملسو هيلع هللا ىلصٕكف كان قد أسؾؿ فؽان يؽتب لرسقل اهلل 

وذلؽ أن  .فقؼقل: كعؿ ،فلققل لف: أو كذا أو كذا :كف لقلمرين أن أكتب لف الشلءإ :ٕصرفف كقػ شئت

: ملسو هيلع هللا ىلصفقؼقل لف رسقل اهلل  «طزيز حؽقؿ»لف: أو أكتب  فقؼقل« طؾقؿ حؾقؿ»كان يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 كلمها سقاء.

أن ابـ أبل سرح رجع إىل قريش  ،وقال ابـ إسحاق يف رواية إبراهقؿ بـ سعد طـف: حدثـل بعض طؾؿائـا

وجئت بؿثؾ ما يليت بف إكف لقؼقل الشلء وأصرفف إىل  ،فؼال: واهلل لق أشاء لؼؾت كؿا يؼقل محؿد

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ػقف أكزل اهلل تعاىل: شلء فقؼقل: أصبت ف

 بؼتؾف. ملسو هيلع هللا ىلصفؾذلؽ أمر رسقل اهلل  ﴾ھ 

 (:119يف )ص قال شقخ اإلسلم 

بلكف كان يتعؾؿ مـفؿا افتراء  ملسو هيلع هللا ىلصواطؾؿ أن افتراء ابـ أبل سرح والؽاتب أخر الـصراين طىل رسقل اهلل 

 أن أكتب لف الشلء فلققل لف أو كذا أو كذا إين ٕصرفف كقػ شئت إكف لقلمرين)وكذلؽ ققلف:  ضاهر.

وٓ يلمره أن يؽتب قرآكا إٓ ما  ،بف إٓ ما أكزلف اهللؽتِ كان ٓ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصفرية ضاهرة فنن الـبل  (فقؼقل كعؿ

 بؾ يـصرف كؿا يشاء اهلل. ،وٓ يـصرف لف كقػ شاء ،أوحاه اهلل إلقف

وإن محؿدا إذا  ،ك إل كؿا يقحك إىل محؿدهذا الذي كتبت يقح ،شئُت  إين ٕكتب لف ما) وكذلؽ ققلف:

وٓ كان  ،ؽتبف ما شاءمل يؽـ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصفرية ضاهرة فنن الـبل  (فنين سلكزل مثؾ ما أكزل اهلل :كان يتعؾؿ مـل

 ء.ليقحك إلقف ش

وطىل هذا آفتراء حاق بف  ،مـ هذا الؼبقؾ (ما يدري محؿد إٓ ما كتبت لف)وكذلؽ ققل الـصراين: 

 العؼاب. واستقجب ،العذاب

كعؿ ربؿا كان  .كان يؼقل: ما يدري محؿد إٓ ما كتبت لف أن الـصراين الصحقحيبقـ ذلؽ أن الذي يف 

طىل كتابتف مع ما  ملسو هيلع هللا ىلصفظـ أن طؿدة الـبل  :ويغقره ويزيده ويـؼصف ملسو هيلع هللا ىلصهق يؽتب غقر ما يؼقلف الـبل 

 ،وأكف ٓ يغسؾف الؿاء ،ا العؾؿومل يدر أن كتاب اهلل آيات بقـات يف صدور الذيـ أوتق ،فقف مـ التبديؾ

وأن  ،فل يـسك إٓ ما شاء اهلل مؿا يريد رفعف وكسخ تلوتف :وأن اهلل يؼرئ كبقف ،وأن اهلل حافظ لف

إذا كزل طؾقف آية أقرأها لعدد مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوأن الـبل  ،بالؼرآن كؾ طام ملسو هيلع هللا ىلصجبريؾ كان يعارض الـبل 

  ه.ايتقاتر كؼؾ أية هبؿ ،الؿسؾؿقـ
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قد أسؾؿ قبؾ أن يجلء  ،وإن أسؾؿ وذكركا أكف كان قد جاءه مسؾؿا تائبا ،الساب يؼتؾ

أكف قد  ملسو هيلع هللا ىلصوقد طؾؿ الـبل  ،جاء يريد اإلسلمأو قد  ،إلقف كؿا رويـاه طـ غقر واحد

 ثؿ كػ طـف اكتظار أن يؼقم إلقف رجؾ فقؼتؾف. ،جاء يريد اإلسلم

بؾ يجقز قتؾف  ،وهذا كص يف أن مثؾ هذا الؿرتد الطاطـ ٓ يجب قبقل تقبتف

وهـا مـ وجقه أخرى أن الذي  ،وقد قرركا هذا فقؿا مضك ،وإن جاء تائبا وإن تاب

وأن باإلسلم والتقبة اكؿحك  ،طـف ٓ مجرد إسلمف ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل طصؿ دمف طػق رس

ولقس لألمة أن  ،ملسو هيلع هللا ىلصوالعػق بطؾ بؿقتف  ،احتؼـ الدم ملسو هيلع هللا ىلصاإلثؿ وبعػق رسقل اهلل 

طـ حؼف وامتـاطف مـ بقعتف حتك يؼقم إلقف بعض الؼقم فقؼتؾف كص يف جقاز  يعػقا

 قتؾف وإن جاء تائبا.

ا طىل أن كعصؿ دم مـ سب وتاب بعد فؾقس دلقل لـ :وأما طصؿة دمف بعد ذلؽ

قد كان يعػق طؿـ سبف مؿـ ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصأن قدركا طؾقف ٕكا قد بقـا مـ غقر وجف أن الـبل 

طـف وقد ذكركا  ملسو هيلع هللا ىلصخلف بقـ إمة يف وجقب قتؾف إذا فعؾ ذلؽ وتعذر طػق الـبل 

ٕكف كان مسؾؿا فارتد وكان  :أيضا أن حديث طبد اهلل بـ خطؾ يدل طىل قتؾ الساب

 جقه فؼتؾ مـ غقر استتابة.يف

وأثر أبل بؽر يف قتؾ مـ آذاه يف  ،وأيضا فؿا تؼدم مـ حديث أكس الؿرفقع

جؾ أكف كقع مـ إذى ولذلؽ وما ذاك إٓ ٕ ،(1)أزواجف وسراريف مـ غقر استتابة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِر ، َقاَل: ( طـ أكس 2781) صحقح مسؾؿراين يف قؾت: حديث الـص = ـْ َبـِل الـَّجَّ
َكاَن مِـَّا َرُجٌؾ مِ

  ،َقْد َقَرَأ اْلَبَؼَرَة َوآَل ِطْؿَرانَ 
ِ
، َفاْكَطَؾَؼ َهاِرًبا َحتَّك َلِحَؼ بَِلْهِؾ اْلؽَِتاِب، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َيْؽُتُب لَِرُسقِل اهلل

ٍد َفُلْطِجُبقا بِِف، َفَؿا َلبَِث َأْن َقَصَؿ اهلُل ُطـَُؼُف فِقِفْؿ، َفَحَػُروا َلُف َفَرَفُعقُه، َقاُلقا: َهَذا قَ  ْد َكاَن َيْؽُتُب لُِؿَحؿَّ

َْرُض َقْد َكَبَذْتُف َطَؾك َوْجِفَفا، ُثؿَّ َطاُدوا َفَحَػُروا َلُف، َفَقاَرْوُه َفَلْصَبَحِت  ْٕ َْرُض َقْد َفَقاَرْوُه، َفَلْصَبَحِت ا ْٕ ا

َْرُض َقْد َكَبَذْتُف َطَؾك َوْجِفَفا، كَ  ْٕ َفَتَرُكقُه َبَذْتُف َطَؾك َوْجِفَفا، ُثؿَّ َطاُدوا َفَحَػُروا َلُف، َفَقاَرْوُه َفَلْصَبَحِت ا

 .َمـُْبقًذا

كؿا يف الصارم الؿسؾقل  الردة والػتقحذكره سقػ بـ طؿر التؿقؿل يف كتاب  :ضعقػ جًدا (1)

وكان أمقرا طىل القؿامة  ،ورفع إىل الؿفاجر يعـل الؿفاجر بـ أبل أمقة طـ شققخف قال:(، 299)ص

وغـت إخرى  ،فؼطع يدها وكزع ثـقتقفا ملسو هيلع هللا ىلصوكقاحقفا امرأتان مغـقتان غـت إحدامها بشتؿ الـبل 

 الذي سرت بف يف الؿرأة التل  لفؽتب إلقف أبق بؽر: بؾغـ ،فؼطع يدها وكزع ثـقتقفا :هبجاء الؿسؾؿقـ
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 ،اهلل ومعؾقم أن السب أشد أذى مـف بدلقؾ أن السب يحرم مـف ومـ غقره حرمف

ووجقب  ،وإكؿا ذاك مبالغة يف تحريؿ ما يمذيف ،ملسو هيلع هللا ىلصم إٓ مـف وكؽاح إزواج ٓ يحر

 قتؾ مـ يمذيف أي أذى كان مـ غقر استتابة.

أمر بؼتؾ الـسقة الليت كـ يمذيـف بللسـتفـ بالفجاء مع أماكف  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضا فنكف 

لعامة أهؾ البؾد ومع أن قتؾ الؿرأة ٓ يجقز إٓ أن تػعؾ ما يقجب الؼتؾ ومل يستتب 

والؽافرة الحربقة مـ الـساء ٓ تؼتؾ إن مل تؼاتؾ  ،حقـ قتؾ مـ قتؾواحدة مـفـ 

وهمٓء الـسقة قتؾـ مـ غقر أن يؼاتؾـ ومل يستتبـ  ،والؿرتدة ٓ تؼتؾ حتك تستتاب

فنن صدور ذلؽ طـ مسؾؿة  :فعؾؿ أن قتؾ مـ فعؾ مثؾ فعؾفـ جائز بدون استتابة

 أو معاهدة أطظؿ مـ صدوره طـ حربقة.

 : ثؿ قال 

فرققا بقـ الساب  ملسو هيلع هللا ىلصيضا ما اطتؿده اإلمام أمحد مـ أن أصحاب رسقل اهلل وأ

واستتابقا الثاين وأمروا باستتابتف  ،وبقـ الؿرتد الؿجرد فؼتؾقا إول مـ غقر استتابة

وذلؽ أكف قد ثبت أهنؿ قتؾقا سابف وقد تؼدم ذكر بعض ذلؽ مع أكف قد تؼدم طـفؿ 

فثبت بذلؽ أهنؿ كاكقا ٓ يؼبؾقن  :باستتابتف ويلمرون ،أهنؿ كاكقا يستتقبقن الؿرتد

فنكف طىل  :ٕن تقبتف لق قبؾت لشرطت استتابتف كالؿرتد :تقبة مـ يسبف مـ الؿسؾؿقـ

 .هذا الؼقل كقع مـ الؿرتديـ

ٓ يدل ذلؽ طىل أن الؽافر الساب ٓ يسؼط طـف  ومـ خص الؿسؾؿ بذلؽ قال:

ة مع أن إسلمف يسؼط طـف الؼتؾ إسلمف الؼتؾ فنن الحربل يؼتؾ مـ غقر استتاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕن حد إكبقاء لقس يشبف  :فؾقٓ ما قد سبؼتـل ٕمرتؽ بؼتؾفا :ملسو هيلع هللا ىلصبشتؿ الـبل تغـت وزمرت  =

 ففق مرتد أو معاهد ففق محارب غادر. ،فؿـ تعاصك ذلؽ مـ مسؾؿ :الحدود

أكؽ قطعت يد امرأة يف أن تغـت  لوكتب إلقف أبق بؽر يف التل تغـت يف هبجاء الؿسؾؿقـ: أما بعد فنكف بؾغـ

دون الؿثؾة وإن كاكت ذمقة  اإلسلم فلدب لفنن كاكت مؿـ تدط :ثـقتقفا هبجاء الؿسؾؿقـ وكزطت

مؽروهؽ  ولق كـت تؼدمت إلقؽ يف مثؾ هذا لبؾغت ،فؾعؿري لؿا صػحت طـف مـ الشرك أطظؿ

 هافنهنا ملثؿ ومـػرة إٓ يف قصاص. :وإياك يف الؿثؾة يف الـاس ،فاقبؾ الدطة

 جفقلقن، وهق معضؾ.قؾت: سقػ بـ طؿر التؿقؿل متروك، ومشايخف م
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إمجاطا ومل يبؾغـا طـ أحد مـ الصحابة أكف أمر باستتابة الساب إٓ ما روى طـ ابـ 

أيؿا مسؾؿ سب اهلل أو سب أحدا مـ ) إسـاد الحديث طـف مؼال ولػظف: ويف ،طباس

وهذا  (1) (وهل ردة يستتاب فنن رجع وإٓ قتؾ ملسو هيلع هللا ىلصإكبقاء فؼد كذب برسقل اهلل 

أكف لقس بـبل أٓ طىل  وسبف بـاءً  ،واهلل أطؾؿ فقؿـ كذب بـبقة شخص مـ إكبقاء

وٓ ريب أن مـ كذب بـبقة بعض  (ملسو هيلع هللا ىلصبرسقل اهلل  فؼد كذب)ترى إىل ققلف: 

 :ؾت تقبتف كؿـ كذب ببعض آيات الؼرآنثؿ تاب قب ،إكبقاء وسبف بـاء طىل ذلؽ

ففق كالؿرتد أما مـ كان يظفر اإلقرار بـبقة الـبل ثؿ أضفر سبف  :فنن هذا أضفر أمره

 ففذا هق مسللتـا.

تقبة  ملسو هيلع هللا ىلصلقس لؼاذف أزواج الـبل )أكا قد رويـا طـف أكف كان يؼقل: يميد هذا 

فعؾؿ أن  ملسو هيلع هللا ىلصومعؾقم أن ذلؽ رطاية لحؼ رسقل اهلل  (2) (ف غقرهـ لف تقبةوقاذ

وأن وجف الرواية إخرى طـف إن  ،وقاذفف ٓ تقبة لف ملسو هيلع هللا ىلصمذهبف أن ساب الـبل 

 صحت ما ذكركاه أو كحقه.

وأيضا فنن سبف أو شتؿف مؿـ يظفر اإلقرار بـبقتف دلقؾ طىل فساد اطتؼاده وكػره 

فنن مـ وقر اإليؿان يف قؾبف  :اكة بف وآستخػاف بحرمتفبف بؾ هق دلقؾ طىل آستف

وقد كان مـ  ،واإليؿان مقجب إلكرامف وإجللف مل يتصقر مـف ذمف وسبف والـؼص بف

كان كؿا روي طـ ابـ طباس قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأقبح الؿـافؼقـ كػاقا مـ يستخػ بشتؿ الـبل 

ؿقـ قد كان جالسا يف ضؾ حجرة مـ حجر كسائف يف كػر مـ الؿسؾ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

فجاء  .فل تؽؾؿقه ،فؼال: سقلتقؽؿ إكسان يـظر بعقـ شقطان ،تؼؾص طـفؿ الظؾ

( مـ صريؼ 285ص) الصارم الؿسؾقلكؿا يف  مسائؾف ٕمحدأخرجف حرب يف ضعقػ:  (1)

 بف. بـ أبل سؾقؿ، طـ مجاهد، طـ ابـ طباس  لقث

 .وهذا إسـاٌد ضعقػ: لضعػ لقث بـ أبل سؾقؿ 

والطبراين  (،1/338(، وطؿر بـ شبة )23أخرجف ابـ جرير يف تػسقره )سقرة الـقر/آية ضعقػ: (2)

امِ ( مـ صريؼ 23/153يف الؿعجؿ الؽبقر ) ـِ َطبَّاسٍ بـ حقشب اْلَعقَّ ـِ اْب ـْ َبـِل َأَسٍد، َط
ـْ َشْقٍخ مِ  ، َط

.  بف. وهذا إسـاد ضعقػ: فقف راٍو مل يسؿَّ



 58     ـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُ  

 
فؼال: طلم تشتؿـل أكت وفلن وفلن؟ دطاهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصرجؾ أزرق فدطاه الـبل 

إلقف فلكزل اهلل تبارك وتعاىل:  بلسؿائفؿ فاكطؾؼ فجاء هبؿ فحؾػقا لف واطتذروا

 ،بق مسعقد بـ الػراتأية رواه أ {<A}التوبة: [ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿

 [ ى ى ې ې ې ې﴿ صحقحف وقال: فلكزل اهلل تعاىل ورواه الحاكؿ يف

 .(1)أية {@9}ادجادلة:

فنضفار اإلقرار برسالتف بعد ذلؽ ٓ يدل طىل  :وإذا ثبت أكف كافر مستفقـ بف

زوال الؽػر وآستفاكة ٕن الظاهر إكؿا يؽقن دلقل صحقحا معتؿدا إذا مل يثبت أن 

صـ بخلفف فنذا قام دلقؾ طىل الباصـ مل يؾتػت إىل ضاهر قد طؾؿ أن الباصـ البا

 بخلفف.

وإن شفد  ،وهلذا اتػؼ العؾامء طؾك أكف ٓ جيقز لؾحاكؿ أن حيؽؿ بخالف طؾؿف

وكذلؽ  ،ف أن يحؽؿ بشفادهتؿ إذا مل يعؾؿ خلففاويجقز ل ،طـده بذلؽ العدول

مل  ل(هذا ابـ)أن يؼقل لؿـ هق أكبر مـف  ،قف مثؾأيضا لق أقر إقرارا طؾؿ أكف كاذب ف

وكذلؽ إدلة الشرطقة مثؾ خبر العدل  ،وٓ مقراثف باتػاق العؾؿاء ،يثبت كسبف

ن يؼقم دلقؾ أققى ومثؾ إمر والـفل والعؿقم والؼقاس يجب إتباطفا إٓ أ ،القاحد

 وكظائر هذا كثقرة. ،مـفا يدل طىل أن باصـفا مخالػ لظاهرها

هذا الرجؾ قد قام الدلقؾ طىل فساد طؼقدتف وتؽذيبف بف  فنذا طؾؿت هذا فـؼقل:

واستفاكتف لف فنضفاره اإلقرار برسالتف أن لقس فقف أكثر مؿا كان يظفره قبؾ هذا 

 .طتؿاد طؾقفوهذا الؼدر بطؾت دٓلتف فل يجقز آ

ومالؽ وأصحابف وهذه كؽتة مـ ٓ يؼبؾ تقبة الزكديؼ وهق مذهب أهؾ الؿديـة 

وهق إحدى الروايات  ،وهق الؿـصقر مـ الروايتقـ طـ أبل حـقػة ،والؾقث بـ سعد

 طـفؿا أكف يستتاب وهق الؿشفقر طـ الشافعل.طـ أمحد كصرها كثقر مـ أصحابف و

(، والضقاء يف الؿختارة 3795(، والحاكؿ )5919(، والبزار )2497أخرجف أمحد ) صحقح: (1)

 ده صحقح، وطـد هؿ مجقًعا ذكر آية الؿجادلة، ٓ آية التقبة.(، وإسـا181، و176)
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لؽـ إن تاب قبؾ أن أقتؾف قبؾت  ،وقال أبق يقسػ آخرا: أقتؾف مـ غقر استتابة

 وهذا أيضا الرواية الثالثة طـ أمحد. ،تقبتف

وطىل هذا الؿلخذ فنذا كان الساب قد تؽرر مـف السب وكحقه مؿا يدل طىل 

ستخػاف بحرمات اهلل وآستفاكة الؽػر اطتضد السبب بدٓٓت أخر مـ آ

بػرائض اهلل وكحق ذلؽ مـ دٓٓت الـػاق والزكديؼ كان ذلؽ أبؾغ يف ثبقت زكدقتف 

وما  ،ويف أن ٓ يؼبؾ مـف مجرد ما يظفر مـ اإلسلم مع ثبقت هذه إمقر ،وكػره

 :ويف أن ٓ يسؼط طـف الؼتؾ بؿا يظفر مـ اإلسلم ،يـبغل أن يتققػ يف قتؾ مثؾ هذا

فؽقػ تعطؾ الحدود بغقر  :إذ تقبة هذا بعد أخذه مل تجدد لف حآ مل تؽـ قبؾ ذلؽ

قبؾ رفعف إىل السؾطان ضفر مـف مـ إققال وإطؿال ما يدل  مقجب؟ كعؿ لق أكف

 مل يؼتؾ يف هذه الحال. :وكػ طـ ذلؽ ،طىل حسـ اإلسلم

ت التقبة مـ وطىل مثؾ هذا ومـ هق أخػ مـف مؿـ مل يظفر كػاقف قط تحؿؾ آيا

 اكتفك الؿراد بتؾخقص الـػاق وطىل إول تحؿؾ آيات إقامة الحد.

 (:51)رقؿ/ حىٌماءاخ اٌثاب ادلفرالعثقؿقـ كام يف  اإلمامقال 

مـ  اأحدً  وأ ملسو هيلع هللا ىلصل قسؽؿ أن مـ سب الرسول السائؾ: ذكرتؿ يف بعض درقيؼ

 ؟يؼتؾويؽػر  فنكفأصحابف 

ل قاب: أن مـ سب الرسقالص إمر لقس كذلؽ، إكؿاو :قال العثقؿقـ 

سب  قمـ الصحابة فال يؽػر، لؽـ ل امـ سب أحًد الذي يؽػر، أما  قه فنكف ملسو هيلع هللا ىلص

ع قضقمو، لؽـ الؽلم أن يؽػر فنكف قؾقاًل  اسبفؿ إٓ كػًر  وأ امً قالصحابة طؿ

اء قيؽػر، س فنكفل قسب الرسإذا  ل:قفـؼ .ملسو هيلع هللا ىلصل قن طـ سب الرسقاإلجابة سقؽ

 ڑ ڑ ژ]ل اهلل تعاىل: قيؽػر لؼ فنكف، امستفزئً  وأ امازًح  وأ اكان جادً 

-=<}التوبة:[ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ]تعاىل: ولف تبارك قبتف: لؼقب تؼبؾ تتاإذا  لؽـو {<<
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 لؽـ هؾ يسؼط طـف الؼتؾ؟ و. {;=}الزمر: [   ﮺

كافر  قهوسبف  ملسو هيلع هللا ىلصل قفقف تػصقؾ: إن كان الذي سب الرس اب ػًٍ ٘زا:ىاجل

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿لف تعاىل: قم ققٓ يؼتؾ: لعؿ فنكف :مل يسؾؿ بعد

 ،ال مسؾؿً قكان الذي سب الرسإذا  . أما{@;}األىفال: [ ھ ھ ھ ہ ہ

اجح الذي اختاره شقخ اإلسلم ل الرقالؼفنن  :ملسو هيلع هللا ىلصل قارتد بسبب سبف الرسو

 .ملسو هيلع هللا ىلصل قبالثلر لؾرس ابتف: أخذً قل تقتقؿقة أكف يؼتؾ مع قب ابـ

مل يؼتؾفؿ. وبتفؿ ققبؾ تو ملسو هيلع هللا ىلصل قا الرسقجد أكاس سبوإكف قد  قال قائؾ:فنن 

ـفؿ يف إذا طػا طو، ملسو هيلع هللا ىلصل ققؾـا: كعؿ. هذا صحقح، لؽـ الحؼ يف الؼتؾ لؿـ؟ لؾرس

تف ٓ كستطقع معرفة قإن شاء مل يؼتؾفؿ، لؽـ بعد موحقاتف فالحؼ لف، إن شاء قتؾفؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلصل قا مستحؼقـ لؾؼتؾ بسبفؿ الرسقكاكفنذا طـفؿ أم ٓ،  قل سقعػقإن كان الرس

اجب قتؾفؿ. ثؿ إن يف قتؾفؿ مصؾحة قالفنن  مل كعؾؿ أكف طػا طـفؿ،وحؼ آدمل،  قهو

كاكت إذا  بتفؿق، أما هؿ فؼد قبؾ اهلل تملسو هيلع هللا ىلصل قالرسكػ ألسـة غقرهؿ طـ سب  قهو

ل قالؼ قهذا هو، اا غدً قم ماتقا الققإذا مل يؼتؾوأمرهؿ إىل اهلل، و، اًح قبتفؿ كصقت

 الراجح يف هذه الؿسللة. 

ر يف قالؿشف قهو، ايؼتؾ كافرً وبتف قتاب فل تؼبؾ تإذا  يرى بعض العؾؿاء أكفو

لف، قرس وبة مـ سب اهلل أقٓ تؼبؾ تو: مٕغصاد ادلسرمذهب اإلمام أمحد، قال يف

جف قلة متك صدرت طىل القبة مؼبقاب: أن التقل ضعقػ: ٕن الصقلؽـ هذا الؼو

، يؼتؾ فنكفل قإن كان قد سب الرسوٓ يؼتؾ،  فنكفالصحقح، لؽـ إن كان سب اهلل 

 ؟!! ملسو هيلع هللا ىلصل قن: أيفؿا أطظؿ: سب اهلل، أم سب الرسقلقن فتؼقلعؾؽؿ تتعجبو

تاب مـ سب اهلل قبؾـا إذا  .. فؾؿاذانسب اهلل أطظؿ بل إشؽال، إذاب: ىاجل

 قتؾـاه؟ وبتف قل قبؾـا تقإذا تاب مـ سب الرسومل كؼتؾف، وبتف قت



 ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  
61 

 
ىل طـ كػسف أكف يسؼط قد أخبر اهلل تعاوتاب تاب اهلل طؾقف، وٕن مـ سب اهلل 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]حؼف فؼال: 

فـحـ كعؾؿ أن اهلل تعاىل قد  {;=}الزمر: [   ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

ل طػا طـف، قل فل كعؾؿ أن الرسقبتف مـ سب اهلل، أما مـ سب الرسقطػا طـف بت

 جف الػرق بقـفؿا.وذا ه ،حقـئٍذ يتعقـ قتؾفو

مل وبتف قثؿ تاب قبؾت ت ،لفقرس وأن مـ سب اهلل أ إىل ذهب بعض العؾامء:و

 ها.يؼتؾوبتف تؼبؾ قال يف الؿسللة ثلثة، أرجحفا أن تقيؼتؾ، فصارت إق

 بٝإ َا ًٜتخل ب٘.ٚبٝإ ايشب  9
 ق ادلصطفًىاٌشفا ترؼشَف دمكام يف اض قال الؼاضل طق

(7/471:) 

ـْ َسبَّ الـَّبِلَّ  اَك َأنَّ َجِؿقَع َم ُف َوإِيَّ َؼـَا الؾَّ َأْو َطاَبُف َأْو َأْلَحَؼ بِِف َكْؼًصا فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاْطَؾْؿ َوفَّ

َض بِِف َأوْ  ـْ ِخَصالِِف َأْو َطرَّ
َشبََّفُف بَِشْلٍء َطَؾك َصِريِؼ  َكْػِسِف َأْو َكَسبِِف، َأْو ِديـِِف َأْو َخْصَؾٍة مِ

ْزَراِء َطَؾْقِف، َأِو التَّْصِغقِر لَِشْلكِِف، َأِو اْلَغضِّ مِـُْف َواْلَعْقِب َلُف َفُفَق َسابٌّ لَ  بِّ َلُف َأِو اإْلِ  ُف.السَّ

َٓ َكْسَتثْـِل َفْصًل مِ  ابِّ ُيْؼَتُؾ َكَؿا ُكَبقِّـُُف. َو ـْ ُفُصقِل َهَذا َواْلُحْؽُؿ فِقِف ُحْؽُؿ السَّ

َٓ َكْؿَتِري فِقِف َتْصِريًحا َكاَن َأْو َتْؾِقيًحا.  اْلَباِب َطَؾك َهَذا اْلَؿْؼِصِد، َو

َٓ َيؾِقُؼ  ًة َلُف، َأْو َكَسَب إَِلْقِف َما  ـْ َلَعـَُف َأْو َدَطا َطَؾْقِف، َأْو َتَؿـَّك َمَضرَّ َوَكَذلَِؽ َم

، مِّ ـَ اْلَؽَلِم، َوَهْجرٍ  بَِؿـِْصبِِف َطَؾك َصِريِؼ الذَّ
 ،َأْو َطَبَث فِل ِجَفتِِف اْلَعِزيَزِة بُِسْخٍػ مِ

ـَ اْلَبَلِء َواْلِؿْحـَِة َطَؾْقِف، َأْو  ومـؽر مـ الؼقل وزور. أو
ا َجَرى مِ َطقََّرُه بَِشْلٍء مِؿَّ

ِة اْلَجائَِزِة َواْلَؿْعُفقَدِة َلدَ  ـَ َغَؿَصُف بَِبْعِض اْلَعَقاِرِض اْلبََشِريَّ
ُف إِْجَؿاٌع مِ ْيِف، َوَهَذا ُكؾُّ

َحاَبِة  ـْ َلُدِن الصَّ
ِة اْلَػْتَقى مِ  ه.اجرا ِرْضَقاُن الؾَِّف طؾقفؿ إىل هؾؿاْلُعَؾَؿاِء َوَأئِؿَّ
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َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:577)ص ِيىاٌٖصاس

كحـ و ،كؾ كػر سبا إن مل يؽـوكػر  قفف :شتؿ يبقح الدموقد ثبت أن كؾ سب 

 كذكر طبارات العؾؿاء يف هذه الؿسللة: 

كافرا ـ فعؾقف  وتـؼصف ـ مسؾؿا كان أ وأ ملسو هيلع هللا ىلصكؾ مـ شتؿ الـبل  قال اإلمام أمحد: 

  .ٓ يستتابورأى أن يؼتؾ و ،الؼتؾ

تعاىل فعؾقف وكؾ مـ ذكر شقئا يعرض بذكر الرب سبحاكف ضع آخر: ققال يف مو 

 .هذا مذهب أهؾ الؿديـةوكافرا  والؼتؾ مسؾؿا كان أ

جب لؾؼتؾ قم قهو ،ردة ملسو هيلع هللا ىلصلف قسب رسوقال أصحابـا: التعريض بسب اهلل و 

جب لؾؼتؾ قمـ مجؾة سبف الؿ ملسو هيلع هللا ىلصٓ يختؾػ أصحابـا أن قذف أم الـبل و ،كالتصريح

ل بلن قيف طبارة بعضفؿ إصلق الؼو ،ضل إىل الؼدح يف كسبفػٕن ذلؽ ي :أغؾظو

ن مرادهؿ بالسب هـا قيـبغل أن يؽوكافرا  وكان أ يؼتؾ مسؾؿا ملسو هيلع هللا ىلصمـ سب أم الـبل 

  ملسو هيلع هللا ىلصر لؿا فقف مـ سب الـبل قالؼذف كؿا صرح بف الجؿف

قال ابـ  .مل يستتبوقتؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابـ الؼاسؿ طـ مالؽ: مـ سب الـبل و 

  .ققرهققد فرض اهلل تو ،يؼتؾ كالزكديؼ فنكف :تـؼصف وطابف أ وشتؿف أ والؼاسؿ: أ

 ،شتؿف وأ ،ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قمـ سب رس ة الؿدكققـ طـف:ايوكذلؽ قال مالؽ يف رو 

 .ٓ يستتابو ،كافرا وقتؾ مسؾؿا كان أ :تـؼصف وأ ،طابف وأ

 برده ـ  يوروـ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ قال إن رداء الـبل  :هب طـ مالؽ أكف قالوى ابـ ورو 

 .أراد طقبف قتؾو، سخو

يؾ قبالى بعض الؿالؽقة إمجاع العؾؿاء طىل أن مـ دطا طىل كبل مـ إكبقاء ورو 

 .ه أكف يؼتؾ بل استتابةوبشلء مـ الؿؽر وأ

 .كذبف: إكف مرتد وبرئ مـف أ وأصحابف فقؿـ تـؼصف أوحـقػة  قكذلؽ قال أبو 

 قفف :بؿا فقف استفاكة ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قكذلؽ قال أصحاب الشافعل: كؾ مـ تعرض لرسو

 ة ؟ بقيسؼط بالت وهؾ يتحتؿ قتؾف أو ،آستفاكة بالـبل كػرفنن  كالسب الصريح
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 .قد كص الشافعل طىل هذا الؿعـكو ،جفقـقطىل ال

ائػ طىل أن التـؼص لف كػر مبقح قص العؾؿاء مـ مجقع الطقفؼد اتػؼت كص

ٓ فرق يف ذلؽ بقـ أن يؼصد طقبف و ،هؿ يف استتابتف طىل ما تؼدم مـ الخلفولؾدم 

زل ٓ يؼصد شقئا مـ ذلؽ بؾ يف وأ ،د شلء آخر حصؾ السب تبعا لفقلؽـ الؿؼص

 .يػعؾ غقر ذلؽ  وأ ،يؿزحو

الرجؾ يتؽؾؿ فنن  :ل كػسف سباقكان الؼإذا  ففذا كؾف يشترك يف هذا الحؽؿ 

ي هبا يف الـار أبعد مؿا بقـ قبالؽؾؿة مـ سخط اهلل تعاىل ما يظـ أن تبؾغ ما بؾغت يف

 قهو ،لفقرسوفؼد آذى اهلل  :تـؼص لفوسب  قما ه :مـ قالو ،الؿغربوالؿشرق 

إن مل يؼصد أذاهؿ أمل و ،يف كػسف أذى قل الذي هقيمذي بف الـاس مـ الؼذ بؿا قملخ

فؼال اهلل تعاىل:  {=<}التوبة: [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ا: قتسؿع إىل الذيـ قال

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]

  .{<<}التوبة: [   ڻ ڻ ڻ

 وحؽؿ مـ حؽؿف أ وأ ملسو هيلع هللا ىلصهذا مثؾ مـ يغضب فقذكر لف حديث طـ الـبل و 

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻﴿قد قال تعاىل: و ،ذلؽ قكحويؼبح وفقعؾـ  :ـتفيدطك إىل س

          ﯁ ﯀ ﮿

 .[ {=<}النساء: [    

سفؿ قا يف كػوثؿ ٓ يجد ،هقن حتك يحؽؿقفلقسؿ سبحاكف بـػسف أهنؿ ٓ يممـ 

حتك  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قحرج لذكر رسو ،فؿـ شاجر غقره يف حؽؿ ،حرجا مـ حؽؿف

فنن  ،ده رد الخصؿقٓ يعذر بلن مؼصو ،بـص التـزيؾكافر  قفف :أفحش فقف مـطؼف

ن قحتك يؽو ،امهاقلف أحب إلقف مؿا سقرسون اهلل قالرجؾ ٓ يممـ حتك يؽ

 .الـاس أمجعقـوالده وولده ول أحب إلقف مـ قالرس
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ل ققو (1) (جف اللوإن هذه لؼسؿة ما أريد هبا )ل الؼائؾ: قمـ هذا الباب قو 

فنن  :(2) (أن كان ابـ طؿتؽ)ل ذلؽ إكصاري: ققو (لفنكؽ مل تعد :طدلا)أخر: 

لذلؽ و ،ٕكف ابـ طؿتف :إكؿا حؽؿ لؾزبقر ملسو هيلع هللا ىلصزطؿ أن الـبل  هذا كػر محض حقث

ا يف أكػسفؿ حرجا مـ ون حتك ٓ يجدقأقسؿ أهنؿ ٓ يممـوأية أكزل اهلل تعاىل هذه 

ة ما أريد هبا إن هذه لؼسؿ)كؿا طػا طـ الذي قال:  ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا طػا طـف الـبل وحؽؿف 

أكف قتؾ   قد ذكركا طـ طؿرو (،طدل فنكؽ مل تعدلا)طـ الذي قال: و (جف اللو

 ؟ (3)ففؽقػ بؿـ صعـ يف حؽؿ :افؼتفقفـزل الؼرآن بؿ ملسو هيلع هللا ىلصبحؽؿ الـبل  يرض رجل مل

بعض أصحاب الشافعل ـ أن وقد ذكر صائػة مـ الػؼفاء ـ مـفؿ ابـ طؼقؾ و 

 غقر ٕن التعزير ملسو هيلع هللا ىلصمـ قال: مل يعزره الـبل  ثؿ مـفؿ ،بتف التعزيرقهذا كان طؼ

ال: طاقبف بلن أمر الزبقر مـفؿ مـ قو .ٕن الحؼ لف :مـفؿ مـ قال: طػا طـفو .اجبو

 .ثؿ يحبس الؿاء حتك يرجع إىل الجدر ل،أن يسؼ

ٓ يستريب مـ تلمؾ يف أن هذا كان يستحؼ الؼتؾ بعد كص وال ردية قهذه أقو

 .لقس بؿممـ :بؿثؾ حالف قالؼرآن أن مـ ه

جب لؾؼتؾ قـ م تعريضا وإذا ثبت أن كؾ سب ـ تصريحا أو :ثؿ قال  

الؽػر الذي و ،بةقبف الػرق بقـ السب الذي ٓ يؼبؾ مـف الت لفالذي يجب أن يعتـ

لف قرسوالسـة باسؿ أذى اهلل وهذا الحؽؿ قد كقط يف الؽتاب  ل:قبة فـؼقتؼبؾ مـف الت

الػؼفاء وكذلؽ جاء يف ألػاظ الصحابة وب السويف بعض إحاديث ذكر الشتؿ و

البحر والسؿاء ومل يؽـ لف حد يف الؾغة كاسؿ إرض إذا  آسؿوالشتؿ وذكر السب 

 فنكفالؽػر و يؿاناإلوالحج والزكاة وٓ يف الشرع كاسؿ الصلة والؼؿر والشؿس و

ها فقجب قكحوالؽري والرهـ والبقع والحرز ويرجع يف حده إىل العرف كالؼبض 

 .( طـ طبد اهلل بـ مسعقد 1962(، ومسؾؿ )3159أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ طبد اهلل بـ الزبقر 2357(، ومسؾؿ )2359أخرجف البخاري ) (2)

 تؼدم تخريجف قريًبا. حسـ: (3)
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 وطقبا أ واكتؼاصا أوالسب إىل العرف فؿا طده أهؾ العرف سبا وأن يرجع إذى 

 .السب مـ قفذلؽ ف قكحوصعـا 

حؽؿ صاحبف حؽؿ الؿرتد  ،سببن لقس قفقؽ :كػر بف قما مل يؽـ كذلؽ ففو

إن مل يؽـ و ملسو هيلع هللا ىلصأذى لؾـبل وا ن سبًّ قالؿعتبر أن يؽو ،زكدقة قففإٓ و إن كان مظفرا لف

  .أذى لغقرهوسبا 

ه قجقجف مـ القحدا بوجب تعزيرا أوأ ملسو هيلع هللا ىلصققؾ لغقر الـبل  قفعىل هذا كؾ ما ل 

ر التل تؼدم التـبقف قغقرمها مـ الصوالؾعـ وكالؼذف  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  سب مـ باب فنكف

 .طؾقفا

تف قمل يتضؿـ إٓ بؿجرد طدم التصديؼ بـبفنن  ةقبالؼدح يف الـب صما يختأما و

 مـ قفف :استفاكة مع طدم التصديؼوإن كان فقف استخػاف و ،كػر محض قفف

 .السب

 ،الردة الؿحضةمـ  وأ هـا مسائؾ اجتفادية يتردد الػؼفاء هؾ هل مـ السبو

 قففإٓ و زكديؼ حؽؿف الزكديؼ قاستسر بف صاحبف فففنن  ثؿ ما ثبت أكف لقس بسب

 .ضعفقاع بقـفا لقس هذا مقاستؼصاء إكومرتد محض 

كػره بف ٓ يـؼض فنن  :بقـ سبفود كػره بف أما الذمل فقجب التػريؼ بقـ مجر

 فنكفأما سبف لف و ،ٕكا صالحـاهؿ طىل هذا :ٓ يبقح دم الؿعاهد بآتػاقو ،العفد

 .جب الؼتؾ كؿا تؼدمقيو ،يـؼض العفد

ٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلصجب إقرارهؿ طىل تؽذيب الـبل قيعىل: طؼد إمان ي ققال الؼاضل أب 

 ه.اسبفؿ لفوطىل شتؿفؿ 

َِ ادَلِسٍُىِيَكاَم فِْل إِلْسالِم َقاَل َشْقُخ او  (:566)ص اٌٖصاس

: الؽلم الذي يؼصد بف آكتؼاص قالسب الذي ذكركا حؽؿف مـ الؿسؾؿ ه

ل الـاس طىل اختلف اطتؼاداهتؿ قما يػفؿ مـف السب يف طؼ قهو ،آستخػافو
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 ے ھ ھ﴿لف تعاىل: قالذي دل طؾقف ق قهو ،هقكحوالتؼبقح وؾعـ لكا

 .{@98}األىعام: [ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

لؽـ مـ  ،الحؽؿوا يف الحؼقؼة فلما ما كان سبًّ  ،ه بف إلسـةقففذا أطظؿ ما تػ 

ٓ تعققب ويظـ أن لقس فقف اكتؼاص و ،حؼاوابا قيراه صو ،الـاس مـ يعتؼده ديـا

الؿـافؼ  وأ ،حؽؿ صاحبف إما حؽؿ الؿرتد الؿظفر لؾردة ،ع مـ الؽػرقففذا ك

 ه.ااقالؿبطـ لؾـػ

 تهًِ يف عسض٘؟ٚبعض َٔ آذاٙ َٔ املٓافكني  ملسو هيلع هللا ىلصَشأي١: ملاذا مل ٜكتٌ ايٓيب  :
 (:7/496) اٌشفايف قال الؼاضل طقاض 

هذا و .(1) (السام طؾقؽؿ)دي الذي قال لف: قالقف ملسو هيلع هللا ىلصقؾت: فؾؿ مل يؼتؾ الـبل فنن  

قد و. (2) (اللجف وإن هذه لؼسؿة ما أريد هبا )ٓ قتؾ أخر الذي قال لف: و. دطاء طؾقف

ٓ قتؾ و .سك بلكثر مـ هذا فصبرقذي موقال: قد أو ،مـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصتلذى الـبل 

 ؟كف يف أكثر إحقانوا يمذقالؿـافؼقـ الذيـ كاك

، ل اإلسلم يستللػ طؾقف الـاسوكان أ ملسو هيلع هللا ىلصإياك ـ أن الـبل وفؼـا اهلل وفاطؾؿ ـ  

 :لقيؼو ،داريفؿيوؿ هبقيزيـف يف قؾو ،يؿانيحبب إلقفؿ اإلو ،هبؿقيؿقؾ قؾو

ا وٓ تعسروا ويسر»ل: قيؼو ،(3)«ا مـػريـقمل تبعثوإكام بعثتؿ مبشريـ »ٕصحابف: 

 .(5)«أصحابفحدث الـاس أن حمؿدا يؼتؾ ٓ يت» :لقيؼو ، (4)«اوٓ تـػروا قسؽـو

 ،طـفؿ ليغضو ،يجؿؾ صحبتفؿو ،الؿـافؼقـويداري الؽػار  ملسو هيلع هللا ىلصكان و

كان و ،م الصبر لفؿ طؾقفقز لـا الققيصبر طىل جػائفؿ ما ٓ يجو ،يحتؿؾ مـ أذاهؿو

 ۈ ۆ ۆ ]تعاىل:  فؼال .بذلؽ أمره اهلل تعاىلو ،اإلحسانويرفؼفؿ بالعطاء 

 .ائشة ( طـ ط2165(، ومسؾؿ )6924أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ طبد اهلل بـ مسعقد 1962(، ومسؾؿ )3159أخرجف البخاري ) (2)

ـَ »بؾػظ:  (، طـ أبل هريرة 229أخرجف البخاري ) (3) ِري ـَ َوَلْؿ ُتْبَعثُقا ُمَعسِّ ِري  «.َفنِكََّؿا ُبِعْثُتْؿ ُمَقسِّ

 .( طـ أكس 1734(، ومسؾؿ )6125أخرجف البخاري ) (4)

 .( طـ جابر بـ طبد اهلل 2584(، ومسؾؿ )4995أخرجف البخاري ) (5)
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 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 .{;9}ادائدة: [ ائ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿قال تعاىل: و

 .{>;}فصلت: [ ڱ ڱ

فؾؿا استؼر  ،مجع الؽؾؿة طؾقفو ،ل اإلسلموذلؽ لحاجة الـاس لؾتللػ أو

مـ واشتفر أمره كػعؾف بابـ خطؾ وأضفره اهلل طىل الديـ كؾف قتؾ مـ قدر طؾقف و

غؾبف مؿـ مل يـظؿف  وغقرهؿ أود قمـ أمؽـف قتؾف غقؾة مـ يفو ،م الػتحقفد بؼتؾف يط

لف مؿـ كان يمذيف كابـ  يؿانري اإلفآكخراط يف مجؾة مظوقبؾ سؾؽ صحبتف 

 .طؼبةوالـضر وأبل رافع وإشرف 

غقرمها مؿـ و ىابـ الزبعرواهؿ كؽعب بـ زهقر قدم مجاطة س هدركذلؽ و

  .ه مسؾؿقـقلؼوديفؿ ا بليقآذاه حتك ألؼ

أكثر تؾؽ الؽؾؿات إكؿا و ،طىل الظاهر ملسو هيلع هللا ىلصحؽؿف و ،اصـ الؿـافؼقـ مستترةقبو

هنا ويـؽروكؿقت إذا  ن طؾقفاقيحؾػو ،مع أمثالفولفا الؼائؾ مـفؿ خػقة قكان يؼ

كان مع هذا يطؿع يف فقئتفؿ و ،ا كؾؿة الؽػرقلؼد قالوا قن باهلل ما قالقيحؾػو

ا قلوهتؿ كؿا صبر أقجػوطىل هـاهتؿ  ملسو هيلع هللا ىلصبتفؿ فقصبر قتوطفؿ إىل اإلسلم قرجو

أخؾص سرا كؿا أضفر و ،العزم مـ الرسؾ حتك فاء كثقر مـفؿ باصـا كؿا فاء ضاهرا

كصار كؿا أومحاة وان قأطوزراء وقام مـفؿ لؾديـ و ،كػع اهلل بعد بؽثقر مـفؿوجفرا 

  .جاءت بف إخبار

قال: لعؾف مل يثبت و، السمالهبذا أجاب بعض أئؿتـا رمحفؿ اهلل طـ هذا و 

مـ مل يصؾ رتبة الشفادة يف مثؾ و ،احدقإكؿا كؼؾف الو ،الفؿ ما رفعقمـ أق ملسو هيلع هللا ىلص طـده

  .الدماء ٓ تستباح إٓ بعدلقـو ،امرأة وطبد أ وأ لب مـ صبهذا البا

ه أٓ ترى قمل يبقـو ،ا ألسـتفؿقوأهنؿ لو ،د مـ السلمقطىل هذا يحؿؾ أمر القفو 

لفذا و ،كان صرح بذلؽ مل تـػرد بعؾؿف قلو ، ف طائشةكقػ كبفت طؾق
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خقاكتفؿ يف ذلؽ لقا وقؾة صدقفؿ يف سلمفؿ و ،أصحابف طىل فعؾفؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كبف

ل: السام قفنكام يؼ :هؿأحُد  ؿَ سؾَّ إذا  دقإن القف»صعـا يف الديـ فؼال: وبللسـتفؿ 

 .(1)«ا: طؾقؽؿقلقفؼ :طؾقؽؿ

مل يؼتؾ الؿـافؼقـ بعؾؿف  ملسو هيلع هللا ىلصأصحابـا البغداديقـ: إن الـبل  كذلؽ قال بعضو 

 .مل يلت أكف قامت بقـة طىل كػاقفؿ فؾذلؽ تركفؿو ،فقفؿ

إن كان مـ و ،يؿاناإلوضاهرهؿ اإلسلم و ،باصـاوا إمر كان سرًّ فنن  :أيضاو 

مل يتؿقز بعد الخبقث و ،هؿ باإلسلمالـاس قريب طفدو ،ارقالجوأهؾ الذمة بالعفد 

  .مـ الطقب

ن مـ يتفؿ بالـػاق مـ مجؾة الؿممـقـ قريـ يف العرب كققد شاع طـ الؿذكو

 ملسو هيلع هللا ىلصقتؾفؿ الـبل  قفؾ :أكصار الديـ بحؽؿ ضاهرهؿوصحابة سقد الؿرسؾقـ و

ل قجد الؿـػر ما يؼقل :ا يف أكػسفؿوطؾؿف بؿا أسرو ،ما يبدر مـفؿولـػاقفؿ 

ل يف قالدخو ،ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ةارتاع مـ صحبو، أرجػ الؿعاكدوشارد ٓرتاب الو

ة والظامل ـ أن الؼتؾ إكؿا كان لؾعدا وضـ العدو ،لزطؿ الزاطؿواحد واإلسلم غقر 

 .صؾب أخذ الترةو

 :ملسو هيلع هللا ىلصلفذا قال و ،با إىل مالؽ بـ أكس رمحف اهللققد رأيت معـك ما حررتف مـسو

لئؽ الذيـ هناين الل طـ وأ»قال: و (2)«تحدث الـاس أن حمؿدا يؼتؾ أصحابفي ٓ»

الؼتؾ ود الزكا وهذا بخلف إجراء إحؽام الظاهرة طؾقفؿ مـ حدو. (3)«قتؾفؿ

 .اء الـاس يف طؾؿفاقاستو ،رهاقشبفف لظفو

 .( طـ طبد اهلل بـ طؿر 2164(، ومسؾؿ )6257أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ جابر بـ طبد اهلل 2584(، ومسؾؿ )4995أخرجف البخاري ) (2)

جريج، أخبرين ابـ شفاب، طـ  حدثـا طبد الرزاق، أخبركا ابـ( 23679أخرجف أمحد ) صحقح: (3)

يزيد الؾقثل، طـ طبقد اهلل بـ طدي بـ الخقار، أن رجل، مـ إكصار حدثف أتك رسقل اهلل بـ  ططاء

ألقس »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصوهق يف مجؾس فساره يستلذكف يف قتؾ رجؾ مـ الؿـافؼقـ، فجفر رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

لقس أ»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  .بىل يا رسقل اهلل، وٓ شفادة لف :قال إكصاري «؟يشفد أن ٓ إلف إٓ الل

 قال: بىل يا  «؟ألقس يصؾل»قال:  .بىل يا رسقل اهلل، وٓ شفادة لف قال: «؟يشفد أن حمؿدا رسقل الل
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قالف و ،ملسو هيلع هللا ىلصلؼتؾفؿ الـبل  :ن كػاقفؿقأضفر الؿـافؼ قل از:ققد قال حمؿد بـ الؿو

 .الحسـ بـ الؼصار قالؼاضل أب

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]لف تعاىل: ققال قتادة يف تػسقر قو

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ   ائ

 :قالأية:   {:< -8<:ابز}األح[   جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

  .ا الـػاقوأضفرإذا  معـاه

ما اكتؼؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  ، د جاء يف الحديث الصحقح طـ طائشةفؼ فنن قؾت:

 .(1)إٓ أن تـتفؽ حرمة اهلل فقـتؼؿ هلل :لـػسف يف شلء يمتك إلقف قط

هذه مـ فنن  :كذبف وآذاه أ وفاطؾؿ أن هذا ٓ يؼتضل أكف مل يـتؼؿ مؿـ سبف أ 

 وء أدب أقن ما ٓ يـتؼؿ لف فقؿا تعؾؼ بسقا يؽإكؿو ،حرمات اهلل التل اكتؼؿ لفا

الؿال مؿا مل يؼصد فاطؾف بف أذاه لؽـ مؿا والػعؾ بالـػس  ول أقمعامؾة مـ الؼ

جبؾ طؾقف البشر مـ الغػؾة كجبذ  وأ ،الجفؾوجبؾت طؾقف إطراب مـ الجػاء 

طرابل د إجحكو ،(3)ت أخر طـدهقكرفع صو ،(2)إطرابل بنزاره حتك أثر يف طـؼف

أشباه و ،(5)جقف طؾقفوما كان مـ تظاهر زو ،(4)شراءه مـف فرسف التل شفد فقفا خزيؿة

 .هذا مؿا يحسـ الصػح طـف

 .ٓ غقرهوز بػعؾ مباح قحرام ٓ يج ملسو هيلع هللا ىلصإن أذى الـبل  قد قال بعض طؾامئـا:و

احتج و ،إن تلذى بف غقرهو ،ز لإلكسان فعؾفقيج مؿاز بػعؾ مباح قفقج :أما غقرهو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا إسـاٌد صحقح، « الل طـفؿ أولئؽ الذيـ هناين»: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل، وٓ صلة لف، فؼال رسقل اهلل  =

 رجالف ثؼات.

 .( طـ طائشة 2327(، ومسؾؿ )3569أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ أكس 1957(، ومسؾؿ )3149رجف البخاري )أخ (2)

 .( طـ أبل هريرة 1691(، ومسؾؿ )2399أخرجف البخاري ) (3)

 ( طـ طؿارة بـ خزيؿة، طـ طؿف بنسـاد صحقح بف.3697أخرجف أبق داود ) (4)

 .( طـ طؿر 1479(، ومسؾؿ )4915أخرجف البخاري ) (5)
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 [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿لف تعاىل: قق مقبعؿ

أٓ إهنا بضعة مـل يمذيـل ما يمذهيا »يف حديث فاصؿة:  ملسو هيلع هللا ىلصلف قبؼو ،{?=}األحزاب:

الل طـد رجؾ  وابـة طدول الل قلؽـ ٓ جتتؿع ابـة رسوإين ٓ أحرم ما أحؾ الل و

 ها.(1)«أبدا

َِ ادَلِسٍُىِيَكاَم فِْل َشْقُخ اإِلْسالِم  َقاَل   (:178ص) اٌٖصاس

أن الرجؾ الذي قال لف لؿا قسؿ غـائؿ حـقـ: إن هذه لؼسؿة ما  ومـ هذا الباب:

فؼال:  .فلقتؾ هذا الؿـافؼ ملسو هيلع هللا ىلصيا رسقل اهلل  لريد هبا وجف اهلل فؼال طؿر: دطـأ

ف أققام ئثؿ أخبر أكف يخرج مـ ضئض «أين أقتؾ أصحابلالل أن يتحدث الـاس  معاذ»

 .(2)رواه مسؾؿ .يؼرؤون الؼرآن ٓ يجاوز حـاجرهؿ وذكر حديث الخقارج

أن محؿدا يؼتؾ  مل يؿـع طؿر مـ قتؾف إٓ لئل يتحدث الـاس ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل 

اصب بـ أبل بؾتعة حديث ح ومل يؿـعف لؽقكف يف كػسف معصقما كؿا قال يف ،أصحابف

بالؽػر بعد وٓ رضا  ،لوٓ رغبة طـ ديـ ،ما فعؾت ذلؽ كػرافنكف لؿا قال: 

دطـل أضرب طـؼ هذا فؼال طؿر:  «إكف قد صدقؽؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  .اإلسلم

فؼال:  ،الل اصؾع طؾك أهؾ بدر وما يدريؽ لعؾ ،إكف قد شفد بدرا»فؼال:  .الؿـافؼ

وأكف صدر مـف ما  ،أكف باق طىل إيؿاكف ملسو هيلع هللا ىلصفبقـ  (3)«اطؿؾقا ما شئتؿ فؼد غػرت لؽؿ

 وهـا طؾؾ بؿػسدة زالت. ،فعؾؿ أن دمف معصقم :يغػر لف بف الذكقب

وكذلؽ لؿا أمـت  ،فعؾؿ أن قتؾ مثؾ هذا الؼائؾ إذا أمـت هذه الؿػسدة جائز

 [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿هذه الؿػسدة أكزل اهلل ققلف: 

 [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿بعد أن كان قد قال لف:  ،{A}التحريم:

 [ ڌ ڌ ڍ﴿ققلف:  قال زيد بـ أسؾؿ: ،{@>}األحزاب:

 .الؿسقر بـ مخرمة  ( طـ2449(، ومسؾؿ )3729أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ أبل سعقد 1964(، ومسؾؿ )3344أخرجف البخاري ) (2)

 .( طـ طظ بـ أبل صالب 2494(، ومسؾؿ )3997أخرجف البخاري ) (3)
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 كسخت ما كان قبؾفا. {A}التحريم:

 ک ڑ ڑ ژ﴿ومؿا يشبف هذا أن طبد اهلل بـ أبّل لؿا قال: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ﴿وقال:  ،{@}ادنافقون: [ گ گ ک ک ک

إذن ترطد لف »استلمر طؿر يف قتؾف فؼال:  ،{?}ادنافقون: [ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .(2)«ث الـاس أن حمؿدا يؼتؾ أصحابفٓ يتحد»وقال:  (1)«أكقف كثقرة بالؿديـة

وإكؿا  ،جاز قتؾف كذلؽ مع الؼدرة :بؿثؾ هذا الؽلم ملسو هيلع هللا ىلصفعؾؿ أن مـ آذى الـبل 

 ا.قر الـاس طـ اإلسلم لؿا كان ضعقػً قتؾف لؿا خقػ يف قتؾف مـ كػ ملسو هيلع هللا ىلصترك الـبل 

يف رجؾ بؾغـل أذاه يف  مـ يعذرين»لؿا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصومـ هذا الباب: أن الـبل 

والؼصة  .(3)أطذرك إن كان مـ إوس ضربت طـؼفأكا قال لف سعد بـ معاذ:  «أهؾل

وتـؼصف يجقز ضرب  ملسو هيلع هللا ىلصمشفقرة فؾؿا مل يـؽر ذلؽ طؾقف دل طىل أن مـ آذى الـبل 

أكف كان يؼصد  : وغقره مؿـ تؽؾؿ يف شلن طائشة ،ق بقـ ابـ أبّل طـؼف والػر

ويتؽؾؿ بؽلم  ،والطعـ طؾقف وإلحاق العار بف ملسو هيلع هللا ىلصبالؽلم فقفا طقب رسقل اهلل 

فنهنؿ مل يؼصدوا  :بخلف حسان ومسطح ومحـة .كؼتؾف :فؾذلؽ قالقا ،يـتؼصف بف

مـ ابـ أبّل دون  ملسو هيلع هللا ىلصبل ولفذا إكؿا استعذر الـ ،ذلؽ ومل يتؽؾؿقا بؿا يدل طىل ذلؽ

 هاوٕجؾف خطب الـاس حتك كاد الحقان يؼتتؾقن. ،غقره

 (:5/55) صاد ادلؼادكام يف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ا َتْرُكُف  ـْ َقَدَح فِل َطْدلِِف بَِؼْقلِِف:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ َوفِل  ،(4)«اْطِدْل َفنِكََّؽ َلْؿ َتْعِدل»َقْتَؾ َم

تَِؽ َأْن كَ »ُحْؽِؿِف بَِؼْقلِِف:  ـَ َطؿَّ إِنَّ َهِذِه قِْسَؿٌة َما ُأِريَد بَِفا »، َوفِل َقْصِدِه بَِؼْقلِِف: (5)«اَن ابْ

 مل أجد لف هبذا الؾػظ إسـاًدا يف كتب السـة والحديث. (1)

 .( طـ جابر 2584(، ومسؾؿ )4995أخرجف البخاري ) (2)

 .( طـ طائشة 2779(، ومسؾؿ )2661ي )أخرجف البخار (3)

( طـ أبل سعقد الخدري، وطـ 1964، و1963(، ومسؾؿ )3619، و3138أخرجف البخاري ) (4)

 .جابر بـ طبد اهلل 

 .( طـ طبد اهلل بـ الزبقر 2357(، ومسؾؿ )2359أخرجف البخاري ) (5)
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فِ  ـِ ا»َأْو فِل َخْؾَقتِِف بَِؼْقلِِف:  (1)«َوْجُف الؾَّ ـَْفك َط َؽ َت َوَغقُْر  (2)«بِف لَوَتْسَتْخؾِ  لِّ ْلغَ َيُؼقُلقَن إِكَّ

تِِف َتْرُك اْستِقػَ  ُمَّ
ِ

اِء َذلَِؽ، َفَذلَِؽ َأنَّ اْلَحؼَّ َلُف، َفَؾُف َأْن َيْسَتْقفَِقُف، َوَلُف َأْن َيْتُرَكُف، َوَلْقَس ٕ

ِف   .ملسو هيلع هللا ىلصَحؼِّ

َْمِر َحْقُث َكاَن َوَأْيًضا َفنِ  ْٕ ِل ا ْػِح. ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َهَذا َكاَن فِل َأوَّ  َمْلُمقًرا بِاْلَعْػِق َوالصَّ

َر  ِف لَِؿْصَؾَحِة التَّْللِقِػ َوَجْؿِع اْلَؽؾَِؿِة، َولَِئلَّ ُيـَػِّ ـْ َحؼِّ ُف َكاَن َيْعُػق َط َوَأْيًضا َفنِكَّ

ُثقا َأكَُّف   ها.ملسو هيلع هللا ىلصَيْؼُتُؾ َأْصَحاَبُف، َوُكؾُّ َهَذا َيْخَتصُّ بَِحَقاتِِف الـَّاَس َطـُْف، َولَِئلَّ َيَتَحدَّ

 بت٘؟ٌٖٛ تكبٌ تٚدٌ ٚحهِ سب اهلل عز  ;
َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:553)ص ِيىاٌٖصاس

 :أ مـ الؽافرقأسو ،ٕكف بذلؽ كافر مرتد :جب قتؾف باإلمجاعوإن كان مسؾؿا 

باستفزاء باهلل لقس طؾقف مـ الديـ الباصؾ  قيعتؼد أن ما هو ،بيعظؿ الر الؽافرفنن 

 . مسبة لف ٓو

ً٘ َسرراب  ترٗ مبؼىن أٔٗىي ذىغًنُ٘ يف لثومث اخرٍف أصذاتٕا 

تح ِٓ رٌه تؼذ سفؼٗ إىل اٌسٍطاْ ىأظهش اٌرإرا  َسمط ػٕٗ اٌمرًووادلشذذ 

 ٌٌن:ىخ احلذ ػٍُٗ؟ ػًٍ لىشثو

ل هذه صريؼة قايتان يف ساب الرسوفقف الرو ،لقبؿـزلة ساب الرسأكف  :أحدُٖا 

الذي يدل طؾقف كلم  قهو ،ه مـ الؿتلخريـوأكثر مـ احتذى حذو ،أبل الخطاب

تعاىل فعؾقف وكؾ مـ ذكر شقئا يعرض بذكر الرب تبارك قال: اإلمام أمحد حقث 

 .هذا مذهب أهؾ الؿديـةو ،كافرا والؼتؾ مسؾؿا كان أ

ل ققو ،ل أهؾ الؿديـةقذكر أكف قويذكر استتابة  ملو ،ب الؼتؾ طؾقفقجوفلصؾؼ 

مل يرد هذا مل يخصف بلهؾ  قلو ،بتفقر أكف ٓ يسؼط الؼتؾ بتقأهؾ الؿديـة الؿشف

إكؿا و ،ن طىل أن مـ سب اهلل تعاىل مـ الؿسؾؿقـ يؼتؾقالـاس مجؿعفنن  الؿديـة

 .( طـ طبد اهلل بـ مسعقد 1962(، ومسؾؿ )3159أخرجف البخاري ) (1)

 ( طـ هبز بـ حؽقؿ، طـ أبقف، طـ جده. وإسـاده حسـ.3631أخرجف أمحد ) (2)
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 :لفؿ يف الذملقل أهؾ الؿديـة يف الؿسؾؿ كؿا أخذ بؼقؼببتف فؾؿا أخذ قا يف تقاختؾػ

بة بعد الؼدرة طؾقف كؿا ذكركاه يف ساب قأكف قصد محؾ الخلف بنضفار الت ؿطؾ

  .لقالرس

كذا ويا ابـ كذا  :طبد اهلل قال: سئؾ أبل طـ رجؾ قالفنن  :اية الثاكقةوأما الرو 

قؾت ٕبل: تضرب طـؼف؟ قال:  .قال أبل: هذا مرتد طـ اإلسلم .مـ خؾؼؽوأكت 

 .فجعؾف مـ الؿرتديـ .ضرب طـؼفتكعؿ 

 طـف ى ابـ الؼاسؿورو .ل مالؽققو ،ل الؾقث بـ سعدقق :لكواية إوالرو 

 ن افترى طىل اهللقمل يستتب إٓ أن يؽو ،مـ سب اهلل تعاىل مـ الؿسؾؿقـ قتؾقال: 

ل ابـ قهذا قو .إن مل يظفره مل يستتبو ،أضفره فقستتابو ،بارتداده إىل ديـ دان بف

 .مجاهقر الؿالؽقةو ،بد الؿؾؽطو ،مطرفو ،الؼاسؿ

ل الؼاضل قهذا قو .بؿـزلة الؿرتد الؿحض ،بتفقتؼبؾ تو ،أكف يستتاب ايجاْٞ:ٚ 

لفؿ: إن مـ قمع ق ،ابـ طؼقؾو ،أبل طظ بـ البـاءو ،الشريػ أبل جعػرو ،يعىل لأب

ل صائػة مـ الؿدكققـ: مـفؿ محؿد بـ مسؾؿة قهذا قول ٓ يستتاب قسب الرس

كذلؽ وا: ٓ يؼتؾ الؿسؾؿ بالسب حتك يستتاب قأبل حازم قال ابـومل والؿخزو

 ،ٓ بد مـ آستتابةو ،اقا قتؾقبقإن مل يتو ،ا قبؾ مـفؿقتابفنن  :الـصراينودي قالقف

 .ن مـ الؿالؽقةقالذي ذكره العراقق قهو ،ذلؽ كؾف كالردةو

 تتاب قبؾفنذا  :ا: سب اهلل ردةققال ،ل أصحاب الشافع كذلؽ ذكرو 

ل هذا مذهب اإلمام أبوجفقـ قل طىل أحد القبقـ سب الرسوا بقـف قفرقو .فبتقت

  .حـقػة أيضا

مـ و ،اع الردةقلف فؿلخذه أن ذلؽ مـ أكقلرسوأما مـ استتاب الساب هلل و 

بة مـ قتو ،حؼ هلل قهوا: سب اهلل كػر محض قل قالقسب الرسوفرق بقـ سب اهلل 

 ،لة مسؼطة لؾؼتؾ باإلمجاعقمؼب الطارئ ومل يصدر مـف إٓ مجرد الؽػر إصظ أ

لفؿ: إن لف قبؼو .ثالث ثلثة قلفؿ: هقن اهلل بؼقيدل طىل ذلؽ أن الـصارى يسبو
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ما يـبغل لف و ،ابـ آدم لشتؿـ» :جؾ أكف قالوطـ اهلل طز  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا أخبر الـبل  .لداو

أكا وا لًد ولف: إن لل قفؼ :فلما شتؿف إياي ،ما يـبغل لف ذلؽو ،كذبـل ابـ آدمو ،ذلؽ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :قال سبحاكفو (1)«إحد الصؿد

  .{>?}ادائدة: [   ۓ ے ے

أتك مـ  قالرجؾ لفنن  سبحاكف قد طؾؿ مـف أكف يسؼط حؼف طـ التائب قهو 

سبحاكف ٓ تؾحؼف  قهواهلل طؾقف  : تابالؿعاصل بؿؾء إرض ثؿ تابوالؽػر 

ب قحرمتف يف قؾو ،قائؾف د ضرر السب طىلقإكؿا يعو ،ٓ معرةوبالسب غضاضة 

  .العباد أطظؿ مـ أن يفتؽفا جرأة الساب

السب هـاك قد تعؾؼ بف حؼ آدمل فنن  لقبقـ الرسوهبذا يظفر الػرق بقـف و 

لغضاضة اول تؾحؼف الؿعرة قالرسو ،بةقٓ تسؼط بالت ،اجبة ٔدملقبة القالعؼو

طلم سابف لؿا أن صب مؽاكتف إٓ باقٓ تثبت يف الؼؾوم حرمتف قفل تؼ :بالسب

ب قيؼدح يف مؽاكف يف قؾو ،شتؿف يـؼص مـ حرمتف طـد كثقر مـ الـاسوه قهج

 .ضك إمر إىل الػسادفأإٓ و بة الؿـتفؽقك بعؼؿَ مل يحػظ هذا الحِ فنن  :كثقرة

جقعا حتك ويمدب أدبا  فنكف سبحاكف بة مـ سب اهللقإذا قبؾـا تو :ثؿ قال  

 .د إىل مثؾ ذلؽ هؽذا ذكره بعض أصحاب مالؽ يف كؾ مرتدقيردطف طـ الع

 َشأي١: إٕ نإ ايشاب هلل َٔ أٌٖ اير١َ. >
َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:559)ص ِيىاٌٖصاس

ؼدم كص اإلمام أمحد قد تو، لقسب الرس قكؿا ل قإن كان الساب هلل ذمقا ففو 

 واء كان مسؾؿا أقيؼتؾ س فنكفطىل أن مـ ذكر شقئا يعرض بذكر الرب سبحاكف 

 اقفجعؾ .ءقلف بسقرس وديـف أ وكتابف أ ومـ ذكر اهلل أا: قكذلؽ أصحابـا قالو .كافرا

 .اءقس ملسو هيلع هللا ىلصيف ذكر الـبل والخلف يف ذكر اهلل ا: ققالو ،ااحدً والحؽؿ فقف 

 .مـ حديث أبل هريرة  (4974أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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ا لؿـ وكذلؽ أصحاب الشافعل ذكرو ،أصحابفوكذلؽ مذهب مالؽ و

 .احداوكتابف مـ أهؾ الذمة حؽؿا  ولف أقرسواهلل  سب

 :أْ سة اهلل ذؼاىل ػًٍ لسٌّن إدذامها:ٌىٓ ٕ٘ا ِسأٌراْ: 

غقره مثؾ واستفاكة طـد الؿتؽؾؿ  قبف مؿا هأن يسبف بؿا ٓ يتديـ  أحدُٖا: 

 .السب الذي ٓ ريب فقف قففذا ه :هقكحوالتؼبقح والؾعـ 

ٓ اكتؼاصا و ،آ يراه سبًّ و ،يعتؼده تعظقؿاو ،ن مؿا يتديـ بفقأن يؽ ايجاْٞ:ٚ 

 .هقكحوصاحبة و لًداو ل الـصراين: إن لفقمثؾ ق

ابـ طؼقؾ مـ أصحابـا: واضل فؼال الؼ :أضفره الذملإذا  ففذا مؿا اختؾػ فقف

مؼتضك ما  قهو .ملسو هيلع هللا ىلصا اطتؼادهؿ يف الـبل وأضفرإذا  يـتؼض بف العفد كؿا يـتؼض

 يؿانا أن ما يـؼض اإلوؿ ذكرفنهن :غقرمهاوالخطاب  قأبوجعػر  قذكره الشريػ أب

 .يحؽك هذا طـ صائػة مـ الؿالؽقةو ،يـؼض الذمة

ا قإن كاكوا مـ الؽػر ا شقئوأكا طاهدكاهؿ طىل أن ٓ يظفر :جف ذلؽوو

ا قخالػو ،الؿممـقـ بذلؽولف قرسوا اهلل وفؼد آذ :ا مثؾ ذلؽوفؿتك أضفر :كفويعتؼد

أكف قال   قد تؼدم طـ طؿرو ملسو هيلع هللا ىلص لالـب لعفد فقـتؼض العفد بذلؽ كسبِّ ا

 .(1)لؾـصراين الذي كذب بالؼدر: لئـ طدت إىل مثؾ ذلؽ ٕضربـ طـؼؽ

أبل مشجعف بـ ( مـ صريؼ 291)ص الصارم الؿسؾقل، كؿا يف مسائؾفأخرجف حرب يف  (1)

يؼ الشام وذكر معاهدة طؿر لف الشام قام قسطـطقـ بطر  لؿا قدم طؿر بـ الخطابربعل قال: 

فؼال:  ،قال طؿر: كعؿ فبقـؿا هق يؽتب الؽتاب إذ ذكر طؿر .قال: اكتب بذلؽ كتابا وشروصف طؾقفؿ

 .وقبح اهلل مـ أقالؽ ،طؾقؽ معرة الجقش مرتقـ قال: لؽ ثـتان لإين استثـ

ؾت ل وفرضت طظ جع فؾؿا فرغ طؿر مـ الؽتاب قال لف: يا أمقر الؿممـقـ قؿ يف الـاس فلخبرهؿ الذي

فؼال: الحؿد هلل أمحده  ،قال طؿر: كعؿ فؼام يف الـاس فحؿد اهلل وأثـك طؾقف للقتـاهقا طـ ضؾؿ

فؼال  .فؼال الـبطل: إن اهلل ٓ يضؾ أحدا .ومـ يضؾؾ فل هادي لف ،وأستعقـف مـ يفد اهلل فل مضؾ لف

قالقا: يزطؿ أن اهلل ٓ  .خبروين ما يؼقلفؼال: أ ،وطاد الـبطل لؿؼالتف .طؿر: ما يؼقل؟ قال: ٓ شلء

والذي كػسل بقده لئـ  ،لتدخؾ طؾقـا يف ديــا :قال طؿر: إكا مل كعطؽ الذي أططقـاك .يضؾ أحدا

 .فؾؿا فرغ طؿر أخذ الـبطل الؽتاب ،ومل يعد الـبطل ،طدت ٕضربـ الذي فقف طقـاك وطاد طؿر

 يرو طـف سقى ابـ أخقف مسؾؿة بـ  وهذا إسـاٌد فقف ضعػ: فنن أبا مشجعة بـ ربعل، مل
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جف قالـصارى بغقر الود قأن مـ شتؿ اهلل مـ القف :ص طـ مالؽقالؿـصو 

 .طاقصقال ابـ الؼاسؿ: إٓ أن يسؾؿ  .مل يستتبوا بف قتؾ والذي كػر

مذهب  قهو ،ل طامة الؿالؽقةقهذا قو ،فؾؿ جيعؾ ما يتديـ بف الذمل سبا

خذه يليف تحديد اإلمام ما  َاألقال يف  ،صفقصمـ قهو ،الشافعل ذكره أصحابف

ا يف قٓ يطعـو ،أهؾف قإٓ بؿا ه ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قا رسوطىل أن ٓ يذكرومـ أهؾ الذمة: 

يلخذ طؾقفؿ أن و ،ه فل ذمة لفؿقفعؾفنن  :ا مـ حؽؿف شقئاقٓ يعقبو ،ديـ اإلسلم

ا بعد قهؿ فعؾوجدوفنن  :طقسكولفؿ يف طزير ققو ،ا الؿسؾؿقـ شركفؿقٓ يسؿع

ٕهنؿ قد  :آ يبؾغ هبا حدًّ  ،بةقطاقبفؿ طىل ذلؽ طؼ :طقسك إلقفؿويف طزير التؼدم 

 .نقلقأذن بنقرارهؿ طىل ديـفؿ مع طؾؿ ما يؼ

لف:  فؼال بؿمذن،دي مر قٕكف سئؾ طـ يف :هذا ضاهر كلم اإلمام أمحدو 

فعؾؿ أن ما يظفره مـ ديـف الذي  ،شتؿ بلكففعؾؾ قتؾف  .فؼال: يؼتؾ ٕكف شتؿ .كذبت

 .لقس كذلؽ :قس بشتؿل

 ،اكافرً  وا كان أفعؾقف الؼتؾ مسؾؿً  :مـ ذكر شقئا يعرض بذكر الرب تعاىل :لقا

 .هذا مذهب أهؾ الؿديـةو

ذلؽ أن هذا الؼسؿ لقس و ،سب طـد الؼائؾ قإكؿا مذهب أهؾ الؿديـة فقؿا هو

ل قٕن الؽافر ٓ يؼ :ملسو هيلع هللا ىلصسب الـبل والشتؿ الذي يؾحؼ بسب اهلل ومـ باب السب 

ًٓ وا إكؿا يعتؼده تعظقؿً و ،ٓ طقباوصعـا  هذا ٓ أحد مـ الخؾؼ و قلقس هو ،إجل

ٓ يؼال إٓ  فنكف :ءقمـ الس ملسو هيلع هللا ىلصيتديـ بسب اهلل تعاىل بخلف ما يؼال يف حؼ الـبل 

لقس يتديـ بشلء مـ و ،ذلؽ أن الؽافر يتديـ بؽثقر مـ تعظقؿ اهللو ،طقباوصعـا 

 .لقتعظقؿ الرس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـ ربعل الجفـل، ومل يقثؼف معتبر بتقثقؼف: ففق مجفقل، وابـ أخقف أيًضا فقف جفالة. اهلل طبد =
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 .طقبول: إن هذا كؼض قيؼ قفف ،شاطر وساحر أ ملسو هيلع هللا ىلصد محؿ أٓ ترى أكف قال: 

إن كان و ص.كؼول: إن هذا طقب قفؾقس يؼ. طزيرا ابـ اهلل وإن الؿسقح أإذا قال: و

 .ا يف الحؼقؼةصكؼوهذا طقبا 

 ،ل ٓ يؼصد بف ذلؽققو ص،الـؼول يؼصد بف قائؾف العقب قفرق بقـ قو 

ل بحقث يجعؾ الجؿقع كؼضا قلفؿ يف الرسقلفؿ يف اهلل كؼقز أن يجعؾ ققيج ٓو

لفؿ يف قٕن ق :كفوبقـ ما ٓ يعتؼدوكف وما يعتؼد بقـ إذ يػرق يف الجؿقع :لؾعفد

ة الؿسؾؿقـ وإضفار لعداو ،غضاضة طىل اإلسلمو ،ل كؾف صعـ يف الديـقالرس

كف يف اهلل مؿا ولفؿ الذي يعتؼدقلقس مجرد قو ،فصكؼول قبف طقب الرس نويؼصد

 .كؼصفو اهلل ن بف طقبويؼصد

حقد قلف مـ التقطىل ما كان يؼ ملسو هيلع هللا ىلصن قريشا كاكت تؼار الـبل أأٓ ترى  

قد و ،ذم آبائفؿوالطعـ يف ديـفؿ وكف طىل طقب آلفتفؿ وٓ يؼارو ،حدهواهلل  طبادةو

ا طىل قهنؿ مل يزالقن اهلل مع كقثان لئل يسب الؿشركوا إقهنك اهلل الؿسؾؿقـ أن يسب

ر الؽػر بف فل يجعؾ حؽؿفا ور سب اهلل أغؾظ مـ محذوالشرك فعؾؿ أن محذ

 ه.ااحداو

 بت٘؟ٛتكبٌ تٌٖٚ ٜشتتاب ايرَٞ ايشاب هلل، َٚشأي١:  =
َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:567)ص ِيىاٌٖصاس

مـ تبعفؿ وابـ طؼقؾ وابـ البـاء ور أصحابف ـ مثؾ الشريػ قمجفوضل أما الؼا

ؿ فنهن :هذا ضاهر طىل أصؾفؿو ،ن طـف الؼتؾ هباقيسؼطو ،بتفقت نقيؼبؾ ؿفنهنـ 

ف مـ مذهب والؿعر قهذا هو ،ىلوبة الذمل أقسب اهلل فتإذا  بة الؿسؾؿقن تقيؼبؾ

ا طىل أن أحدً والذمة: ط أهؾ وم كلمف حقث قال يف شرقطؾقف يدل طؿوالشافعل 

ثؿ  .ديـف بؿا ٓ يـبغل فؼد برئت مـف ذمة اهللوكتاب اهلل  وأ ملسو هيلع هللا ىلصمـؽؿ إن ذكر محؿدا 
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 ذلؽ كانإذا  مل يؼتؾ :أسؾؿو ،ا لؾعفدصػتف كؼًض وفعؾ شقئا مؿا  وأيفؿ قال أوقال: 

 .كفوا ما يعتؼدوذكرإذا  ن طـكقفؼد يؽ :إٓ أكف مل يصرح بالسب هلل ٓقق

قال ابـ و .ؽقة: إكف يؼتؾ إٓ أن يسؾؿغقره مـ الؿالوـ الؼاسؿ كذلؽ قال ابو

إٓ و تابفنن  :إكف ٓ يؼتؾ حتك يستتابمل: والؿخزو ،ابـ أبل حازمو ،مسؾؿة

 .قتؾ

 ل أمحدقهذا معـك قوكؿا تؼدم  ،ٓ يستتابويؼتؾ  ص طـ مالؽ أكفقالؿـصو 

 :ايتقـويف إحدى الر

بذكر الرب فعؾقف الؼتؾ مسؾؿا كان  اية حـبؾ: مـ ذكر شقئا يعرضوقال يف ر 

  .هذا مذهب أهؾ الؿديـةو ،كافرا وأ

بة كؿا ٓ يسؼط الؼتؾ طـ قضاهر هذه العبارة أن الؼتؾ ٓ يسؼط طـف بالتو

اية حـبؾ أيضا قال: ويف ر ملسو هيلع هللا ىلصقال مثؾ هذه العبارة يف شتؿ الـبل  فنكف :بةقالؿسؾؿ بالت

كان حـبؾ يعرض طؾقف و .ف الؼتؾكافرا فعؾق ومسؾؿا كان أ ملسو هيلع هللا ىلصكؾ مـ شتؿ الـبل 

 .يسللف طـفاو ،مسائؾ الؿدكققـ

 َظهش احلىُ يف ادلسأٌح تأْ َشذة ٘زا اٌسة شالز ِشاذة:و :ثؿ قال 

لقس فقف سب لديـ اإلسلم إٓ و ،ن الرب بؿا يتديـ بفاأن مـ ش ىل:ٚاملستب١ األ

قال تعاىل فقؿا فؼد  :ذلؽ قكحول الـصارى يف طقسك قمثؾ ق ،أكف سب طـد اهلل تعاىل

ما شتؿف إياي وأ»ثؿ قال:  «لف ذلؽ لما يـبغو ،ابـ آدم لشتؿـ»لف: قيف طـف رسوير

 .(1)«لدومل أوإحد الصؿد الذي مل ألد  أكاو ،الًد ولف إين اختذت قفؼ

قد ذكركا ومل تسؿ  واع الؽػر سؿقت شتؿا أقا الؼسؿ حؽؿف حؽؿ سائر أكففذ

ط قفسؼ :إذا ققؾ باكتؼاض العفد بفو ،مثؾ هذاضفار بنالخلف يف اكتؼاض العفد 

 .رقل الجؿفقيف الجؿؾة ق قهوجف قالؼتؾ طـف باإلسلم مت

 .مـ حديث أبل هريرة  (4974أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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فؿ صعـ طؾقوسب لديـ الؿسؾؿقـ  قهو ،أن يذكر ما يتديـ بف املستب١ ايجا١ْٝ: 

طاب قكؿا لو ،(1) كرد الـصراين طىل طؿرو .دي لؾؿمذن: كذبتقل القفقكؼ

ل يف قففذا حؽؿف حؽؿ سب الرس :ذلؽ قكحو ،كتابف وشقئا مـ أحؽام اهلل أ

 .اكتؼاض العفد بف

 وإذا ذكر اهلل أ ا:قاقض العفد حقث قالقالذي طـاه الػؼفاء يف ك قهذا الؼسؿ هو

  .ءقديـف بسولف أقرس وكتابف أ

 (ءقلف بسقرس وديـف أوذكر كتاب اهلل  وأ)لف: قلذلؽ اقتصر كثقر مـفؿ طىل قو

: إٓ أن يف ذلؽ حًؼا ٔدمل فؿـ لقكسب الرس قط الؼتؾ طـف باإلسلم ففقأما سؼو

هل صريؼة الؼاضل و، بقـ هذاوفرق بقـف  ل:قسؾؽ ذلؽ الؿسؾؽ يف سب الرس

أكف محارب هلل و اإلسلم مـ قتؾف لؿا يف ذلؽ مـ الجـاية طىلو ،أكثر أصحابفو

  .أكثر إدلة التل تؼدم ذكرها كمؼتض قهو ،يؼتؾ بؽؾ حال فنكفلف قرسو

محرم يف  قمحرم يف ديـف كؿا ه قبؾ ه ،أن يسبف بؿا ٓ يتديـ بف املستب١ ايجايج١: 

بقـ سب وع ٓ يظفر بقـف قذلؽ ففذا الـ قكحو ،التؼبقحوديـ اهلل تعاىل كالؾعـ 

كؿا  ،ٕكف يعتؼد تحريؿ مثؾ هذا الؽلم يف ديـف :ربؿا كان فقف أشدبؾ  ،الؿسؾؿ فرق

 ،قد طاهدكا طىل أن كؼقؿ طؾقف الحد فقؿا يعتؼد تحريؿفو ،ن تحريؿفقيعتؼد الؿسؾؿ

أبل مشجعف بـ ( مـ صريؼ 291)ص الصارم الؿسؾقل، كؿا يف مسائؾفأخرجف حرب يف  (1)

فؾؿا فرغ طؿر مـ ....، وفقف: الشام قام قسطـطقـ   لؿا قدم طؿر بـ الخطابل: ربعل قا

ؾت ل وفرضت طظ لقتـاهقا طـ الؽتاب قال لف: يا أمقر الؿممـقـ قؿ يف الـاس فلخبرهؿ الذي جع

فؼال: الحؿد هلل أمحده وأستعقـف مـ  ،قال طؿر: كعؿ فؼام يف الـاس فحؿد اهلل وأثـك طؾقف لضؾؿ

فؼال طؿر: ما  .فؼال الـبطل: إن اهلل ٓ يضؾ أحدا .ومـ يضؾؾ فل هادي لف ، فل مضؾ لفاهلل هيفد

قالقا: يزطؿ أن اهلل ٓ يضؾ  .فؼال: أخبروين ما يؼقل ،وطاد الـبطل لؿؼالتف .يؼقل؟ قال: ٓ شلء

طدت والذي كػسل بقده لئـ  ،لتدخؾ طؾقـا يف ديــا :قال طؿر: إكا مل كعطؽ الذي أططقـاك .أحدا

 .فؾؿا فرغ طؿر أخذ الـبطل الؽتاب ،ومل يعد الـبطل ،ٕضربـ الذي فقف طقـاك وطاد طؿر

وهذا إسـاٌد فقف ضعػ: فنن أبا مشجعة بـ ربعل، مل يرو طـف سقى ابـ أخقف مسؾؿة بـ 

 بـ ربعل الجفـل، ومل يقثؼف معتبر بتقثقؼف: ففق مجفقل، وابـ أخقف أيًضا فقف جفالة. اهلل طبد
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سرق ثؿ  وقتؾ أ وزكك أإذا  فقف كالذمل قبؾ ه ،فنسلمف مل يجدد لف اطتؼادا لتحريؿف

  .أشد قل بؾ هقكسب الرس مع ذلؽ مؿا يمذي الؿسؾؿقـ قاء ثؿ هقأسؾؿ س

بة الذمل قٓ تؼبؾ ت :لقن كؼألف :سب اهللمـ بة الؿسؾؿ قٓ تؼبؾ ت :قؾـافنذا  

ٓ يتديـ بتؼبقح خالؼف و ،يتديـ بتؼبقح مـ يعتؼد كذبف فنكف :لقبخلف الرس :ىلوأ

ىل بلن ٓ يسؼط طـف الؼتؾ مؿـ وجف أقن مـ هذا الققد يؽو ،الذي يؼر أكف خالؼف

 .لقسب الرس

 اي: ى٘زا اٌمسُ لذ اخرٍف اٌفمهاء فُٗ ػًٍ شالشح ألو

ل صائػة مـ قهذا ق ،أن الذمل يستتاب مـف كؿا يستتاب الؿسؾؿ مـف أحدٖا: 

ٕن كاقض العفد يؼتؾ كؿا  :ه كؼضا لؾعفدوكلن همٓء مل يرو ،الؿدكققـ كؿا تؼدم

ا حده الؼتؾ وأإكؿا رو ،ٓ معـك ٓستتابة الؽافر إصظ الؿحاربو ،بيؼتؾ الؿحار

ل قطىل قو ،فؽذلؽ يستتاب الذمل ،ن الؿسؾؿقبقيستت قهو ،ه كالؿسؾؿقفجعؾ

بتف مع بؼائف قبؾ تؼبؾ ت ،تحتاج إىل إسلمف ٓ :شبف أن استتابتف مـ السبفإ :همٓء

  .طىل ديـف

ل ابـ الؼاسؿ قهذا قو ،أكف ٓ يستتاب لؽـ إن أسؾؿ مل يؼتؾ ٍ ايجاْٞ:ٛايك 

طىل صريؼة الؼاضل مل يذكر و ،ايتقـ طـ أمحدوإحدى الرو لالشافعل قق قهو ،غقرهو

أسؾؿ سؼط إذا  فقف خلف بـاء طىل أكف قد كؼض طفده فل يحتاج قتؾف استتابة لؽـ

 .طـف الؼتؾ كالحربل

جب وأمحد ٕن قتؾف وضاهر كلم مالؽ  قهوأكف يؼتؾ بؽؾ حال  ٍ ايجايح:ٛايك 

بتف طىل قجبف باإلسلم كعؼقفؾؿ يسؼط طـف م ،يف ديـفوطىل جرم محرم يف ديـ اهلل 

الذي يدل طؾقف أكثر إدلة الؿتؼدم  قل هقهذا الؼوالشرب والسرقة والزكا 

 ه.اذكرها

يظفر ل أن الؼقل الثاين أصح: ٕكف كؼض  قال أبو عبد اهلل أحسن اهلل إ:ي :

 ب، واهلل أطؾؿ.العفد: فاستحؼ الؼتؾ، وٓ يدفعف طـف إٓ اإلسلم، كؿا لق أسؾؿ الؿحار
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 َشأي١: َٔ تاب َٔ ايشب قبٌ ايكدز٠ عًٝ٘. < 
َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:517)ص ِيىاٌٖصاس

ثبت ذلؽ طؾقف و ،رفع إىل السؾطانو ملسو هيلع هللا ىلصل قإذا تؾخص ذلؽ فؿـ سب الرس

اب قبؾ اء تقس ل إكف يؼتؾ حداقبة مل يسؼط طـف الحد طـد مـ يؼقثؿ أضفر الت ،بالبقـة

تاب  قكؿا ل قالؼدرة طؾقف ففو ،بة بعد أخذهقٕن هذه ت :بعد أداء البقـة وأ ،أداء البقـة

 .السارق يف هذه الحالوالزاين وقاصع الطريؼ 

هذا ٓ و ،البقـة بذلؽ مؿؽـةو ،تاب بعد أن أريد رفعف إىل السؾطان قكذلؽ لو

 .ؿا قرركاهك إكف يؼتؾ حدا: ؾققإذا  يف ذلؽ كالؿظ لالذموريب فقف 

 :فؿذهب الؿالؽقة أكف يؼتؾ أيضا مـف، جاء تائبا وثؿ تاب أ ،أما إن أقر بالسبو

 .ٓ بعدهاوبة قبؾ الؼدرة قٓ يسؼط طـدهؿ بالت ،دوٕكف حد مـ الحد

ى ٓ قمسللتف أقٓن لؽـ قال الؼاضل طقاض: قجاء تائبا قإذا  لفؿ يف الزكديؼو

بة قٕمتف بسببف ٓ يسؼط بالتو ،ملسو هيلع هللا ىلصبل ر فقفا الخلف ٕكف حؼ يتعؾؼ بالـقيتص

 .ق أدمققـقكسائر حؼ

بة ٓ قيرى أن التو ،رقلف الجؿفقل مـ يرى أكف يؼتؾف حدا كؿا يؼقكذلؽ يؼو

أما طىل وايتقـ طـ أمحد وإحدى الرو ل،ل الشافعقتسؼط الحد بحال كلحد ق

ركا أكؿا ذاك بة قبؾ الؼدرة تسؼط الحد ـ فؼد ذكقر يف الؿذهبقـ ـ مـ أن التقالؿشف

 .بةقحد الؼذف فل تسؼط بالتود قد أدمققـ مـ الؼود اهلل فلما حدويف حد

دا قإن تاب قبؾ الؼدرة كؿا ٓ يسؼط الؼتؾ قو ،فعىل هذا ٓ يسؼط الؼتؾ طـف 

حد ود قفلشبف الؼ :مقت لٕكف حؼ آدم :تاب قبؾ الؼدرةإذا  طـ قاصع الطريؼ

أكف و ل،طىل أن قتؾف حؼ ٔدم لمبـ قهو ،رهغقول الؼاضل أبل يعىل قهذا قوالؼذف 

مـ سب و ،ل مـ يػرق بقـ مـ سب اهللقق قهو ،قٓ يسؼط إٓ بالعػومل يعػ طـف 

  .لفقرس
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د تسؼط وإن الحدقال: و ،لفقمـ سب رسو ،ى بقـ مـ سب اهللقأما مـ سو 

اىل تاب اجبة هلل تعقد الوٕكف حد مـ الحد :يسؼط الؼتؾ هـا فنكف: بة قبؾ الؼدرةقبالت

بتف تـػعف فقؿا بقـف قل مـ قال: إن تقجب ققهذا مو ،صاحبف قبؾ الؼدرة طؾقف

 ،احد مـ أصحابـاوبف صرح غقر و ،أخرةل يف قيسؼط طـف حؼ الرسواهلل  بقـو

جدت قبؾ أخذه إلقامة الحد و :حؼ العبدوبة الؿسؼطة لحؼ اهلل قغقرهؿ ٕن التو

لزم أن  :بة مسؼطة لفقمل تؽـ التفنن  ،فؽ أن هذا الحد لقس لف طاف طـلذو ،طؾقف

 قلقس لفذا كظقر كعؿ لو ،قٓ طػو ،بة قبؾ الؼدرةقد ما ٓ تسؼطف تون مـ الحدقيؽ

  .ه بؽؾ حالقإٓ طػ :جف أن يؼال: ٓ يسؼط الحدقحقا لت ملسو هيلع هللا ىلصل قكان الرس

جاء فلقر بالسب غقر مظفر  وأ ،ثبت السب بنقراره ثؿ تابوأما إن أخذ و 

طف قمل يؼبؾ رجفنذا طف طـ هذا اإلقرار: قاز رجقاب فذلؽ مبـل طىل جثؿ ت ،بةقلؾت

فػل  :أسؼط الحد طؿـ جاء تائباو ،طفقإن قبؾ رجوأققؿ طؾقف الحد بل تردد 

 .جفان الؿتؼدمانقصف طـ هذا القسؼ

جاء إذا  لل يف الذمقالؼو ،ىلوفعىل هذا أ :إن أققؿ الحد طىل مـ جاء تائباو

 ه.ابعد إقراره كذلؽأسؾؿ  ومسؾؿا معترفا أ

 ايشالّ َٔ ايهفاز احملازبني.ٚع٢ً آي٘ ايصال٠ َٚشأي١: حهِ َٔ سب ايٓيب عًٝ٘  ?
ُّ َكاَم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (:1/791) يوِع اٌَفَراىَِِج

ُس قَمْعؾُ و ـْ َسبَّ الرَّ ، قٌم َأنَّ َم ـَ اِر الُؿَحاَربِق ـْ الُؽػَّ
اِطٌر َش  وَساِحٌر أَ  قَقاَل: هُ وَل مِ

 َتاَب َتاَب اهلُل َطَؾْقِف.وُمْػَتٍر  وُمَعؾٌَّؿ أَ  وٌن أَ قَمْجـُ  وأَ 

ـْ َأْهِؾ الَحْرِب قْد َكاَن َصاِئَػٌة َيُسبُّ قَ و
ـَ إْسَلُمُفْؿ وا قُثؿَّ َأْسَؾؿُ  ،َن الـَّبِلَّ مِ َحُس

ـِ َطْبِد الُؿطَّؾِِب  قمِـُْفْؿ: مِـُْفْؿ َأبُ  ملسو هيلع هللا ىلص َقبَِؾ الـَّبِلُّ و ـُ الَحاِرِث ْب ـِ َطؿِّ الـَّبِلِّ اُسْػَقاَن ْب  ْب
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ـِ و ،ملسو هيلع هللا ىلص ـُ َسْعِد ْب ِف ْب  ،َكاَن َيْؽِذُب َطَؾك الـَّبِلِّ و ،َكاَن َقْد اْرَتدَّ و ،َأبِل َسْرٍح َطْبُد الؾَّ

ُؿُف الُؼْرآنَ قَيؼُ و  ه.ا(1)َطَؾك َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَباَيَعُف الـَّبِلُّ و ،َأْسَؾؿَ وُثؿَّ َتاَب  ،ُل: َأَكا ُكـْت ُأَطؾِّ

 (:153)ص يىاٌصاسَ ادلسٍكام يف قال و

 ،ق اهللقٓ مـ حؼ ،طؿؾف يف الجاهؾقةأسؾؿ مل يمخذ بشلء مؿا إذا  الحربلإن 

 ۀ ۀ ڻ﴿لف تعاىل: قلؼ :ق العباد مـ غقر خلف كعؾؿفقٓ مـ حؼو

اإلسالم جيب ما »: ملسو هيلع هللا ىلصلف قلؼو {@;}األىفال: [ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

مـ أحسـ يف اإلسالم مل يماخذ بام طؿؾ يف »: ملسو هيلع هللا ىلصلف قلؼو .(2)اه مسؾؿور «قبؾف

فؾؿ  :نقا رجآ يعرفققتؾقد و ،لفذا أسؾؿ خؾؼ كثقرو .(3)متػؼ طؾقف «الجاهؾقة

 .ٓ كػارةوٓ دية ود قيطؾب أحد مـفؿ بؼ

طؼبة بـ الحارث قاتؾ و ،قؾقابـ العاص قاتؾ ابـ قو ،حشل قاتؾ محزةوأسؾؿ  

قد طؾؿ أكف قتؾ وك مؿـ ثبت يف الصحقح أكف أسؾؿ مـ ٓ يحصو ،خبقب بـ طدي

بؾ قال  ،طىل أحد مـفؿ قصاصا ملسو هيلع هللا ىلصجب الـبل قفؾؿ ي :رجل بعقـف مـ الؿسؾؿقـ

 :كالمها يدخؾ الجـة ،يضحؽ الل تعالك إلك رجؾقـ يؼتؾ أحدمها صاحبف»: ملسو هيلع هللا ىلص

يؼتؾ يف و ،ب الل طؾك الؼاتؾ فقسؾؿقثؿ يت ،يف سبقؾ الل فقدخؾ الجـة يؼتؾ هذا

 ه.ا(4)متػؼ طؾقف «يدخؾ الجـةوسبقؾ الل 

ّٝا آخس نخهِ َٔ سب ايٓيب  @  .ملسو هيلع هللا ىلصحهِ َٔ سب ْب
َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:573)ص ِيىاٌٖصاس

فؿـ سب كبقـا مسؿك  بقـاالحؽؿ يف سب سائر إكبقاء كالحؽؿ يف سب كو

ة ـ مثؾ أن قفا بالـبقصقم وريـ يف الؼرآن أقفقـ الؿذكوباسؿف مـ إكبقاء الؿعر

  .تؼدم تخرج قصتف بتؿامفا ح:صحق (1)

  .( طـ طؿرو بـ العاص 121أخرجف مسؾؿ ) (2)

 .( مـ حديث ابـ مسعقد 129، ومسؾؿ )(6921أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 .( مـ حديث أبل هريرة 1899، ومسؾؿ )(2826أخرجف البخاري برقؿ ) (4)
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الػاطؾ مع العؾؿ  وقال كذا فقسب ذلؽ الؼائؾ أويذكر يف حديث أن كبقا فعؾ كذا أ

ع إكبقاء طىل اإلصلق ـ فالحؽؿ يف هذا كؿا قيسب ك وأ قؿ مـ هإن مل يعؾوكبل  بلكف

صا بؿـ قصف اهلل طؾقـا قخص يؿاناجب اإلووما قاجب طؿوهبؿ  يؿانتؼدم ٕن اإل

  .محاربة إن كان مـ ذملو ،ردة إن كان مـ مسؾؿوسبفؿ كػر ويف كتابف 

ما أطؾؿ و ،كمعـ ومف لػظا أققد تؼدم يف إدلة الؿاضقة ما يدل طىل ذلؽ بعؿو 

إن كان أكثر كلم الػؼفاء إكؿا فقف ذكر مـ سب كبقـا فنكؿا ذلؽ و ،أحدا فرق بقـفؿا

ٓ ريب أن وتػصقل والطاطة لف مجؾة وجب التصديؼ لف وأكف و ،لؿسقس الحاجة إلقف

إن و ،جرم سابف أطظؿ مـ جرم ساب غقره كؿا أن حرمتف أطظؿ مـ حرمة غقره

 .سؾقـ يف أن ساهبؿ كافر حلل الدمالؿروقـ اكف مـ الـبققشاركف سائر إخ

كان مؿـ طؾؿت إذا  يستتاب مـ ذلؽ فنكف :تفقا غقر معتؼد لـبفلما إن سب كبق 

سب  فنكفتف إن كان مؿـ يجفؾ أكف كبل قٕن هذا جحد لـب :السـةوتف بالؽتاب قكب

 ه.ا(إين مل أطؾؿ أكف كبل)لف: قمحض فل يؼبؾ ق

A  َٔ :ٚذيو ٜكع ع٢ً اهلل سبخاْ٘ أَٚش٢ُ باسِ  ٚصف أٛفا بٛصٛسب ََشأي١ 
 .بعض زسً٘

َِ ادَلِسٍَُكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم   (:576)ص ِيىاٌٖصاس

 وذلؽ يؼع طىل اهلل سبحاكف أو ،مسؿك باسؿ وأ ،صػقا بفً قصقفنن سب م

لؽـ قد ضفر أكف مل يؼصد ذلؽ: إما ٓطتؼاده أن  ،ماقطؿ وصا أقبعض رسؾف خص

طف طؾقف لؽـ ضفر أكف مل ققوإن كان يعتؼد وٕكف  وأ ،آسؿ ٓ يؼع طؾقف وأصػ قال

شبفف حرام يف ول قففذا الؼ :ن آسؿ يف الغالب ٓ يؼصد بف ذلؽ بؾ غقرهقيرده لؽ

يعزر مع العؾؿ تعزيزا بؾقغا لؽـ و ،الجؿؾة يستتاب صاحبف مـف إن مل يعؾؿ أكف حرام

 .اف طؾقف الؽػرإن كان يخو ،ٓ يؼتؾو ،ٓ يؽػر بذلؽ
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الزمان الذي  وأ ،بقـ إحبةوأن يسب الدهر الذي فرق بقـف  ي:وِصاي األ

ذلؽ مؿا  قكحو ،قت الذي أبله بؿعاشرة مـ يـؽد طؾقفقال وأ ،جف إىل الـاسقأح

ثؿ إكف  .إكؿا يؼصد أن يسب مـ يػعؾ ذلؽ بف فنكف :كثراولف كظؿا قيؽثر الـاس ق

 .الزمان فقسبف قالذي ه .الدهر قإن فاطؾ ذلؽ ه :لقيؼ ويعتؼد أ

 ،فقؼع السب طؾقف مـ حقث مل يعتؿده الؿرء :اهلل سبحاكف قفاطؾ ذلؽ إكؿا هو

  (1)«ربقده إم الدهر قالل هفنن  ا الدهرقٓ تسب»لف: قبؼ ملسو هيلع هللا ىلصإىل هذا أشار الـبل و

أكا ويا ابـ آدم تسب الدهر »ل: قيؼ ،تعاىلوبف تبارك ف طـ ريولف فقؿا يرققو 

ل قطـ هذا الؼ ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قفؼد هنك رس (2)«الـفاروالدهر بقدي إمر أقؾب الؾقؾ 

  .التـؽقؾول الؿحرم يؼتضل التعزيز قالؼو ،ٓ قتلومل يذكر كػرا و ،حرمفو

غقرهؿ لؽـ و ،ب مسؿك باسؿ طام يـدرج فقف إكبقاءأن يس ِصاي اٌصاين:و 

يظفر أكف مل يؼصد إكبقاء مـ ذلؽ العام مثؾ ما كؼؾ الؽرماين قال: سللت أمحد قؾت: 

 .اءقحوكذا إىل آدم وفؼال: يا ابـ كذا  ،رجؾ افترى طىل رجؾ

حد سئؾ طـ الو .لؼد أتك هذا طظقؿا ،كسلل اهلل العافقة قال:وفعظؿ ذلؽ جدا 

ر طبد العزيز بؽقذكر هذا أبواحد وذهب إىل حد و .ءلفؼال: مل يبؾغـل يف هذا شفقف 

إدريس و ،حقمع أن هذا الؾػظ يدخؾ فقف ك ،ل كافراقهبذا الؼ أمحد فأيضا فؾؿ يجعؾ

إكؿا ومف قاء يف طؿقحوٕن الرجؾ مل يدخؾ آدم  :غقرهؿ مـ الـبققـو قث،شو

مثؾ و ،فقـ تعقـ قتؾف بل ريبوـ الؿؼذكان م قلإٓ و ،ا لؿـ قذففحدًّ وجعؾفا غاية 

م يف مثؾ هذا الحال ٓ يؽاد يؼصد بف صاحبف مـ يدخؾ فقف مـ إكبقاء قهذا العؿ

 ،ا مـ الؿممـقـن قد قذف خؾؼً قالف أن يؽقٕن أحسـ أح :فعظؿ اإلمام أمحد ذلؽ

احد و قهو ،ٕن الحد هـا ثبت لؾحل ابتداء طىل أصؾف :احدً اوجب إٓ حدا قمل يو

 .ل أكثر الؿالؽقة يف مثؾ ذلؽ قهذا قو

 .ريرة ( مـ حديث أبل ه2246، ومسؾؿ )(6181أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .( مـ حديث أبل هريرة 2246، ومسؾؿ )(4826أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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صىل اهلل طىل الـبل  :فرجؾ قال لف غريؿغقرمها يف وأصبغ ون ققال سحـو 

كؿـ  قن: لقس هققال سحـ ،فؼال لف الطالب: ٓ صىل اهلل طىل مـ صىل طؾقف ،محؿد

صػ مـ وكان طىل ما إذا  ن طؾقفقشتؿ الؿلئؽة الذيـ يصؾ وأ ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قشتؿ رس

كذلؽ وٓ يؼتؾ إكؿا شتؿ الـاس  غقره:وقال أصبغ و .إكؿا شتؿ الـاس ٕكف :الغضب

لعـ اهلل بـل و ،لعـ اهلل بـل إسرائقؾو ،لعـ اهلل العربأبل زيد فقؿـ قال:  قال ابـ

طؾقف إدب بؼدر اجتفاد إكؿا أراد الظالؿقـ مـفؿ: إن و ،ذكر أكف مل يرد إكبقاءو ،آدم

 .السؾطان

 غقره ـ إىل الؼتؾ يف مسللة الؿصظوارث بـ مسؽقـ ذهب صائػة ـ مـفؿ الحو 

 ه.اإكف يؼتؾ .بـ مقاس فقؿـ قال: لعـف اهلل إىل آدمسك قم قكذلؽ قال أبو ،هاقكحو

B  ً٘ٝايشالّ.ٚع٢ً آي٘ ايصال٠ َٚشأي١: َٔ أنسٙ ع٢ً سب ايٓيب ع 
ُّ َكاَم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (:7/563) يوِع اٌَفَراىَِِج

اِر ُسبْ  فنكف ـْ الُؽػَّ
َٓ َيؽُ  قلَ وَحاَكُف اْسَتْثـَك الُؿْؽَرَه مِ َّٓ بَِتْؽِذيِب قَكاَن الُؽْػُر  ُن إ

ـِ مِـُْف الُؿْؽَرهَ والَؼْؾِب  َنَّ اإِلْكَراَه َطَؾك َذلَِؽ ُمْؿَتـٌِع َفُعؾَِؿ َأنَّ التََّؽؾَُّؿ  :َجْفؾِِف َلْؿ َيْسَتْث
ِ

ٕ

 [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿لف َتَعاَلك ققَ و اإِلْكَراِه.فِل َحاِل  إٓبِاْلُؽْػِر ُكْػٌر 

ْكَقا َطَؾك  ،{<98}النحل: ْستِْحَبابِِف الدُّ
ِ

ُيْصبُِح » :ملسو هيلع هللا ىلصُل الـَّبِلِّ قمِـُْف قَ و ،أخرةَأْي: ٓ

ـًا  ُجُؾ ُمْمِم ـًا  لُيْؿِس وُيْؿِسل َكافًِرا والرَّ ـْ وُمْمِم ـَُف بَِعَرِض ِم ُيْصبُِح َكافًِرا َيبِقُع دِي

ْكَقا  .(1)«الدُّ

ـِ َياِسرٍ أية و اِر ْب ـِ َرَباٍح و ،(2)َكَزَلْت فِل َطؿَّ ـَ و ،(1)بَِلِل ْب ـْ الُؿْممِـِق
 َأْمَثالِِفَؿا مِ

ا َأْكَرَهُفْؿ الُؿْشِركُ ال ـَ َلؿَّ ـْ َكؾَِؿاِت  قَكحْ و ،ملسو هيلع هللا ىلص َن َطَؾك َسبِّ الـَّبِلِّ قُؿْسَتْضَعِػق
َذلَِؽ مِ

 .( مـ حديث أبل هريرة 118مسؾؿ )أخرجف  (1)

طـ طبد الؽريؿ بـ  ،طـ َمْعؿر بـ راشد( 1599) تػسقرهأخرجف طبد الرزاق يف  صحقح بطرقف: (2)

 ل: أخذ الؿشركقن طؿار بـ ياسر قا ،طـ أبل طبقدة بـ محؿد بـ طؿار بـ ياسر ،مالؽ الجزري
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «؟كقػ جتد قؾبؽ» ملسو هيلع هللا ىلص، فؼال الـبل ملسو هيلع هللا ىلصفعذبقه، حتك قارهبؿ يف بعض ما أرادوا، فشؽا ذلؽ إىل الـبل  =

 .«فنْن طادوا فعد» :ملسو هيلع هللا ىلص ؼال الـبلفقال: مطؿئـ باإليؿان، 

 طـ معؿر بف. ،محؿد بـ ثقر الصـعاينمـ صريؼ  (196الـحؾ/) تػسقرهأخرجف الطبري يف و

 مـ صريؼ طبقد اهلل بـ طؿرو، طـ طبد الؽريؿ بف. ،(3/189) الطبؼاتابـ سعد يف  وأخرجف

وهذا إسـاٌد 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 

 لثـحد ،طؿل لثـحد ،أبل حدثـا ،بـ سعد محؿد حدثـا( 181/ 14) تػسقرهأخرجف الطبري يف 

إىل  [196الـحؾ: ] ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿طـ ابـ طباس، ققلف  ،طـ أبقف ،أبل

 :ملسو هيلع هللا ىلصآخر أية، وذلؽ أّن الؿشركقـ أصابقا طؿار بـ ياسر فعذبقه، ثؿ تركقه، فرجع إىل رسقل اهلل 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ال: فلكزل اهلل تعاىل ذكره طذره فحدثف بالذي لؼل مـ قريش، والذي ق

 .[196الـحؾ: ]﴾ گ گ گ گ﴿إىل ققلف  [ڍ

وطؿف  ،وهذا إسـاد مسؾسؾ بالضعػاء. سعد بـ محؿد بـ الحسـ بـ ططقة بـ سعد العقيف

 .وططقة العقيف كؾفؿ ضعػاء ،والحسـ بـ ططقة العقيف ،الحسقـ بـ الحسـ بـ ططقة العقيف

 ولف شاهد مـ مراسقؾ قتادة:

... حدثـا بشر، قال: ثـا يزيد، قال: ثـا سعقد، طـ قتادة (196حؾ/الـ) تػسقرهأخرجف الطبري يف 

 .فذكره مرسًل 

 ولف شاهد مـ مراسقؾ أبل مالؽ غزوان الغػاري:

 تػسقرهوالطبري يف (، 12/121)، وابـ أبل شقبة (3/259) الطبؼاتابـ سعد يف أخرجف 

 ڌ ڍ]يف ققلف  ري،غزوان الغػا مالؽ أبل طـ حصقـ، طـ هشقؿ،مـ صريؼ  (196الـحؾ/)

 قال: كزلت يف طؿار بـ ياسر. [196 ]الـحؾ:[  ڈ ڎ ڎ ڌ

 وهذا إسـاٌد مرسؾ رجالف ثؼات.

 وله شاهد من مراسقل حمؿد بن سريين:

ظن  ،ظن ابن ظون ،( ظن إشامظقل بن إبراهقم بن ِمْؼسم افبرصي188/ 1أخرجه ابن شعد )

 9أخذك الؽػار»وهو يؼول:  ،ح ظن ظقـقهؾجعل يؿس :وهو يبؽي ،افؼي ظامرً  ملسو هيلع هللا ىلصأّن افـبي  :حمؿد

 .رشل رجافه ثؼاتوهو م .«فغطوك يف اداء فؼؾت كذا وكذا، فإْن عادوا فؼل ذاك هلم

 وفه صاهد من مراشقل أيب ادتوـل افـاجي، ظع بن داود:

 (، ظن 1656) ادطافب افعافقة( ويف 5619) إحتاف اخلرة ادفرةأخرجه مسدد، ـام يف 
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ارِ  ـْ َأَجاَب بِؾَِساكِِف َكَعؿَّ ـْ َصَبَر َطَؾكو ،الُؽْػِر َفِؿـُْفْؿ َم َلْؿ و ،الِؿْحـَِة َكبَِللِ  مِـُْفْؿ َم

ـْ َتَؽؾَّؿَ  ،ا َطَؾك التََّؽؾُّؿِ قَبْؾ ُأْكِرهُ  ،ُيْؽَرْه َأَحٌد مِـُْفْؿ َطَؾك ِخَلِف َما فِل َقْؾبِفِ  ِن وبِدُ  َفَؿ

 َّٓ  ه.اَصْدُرُه ُمـَْشِرٌح بِفِ واإِلْكَراِه َلْؿ َيَتَؽؾَّْؿ إ

C ّنإ ٜؤدٟ إىل سب اهلل.إذا  حتسِٜ سب األصٓا 
 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ َتَعاَلك:وُسْبَحاَكُف  ل اهللقيؼ

  .{@98}األىعام: [ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 (:6/174) اٌفراوي اٌىربيكام يف قال شقخ اإلسالم 

َم َسبَّ  ُف ِطبَاَدٌة لِؽَ  َحرَّ ِف ُسْبَحاَكُف قألَِفِة َمَع َأكَّ َنَّ  ;َتَعاَلكوكِِف َذِريَعًة إَلك َسبِِّفْؿ لِؾَّ
ِ

ٕ

لَِفتِِفْؿ.
ِ

ِف ُسبَْحاَكُف َراِجَحٌة َطَؾك َمْصَؾَحِة َسبِّـَا ٔ  هاَمْصَؾَحَة َتْركِِفْؿ َسبَّ الؾَّ

 (:1/117) أػالَ ادلىلؼٌنيف وقال اإلمام ابـ الؼقؿ 

مع كقن السب غقظا ومحقة هلل وإهاكة  ،فحرم اهلل تعاىل سب آلفة الؿشركقـ

وكاكت مصؾحة ترك مسبتف تعاىل أرجح  ،لؽقكف ذريعة اىل سبفؿ هلل تعاىل :ٔلفتفؿ

لئل  :بؾ كالتصريح طىل الؿـع مـ الجائز ،وهذا كالتـبقف ،مـ مصؾحة سبـا ٔلفتفؿ

 ه.ايؽقن سببا يف فعؾ ما ٓ يجقز

D َشأي١: حهِ سبِّ ايصخاب١. 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل:يؼقل اهلل 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

... ؾذـر كزول أية يف ظامر ريض اهلل ظـه. وهذا امظقل بن مسؾم، ثـا أبو ادتوـل افـاجيحيقى، ظن إش =

 إشـاد مرشل، رجافه ثؼات. وحيقى هو افؼطان، وإشامظقل هو افعبدي.

 ، صحقح ثابت بؿجؿوع هذه افطرق، واهلل أظؾم.وشبب كزول أية يف ظامر بن يارس 

 .ل بـ رباحمل أجد سبب كزول أية يف قصة بل (1)
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 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .{A:}الفتح: [ ڑ ژ ژ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]وقال اهلل تعاىل: 

 ې ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   حب جب يئ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .{98-@}احلرش:[   ٹ ٹ ٹ

ة وطر قى أبوريف تػسقره لمية الؿتؼدمة:  طبد الل الؼرصبل أبقاإلمام  قال

يـتؼص أصحاب  ا رجًل ولد الزبقر: كـا طـد مالؽ بـ أكس، فذكروالزبقري مـ 

 ،{A:}الفتح: [ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، فؼرأ مالؽ هذه أية: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقرس

فؼال مالؽ: مـ أصبح مـ  ،{A:}الفتح: [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿حتك بؾغ 

 .أيةفؼد أصابتف هذه  ،ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قالـاس يف قؾبف غقظ طىل أحد مـ أصحاب رس

 يؾف فؿـوأصاب يف تلو ،: لؼد أحسـ مالؽ يف مؼالتف-يعـل: الزبقري– ثؿ قال

أبطؾ و ،فؼد رد طىل اهلل رب العالؿقـ :ايتفوصعـ طؾقف يف ر ومـفؿ أ ااحدً وكؼص 

الشفادة وتضؿـت الثـاء طؾقفؿ  لؿقـ، ثؿ ذكر صائػة مـ أيات التشرائع الؿسؾ

تعاىل بحالفؿ وهذا كؾف مع طؾؿف تبارك والػلح، ثؿ قال طؼبفا: ولفؿ بالصدق 

 ه.امآل أمرهؿو

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقال ربـا جؾ وطل: 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .{988}التوبة: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
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 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿وقال تعاىل: 

 [ ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 .{98}احلديد:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿وقال رب العزة: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

﮺  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

 .﴾     

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿قال تعاىل: و

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .{?99}التوبة: [ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿وقال طز وجؾ: 

 .{@9}الفتح: [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]وقال اهلل جؾ وطل: 

 ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .{A@-@@} التوبة:[   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿وقال تعاىل: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .{998}آل عمران: [ ڃ ڄ ڄ

ـِ الـَّبِلِّ ، طـ أكس  اٌصذُذٌنويف  آَيُة اإِلياَمِن ُحبُّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط
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َْٕكَصاِر،  َْٕكَصارِ ا ِـَّػاِق بُْغُض ا  .(1)«َوآَيُة ال

ـِ الـَّبِلِّ طـ البراء بـ طازب رضل اهلل طـفؿا،  اٌصذُذٌنويف  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

«، ـٌ َّٓ ُمْمِم ُفْؿ إِ َٓ ُيِحبُّ ـْ  إَْكَصاُر  ُف، َوَم ـْ َأَحبَُّفْؿ َأَحبَُّف الؾَّ ـَافٌِؼ، َفَؿ َّٓ ُم َٓ ُيْبِغُضُفْؿ إِ َو

فُ   .(2)«َأْبَغَضُفْؿ َأْبَغَضُف الؾَّ

طـ أبل هريرة، وأبل سعقد الخدري، رضل اهلل طـفؿا،  صذُخ ِسٍُويف 

 
ِ
َ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ْٕ ـُ بِاللِ َٓ ُيْبِغُض ا ِخرِ  ْكَصاَر َرُجٌؾ ُيْمِم ْٔ  .(3)«َواْلَقْقِم ا

ِذي َفَؾَؼ اْلَحبََّة، َوَبَرَأ قال طـ طظ بـ أبل صالب  صذُخ ِسٍُويف  : َوالَّ

 ُ ْٕ ُف َلَعْفُد الـَّبِلِّ ا لِّ الـََّسَؿَة، إِكَّ :  ملسو هيلع هللا ىلصمِّ ،»إَِللَّ ـٌ َّٓ ُمْمِم َٓ ُيِحبَّـِل إِ َّٓ  َأْن  َٓ ُيْبِغَضـِل إِ َو

ـَافٌِؼ   .(4)«ُم

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  اٌصذُذٌنويف  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ َط

َفَؾْق َأنَّ َأَحَدُكْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأُحٍد، َذَهًبا َما َبَؾَغ ُمدَّ َأَحِدِهْؿ، َوَٓ  ل،َتُسبُّقا َأْصَحابِ 

 .(5)«َكِصقَػفُ 

ـْ  اٌصذُذٌنويف  َوَما »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ  طظ بـ أبل صالبَط

َف  َؾَع َطَؾك َأْهِؾ َبْدرٍ ُيْدِريَؽ َلَعؾَّ الؾَّ َفَؼاَل: اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتْؿ َفَؼْد َغَػْرُت  َأْن َيُؽقَن َقِد اصَّ

 .(6)«َلُؽؿْ 

ـِ ( طـ 15ٕمحد ) فعائً اٌصذاتحويف  َٓ َتُسبُّقا َأْصَحاَب ُطَؿَر يَ  اْب ُؼقُل: 

ٍد، َفَؾَؿَؼاُم َأَحِدِهْؿ َساَطًة َخْقٌر مِ   .ـْ َطَؿِؾ َأَحِدُكْؿ ُطْؿَرهُ ُمَحؿَّ

 (.74مسؾؿ برقؿ )و(، 17أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.75مسؾؿ برقؿ )و(، 3783أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.77، و76مسؾؿ برقؿ )أخرجف  (3)

 (.78أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

 (.2549مسؾؿ برقؿ )و(، 3673أخرجف البخاري برقؿ ) (5)

 (.2494)مسؾؿ برقؿ و(، 3997أخرجف البخاري برقؿ ) (6)
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 : (16/91) ششح ِسٍُيف  تعالكي قوقال اإلمام الـ

اء مـ ٓبس قاحش الؿحرمات، سقحرام مـ ف اطؾؿ أن سب الصحابة و

 ه.انقلوب متلوتؾؽ الحرن يف وغقره ٕكف مجتفدوالػتـ مـفؿ 

 والصحابة أ بَّ مـ س ل بتؽػقرقذهب مجع مـ أهؾ العؾؿ إىل الؼ وأققل:

أن مـ كاكت هذه صػتف أباح دم و ،صرح ببغضفؿو ،صعـ يف طدالتفؿو ،اكتؼصفؿ

 يترحؿ طؾقفؿ.وب مـ ذلؽ قحؾ قتؾف، إٓ أن يتوكػسف 

 ،محـ بـ أبزىل مـ السؾػ الصحابل الجؾقؾ طبد الرقمؿـ ذهب إىل هذا الؼو

محؿد و ،سػقان بـ طققـةو ،بؽر بـ طقاش قأبو ،لزاطوإ وطبد الرمحـ بـ طؿرو

 ،محؿد بـ بشار العبديو ،زيوبشر بـ الحارث الؿرو ،سػ الػريابلقبـ ي

بعضفؿ صرح مع و ،ا بؽػر مـ سب الصحابةقغقرهؿ كثقر، ففمٓء إئؿة صرحو

 ،الؿالؽقةو ،بعض العؾؿاء مـ الحـػقةل ذهب قإىل هذا الؼوذلؽ أكف يعاقب بالؼتؾ، 

 الظاهرية.و ،الحـابؾةو ،الشافعقةو

  :ػمُذذٗية يف وقال اإلمام الطحا

 ه.اصغقانوكػاق وبغضفؿ كػر و، إيؿانوحبفؿ ـ أي الصحابة ـ ديـ و

 .فؼد زاد طىل بغضفؿ :صعـ فقفؿو ،مـ سبفؿو قؾت:

 :(717ص)اٌىثائشيف قال اإلمام الذهبل

ٕن  :مرق مـ مؾة الؿسؾؿقـوفؼد خرج مـ الديـ  :سبفؿ وفؿ أفؿـ صعـ فق

إكؽار ما ذكره اهلل و ،إضؿار الحؼد فقفؿو ،يفؿون إٓ طـ اطتؼاد مساقالطعـ ٓ يؽ

فضائؾفؿ ومـ ثـائف طؾقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قما لرسو ،تعاىل يف كتابف مـ ثـائف طؾقفؿ

 ،لقائط مـ الؿـؼسقالو ،رقسائؾ مـ الؿلثقٕهنؿ أرضك الو ،حبفؿومـاقبفؿ و

هذا و ،لقاإلزدراء بالـاقؾ ازدراء بالؿـؼوصعـ يف إصؾ  :سائطقالطعـ يف الو

 ه.الحاد يف طؼقدتفاإلومـ الزكدقة وسؾؿ مـ الـػاق وضاهر لؿـ تدبره 
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 (:1671) اٌفرخكام يف قال الحافظ ابـ حجر 

طـ و، ر إىل أكف يعزرقاختؾػ يف ساب الصحابل، فؼال طقاض: ذهب الجؿف

الحسـقـ فحؽك وخص بعض الشافعقة ذلؽ بالشقخقـ و. بعض الؿالؽقة يؼتؾ

كذا مـ واه السبؽل يف حؼ مـ كػر الشقخقـ، ققوجفقـ: والؼاضل حسقـ يف ذلؽ 

اتر الخبر بذلؽ طـف لؿا قتإذا  تبشقره بالجـة وف أنيؿاكب ملسو هيلع هللا ىلصكػر مـ صرح الـبل 

 ه .املسو هيلع هللا ىلصل اهلل قتضؿـ مـ تؽذيب رس

 (: 1/149) ي األدىاَىاإلدىاَ يف أصيف قال ابـ حزم 

إن طاكد يف ذلؽ اهلل و ،فاسؼ قتؿادى فففنن  يعرف،وساب الصحابة ـ يعؾؿ 

 ها.كافر مشرك قفف ملسو هيلع هللا ىلصلف قرس وتعاىل أ

ََِكاَم فِْل َقاَل َشْقُخ اإِلْسالِم و  :(581)ص ِيىادَلِسٍُ اٌٖصاس

م قٓ بالقوٓ يممـ باهلل  ان مـافؼً قفؿـ سبفؿ فؼد زاد طىل بغضفؿ، فقجب أن يؽ

مـ  يؿاناإلوا الدار وءقاهلل أطؾؿ ـ ٕهنؿ هؿ الذيـ تبوإكؿا خص إكصار ـ وأخر، 

ا يف إقامة الديـ قبذلوه، قمـعوه وكصرو ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قا رسووآوقبؾ الؿفاجريـ 

هؿ يف قاسووا الؿفاجريـ ووآود مـ أجؾف قإسوا إمحر وطادوال قمإوس قالـػ

مـ طرف السقرة وغرباء فؼراء مستضعػقـ،  ن إذ ذاك قؾقًل وكان الؿفاجروال، قإم

لف، مل قرسويحب اهلل  اا بف مـ إمر، ثؿ كان مممـً قما قامو ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأيام رسو

اهلل وأراد بذلؽ ـ و ،ٓ يبغضفؿيؿؾؽ أن ٓ يحبفؿ، كؿا أن الؿـافؼ ٓ يؿؾؽ أن 

أن ون قإكصار يؼؾو نوأطؾؿ ـ أن يعرف الـاس قدر إكصار لعؾؿف بلن الـاس يؽثر

بؿا أمؽـف  ملسو هيلع هللا ىلصلف قرسون يف الؿفاجريـ فؿـ شارك إكصار يف كصر اهلل قإمر سقؽ

 {>9}الصف: [ حئ جئ ی ی ی ی﴿شريؽفؿ يف الحؼقؼة، كؿا تعاىل:  قفف

 ها.لف مـ أصحابف كػاققسروفبغض مـ كصر اهلل 
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 (:8/146) اإلتأح اٌىربييف كتابف وقال اإلمام ابـ بطة 

طىل غقرها، ويصػفا  فؾؿ يؽـ اهلل لقؿدح هذه إمة بالخقرة، ويجعؾفا شاهدة

ما كعتفا بف مـ إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر، واإليؿان بف، فؾؿ  بالعدالة، مع

طىل مجقع إمؿ الؿاضقة،  لخقر الؽثقر، ويػضؾفايؽـ تعاىل لقؿدح هذه إمة با

ويجعؾ كبقفا خقر الؿرسؾقـ وخاتؿ الـبققـ، ثؿ يػضؾ سائر إمؿ طؾقفا ومجقع 

إكبقاء طىل كبقفا، بلن يجعؾ يف طؼب كؾ كبل كبقًا مثؾف، أو رجلً مـ أمتف هق خقرها 

 .أمتف، ويدطقهؿ إىل شريعتف ملسو هيلع هللا ىلصوأفضؾفا، يخؾػ ذلؽ الـبل 

ْؾػ هذا الـبل الػاضؾ يف هذه إمة الخقّرة شّر أهؾ زماكف، وأضّؾ يجعؾ َخ و

أهؾ طصره كؿا زطؿت هذه الػرقة الضالة التل صعـت يف خلفة أبل بؽر، وقالت: 

 ٺ ٺ﴿وأن إمة التل قال اهلل تعاىل: الذي قام بعؼب كبقـا ضاّل،  إن الخؾقػة

: ٕهنؿ ضلل إهنا شرُّ أمة أخرجت لؾـاس {998}آل عمران: [ ٿ ٺ ٺ

ًٓ، وكاكت مجقع إمؿ قبؾ  لفؿ أفضؾ مـفؿ، إذ قام بعؼب كؾ كبكػار إذ بايعقا ضا

أضؾ أهؾ زماكف يتؾقه  -بزطؿ الرافضة-كبٌل، أو أفضؾ أهؾ زماكف، وقام بعد كبقـا 

إىل وقتـا هذا: ٕن  ملسو هيلع هللا ىلصويتبعف، وتابعتف إمة كؾفا طىل ذلؽ مـذ يقم قبض رسقل اهلل 

والـاس كؾفؿ طىل آثارهؿ بايعف ضلل، وؾضال ل ملسو هيلع هللا ىلصعد الـبل البقعة اكعؼدت ب

 .ُيْفرطقن

فعىل ما أّصؾِت 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 

س هل الؿشفقد طؾقفا؟!، وأن الـبل التل جعؾفا اهلل وسطًا لتؽقن الشاهدة طىل الـا

الذي أرسؾف اهلل رمحة لؾعالؿقـ: ٕ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، 

ػرت إمة كؾفا باتباطفؿ، فبطؾ طـد الرافضة أمُر اهلل، وكذبت أخبار اهلل، وك
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 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وجقد صحة كتاب اهلل فقؿا أثـك طؾقفؿ فقف، حقث يؼقل:  واستحال

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .{A:}الفتح: [ ٿ

عاىل طؿا يبتغقن ضؾؿًا وصغقاكًا، وكػرًا وآثامًا: تفؼالت الػرقة الؿػترية طؾك الل: 

 تؼقلف الرافضة طؾقًا كبقرًا.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقال تعاىل: 

 [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .{988}التوبة:

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]وقال تعاىل: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .{A@-@@}التوبة: [   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿وقال تعاىل: 

فؼدم اهلل  .{@9}الفتح: [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ؿ أهنا خقر قؾقب البرية بؼقلف: الرضك طـفؿ لَِؿا طؾؿ مـ قؾقهب

لؿا طؾؿ مـ صحة قؾقهبؿ، ثؿ أخبر بعاقبة  {@9}الفتح: [ ں ڱ ڱ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ر مصقرهؿ، وما أطده لفؿ، فؼال: أمرهؿ، وآخ

اهتؿ ثؿ وصػ أطؿالفؿ وأققالفؿ، يف حرك {988}التوبة: [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

، وما هؿ هلل سائؾقن ومـف ؿوسؽقهنؿ وققامفؿ وقعقدهؿ، َوِهَؿِؿفؿ وطزومف

صالبقن، ثؿ وصػ استجابتف لفؿ، وحػظف ٕطؿالفؿ، ومجقؾ صـقعف هبؿ، ذْكرًا 

ة، وأجزل الؿجازاة، فؼال تعاىل: ُيػفؿ، وأثاهبؿ، ومؽافلتف لفؿ بلحسـ الؿؽافل

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

ثؿ  {9A9}آل عمران: [ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿وإلحاحًا حتك استجاب لفؿ رهبؿ  ما زالقا دواماً 
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 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿إىل ققلف: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

  .{=9A}آل عمران: [ ڇ چ چ چ چ ڃ

فقؾزم مـ صعـ يف خلفة أبل بؽر، وطؿر، وطثؿان، وطظ رضل اهلل طـفؿ، أو 

ـْ بايع طؿا تؼقلف هذه الػرق -فؿ واتبعفؿ أن يؼقل: إن اهلل تبارك وتعاىل صعـ طىل َم

طؾقًا كبقرًا، أن يؼقلقا: إن اهلل أثـك طؾقفؿ بؿا جفؾف مـ أمر طاقبتفؿ، وذلؽ  -الضالة

وهق ٓ يعؾؿ أهنؿ يـؽثقن ويجقرون، فقؽػرون، وأكف رفع  ،أكف قّدم القطد لفؿ

الخقارج الضالة يف طظ طؾقف السلم  السؽقـة مـ قؾقهبؿ لؽػر يف قؾقهبؿ حتك قالت

 ما قالتف وكػرتف.

ما قالتف مؿا قد رفعف اهلل طـف وَكطؼ الؼرآن  وقالت الؿبتدطة الؿتلخرة فقف 

 بف، وجاءت السـة بخلفف.

وكّػرت الذيـ طؼدوا  وقالت الؿبتدطة يف خلفة أبل بؽر ما قالتف حتك كػرتف،

الؿؼالة مـ الػريؼقـ شـاطة وبشاطة، فنهنا  خلفة أبل بؽر وبايعقه وكػك بؼائؾ هذه

جفلً وبغقًا وطدواكًا، وسؾؽت صريؼًا مقحشًا ُمْغِقرًا مفؾؽا غقر -ألزمت أكػسفا 

، وٓ ملسو هيلع هللا ىلصبلن قالقا: إن اهلل مل يعؾؿ طاقبة أصحاب رسقل اهلل  -مستؼقؿ وٓ مسؾقك

، ووطدهؿ إىل ماذا يصقرون، وٓ ما هؿ طامؾقن، حتك أثـك طؾقفؿ بؿا ٓ يستحؼقن

 جـات تجري مـ تحتفا إهنار خالديـ فقفا أبدًا.

الؿسؾؿقـ، أن  فزطؿت هذه الػرق الشاردة طـ الديـ، والؿػارقة لجؿاطة

الصحابة غقروا وبدلقا وكػروا، فالجـان التل وطدهؿ اهلل أهنؿ فقفا خالدون إهنؿ 

والضللة بعد  إلقفا ٓ يصؾقن، وفقفا ٓ يسؽـقن، فـعقذ باهلل مـ الحقرة، والعؿك

خلف ما  ملسو هيلع هللا ىلصالفدى، وأن كؼقل طىل اهلل ما مل يؼؾ، وكؾزم أصحاب رسقل اهلل 

وطدهؿ، وأن كؽذب اهلل فقؿا وصػفؿ بف، وأن كؼقل بؼقل هذه الػرق الؿذمقمة 
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الذيـ أدخؾقا يف أخبار الؼرآن التـاقض، وَجّفؾقا اهلل تعاىل إذ أطّد لؿـ يؽػر بف ويرتد 

 تحتفا إهنار خالديـ فقفا أبدًا.طـ ديـف جـات تجري مـ 

السابؼقـ إولقـ مـ  مـ ملسو هيلع هللا ىلصوبعد فنكف ٓ يخؾق ما ألزمقه أصحاب رسقل اهلل 

الؿفاجريـ وإكصار، والذيـ اتبعقهؿ بنحسان الذيـ قدم اهلل فقفؿ القطد، 

وأخبرهؿ بؿا أطّد لفؿ جـات تجري مـ تحتفا إهنار، فل يخؾق أن يؽقن َفْرض 

 الجـات وهق يعؾؿ أهنؿ يؽػرون، أو ٓ يعؾؿ أهنؿ يؽػرون؟.الرضا وإطداد 

فنن كان يعؾؿ أهنؿ يؽػرون ببقعتفؿ أبا بؽر، فؼد قدم الرضا طـ ققم، وأطّد لفؿ 

جـات تجري مـ تحتفا إهنار، وهق طامل أهنؿ يؽػرون، أو يؽقن قّدم لفؿ هذا 

 هاحدًا وكػرًا.فؽػك بؼائؾ هذه الؿؼالة ج القطد وهق ٓ يعؾؿ بؿا هؿ طامؾقن.

 (:777) اٌسٕحيف قال أبق بؽر الخالل 

 َ
ِ

ـُ َأْحَؿَد، َقاَل: ُقْؾُت ٕ ِف ْب افَِضُة؟ َقاَل: َأْخَبَرَكا َطْبُد الؾَّ ـِ الرَّ الَِّذي َيْشتُِؿ بِل: َم

 .ٍر َوُطَؿَر َرِحَؿُفَؿا الؾَّفُ َوَيُسبُّ َأَبا َبؽْ 

 ، وِذيُّ ـْ َيْشتُِؿ َأَبا َبْؽٍر َوُطَؿَر ؿَّ ْلُت َأَبا َطْبِد الؾَِّف طَ َقاَل: َسلَ َأْخَبَرَكا َأُبق َبْؽٍر اْلَؿرُّ

ْسَلِم، َقاَل: َوَسِؿْعُت َأَبا َطْبِد ا ِف َيُؼقُل: َقاَل َمالٌِؽ:َوَطائَِشَة؟ َقاَل: َما ُأَرآُه َطَؾك اإْلِ  لؾَّ

ِذي َيْشتُِؿ َأْصَحاَب الـَّبِلِّ  ْسَلمِ قَ َلْقَس َلُف َسْفٌؿ، َأْو  ملسو هيلع هللا ىلصالَّ  .اَل: َكِصقٌب فِل اإْلِ

ـُ َطبِْد اْلَحِؿقِد، َقاَل: َسِؿْعُت  ـْ َشتََؿ  َأَبا َطْبِد الؾَِّف، َقاَل: َوَأْخَبَركِل َطبُْد اْلَؿؾِِؽ ْب َم

ـْ َشَتَؿ َأْصَحاَب الـَّبِلِّ  َوافِِض، ُثؿَّ َقاَل: َم ـُ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَخاُف َطَؾْقِف اْلُؽْػَر مِثَْؾ الرَّ ْن َٓ َكْلَم

ـِ َيؽُ  ي ـِ الدِّ  .قَن َقْد َمَرَق َط

ُجُؾ َيْشتُِؿ  َبِل َطْبِد الؾَِّف: الرَّ
ِ

ُف َقاَل ٕ ـُ َيْحَقك، َقاَل: ثـا َأُبق َصالٍِب، َأكَّ ا ْب َأْخَبَرَكا َزَكِريَّ

 .ِف، َفَؼاَل: َهِذِه َزْكَدَقةٌ ُطْثَؿاَن؟ َفَلْخَبُروكِل َأنَّ َرُجًل َتَؽؾََّؿ فِق

ـْ َأْخَبَرَكا طَ 
ـٍ َرُجٍؾ َشَتَؿ َرُجًل مِ ـِ َحـَْبٍؾ، َقاَل: َسَلْلُت َأبِل َط ـُ َأْحَؿَد ْب ِف ْب ْبُد الؾَّ

ْسَلمِ ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب الـَّبِلِّ   ه.ا، َفَؼاَل: َما ُأَراُه َطَؾك اإْلِ

 صحقحة.إساكقد إىل أمحد قال أبو عبد اهلل ر ا اهلل : : 



 018     ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  

 
عدم تؽػقر ساب الصحابل، وهق وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل الؼقل ب

ل مالؽ، وأمحد يف مؼتضك قضاء طؿر بـ طبد العزيز، وطاصؿ إحقل، وهق قق

 رواية، وإسحاق، وآخرون، وحجتفؿ يف ذلؽ:

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  اٌصذُذٌنما يف  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ َط

َفَؾْق َأنَّ َأَحَدُكْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأُحٍد، َذَهًبا َما َبَؾَغ ُمدَّ َأَحِدِهْؿ، َوَٓ  َتُسبُّقا َأْصَحابِل،

 .(1)«َكِصقَػفُ 

أغؾظ رجؾ  قال: ، لأبل برزة إسؾؿوغقره طـ  ما رواه اإلمام أمحدو

وقال:  ،فاكتفره أٓ أضرب طـؼف، قال: :، قال: فؼال أبق برزةٕبل بؽر الصديؼ 

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصما هل ٕحد بعد رسقل اهلل 

ـْ  اٌصذُذٌنويف  ِسَباُب الُؿْسؾِِؿ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،ابـ مسعقد  َط

 .(3)«َوقَِتاُلُف ُكْػٌر  ُفُسقٌق،

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]واهلل تعاىل يؼقل: 

 گ گ گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ

 .{@=-?=} األحزاب:[   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

فػرق اهلل بقـ مـ يمذيف ويمذي رسقلف: فتقطدهؿ بالؾعـة يف الدكقا وأخرة، 

 [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وبقـ مـ يمذي الؿممـقـ: فؼال فقفؿ: 

 .{@=}األحزاب:

 .والصحقح يف هذه الؿسللة هق التػصقؾ الذي ذكره شقخ اإلسلم رمحف اهلل

 (.2549مسؾؿ برقؿ )و(، 3673أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

(، 4363(، وأبق داود )61، و54(، وأمحد )6(، والحؿقدي )4أخرجف الطقالسل ) صحقح: (2)

(، 81(، وأبق يعىل )49(، والبزار )3529) الؽبرى(، ويف 4971) الؿجتبكوالـسائل يف 

(، 5392، و1129) إوسطلطبراين يف (، وا12/495) مشؽؾ أثاروالطحاوي يف 

من ضرق ظن أيب (، 13377(، والبقفؼل )25، و24) الؿختارة(، والضقاء يف 8946والحاكؿ )

 به، وبعض أشاكقده صحقحة. برزة إشؾؿي 

 (.64مسؾؿ برقؿ )و(، 48أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



 ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  
001 

 
 (: 591ص) ادلسٍىي اٌصاسَ يفة قخ اإلسالم ابـ تقؿققال ش

 جبرائقؾ غؾط وإكؿا الـبل، هق كان أكف أو إلف، طؾًقا أن دطقى بسبف اقترن مـ أما

 .تؽػقره يف تققػ مـ كػر يف شؽ ٓ بؾ كػره، يف شؽ ٓ ففذا الرسالة، يف

 و كذلؽ مـ زطؿ مـفؿ أن الؼرآن كؼص مـف آيات وكتؿت، أو زطؿ أن لف

تلويلت باصـة ُتْسؼط إطؿال الؿشروطة، وكحق ذلؽ، وهمٓء يسؿقن الؼرامطة 

 والباصـقة، ومـفؿ التـاسخقة، وهمٓء ٓ خلف يف كػرهؿ.

وأما مـ سبفؿ سبًّا ٓ يؼدح يف طدالتفؿ، وٓ يف ديـفؿ، مثؾ وصػ بعضفؿ 

الذي يستحؼ أو طدم الزهد، وكحق ذلؽ، ففذا هق  ،أو قؾة العؾؿ ،أو الجبـ ،بالبخؾ

التلديب والتعزير، وٓ كحؽؿ بؽػره بؿجرد ذلؽ، وطىل هذا يحؿؾ كلم مـ مل 

 يؽػرهؿ مـ أهؾ العؾؿ.

وأما مـ لعـ وقبح مطؾًؼا، 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 

والسلم إٓ كػًرا قؾقًل يبؾغقن بضعة طشر كػًسا، أو أهنؿ فسؼقا طامتفؿ: ففذا ٓ 

ريب أيًضا يف كػره: ٕكف مؽذب لؿا كصف الؼرآن يف غقر مقضع مـ الرضك طـفؿ، 

والثـاء طؾقفؿ، بؾ مـ يشؽ يف كػر مثؾ هذا: فنن كػره متعقـ: فنن مضؿقن هذه 

 و فساق.الؿؼالة أن كؼؾة الؽتاب والسـة كػار أ

، {998}آل عمران: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿وأن هذه أية التل هل: 

وخقرها هق الؼرن إول كان طامتفؿ كػاًرا أو فساًقا، ومضؿقهنا: أن هذه إمة شر 

إمؿ، وأن سابؼل هذه إمة هؿ شرارهؿ، وكػر هذا مؿا يعؾؿ باضطرار مـ ديـ 

 اإلسلم.
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ٕققال فنكف يتبقـ أكف زكديؼ، ولفذا تجد طامة مـ ضفر طؾقف شلء مـ هذه ا

وطامة الزكادقة إكؿا يستترون بؿذهبفؿ، وقد ضفرت هلل فقفؿ َمُثَلت، وتقاتر الـؼؾ 

 بلن وجقهفؿ تؿسخ خـازير يف الؿحقا والؿؿات.

ومجع العؾؿاء ما بؾغفؿ يف ذلؽ، ومؿـ صـػ فقف الحافظ الصالح أبق طبداهلل 

 فُٗ جاء وِا األصذاب سة ػٓ ٕهٌٍامحؿد بـ طبدالقاحد الؿؼدسل كتابف يف 

 .واٌؼماب اإلمث ِٓ

يحؽؿ وبالجؿؾة: فؿـ أصـاف السابَّة مـ ٓ ريب يف كػره، ومـفؿ مـ ٓ 

 ها.بؽػره، ومـفؿ مـ تردد فقف

E  زد٠.َٚشأي١: قرف أَٗات املؤَٓني بايز٢ْ نفس 
 (: 565ص) ادلسٍىي اٌصاسَيف ة قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿق

طائشة بؿا  مـ قذففؼال الؼاضل أبق يعىل:  :ملسو هيلع هللا ىلصاج الـبل فلما مـ سب أزو

وصرح غقر  ،وقد حؽك اإلمجاع طىل هذا غقر واحد .اهلل مـف كػر بل خلف برأها

 واحد مـ إئؿة هبذا الحؽؿ.

ققؾ لف:  .قتؾ  ومـ سب طائشة ،مـ سب أبا بؽر جؾد فروي طـ مالؽ:

 ۉ ۉ ۅ ۅ﴿عاىل قال: ٕن اهلل ت :مل؟ قال: مـ رماها فؼد خالػ الؼرآن

 .{?9}النور: [ ى ى ې ې ې ې

سؿاطقؾ وقال أبق بؽر بـ زياد الـقسابقري: سؿعت الؼاسؿ بـ محؿد يؼقل إل

فلمر  :وأخر طائشة ،شتؿ أحدمها فاصؿة :الؿلمقن بالرقة برجؾقـ بـ إسحاق: أيت

ٕن  :ما حؽؿفؿا إٓ أن يؼتل وترك أخر فؼال إسؿاطقؾ: ،بؼتؾ الذي شتؿ فاصؿة

والعؾؿ مـ  ،وطىل هذا مضت سقرة أهؾ الػؼف ،رد الؼرآن  الذي شتؿ طائشة

 .أهؾ البقت وغقرهؿ
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 ،كـت يقما بحضرة الحسـ بـ زيد الداطل بطبرستان قال أبق السائب الؼاضل:

ويلمر بالؿعروف ويـفك طـ الؿـؽر ويقجف يف كؾ سـة  ،وكان يؾبس الصقف

ػرق طىل سائر ولد الصحابة وكان بحضرتف بعشريـ ألػ ديـار إىل مديـة السلم ي

 .ئشة بذكر قبقح مـ الػاحشة فؼال: يا غلم اضرب طـؼفرجؾ ذكر طا

هذا رجؾ صعـ طىل  ،معاذ اهللن: هذا رجؾ مـ شقعتـا فؼال: فؼال لف: العؾقيق

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ   ﴿قال اهلل تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ        ەئ  

 .ففق كافر فاضربقا طـؼف ،فالـبل خبقث :ن كاكت طائشة خبقثةفن ﴾  ەئ

 .لرواه الللؽائ .فضربقا طـؼف وأكا حاضر

 ففُٗ لىالْ: ؛وأِا ِٓ سة غًن ػائشح ِٓ أصواجٗ

 أكف كساب غقرهـ مـ الصحابة. أحدُٖا:

ففق كؼذف  :وهق إصح أن مـ قذف واحدة مـ أمفات الؿممـقـ ٚايجاْٞ:

وذلؽ ٕن هذا فقف طار  ،عـك ذلؽ طـ ابـ طباسوقد تؼدم م ،طائشة 

وقد تؼدم  ،وأذى لف أطظؿ مـ أذاه بـؽاحفـ بعده ،ملسو هيلع هللا ىلصوغضاضة طىل رسقل اهلل 

 [ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ققلف: التـبقف طىل ذلؽ فقؿا مضك طـد الؽلم طىل 

 هاأية وإمر فقف ضاهر. {?=}األحزاب:

F  ايصاذتني.َٚشأي١: حهِ االستٗزا٤ بايعًُا٤ 
اء وستفزاء بالعؾؿاء، أأما آو  استفزاًء  ؿفؼد ذكر العؾؿاء أكف إن استفزأ هب :الُؼرَّ

 كػر أكبر. قالسـة: ففوما يحؿؾف مـ الؼرآن، يرجع طىل 

كف، ٓ بسبب ما يحؿؾف مـ قل وقصره، أ ولف، أقإن استفزأ بف لشخصقتف مـ صو

قؾ طىل أكف إن الدلوضلل، وضؾٌؿ، ولؽـف فسٌؼ، والسـة: ففذا لقس بؽػر، والؼرآن 

 لف تعاىل:قيدل طىل هذا قوالسابؼة، ففل تشؿؾف، أية استفزأ بف ٕجؾ ديـف يؽػر: 
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 ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]

لف قأيًضا قو، اقآمـ ؿا مـفؿ إٓ ٕهنوأيات، فؾؿ يسخر {A-;8:}ادطففني: [ی

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] تعاىل:

 [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ

 (1){ 98A-998ًمنون:} اد

 .(25-2/18) لدائؿةى الؾجـة اوفتا (،559، 5-4)ص لقالصارم الؿسؾ: اكظر (1)
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ـْ َأبِ و     َل قُس َأنَّ رَ ،  ُهَرْيَرةَ  لَط

ِ
 :َجؾَّ و َقاَل الُل َطزَّ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـُ آَدَم  ْهَر ُيْمذِيـِل اْب ْهروَيُسبُّ الدَّ ُب  ،بَِقدي إْمُر  ،َأَكا الدَّ ْقَؾ  ُأَقؾِّ  .(1)ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  «الـََّفارَ والؾَّ

 َٔ اذتدٜحَشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ 

 (:1/165) اٌىربييف قال اإلمام البقفؼل 

افِِعلُّ فِل ِرَواَيِة َحْرَمَؾَة: َوإِكََّؿا َتْلِويُؾُف، َواهلُل َأْطَؾُؿ، َأنَّ اْلَعَرَب َكاَن َشْلُكَفا  َقاَل الشَّ

ْهرَ  َأْن َتُذمَّ  ـْ َمْقٍت، َأْو َهَرٍم، َأْو َتَؾٍػ َأْو  ،الدَّ
تِل َتـِْزُل بِِفْؿ مِ َوَتُسبَُّف ِطـَْد اْلَؿَصائِِب الَّ

ْهُر، َوُهَق الؾَّقُْؾ َوالـََّفاُر، َوُهَؿا اْلِػْتـََتاِن  َغْقِر َذلَِؽ، َفَقُؼقُلقَن: إِكََّؿا ُيْفؾُِؽـَا الدَّ

ْهرِ أَ  َواْلَجِديَداِن، َفَقُؼقُلقَن: قَْؾ  .َصاَبْتُفْؿ َقَقاِرُع الدَّ ْهُر: َفَقْجَعُؾقَن الؾَّ َوَأَباَدُهُؿ الدَّ

ِذي ُيْػـِقـَا َوَيْػَعُؾ بِـَا، َفَؼاَل رَ  ُف الَّ ْهَر َفنِكَّ قَن الدَّ ـِ َيْػَعَلِن َذلَِؽ، َفَقُذمُّ َذْي ُسقُل َوالـََّفاَر الؾَّ

 
ِ
ْهَر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َْشَقاَء،  َطَؾك «َٓ َتُسبُّقا الدَّ ْٕ ُف الَِّذي ُيْػـِقُؽْؿ، َوالَِّذي َيْػَعُؾ بُِؽْؿ َهِذِه ا َأكَّ

َْشَقاءِ  ْٕ  َفاِطُؾ َفنِكََّؿا َتُسبُّقا اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَلك، َفنِنَّ اهللَ  :َفنِكَُّؽْؿ إَِذا َسَبْبُتْؿ َفاِطَؾ َهِذِه ا

َْشَقاءِ  ْٕ  ها.َهِذِه ا

هل طؼقدة و، زقكسبة إفعال إىل الدهر ٓ تج  :عبد اهلل ع ا اهلل عنوقال أب

هل طؼقدٌة و، «الـفاروإكام هيؾؽـا الؾقؾ »لفؿ: قالجاهؾققـ كؿا يف هذا الحديث ق

 الػاطؾ يف الحؼقؼة. قكػرية: ٕن اهلل ه

 إيؿانتبر ضعػ يعوب، قن هذا آطتؼاد فقعتبر مـ كبائر الذكوأما السب لف بدو

 يف أقداره. تسخًطا طىل اهللوبالؼدر، 

ٓ يدخؾ يف  فنكفشديدة:  وحارة، أ وا باردة، أبلهنالؾقال وصػ إيام وأما و

بقدي إمر، »اية إخرى: و، تبقـف الر«أكا الدهرو»لف تعاىل: قد بؼقالؿؼصوهذا. 

أتصرف ولؼ الدهر، ، أي: أكا خا«أكا الدهر»ن معـك: ق: فقؽ«الـفاروُأقؾب الؾقؾ 

 (.2246مسؾؿ برقؿ )و(، 4826أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



 004     ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  

 
ب قبإقدار: فقؽ يؿانر، فسبفا يرجع إىل طدم اإلقأقدر فقف إموفقف،  ن مرجع السَّ

 هإىل اهلل تعاىل.ا

 (: 155-7/154) اد ادلؼادص كام يفقال ابـ الؼقؿ 

ـْ  َسبُّف :اَ٘اَذِدِإفِل َهَذا َثلُث َمَػاِسَد َطظِقَْؿة، و فنن  :ُيَسب أن بلهؾٍ  لقس َم

رٌ  َخْؾٌؼ  الدهرَ  ٌؾ  ٕمره، مـؼادٌ  اهلل، خؾؼ مِـ ُمَسخَّ  بالذمِّ  ىلوأ فسابُّف لتسخقره، مذلَّ

  .مـف السبِّ و

ـ سبَّف أن :اٌصأُح  مع أكفو يـػع،و يضرُّ  أكف لظـَّف سبَّف إكؿا فنكف :لؾشرك متضؿِّ

 ٓ َمـ رفعو العَطاَء، يستحؼُّ  ٓ َمـ أططكو الضرر، يستحؼ ٓ َمـ ضرَّ  قد ضامل ذلؽ

فعة، يستحؼُّ   الظؾؿة، أضؾؿ مـ شاتؿقف طـد قهو الِحرمان، يستِحُؼ  ٓ َمـ حرمو الرِّ

ال مـ كثقرٌ و ،اجدً  كثقرةٌ  سبِّفيف  كةقالخ الظؾؿة همٓء أشعارُ و ح الُجفَّ  بؾعـف ُيصرِّ

  .تؼبقِحفو

َبعَ  قلالتل  إفعال هذه فعؾ َمـ طىل يؼعُ  إكؿا مـفؿ السبَّ  أن :اٌصاٌصح  الحؼُّ  اتَّ

 الدهَر، اوَحِؿدُ  اُؤهؿ،قأه قعتو إذاو إرض،و اُت والسؿا لػسدِت  اَءهؿقأه فقفا

 الخافُِض  اكُِع،ؿَ ـال كطِ عْ ؿُ ـالْ  قهُ  كالَ عَ تَ  رِ هْ الدَّ  َفربُّ  إمر، حؼقؼةِ  ىفو ،طؾقف اقَأْثـَ و

،ؿُ ـال عزُّ ؿُ ـال افُع،الرَّ   لؾَّف بَّةَس مَ  رِ هْ لؾدَّ  فؿسبَّتفؿ ،لءٌ َش  رِ مْ إَ  ـَ مِ  فُ لَ  َس قْ لَ  الدهرُ و ِذلُّ

 بكأَ  ِث يْ دِ َح  ـْ مِ  الصحقحقـ يف اؿَ كَ  اَلك،عَ تَ  لؾربِّ  ممذَيةً  ْت اكَ كَ  اذَ فَ لِ و :َجؾَّ و َطزَّ 

ـُ  ُيْمِذيـك: َتعاَلك اللُ  قاَل »: اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ـِ طَ  ،ةَ رَ يْ رَ هُ  ْهَر ا َيُسبُّ  آَدَم: اْب ْهُر  َأَكاو لدَّ  ،«الدَّ

ركُ  وأَ  ،فلِؾ بُّفَس  امَّ إِ  :اؿَ هِ دَ َح أَ  ـْ مِ  فُ لَ  دَّ بُ َٓ  ـِ يْ رَ مْ أَ  ـَ قْ بَ  رٌ ائِ دَ  رهْ الدَّ  ابُّ َس فَ  إذا  فنكف :فِ بِ  الشِّ

  عَ مَ  ٌؾ اطِ فَ  رَ هْ الدَّ  نَّ أَ  دَ ؼَ تَ اطْ 
ِ
 َؾ عَ فَ  ىذِ الَّ  قهُ  هُ دَ ْح و اهللَ  نَّ أَ  دَ ؼَ تَ اطْ  نِ إِ و ،كٌ رِ ْش مُ  قفُ فَ  اهلل

ـْ  بُّ ُس يَ  قهُ و َؽ لِ ذَ   اكتفك..اهللَ  بَّ َس  دْ ؼَ فَ  ،فُ ؾَ عَ فَ  َم
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ـْ َأبِ و     َل قُس َأنَّ رَ ،  ُهَرْيَرةَ  لَط

ِ
ْبَع قاْجَتـِبُ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا السَّ

َـّ  َماو ،ل اهللقَيا رس :. قِقَؾ «بَِؼاِت قالؿُ  ْرُك بِاللِ » :َقاَل  ؟ُه ْحُر و ،الشِّ َقْتُؾ الـَّْػِس و ،السِّ

َّٓ بِالْ  َم الُل إِ بَاو ،َأْكُؾ َماِل الَقتِقؿِ و ،َحؼِّ َلالَّتِل َحرَّ ْحِػ قلِّل يَ قالتَّ و ،َأْكُؾ الرِّ َقْذُف و ،َم الزَّ

ـَاِت الَغافاِلَِت الَلال ـَاِت َلُؿْحَص  .(1)ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  .«ُؿْمِم

 َٔ اذتدٜحشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َ

بكات َع إٔ ايهبا٥س أنجس ٛ: ملاذا اقتصس يف ٖرا اذتدٜح ع٢ً ذنس سبع ََشأي١   1
 َٔ ذيو؟
 : (6857) اٌفرخيف ابـ حجر  قال الحافظ

يجاب بلن و، اب طـ الحؽؿة يف آقتصار طىل سبعقالج إىل يحتاج طـد هذاو

ثؿ أطؾؿ  ،راتق بالؿذكًٓ وأ أطؾؿ بلكف وأ ،ضعقػ قهو ،م العدد لقس بحجةقمػف

. ؾسائؾلقع بحسب الؿؼام بالـسبة وأن آقتصار  وأ ،فقجب إخذ بالزائد ،بؿا زاد

 ؟إسؿاطقؾ الؼاضل طـ ابـ طباس أكف ققؾ لف: الؽبائر سبعو ،قد أخرج الطبريو

اية: إىل ويف رو .(3)سبعقـ أقربالهل إىل  :ايةويف رو .(2)سبعوقال: هـ أكثر مـ سبع 

 ه.ا(4)السبعؿائة

 (.89مسؾؿ برقؿ )و(، 2766أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

رة الـساء، فؼال: حدثـا محؿد بـ طبدإطىل، قال: قمـ س [31آية:] تػسقره أخرجف الطبري يف (2)

 ذا إسـاد صحقح.هوس، طـ ابـ طباس بف، وحدثـا معتؿر، طـ أبقف، طـ صا

(: فننَّ لفا إسـاديـ إىل 19/469) مصـػ طبدالرزاقو تػسقر الطبري كؿا يف رواية صحقحة، (3)

 ، كؾٌّ مـفؿا صحقح.ابـ طباس 

ـُ أبل حاتؿ يف (4) إٓ أكف ٓ »لف: قهل قوفقف زيادة، ورة الـساء، قمـ س [31آية:] تػسقره أخرجفا اب

ن بـ زيد بـ أبل ومـ صريؼ أبل حاتؿ، ثـا هارقهو، « مع آستغػار ٓ كبقرةوصغقرة مع اإلصرار، 

هذا إسـاد صحقح، والزرقاء، ثـا أبل، ثـا شبؾ، طـ ققس، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس بف، 

 ابـ سعد. قققس هون، قفورجالف ثؼات معر
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 َشأي١: تعسٜف ايشخس. 2 
إن مـ » الحديث: يف لفذا جاءو :فبُ بَ َس  َػ طُ لَ و لػِ السحر يف الؾغة: طبارة طؿا َخ 

 .ا آخر الؾقؾقًّ ػِ ٕكف يؼع َخ  :ارً حَ َس  رُ حَ السَّ  لؿِّ ُس و ،(1)«البقان لسحرا

 : (8/153) ادلغينيف  ةقال ابـ قدام

ر قيعؿؾ شقئا يمّثر يف بدن الؿسح وأ ،يؽتبف الّساحر وأ ،رقك يتؽّؾؿ بفوطؼد  قه

 طؼؾف مـ غقر مباشرة لف.  وأ ،قؾبف وأ

 : (513)ص اٌىٍُاخ يف يّ ققال الؽػو

خارقة لؾعادة ٓ  رقال يترّتب طؾقفا أمقأحوس الخبقثة ٕفعال قلة الـّػومزا قه

ما وية، وإدوكة أٓت قيطؾؼ طىل ما يػعؾف صاحب الحقؾ بؿعو. يتعّذر معارضتف

 .يريؽ إّياه صاحب خّػة القد

 اع ايشخس.َٛشأي١: بٝإ أْ 3
 روش أً٘ اٌؼٍُ أْ اٌسذش ػًٍ لسٌّن:

هذا وإكثر اكتشاًرا طـد السحرة،  قهو، ما كان باستخدام الشقاصقـ حدٖا:أ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ع ٓ يتعؾؿف صاحبف إٓ بعد الؽػر باهلل كؿا قال تعاىل: قالـ

ن العبادة لؾشقاصقـ، ق، فقصرف{:98}البقرة: [ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

الجـ وه، قيعقـوه، قـ بلن يخدماحد بأخر، فاإلكسل يستؿتع بالجويستؿتع كؾ و

 صرف طبادات لفؿ.ون باإلكس بتعظقؿفؿ، قيستؿتع

بعض  وباستخدام إطشاب، أ وأن يسحره بخػة الحركة، أ قه ايجاْٞ:

قد واطتؼد إباحة ذلؽ، إذا  ذلؽون كػًرا، قالعؼاققر: ففذا يختؾػ حؽؿف، فؼد يؽ

ث طؿار ( مـ حدي869مسؾؿ برقؿ )و، ( مـ حديث ابـ طؿر 5146أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .بـ ياسر 
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الفؿ قأكؾ أم ولـاس بف، أآذى اواطتؼد تحريؿف، إذا  ذلؽوضؾًؿا، وًقا، قن فسقيؽ

 بالباصؾ.

 يٝص مبذسد ختٌٝٝ.َٚشأي١: ايشخس ي٘ تأثري حكٝكٞ  4
، {>}الفلق: [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿جؾ: ول اهلل طز قيؼ

 ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ل سبحاكف قيؼو

 .{<99}األعراف: [ ى ى

ـْ َطائَِشَة  اٌصذُذٌنيف و ـْ َبـِل  ملسو هيلع هللا ىلصَل الؾَِّف قَقاَلْت َسَحَر َرُس  َط
َرُجٌؾ مِ

ـُ إَْطَصِؿ َحتَّك َكاَن َرُس ُزرَ  ُف َكاَن َيْػَعُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصُل الؾَِّف قْيٍؼ ُيَؼاُل َلُف َلبِقُد ْب ُيَخقَُّؾ إَِلْقِف َأكَّ

ْلَء  َدَطا ُثؿَّ وِطـِْدي َلؽِـَُّف َدَطا  قهُ وَذاَت َلْقَؾٍة  وٍم أَ قَكاَن َذاَت يَ إذا  َما َفَعَؾُف َحتَّكوالشَّ

َف َأْفَتاكِل فِقاَم اْسَتْػَتْقُتُف فِقِف َيا َطائَِشُة َأَش » :َقاَل  َأَتاكِل َرُجاَلِن َفَؼَعَد َأَحُدُهاَم َعْرِت َأنَّ الؾَّ

ـَْد َرْأِسل  ـَْد ِرْجَؾلَّ َفَؼاَل َأَح وِط َخُر ِط ْٔ ُجِؾ َفَؼاَل َمْطبُ وُدُهاَم لَِصاِحبِِف َما ا ٌب قَجُع الرَّ

َْٕطَصِؿ َقاَل فِل َأيِّ َشْلٍء َقاَل فِل ُمْشٍط  ـُ ا ـْ َصبَُّف َقاَل َلبِقُد ْب ُجػِّ َصْؾِع وُمَشاَصٍة وَقاَل َم

ـَ هُ وَكْخَؾٍة َذَكرٍ َقاَل  ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصِف ُل الؾَّ قَفَلَتاَها َرُس  «انَ وَقاَل فِل بِْئرِ َذرْ  قَأْي
فِل َكاٍس مِ

َس َكْخؾَِفا وَكَلنَّ ُرءُ  وأَ َيا َطائَِشُة َكَلنَّ َماَءَها ُكَؼاَطُة الِحـَّاِء » :َأْصَحابِِف َفَجاَء َفَؼاَل 

ـِ وُرءُ  َقاصِق َقْد َطاَفاكِل الُل » :َقاَل  .َأَفَل اْسَتْخَرْجَتفُ  َل الؾَّفِ قَيا َرُس  :ُقْؾُت  «ُس الشَّ

ـَْت قَفَؽرِْهُت َأْن ُأثَ  ا َفَلَمَر بَِفا َفُدفِ  .(1)«َر َطَؾك الـَّاِس فِقِف َشرًّ

 (:7/777) ئذاىتذائغ اٌفكام يف قال اإلمام ابـ الؼقؿ  

حديث و {>}الفلق: [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿لف ققد دل قو

قد أكؽر ذلؽ صائػة مـ و ،أن لف حؼقؼةو ،ر طىل تلثقر السحرقالؿذك  طائشة

 ،ٓ يف مرض ،إكف ٓ تلثقر لؾسحر البتة :اققالو ،غقرهؿوأهؾ الؽلم مـ الؿعتزلة 

 . طائشةحديث ( مـ 2189مسؾؿ برقؿ )و ،(5763أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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ٓ حؼقؼة لف  ،إكؿا ذلؽ تخقؾ ٕطقـ الـاضريـو :اققال .ٓ طؼدو ،ٓ حؾو ،ٓ قتؾو

 .ى ذلؽقس

اتػؼ طؾقف الػؼفاء والسؾػ واترت بف أثار طـ الصحابة قهذا خلف ما تو

ما يعرفف طامة العؼلء وف قب مـ أهؾ التصقأرباب الؼؾوالحديث وأهؾ التػسقر و

غقر ذلؽ مـ وتزيـا وبغضا وحبا وطؼدا وحل وثؼل والسحر الذي يمثر مرضا و

  .قا بؿا أصقب بف مـفوذكثقر مـفؿ قد طؾؿف ود تعرفف طامة الـاس قجقأثار م

دلقؾ طىل   {>}الفلق: [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿لف تعاىل ققو 

كان الضرر ٓ يحصؾ إٓ  قلو ،ر يف حال غقبتف طـفقأن هذا الـػث يضر الؿسح

  .ٓ لؾـػاثات شر يستعاذ مـفو ،لف همٓء مل يؽـ لؾـػثقبؿباشرة البدن ضاهرا كؿا يؼ

قع أطقـ الـاضريـ مع كثرهتؿ حتك جاز طىل الساحر أن يسحر مجفنذا أيضا و 

فؿا الذي يحقؾ تلثقره  :بف مع أن هذا تغقر يف إحساسفؿ قا الشلء بخلف ما هوير

اقع يف الرؤية قما الػرق بقـ التغققر الو ،صباطفؿواهؿ ققويف تغققر بعض أطراضفؿ 

غقر إحساسف حتك صار يرى فنذا  ،البدنوالتغققر يف صػة أخرى مـ صػات الـػس و

فؿا الؿحقؾ ٕن يغقر صػات كػسف  ،الؿقت حقاوالؿتصؾ مـػصل وكـ متحركا السا

  .غقر ذلؽ مـ التلثقراتوبا قالبغقض محبو ،ب إلقف بغقضاقحتك يجعؾ الؿحب

 ې ې ۉ ۉ﴿ن إهنؿ ققد قال تعاىل طـ سحرة فرطو 

 ،فبقـ سبحاكف أن أطقـفؿ سحرت {<99}األعراف: [ ى ى ې ې

ن قالعصل مثؾ أن يؽوالحبال  قهو ل،ؾ يف الؿرئن لتغققر حصقذلؽ إما أن يؽو

 ،ا أهنا تحركت بلكػسفاقهل الشقاصقـ فظـو ،اح حركتفاوالسحرة استعاكت بلر

ٓ و ،البساط يـجروبساصا فترى الحصقر  وجر مـ ٓ يراه حصقرا أإذا  هذا كؿاو

التبستفا  ل:العصوففؽذا حال الحبال  :الذي يجره قلف مع أكف ه ترى الجارَّ 

الشقاصقـ هؿ و ،فظـ الرائل أهنا تؼؾبت بلكػسفا :شقاصقـ فؼؾبتفا كتؼؾب الحقةال

 .هناقالذيـ يؼؾب
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هل و ،العصل تتحركوالحبال  ىلرائل حتك رأن التغققر حدث يف اقإما أن يؽو

فتارة يتصرف يف كػس  :هذاوٓ ريب أن الساحر يػعؾ هذا و ،ساكـة يف أكػسفا

تارة يتصرف يف الؿرئل و ،بف قف ما هإحساسف حتك يرى الشلء بخلوي آالر

  .اح الشقطاكقة حتك يتصرف فقفاوباستعاكتف بإر

جب حركتفا والعصل ما أوا يف الحبال قن مـ أهنؿ فعؾولف الؿـؽرقأما ما يؼو

كان  قل فنكف ،ه كثقرةقجوففذا باصؾ مـ  :غقره حتك سعتومشقفا مثؾ الزئبؼ و

ٓ ومل يؽـ ذلؽ سحرا ٕطقـ الـاس و ،ةبؾ حركة حؼقؼق ،كذلؽ مل يؽـ هذا خقآ

 ٺ﴿ :قد قال تعاىلو ،بؾ صـاطة مـ الصـاطات الؿشتركة ،يسؿك ذلؽ سحرا

 .{<<}طه: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ن مل يؽـ هذا مـ السحر يف ولف الؿـؽرقع حقؾة كؿا يؼقكاكت تحركت بـ قلو

لؽان صريؼ  كؿا قال همٓء ،كان ذلؽ بحقؾة قأيضا لو ،مثؾ هذا ٓ يخػكو ،ءلش

مل يحتج إىل إلؼاء العصا و ،بقان ذلؽ الؿحالو ،إبطالفا إخراج ما فقفا مـ الزئبؼ

بؾ يؽػل  ،ستعاكة بالسحرةالحقؾة ٓ يحتاج فقفا إىل آ فؿثؾ هذه :أيضاوٓبتلطفا 

 ،طف لفؿقخضو ،ن لؾسحرةقٓ يحتاج يف ذلؽ إىل تعظقؿ فرطو ،فقفا حذاق الصـاع

 ں ں ڱ﴿ٓ يؼال يف ذلؽ  فنكف :أيضاو ،زاءالجوطدهؿ بالتؼريب وو

تعؾقؿفا والصـاطات يشترك الـاس يف تعؾؿفا فنن  {A>}الشعراء: [ ڻ ڻ

 ه.ابالجؿؾة فبطلن هذا أضفر مـ أن يتؽؾػ ردهو

الجؿاطة أن لف تلثقًرا حؼقؼقًّا بحقث ور أهؾ السـة قالذي طؾقف مجفو قلت:

يمثر طؾقف  ويضقؼ طؾقف صدره، أ وأٓ يػعؾف، ويجعؾ الرجؾ يظـ أكف يػعؾ الشلء 

 قمشاهدة: أنَّ الرجؾ يتغقر حالف، هذا هور ملحظة، قكشاصف، ففذه أمويف بدكف 

لقس الؿراد أن السحر يؼؾب الحؼائؼ مـ شلء إىل و، لفؿ )لف تلثقر حؼقؼل(قمعـك ق

 ان حؼقؼة. شلء، كلن يؼؾب الشجرة إىل إكس
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هذا فقف دٓلة  «ما يػعؾفوحتك إكف لقخقؾ إلقف أكف يػعؾ الشلء »أما حديث: و

، ففذا يدل ملسو هيلع هللا ىلصالتخقؾ هذا معـاه: أكف تغقٌر يف حال الـبل فنن  ر أهؾ السـة:قل مجفقلؼ

 ٿ﴿لف تعاىل: قكذلؽ قوالساحر،  بسبب طؿؾ ملسو هيلع هللا ىلصطىل أكف حؼقؼٌة أثر طىل الـبل 

ا أطقـ الـاس حتك خقؾ ويعـل أهنؿ سحر {<<}طه: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 إلقفؿ أن العصل تسعك. 

لفؿ بعض ققال بؼوخقال.  قلقس هـاك تلثقر حؼقؼل، بؾ ه ن:قلقالؿعتزلة يؼو

 ل باصؾ.قق قهوالػؼفاء، 

 (:7189) ششح ِسٍُكام يف ي قوقال اإلمام الـ

ـَّة َمام الَؿاِزِرّي َقاَل اإلِ  ة َطَؾك إِْثَبات قُجْؿفُ و: َمْذَهب َأْهؾ السُّ ر ُطَؾَؿاء إُمَّ

ْحر،  ـْ َأْكَؽَر َذلَِؽ والسِّ ـْ إَْشَقاء الثَّابَِتة، ِخَلًفا لَِؿ
َكَػك وَأنَّ َلُف َحِؼقَؼة َكَحِؼقَؼِة َغْقره مِ

َٓ وَحِؼقَؼتف،  َٓ َحَؼاِئؼ َلَفا، َأَضاَف َما َيَؼع مِـُْف إَِلك َخَقا َقْد َذَكَرُه الؾَّف َتَعاَلك وت َباصَِؾة 

ا ُيَتَعؾَّؿ، وفِل كَِتابف،  ر بِِف، وَذَكَر َأكَُّف مِؿَّ ا ُيَؽػَّ ق وَذَكَر َما فِقِف إَِشاَرة إَِلك َأكَُّف مِؿَّ ُف ُيَػرِّ َأكَّ

َٓ َحِؼقؼَ وجف، وزَ وَبْقـ الَؿْرء  َٓ ُيْؿؽِـ فِقَؿا  ح وة َلُف، َهَذا ُكّؾف  َهَذا الَحِديث َأْيًضا ُمَصرِّ

ُف َأْشَقاء ُدفِـَْت وبِنِْثَباتِِف،  ـْ قُه، َفنَِحاَلة كَ قَهَذا ُكّؾف ُيْبطِؾ َما َقالُ وُأْخِرَجْت، وَأكَّ
كف مِ

د َتَعاَلك َيْخِرق الَعاَدة ِطـْ وَٓ َيْسَتـْؽِر فِل الَعْؼؾ َأنَّ الؾَّف ُسْبَحاكف والَحَؼائِؼ ُمَحال، 

ؼ، أَ  َّٓ قالَؿْزج َبْقـ قُ  وَتْركِقب َأْجَسام، أَ  والـُّْطؼ بَِؽَلِم ُمَؾػَّ َٓ َيْعِرفُف إِ ى َطَؾك َتْرتِقب 

اِحر. ؿُ و السَّ مِـَْفا ُمْسِؼَؿة وِم، قإَِذا َشاَهَد اإِلْكَسان َبْعض إَْجَسام مِـَْفا َقاتَِؾة َكالسَّ

َدْ  ْٕ ة، وَكا َدْ مِـَْفا ُمِض وَيِة الَحادَّ ْٕ ة َكا ة لِْؾَؿَرِض َلْؿ َيْسَتْبِعد َطْؼؾف َأْن َيـَْػِرد ورَّ َيِة الُؿَضادَّ

اِحر بِِعْؾِؿ قُ   (1)هاُمَمدٍّ إَِلك التَّْػِرَقة . وَكَلم ُمْفؾِؽ، أَ  وى َقتَّاَلة، أَ قالسَّ

 .(5763) الػتح ،(12/299) الؿغـل ،(13/93) الحاوي الؽبقرواكظر:  (1)
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 سخس. ملسو هيلع هللا ىلصُٔ أْهس حدٜح إٔ ايٓيب اب عٛادت 5 
 :(7189) ششح ِسٍُكام يف ي قوقال اإلمام الـ

ُف وَؿاِزِرّي: ال َقاَل  َقْد َأْكَؽَر َبْعض الُؿبَْتِدَطة َهَذا الَحِديث بَِسَبٍب آَخر، َفَزَطَؿ َأكَّ

ؽ فِقَفا، وة، قَيُحّط َمـِْصب الـُّبُ  َطاُه قَأنَّ َتجْ وُيَشؽِّ ْرِع، َهَذا الَِّذي اِدَّ يزه َيْؿـَع الثَِّؼة بِالشَّ

َنَّ 
ِ

ِء الُؿْبَتِدَطة َباصِؾ: ٕ َٓ ئِؾ الَؼْطِعقَّة َقْد َقاَمْت َطَؾك ِصْدقف  َهُم َٓ تف والدَّ ِصحَّ

لِقؾ قَتجْ واْلُؿْعِجَزة َشاِهَدة بَِذلَِؽ، وِطْصَؿتف فِقَؿا َيَتَعؾَّؼ بِالتَّْبؾِقِغ، و يز َما َقاَم الدَّ

 بِِخَلفِِف َباصِؾ.

ا َما َيَتَعؾَّؼ بَِبْعِض ُأمُ  تِل َلْؿ ُيبْ قَفَلمَّ ْكَقا الَّ ـْ وَعث بَِسَببَِفا، ر الدُّ
ًل مِ َٓ َكاَن ُمَػضَّ

ـْ ُأمُ  قهُ وَأْجؾَفا، 
ا َيْعِرض لِْؾَبَشِر َفَغْقر َبِعقد َأْن ُيَخقَّؾ إَِلْقِف مِ َٓ َحِؼقَؼة قمِؿَّ ْكَقا َما  ر الدُّ

َقْد َيَتَخقَّؾ و، اصِئٍ قَلْقَس بِ وَجاتف وصَِئ زَ وَقْد قِقَؾ: إِكََّؿا َكاَن ُيَتَخقَّؾ إَِلْقِف َأكَُّف وَلُف، 

 َٓ َحِؼقَؼة َلُف.واإِلْكَسان مِْثؾ َهَذا فِل الَؿـَام، َفَل َيْبُعد َتَخقُّؾف فِل الَقِؼَظة، 

ُف َفَعَؾُف و ُف ُيَخقَّؾ إَِلْقِف َأكَّ ة َما َيَتَخقَّؾُف، َفَتؽُ وَما َفَعَؾُف، وقِقَؾ: إِكَّ َٓ َيْعَتِؼد ِصحَّ ـْ 
ن قَلؽِ

َداد.اِْطتَِؼاَداتف َطؾَ   ك السَّ

ْحر إِكََّؿا وَقْد َجاَءْت رِ و َقاَل الَؼاِضل ِطَقاض: اَيات َهَذا الَحِديث ُمَبقِّـَة َأنَّ السِّ

ن َمْعـَك قَيؽُ واْطتَِؼاده، وَقْؾبف وَٓ َطَؾك َطْؼؾف  ،اِرحفقاِهر َج قضَ وَتَسؾََّط َطَؾك َجَسده 

ُف َيْلتِل »لف فِل الَحِديث: ققَ  ـّ َأكَّ َـّ وَأْهؾف َحتَّك َيُظ َأْي  «ُيَخقَّؾ إَِلْقفِ »ى: وُيرْ و «َٓ َيْلتِقِف

ـْ َكَشاصف 
، وَيْظَفر َلُف مِ َـّ م َطاَدتف الُؼْدَرة َطَؾْقِف ْحر فنذا ُمَتَؼدِّ َـّ َأَخَذْتُف َأْخَذة السِّ َدَكا مِـُْف

، فَ  َـّ ـْ َذلَِؽ َكَؿا َيْعَتِري الَؿْسحُ وَؾْؿ َيْلتِِف
ـ مِ اَيات وُكّؾ َما َجاَء فِل الرِّ ور. قَلْؿ َيَتَؿؽَّ

ُف ُيَخقَّؾ إَِلْقِف فِْعؾ َشْلء ـْ َأكَّ
َٓ َيْػَعؾُف  ،مِ َٓ قه َفَؿْحؿُ قَكحْ وُثؿَّ  ل َطَؾك التََّخقُّؾ بِاْلَبَصِر، 

َق إَِلك الَعؼْ  َساَلة، وؾ، لَِخَؾٍؾ َتَطرَّ َٓ َصْعـًا وَلْقَس فِل َذلَِؽ َما َيْدُخؾ َلْبًسا َطَؾك الرِّ

َلَلة. َْهِؾ الضَّ
ِ

 ها.الؾَّف َأْطَؾؿو ٕ
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 :ائذىتذائغ اٌفكام يف قال ابـ الؼقؿ 

ن قل بقـفؿ ٓ يختؾػقهذا الحديث ثابت طـد أهؾ العؾؿ بالحديث متؾؼك بالؼبو

ه أشد اإلكؽار وأكؽرو ،غقرهؿوأهؾ الؽلم  قد اطتاض طىل كثقر مـو ،يف صحتف

كان غاية و ،صـػ بعضفؿ فقف مصـػا مػردا محؾ فقف طىل هشامو ،ه بالتؽذيبققابؾو

 :قال .ءلمـ هذا ش مل يؽـو ،اشتبف طؾقف إمروغؾط  :أن قال ،ل فقفقما أحسـ الؼ

 ی ی ی ىئ﴿ل الؽػار قن تصديؼا لؼقيؽ فنكف :ز أن يسحرقٕن الـبل ٓ يج

 ۆ ۆ﴿سك قن لؿقهذا كؿا قال فرطوا ققال  {?>}اإلرساء: [ جئ ی

 .{989}اإلرساء: [   ٴۇ ۈ ۈ

م ققال قو ،{;=9}الشعراء: [ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿م صالح لف ققال قو

ز قفإكبقاء ٓ يج :اققال {=@9}الشعراء: [ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿شعقب لف 

 .ـطصؿتفؿ مـ الشقاصقوذلؽ يـايف محاية اهلل لفؿ فنن  ،اوطؾقفؿ أن يسحر

ثؼ الـاس وا مـ أهشامً فنن  :د طـد أهؾ العؾؿوهذا الذي قالف همٓء مردو

ما وفؿا لؾؿتؽؾؿقـ  :جب رد حديثفقمل يؼدح فقف أحد مـ إئؿة بؿا يو ،أطؾؿفؿو

 .اه غقر هشام طـ طائشةوقد رو ،لفذا الشلن

مل يتؽؾؿ فقف و ،طىل تصحقح هذا الحديث اٌصذُذٌنقد اتػؼ أصحاب و

الســ ورة طـد أهؾ التػسقر قالؼصة مشفو ،احدةوالحديث بؽؾؿة أحد مـ أهؾ 

أيامف مـ و ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللقال رسقهمٓء أطؾؿ بلحو ،الػؼفاءوالتاريخ والحديث و

 .الؿتؽؾؿقـ

 ن،اقـ حطـ يزيد ب ،إطؿش طـ ،يةومعا قحدثـا أب :بؽر بـ أبل شقبة ققال أب

 :قال ،د فاشتؽك لذلؽ أياماقمـ القف رجٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلَّ  سحر :قال ،بـ إرقؿطـ زيد 

ل قفلرسؾ رس ،طؼد لذلؽ طؼداو ،د سحركقإن رجل مـ القف :فؼال ،فلتاه جبريؾ
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فؼام  :جد لذلؽ خػةو ،فجاء هبا فجعؾ كؾؿا حؾ طؼدة ،فاستخرجفا ،اهلل طؾقا

 .(1)جفف قطوٓ رآه يف و ،ديقفؿا ذكر ذلؽ لؾقف ،ل اهلل كلكؿا أكشط مـ طؼالقرس

فدكت إلقف  :ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللقد يخدم رسقكان غلم مـ القف :ائشةطوقال ابـ طباس و

فلططاها  :طدة أسـان مـ مشطفو ،ا حتك أخذ مشاصة رأس الـبلقفؾؿ يزال :دقالقف

فـزلت هاتان  ،دقىل ذلؽ لبقد بـ إطصؿ رجؾ مـ القفقتو ،ه فقفاوفسحر ،دقالقف

 .(2)رتان فقفقالس

ٓ و ،السحر الذي أصابف كان مرضا مـ إمراض طارضا شػاه اهلل مـفو :اققال 

كذلؽ اإلغؿاء و ،ز طىل إكبقاءقالؿرض يجفنن  :جف ماقٓ طقب بو ،كؼص يف ذلؽ

اه البخاري ور .(4)جحش شؼفوقع حقـ اكػؽت قدمف وو ،(3)فؼد أغؿل طؾقف يف مرضف

أشد و ،كقؾ كرامتفوذي يزيده اهلل بف رفعة يف درجاتف هذا مـ البلء الو ،مسؾؿو

الشتؿ والضرب وا بف مـ الؼتؾ قا مـ أمؿفؿ بؿا ابتؾقفابتؾ ،الـاس بلء إكبقاء

ع مـ السحر كؿا ابتىل قمـ بعض أطدائف بـ ملسو هيلع هللا ىلص فؾقس ببدع أن يبتىل الـبل ،الحبسو

غقر ذلؽ فل و ،دساج قهو ،ابتىل بالذي ألؼك طىل ضفره السلو ،بالذي رماه فشجف

 .درجاهتؿ طـد اهلل قطؾو ،بؾ هذا مـ كؿالفؿ ،ٓ طار يف ذلؽو ،كؼص طؾقفؿ

( ، والـسائل 271بد بـ محقد )وط(، 19267وكذلؽ أمحد ) (،39-8/29)أخرجف ابـ أبل شقبة  (1)

 شرح مشؽؾ أثار( ، والطحاوي يف 3543) الؽبرى، ويف (113-7/112) الؿجتبكيف 

بف. وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات  مـ صريؼ أبل معاوية (5916) الؽبقرالطبراين يف و ،(5935)

 رجال الشقخقـ، إٓ يزيد بـ حقان: فؿـ رجال مسؾؿ فؼط.

ًٓ بدون إسـ تػسقرهذكره الثعؾبل يف  (2) اد، وقال الحافظ ابـ كثقر، بعد أن يف سقرة الػؾؼ، مطق

َهَؽَذا َأْوَرَدُه بَِل إِْسـَاٍد، َوفِقِف َغَراَبٌة، َوفِل َبْعِضِف َكَؽاَرٌة يف سقرة الػؾؼ: قال:  تػسقرهأورده يف 

 َشِديَدٌة، َولَِبْعِضِف شقاهد مؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.

 . طائشةث حدي( مـ 418مسؾؿ برقؿ )و ،(687أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 .حديث أكس ( مـ 411مسؾؿ برقؿ )و ،(378أخرجف البخاري برقؿ ) (4)
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 ملسو هيلع هللا ىلصل ل سعقد الخدري أن جبريؾ أتك الـبقد ثبت يف الصحقح طـ أبو :اققال

 ،مذيؽمـ كؾ شلء ي ،باسؿ اهلل أرققؽ :فؼال .كعؿ :فؼال ؟يا محؿد اشتؽقت :فؼال

 .(1)بسؿ اهلل أرققؽ ،طقـ حاسد اهلل يشػقؽ ومـ شر كؾ كػس أو

طقـ حاسد لؿا اشتؽك فدل طىل أن هذا وذه جبريؾ مـ شر كؾ كػس قفع

 .شؽايتف مـ غقرهوذه مـ شلء قفل يعإٓ و يذ مزيؾ لشؽايتفقالتع

 :ل حجة لؽؿ فقفافأما أيات التل استدلؾتؿ هبا و :اققال 

 [ جئ ی ی ی ی ىئ﴿ا قأهنؿ قال الؽػار لف تعال طـقأما ق

 ،{;=9}الشعراء: [ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿م صالح لف قق لققو {?>}اإلرساء:

لقس  ،يشربوأي أكف بشر مثؾفؿ يلكؾ  ،هل الرئةو ،رحْ الؿراد بف مـ لف َس  :فؼقؾ

 .لقس الؿراد بف السحرو ،بؿؾؽ

ن طـ وبرا يعقكقيؽ الؽػار ملفنن  :يف غاية البعد قهو ،لاب غقر مرضقهذا جو 

ا قا هذا الؿعـك أتوحقث أرادوٓ يعرف هذا يف لغة مـ الؾغات و، رقالبشر بؿسح

 ەئ ائ﴿ ﴾ڍ ڍ ڌ  ﴿ ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿بصريح لػظ البشر 

 .{>A}اإلرساء: [ وئ وئ ەئ

أي مـاسبة لذكر الرئة يف وهل الرئة و ،ا بف ذا السحرور فؾؿ يريدقأما الؿسحو 

 [   ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿سك قن لؿقل فرطقثؿ كقػ يؼ ،ضعقهذا الؿ

لف قسك بؼقأكف بشر ثؿ كقػ يجقبف مو ،أفتراه ما طؾؿ أكف لف سحرا {989}اإلرساء:

ر أكف قأراد بالؿسح قلو {:98}اإلرساء: [   ەئ ەئ ائ ائ ى﴿

مفؿ قكؿا قالت الرسؾ لؼ .أرسؾـل اهلل إلقؽ ،قال كعؿ أكا بشرو .سكقبشر لصدقف م

 [ پ پ پ ٻ ٻ﴿ا قا لفؿ إن أكتؿ إٓ بشرا مثؾـا فؼالقلؿا قال

 .اب يف غاية الضعػقا ذلؽ ففذا الجومل يـؽرو {99}إبراهوم:

 .أبل سعقد الخدري حديث ( مـ 2186مسؾؿ برقؿ )أخرجف  (1)



 ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  
015 

 
معؾؿ السحر الذي  قر هـا هقغقره بلن الؿسحوأجابت صائػة مـفؿ ابـ جرير و

 .ر طـده بؿعـك ساحر أي طامل بالسحرقفالؿسح ،قد طؾؿف إياه غقره

ٓ ور قمسحأن مـ طؾؿ السحر يؼال لف  قهو ،هذا جقد إن ساطدت طؾقف الؾغةو

ر مـ سحره غقره قإكؿا الؿسحو .ٓ يف الؾغةوستعؿال يؽاد هذا يعرف يف آ

 .بابفول قالؿؼتوب والؿضروب قكالؿطب

إن مل و ،أكف طامل بالسحر :يؼال لف ساحر بؿعـك فنكف :ؿ السحرؾِّ أما مـ طُ و 

 {>;}الشعراء: [ ائ ى ى ې ې﴿سك قن لؿقم فرطقيسحره غقره كؿا قال ق

 :قاب هقكف ساحرا فالصقه بؽقمف قذفققورا قكف مسحقبؽ ن قذففقفػرط

ر طىل بابف قغقره إن الؿسحو اٌىشافاب صاحبقج قهو ،اب الثالثقالج

 لقٓ يعؼؾ ما يؼ ،ن زائؾ العؼؾقر مثؾ مجـقا مسحقمـ سحر حتك جـ فؼال قهو

 قل ففقالذي فسد طؼؾف بحقث ٓ يدري ما يؼ قر الذي ٓ يتبع هقالؿسحفنن 

 .نقا فقف معؾؿ مجـقلفذا قالون قكالؿجـ

ٓ يؿـع  فنكف :ف بؿرض مـ إمراض يصاب بف الـاسكفلما مـ أصقب يف بد

هؿ بؿا قإكؿا قذفو ،هؿ بلمراض إبدانقأطداء الرسؾ مل يؼذفوذلؽ مـ اتباطف 

ن ما قا ٓ يعؾؿوا حتك صاروأهنؿ قد سحر قهو ،ن بف سػفاءهؿ مـ اتباطفؿويحذر

 حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿لفذا قال تعاىل و ،كقـن بؿـزلة الؿجاقلقيؼ

 ،الساحر أخرىو ،ك بالشاطر مرةقمثؾ {@>}اإلرساء: [ يب ىب مب خب

 ،ذلؽ ضلل مـ يطؾب يف تقفف ا يف مجقعقفضؾ ،ر أخرىقالؿسحو ،ن مرةقالؿجـو

ففل صريؼ ضلل  :أي صريؼ أخذهافنن  فل يؼدر طؾقف :تحقره صريؼا يسؾؽفو

ففؽذا حال  ،كفاقٓ يؼدر طىل سؾو ،تدي سبقلمتحقر يف أمره ٓ يف قفف ،حقرةو

 ،أبعد خؾؼ اهلل مـفا قهو ،ا لف أمثآ برأه اهلل مـفاقل اهلل معف حتك ضربقأطداء رس

 .هبتانوافتراء وقد طؾؿ كؾ طاقؾ أهنا كذب و
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سبحاكف كؿا  فنكف :إن سحر إكبقاء يـايف محاية اهلل تعاىل لفؿ :لؽؿقأما قو 

ٓهؿ فقبتؾقفؿ بؿا شاء مـ أذى الؽػار لفؿ قيتوفؿ يحػظوهنؿ قيصويحؿقفؿ 

ا مـ وذوأإذا  خؾػائفؿولقتسىل هبؿ مـ بعدهؿ مـ أمؿفؿ وا كؿال كرامتف قجبقلقست

لتؿتظء صاع وا هبؿ قتلسوا قرضوا وإكبقاء صبروا ما جرى طىل الرسؾ والـاس فرأ

فقؿحؼفؿ  ،بة أجؾةقالعؼون ما أطد لفؿ مـ الـؽال العاجؾ قجبقالؽػار فقست

ففذا مـ بعض حؽؿتف تعاىل  ،هتؿ فقعجؾ تطفقر إرض مـفؿوطداوبسبب بغقفؿ 

ٓ إلف  ،الـعؿة السابغةولف الحؽؿة البالغة و ،مفؿقرسؾف بنيذاء قويف ابتلء أكبقائف 

 ه.ااهقٓ رب سوغقره 

 أفشدٙ.ٚايشخس  ملسو هيلع هللا ىلصَشأي١: ٌٖ استخسج ايٓيب  6
ِف َأَفَل اْسَتْخَرْجَتفُ قُس َيا رَ أهنا قالت:  تؼدم يف حديث طائشة  َقْد  :َقاَل  ؟َل الؾَّ

اقَفَؽِرْهُت َأْن ُأثَ  :َطاَفاكِل اهللُ   .َفَلَمَر بَِفا َفُدفِـَْت  :َر َطَؾك الـَّاِس فِقِف َشرًّ

َر َحتَّك اْسَتْخَرَجُف البِئْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتك الـَّبِلُّ (: قال: 5765اية يف البخاري )ويف رو

تِل ُأِريُتَفا  ـِ وَكَلنَّ َكْخَؾَفا ُرءُ وَكَلنَّ َماَءَها ُكَؼاَطُة الِحـَّاِء وَفَؼاَل َهِذِه البِْئُر الَّ َقاصِق ُس الشَّ

ا اهلُل َفَؼْد َشَػاكِل  ْرَت َفَؼاَل َأمَّ َأْن ُأثِقَر  َأْكَرهُ وَقاَل َفاْسُتْخِرَج َقاَلْت َفُؼْؾُت َأَفَل َأْي َتـَشَّ

ا ـْ الـَّاِس َشرًّ
 .َطَؾك َأَحٍد مِ

ـِ َأْرَقَؿ َقاَل:  ٕسائٍسٕٓ اٌو ِسٕذ أمحذيف و ـْ َزْيِد ْب  ملسو هيلع هللا ىلصَسَحَر الـَّبِلَّ »َط

ـَ الَقفُ 
امً  ِد،قَرُجٌؾ مِ َلُم َفَؼاَل: َقاَل: َفاْشتََؽك لَِذلَِؽ َأيَّ ا، َقاَل: َفَجاَءُه ِجْبِريُؾ َطَؾْقِف السَّ

ـَ الَقفُ 
ـْ َيِجلُء وِد َسَحَرَك، َطَؼَد َلَؽ ُطَؼًدا فِل بِْئِر َكَذا قإِنَّ َرُجًل مِ َكَذا، َفَلْرَسَؾ إَِلْقَفا َم

 قبَِفا، َفَبَعَث َرُس 
ِ
َقاَل: َفَؼاَم  َحؾََّفا.، َفاْسَتْخَرَجَفا، َفَجاَء بَِفا، فَ َطؾِقًّا  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل

 قَرُس 
ِ
ـْ ِطَؼالٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل

، ق، َفَؿا َذَكَر لَِذلَِؽ الَقفُ «َكَلكََّؿا ُكِشَط مِ ْجِفِف وَٓ َرآُه فِل وِديِّ

 .(1)َقطُّ َحتَّك َماَت 

 تؼدم تخريجف قريًبا. صحقح: (1)



 ؾتَّوِحْقدِ ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِ  
017 

 
 (:7/771) ائذىتذائغ اٌفكام يف قال ابـ الؼقؿ 

 ،طـ هشام ،قسكحديث طفنن  :ففذان الحديثان قد يظـ يف الظاهر تعارضفؿا

حديث ابـ جريج طـ هشام فقف أكف استخرجف ول فقف أكف مل يستخرجف وطـ أبقف إ

  ل.ـف بعد أن شػثؿ دف ،طؾؿفواستخرجف مـ البئر حتك رآه  فنكف :ٓ تـايف بقـفؿاو

ه وهل أخرجتف لؾـاس حتك ير :هل استخرجتف أي ل طائشة ققو 

ا طـ قا لقسؽتقكقأن الؿسؾؿقـ مل يؽ قهو ،فلخبرها بالؿاكع لف مـ ذلؽ :هقيعايـو

د ققد حصؾ الؿؼصو ،مف فقحدث الشرقيغضب لؾساحر قوذلؽ فقؼع اإلكؽار 

اقع غقر قستخراج الفآ مل يستخرجفا لؾـاسو ،فلمر هبا فدفـت ،الؿعافاةوبالشػاء 

لقستخرجفا  :الذي يدل طؾقف أكف إكؿا جاء إىل البئرو ،الذي سللت طـف طائشة 

 ه.ااهلل أطؾؿويجلء إلقف لقـظر إلقفا ثؿ يـصرف إذ ٓ غرض لف يف ذلؽ  ملو ،مـف

 َشأي١: حهِ ايشخس. 7
 جؾ.وكػر باهلل طز  فنكفأما ما كان باستخدام الشقاصقـ 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]اهلل تعاىل:  قال

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .{;98-:98البقرة: }[   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
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 (:71)باب/  اٌرُسًنيف قال الشقخ سؾقامن بـ طبد الل 

محرم يف مجقع أديان الرسؾ طؾقفؿ  قكذلؽ هو ،طىل تحريؿ السحرأية فدلت 

قد كص و ،{A<}طه: [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿اىل: كؿا قال تع ،السلم

 .تعؾقؿفوأصحاب أمحد أكف يؽػر بتعؾؿف 

مـ تعؾؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قان بـ سؾقؿ قال: قال رسقى طبد الرزاق طـ صػورو

 (1).مرسؾ قهو، «طفده مـ الل كان آخرا كثقًر  و كان أا مـ السحر قؾقاًل شقئً 

 ،أكف يؽػر إىل فذهب صائػة مـ السؾػ ٓ؟ وهؾ يؽػر الساحر أا: قاختؾػقد و

 ،يةولدن سحره بق: إٓ أن يؽفُ أصحابُ  . قال(2)أمحدو ،حـقػة قأبو ،بف قال مالؽو

 . فل يؽػر :يضر ٓ ءلش لسؼو ،تدخقـو

صػ ما وفنن  :قؾـا لف: صػ لـا سحرك :تعؾؿ السحرإذا  قال الشافعل:و

أهنا تػعؾ و ،اكب السبعةقمثؾ ما اطتؼده أهؾ بابؾ مـ التؼرب إىل الؽ :جب الؽػرقي

 .كػر :اطتؼد إباحتففنن  :جب الؽػرقإن كان ٓ يو ،كافر قفف :ما يؾتؿس مـفا

مـ مل يؽػر لظـف أكف فنن  لقـ اختلفقطـد التحؼقؼ لقس بقـ الؼو:  قال

بؾ ٓ يليت السحر الذي مـ قبؾ الشقاصقـ إٓ  ،لقس كذلؽو ،ن الشركويتلتك بد

 ڦ ڦ﴿لف قلفذا سؿاه اهلل كػرا يف قو ،اكبقالؽوطبادة الشقطان و ،بالشرك

 ڀ ڀ ڀ پ﴿ :لفققو ،{:98}البقرة: [ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(3)كتفك باختصارا. {:98}البقرة: [ ٺ ڀ

التؾبقس باستخدام بعض إطشاب والغش  وأما ما كان بالحركات الخػقة، أو

 ؽبقرة مـ الؽبائر.صاحبف مرتؽب لو، ققفس فنكفغقر ذلؽ:  وية أوإد وأ

بف ابـ معقـ إسـادهمع إرسالف يف  قهو(، 19/184أخرجف طبدالرزاق ) (1) : إبراهقؿ بـ أبل يحقك، كذَّ

 ك.ول: مترقبعضفؿ يؼوغقره، و

 قهوسحر: فنكف يؽػر لؿا تؼدم يف أية،  وأن مـ تعؾؿ السحر، أ قهور، قالصحقح مذهب الجؿف (2)

 زان رمحة اهلل طؾقفؿ.قالػوادطل، قالوابـ طثقؿقـ، وترجقح إئؿة: ابـ باز، 

 (.12/391) الؿغـل (،13/96) ي الؽبقروالحا اكظر:و (3)



 ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  
021 

 َشأي١: بٝإ حد ايشاحس. 8 
طـد  حديث جـدب  قهولؽـف ضعقػ، وع، قجاء يف الؿسللة حديث مرف

يف إسـاده إسؿاطقؾ بـ و، «ِػ قْ السَّ بِ  فُ بُ ْر َض  رِ احِ السَّ  دُّ َح »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالترمذي أن الـبل 

 شديد الضعػ. قهول، مسؾؿ الؿؽ

 (:71)باب/ اٌرُسًنيف قال الشقخ سؾقامن بـ طبد الل 

 .ؼتؾ الساحرا: يُ قفؼال ،حـقػة قأبو مالؽ،و، هبذا الحديث أخذ أمحدو

 ،جـدب بـ طبداهللو ،حػصةو ،ابـ طؿرو ،طثؿانو ،ذلؽ طـ طؿر يورُ و

 (1).طؿر بـ طبد العزيزو ،ققس بـ سعدو ،جـدب بـ كعبو

 ،طؿؾ يف سحره ما يبؾغ الؽػر نْ إٓ إِ  :بؿجرد السحر الؼتَؾ  طؾقف لشافعلمل ير او

 ،ٕثر طؿرو ،لؾحديث :ىلول أوإو ،اية طـ أمحدور قهو ،بف قال ابـ الؿـذرو

 .طؿؾ بف الـاس يف خلفتف مـ غقر كؽقر فؽان إمجاطاو

 ذكره الؿصـػ يف الباب.وصحقح،  أثر طؿر  (1)

وطبدالرزاق (، 136-19/135، أخرجف ابـ أبل شقبة ) وحػصةابـ طؿر، وأثر طثؿان، و

(، مـ صرق طـ طبقد اهلل بـ طؿر، طـ كافع، طـ ابـ طؿر، طـ 8/136البقفؼل )و(، 19/189)

 إسـاده صحقح.وطثؿان، فذكر قصة يف ذلؽ، وحػصة، 

(، طـ يحقك بـ سعقد، طـ سػقان، طـ أبل 19/135شقبة ) طـد ابـ أبل أثر جـدب بـ طبداهلل و

هذا إسـاد صحقح، وأراد أن يؼتؾف.  وإسحاق، طـ حارثة بـ مضرب، أنَّ جـدًبا قتؾ ساحًرا، أ

 أقرب. قهون جـدب الخقر، قيحتؿؾ أن يؽو، قن هقفقحتؿؾ أن يؽ

 وـ ابـ طققـة، طـ طؿر( ط19/183طبدالرزاق )و(، 19/135أثر ققس بـ سعد أخرجف ابـ أبل شقبة )و

 .هذا إسـاد صحقحوبـ ديـار، طـ سامل بـ أبل الجعد، طـ ققس بـ سعد، أكف قتؾ ساحًرا. 

د الطقالسل، طـ مهام، طـ يحقك و(، طـ أبل دا19/135أثر طؿر بـ طبدالعزيز أخرجف ابـ أبل شقبة )و

 هذا إسـاد صحقح.وبـ أبل كثقر، طـ طؿر بـ طبدالعزيز بف. 

(، 3/114كذلؽ الدارقطـل )و(، 2/222) التاريخ أخرجف البخاري يفـ كعب أثر جـدب بو

(، 5/143) هتذيب الؽؿال الؿزي يفو(، 8/136) الؽبرى البقفؼل يفو(، 1725الطبراين )و

خالد الحذاء قد سؿع وهذا إسـاد صحقح، ومـ صرق طـ خالد الحذاء، طـ أبل طثؿان الـفدي بف. 

 .الصحقحقـ ـف يفايتف طورومـ أبل طثؿان، 



 020     ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  

 ٕ استتاب١؟ٌٖٚ ٜشتتاب أّ ٜكتٌ بدَٚشأي١:  9 
ـُ  رُ ؿَ طُ إَِلقْـَا  َب تَ قال: كَ  فأك دةبَ طـ بجالة بـ طَ ثبت    نِ أَ  : اِب طَّ الخَ  ب

 (1).رَ احِ قَس  َث َل ا ثَ ـَ ؾْ تَ ؼَ : فَ اَل . قَ ةٍ رَ احِ َس و رٍ ٍاحِ َس  ؾَّ ا كُ قؾُ تُ اقْ 

 (:71)باب/  اٌرُسًنيف قال الشقخ سؾقامن بـ طبد الل 

بف قال و ،ر طـ أمحدقكذلؽ طىل الؿشف قهو ،ؼتؾ مـ غقر استتابةضاهره أكف يُ و

 .بتفقؾت تبِ تاب قُ فنن  :طـ أمحد يستتابو ،بةقل بالتوٓ يز ٕن طؾؿ السحر :مالؽ

 :بتفقتؼبؾ توستتاب الؿشرك يُ و ،ٕن ذكبف ٓ يزيد طـ الشرك :بف قال الشافعلو

 .بتفؿقتون قة فرطسحر إيؿانلذلؽ صح و

إن كان سحره مـ السحر الذي يؽػر بف صاحبف:  :عبد اهلل رمح  اهلل وقال أب

ا قهؾ ُيستتاب؟ الـاضر إىل آثار الصحابة الؿتؼدمة يجد أهنؿ مل يستتقبوفقؼتؾ كػًرا. 

إن استتابف الحاكؿ فل يـؽر طؾقف: إٓ أن ُيعؾؿ والساحر: فالظاهر أكف ٓ يستتاب، 

 طدم صدقف هبا. وبة، قتتلطبف يف ال

 وأما إن كان سحره بغقر الؽػر: فقعزره الحاكؿ بؿا يدفع ضرره بالسجـ، أو

  فقؼ.قباهلل التوز بالؼتؾ أيًضا، قيجوالضرب، 

 .{>}الفلق: [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ي٘ تعاىل: ٛبٝإ َع٢ٓ ق :

 (:7/771) ائذىتذائغ اٌفيف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

احر الليت يعؼدن قهـ الس :الـػاثات يف العؼدنن ف :شر السحر قه :هذا الشرو

الـػخ  :قالـػث هو ،يـػثـ طىل كؾ طؼدة حتك يـعؼد ما يردن مـ السحرو ،طقالخق

ر أمحد ققد أخرجف بالؾػظ الؿذكو(، 3156ر برقؿ )قن الؾػظ الؿذكوأخرج البخاري أصؾ إثر بد (1)

ابـ أبل شقبة و(، 367، 184، 189-19/179طبدالرزاق )و(، 3943د )ودا قأبو(، 1/19)

 (، مـ صرق طـ248-8/247البقفؼل )و(، 869يعىل ) قأبو(، 1969البزار )و(، 19/136)

مل يذكر بعضفؿ: وهذا إسـاد صحقح، وبـ ديـار، طـ بجالة التؿقؿل بف.  وسػقان بـ طققـة، طـ طؿر

 .«ةساحرو»
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تؽقػت فنذا  ،الـػث فعؾ الساحرو ،مرتبة بقـفؿا قهو ،ن التػؾود قهو ،مع ريؼ

كػخ يف  اح الخبقثةويستعقـ طؾقف بإرور قالشر الذي يريده بالؿسحوكػسف بالخبث 

إذى وفقخرج مـ كػسف الخبقثة كػس مؿازج لؾشر  :تؾؽ العؼد كػخا معف ريؼ

ح الشقطاكقة طىل أذى والرو ققد تساطد هو ،مؼترن بالريؼ الؿؿازج لذلؽ

 .ٓ إمر الشرطل ،ين الؼدريقفقؼع فقف السحر بنذن اهلل الؽ :رقالؿسح

ستعاذة مـ اإلكاث اإلكاث فؾؿ خص آور قن مـ الذكقفالسحر يؽ :ققؾفنن  

 ؟رقن الذكود

أن بـات لبقد بـ إطصؿ  قهو ،اقعقإن هذا خرج طىل السبب ال :ابفقققؾ يف ج

الذي سحر فنن  :لقس هذا بسديدو ،غقرهواب أبل طبقدة قهذا ج .ملسو هيلع هللا ىلص سحرن الـبل

 .لبقد بـ إطصؿ كؿا جاء يف الصحقح قالـبل ه

إكػس الـػاثات ٓ الـساء و ،احون الـػاثات هـا هـ إرأ :اب الؿحؼؼقالجو 

 الشريرة احوإرو ،الخبقثة إكػس جفة مـ قه إكؿا السحر تلثقر ٕن :الـػاثات

 اهللو ،قرالتذك نود التلكقث بؾػظ هـا الـػاثات ذكرت فؾفذا :مـفا يظفر إكؿا سؾطاكفو

 ه.اأطؾؿ

 َشأي١: ايطسٜك١ ايظسع١ٝ يف حٌ ايشخس. ;
 :دُذىوراب اٌريف هاب ققال اإلمام الؿجدد حمؿد بـ طبد ال

ِٕٗشَشٔج.  تاب ِا َجاَء يف اٌ

 ؾِ ؿَ طَ  ـْ مِ  َل هِ »شرة؟ فؼال: سئؾ طـ الـُّ  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ق، أن رس طـ جابر

فؼال: ابـ  ؟قال: سئؾ أمحد طـفاو، دودا قأبواه أمحد بسـد جقد، ور .(1)«انِ طَ قْ الشَّ 

 .د يؽره هذا كؾفقمسع

بـ معؼؾ  ( طـ طبدالرزاق، طـ طؼقؾ3868د )ودا قمـ صريؼف أبو(، 3/294اه أمحد )ور صحقح. (1)

ابـ معقـ، لؽـ  ثؼفوطؼقؾ بـ معؼؾ ورجالف ثؼات. وهب بـ مـبف، طـ جابر بف، وبـ مـبف، طـ طؿف 

 ، جامع التحصقؾ كؿا يف بـ مـبف ذكر بعض الحػاظ أكف مل يسؿع مـ جابر بـ طبداهلل  وهب



 022     األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  ِذْكُر َبْعضِ  

 
ذ طـ امرأتف، خَّ مَ يُ  وأ بٌّ ؾبخاري طـ قتادة: قؾت ٓبـ الؿسقب: رجؾ بف صِ لو

َٓ شَّ ـَ يُ  وطـف أ ؾُّ حَ أيُ  ف ـَ يُ  ؿْ ؾَ ، فَ ـػعُ ا يَ ا مَ مَّ لَ ، فَ َح َل ْص اإلِ  فِ بِ  نَ ودُ يْ رِ ا يُ ؿَ كَّ ، إِ فِ بِ  َس لْ  بَ ر؟ قال: 

 اكتفك.(1)فُ ـْ طَ 

َحر إٓ ساحرورو  ه.ا(2)ي طـ الحسـ، أكف قال: ٓ َيِحؾُّ السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن كان كتاًبا، لؽـ العبرة بصحة وبعض أهؾ العؾؿ يحتج بذلؽ وكتاب،  وإكؿا هل صحقػة، أو =

العؾؿاء وابر، هب بـ مـبف مل يذكر أكف أخذه مـ أصؾ جوالؽتاب طـ جابر، هؾ صح طـف أم ٓ؟ ٕنَّ 

ن بذلؽ أكف ٓ يعتؿد طىل هذا السؿاع: ٕنَّ وكتاب( يريد ون: )إكؿا هل صحقػة، أقلقطـدما يؼ

طىل هذا فالحديث مـؼطع هبذا اإلسـاد، ثؿ أفادكا وقد ٓ تصح طـ صاحبفا: والصحقػة قد تصح 

طؾقف ولؽـك: كؿا يف ا هب مـ جابر وقد أثبت سؿاع   اهلل بنن مسؾًؿا  قاكـا طافاهأحد إخ

 فاإلسـاد صحقح.

(، 4/418زاد الحاكؿ )و(، 453) مراسقؾف د يفولف شاهد مـ مراسقؾ الحسـ البصري طـد أبل داو

 قهوخالػف طظ بـ الجعد، و: مسؽقـ بـ بؽقر، قالذي زادها هو، ( طـ أكس 3934البزار )و

ضة، قغقر محػ [أكس ]زيادة: والراجح الؿرسؾ، ويف طـ شعبة، وكلمها يروثؼة، ثبت، 

يؽـك هبا يف هذه الطبؼة اثـان، أحدمها: محؿد بـ سقػ ورجاء،  قي طـ الحسـ كـقتف: أبوالراو

اق، قالثاين: مطر الوثؼة،  قهوإزدي،  الحاكؿ والؿزي يرجحان أكف الثؼة، وضعقػ، فالبزار،  قهورَّ

اق قيرجح أكف ال  اهلل أطؾؿ.وًة، قبف ق يزدادو، ي حديث جابر قضعقػ، ففذا الؿرسؾ يؼ قهورَّ

إن الرقك، »د كان يؽره هذا كؾف: لعؾ اإلمام أمحد أخذه مـ إثر العام: قكلم اإلمام أمحد أنَّ ابـ مسعو

 : ٕنَّ إثر الذي ذكره اإلمام أمحد مل كؼػ طؾقف هبذا الـص.«لة شركقالتوالتامئؿ، و

صؾف الطبري ووبصقغة الجزم،  [طب( مـ كتاب ال49باب )] صحقحف إثر طؾؼف البخاري يف (1)

تغؾقؼ  البر كؿا يف ابـ طبدوإبراهقؿ الحربل، وإثرم، ور، قابـ مـصو، هتذيب أثار يف

ايتف طـ سعقد بـ وقتادة إذا طـعـ يف روإسـاده صحقح. و(، مـ صرق طـ قتادة، 5/49) التعؾقؼ

: ٕكف يسؼط ذيب التفذيبهت غقره كؿا يفوالؿسقب ففل ضعقػة، كص طىل ذلؽ ابـ الؿديـل 

 اية صحقحة.وبـػسف: فالر قطـف، لؽـ هـا كص طىل أكف سلل ابـ الؿسقب ه

 أداب الشرطقة ذكره ابـ مػؾح يفو، هتذيب أثار لؾطبري يف الػتح طزاه الحافظ يف(2)

 ن إسـاد.و( بد3/77)
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 (:4/196) لؼٌنىأػالَ ادليف قال ابـ الؼقؿ 

 :ػاْىٍ٘ ٔو ،سىإٌششج دً اٌسذش ػٓ اٌسذو

 :السحر مـ طؿؾففنن  :الذي مـ طؿؾ الشقطان قهو :حؾ سحر بسحر مثؾف

 .رقفقبطؾ طؿؾف طـ الؿسح :الؿـتشر بؿا يحبوفقتؼرب القف الـاشر 

ففذا جائز بؾ  :حةية الؿباودإوات قالدطوذات قالتعوالـشرة بالرققة  :الثاينو 

 .ل الحسـ ٓ يحؾ السحر إٓ ساحرقحؿؾ قيم قع الؿذمقطىل الـو ،مستحب

يؿؽـ حؾ السحر بالبحث طـ مؽاكف، ثؿ و :غػر الل لف طبد الل ققال أب

 .ملسو هيلع هللا ىلصكؿا فعؾف الـبل  وحؾ طؼده، وإفسادهاستخراجف مـ مؽاكف، 

 ب١؟َٛشأي١: قتٌ املشًِ عُّدا ٌٖ فٝ٘ ت >

 (:71) فرخ اجملُذيف ـ بـ حسـ قال الشقخ طبد الرمح

ّٕ  تح أَ ال؟ىً٘ ٌٗ ذ، اا ِرؼّّذاخرٍف اٌؼٍّاء فُّٓ لرً ِؤِ

لف قاستدٓٓ بؼ :(1)بة لفقأكف ٓ تغقرمها إىل وهريرة  قأبو ،فذهب ابـ طباس

 [   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]تعاىل: 

 .{;A}النساء:

( 3923مسؾؿ برقؿ )و (،4764، أخرجف البخاري برقؿ )الصحقحقـ يف أثر ابـ طباس  (1)

(، مـ صريؼقـ: 669( )668رقؿ ) ســف ر يفقأخرجف سعقد بـ مـص أثر أبل هريرة و(، 29)

ق ُيخطئ: فل بلس وصريؼ أخرى فقفا محاد بـ يحقك إبح صدوكردم،  قهول، قصريؼ فقفا مجف

م الؼقامة يحؿؾ قيت يل: فنكف يلقبقـ الؿؼتوبة لؾؼاتؾ، يعـل فقؿا بقـف قجقفف بلكف ٓ تقتوبتحسقـف. 

هذا  قبـحو: فنكف قال: هؾ يستطقع أن يحققف؟ جقف سقاق أثر أبل هريرة قيدل طىل هذا التورأسف. 

بة لف(، أي: إن أصر طىل قتعريض: )ٓ تورية، قجفف بلكف تومـفؿ مـ و، جاء طـ ابـ طباس 

 مل يبقـ ذلؽ.وذكبف، 

 إدب الؿػرد تراجع طـف فؼد ثبت طـف كؿا يف ل فؾعؾف قدققد ثبت طـف غقر هذا الؼ ابـ طباس و

 بة؟ فؼال: أمؽ َحقَّة؟ قال: ٓ. قال: تب إىل اهلل طزق( أنَّ رجًل سللف أكف قتؾ امرأة ففؾ لف مـ ت4رقؿ )

 تؼرب إلقف ما استطعت. أخرجف البخاري طـ سعقد بـ أبل مريؿ، قال: أخبركا محؿد بـ وجؾ، و
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 (1).ما كسخفا شلءو ،هل آخر ما كزلو ،ذه أيةكزلت ه :قال ابـ طباس

ل اهلل قما كسخفا شلء حتك قبض رسو ،يف آخر ما كزل لؼد كزلت اية:ويف رو

 (2).حٌل وما كزل و ،ملسو هيلع هللا ىلص

ابـ و ،الـسائلو ،يف ذلؽ آثار تدل لؿا ذهب إلقف كؿا طـد اإلمام أمحد يورُ و

طسك اهلل أن  كؾ ذكب»: لقيؼ ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ق: سؿعت رسقال  يةوالؿـذر طـ معا

 (3).«اا متعؿدً الرجؾ يؼتؾ مممـً  وأ ،ات كافرً قيغػره إٓ الرجؾ يؿ

فنن  :بقـ اهللوبة فقؿا بقـف قا إىل أن الؼاتؾ لف تخؾػً وا ر إمة سؾػً قذهب مجفو

 ٻ ٱ] سقئاتف حسـات كؿا قال تعاىل: اهللُ  َل دَّ بَ  :اؿؾ صالحً طو ،أكابو ،تاب

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا إسـاد و زيد بـ أسؾؿ، طـ ططاء بـ يسار، طـ ابـ طباس بف. جعػر بـ أبل كثقر، قال: أخبرين =

 صحقح.

 ڻ ڻ ﴿ب تحت الؿشقئة إٓ الشرك، قال تعاىل: قالجؿاطة أن مجقع الذكور أهؾ السـة قالذي طؾقف مجفو

 .[116و 58افـساء:] ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 (.3923مسؾؿ برقؿ )و(، 4599أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

بؿعـك  قلؽـ هوضعقػ،  قهويف إسـاده: يحقك بـ الؿجبِّر التقؿل، و(، 2142الؾػظ طـد أمحد )هذا  (2)

 الؾػظ السابؼ، فل يضر.

 رقالدر الؿـث ابـ الؿـذر كؿا يفو(، 1/87الـسائل )و(، 4/99صحقح لغقره. أخرجف أمحد ) (3)

 قهولشامل إكصاري، ن اقط قيف إسـاده: أبو(، 4/351الحاكؿ )ورة الـساء، قمـ س [91آية:]

(، 5989ابـ حبان )و(، 4279د )ودا قلف شاهد مـ حديث أبل الدرداء أخرجف أبول الحال، قمجف

 (.1953) الصحقح الؿسـد يف قهوإسـاده صحقح، و(، 4/315الحاكؿ )و

مـفم وزجر، تـبقه: هذا احلديث طاهره أنَّ افؼاتل ٓ يغػر فه، فؽن هذا مػرس ظـد أهل افسـة بلكه خرج خمرج اف

يدل ظذ ذفك حديث وافصحقح أكه حتت ادشقئة، ويؿحص يف أخرة،  ومن ؿال: يصاب بذكبه يف افدكقا، أ

ؾؿن : »ملسو هيلع هللا ىلص افرسؿة، ؿالوافزكى، وظذ ترك افؼتل،  ملسو هيلع هللا ىلص وا افـبيظـد أن بايع افصحقحغ ظبادة بن افصامت يف

إػ اهلل إن صاء ظػا ظـه،  ومل يعاؿب يف افدكقا: ؾفمن وـػارة فه،  وؿب به يف افدكقا: ؾفوأصاب من ذفك صقًئا، ؾع

 أية﴾  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿تعاػ: فه وؿو،  إن صاء ظاؿبهو
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ

 ة.اآلي {8?-@<الفرقان: }[   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

إن هذا جزاؤه  :غقرهوهريرة  ققال أب. فؼد «مـ يؼتؾ مممـًا متعؿًداو»لف: ققو

 (1).جازاه

 ،ى طبد بـ محقدوفر، رقل الجؿفقافؼ ققطـ ابـ طباس ما ي يوقد رُ و

 .(2)بةقا تل: لؿـ قتؾ مممـً قكان يؼ أن ابـ طباس  ةقدبـ طب الـحاس طـ سعقدو

 اكتفك. (3).ابـ طؿر  طـ كذلؽو

 

 

ابـ أبل حاتؿ يف وجدكاه طـ بعض التابعقـ كؿا طـد الطبري، وإكؿا و، مل كجده طـ أبل هريرة  (1)

 رة الـساء.قمـ س [91أية:]تػسقر 

سعد بـ طبقدة مل ُيذكر لف سؿاع ورجالف رجال الشقخقـ، و(، 9/362إثر أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

طؾقف فإثر صحقح، وٓ مـ أكؽر السؿاع، ومع ذلؽ مل كجد مـ أثبتف، ولؽـف أدركف، ومـ ابـ طباس، 

رة قطبد بـ محقد كؿا يف تػسقر سوإىل الـحاس،  رقالدر الؿـث صل يفققد طزاه السقواهلل أطؾؿ، و

 .[93آية:]الـساء 

 (.9/361لقس طـ ابـ طؿر، أخرجف ابـ أبل شقبة بسـد مـؼطع )و، جدكاه طـ طؿر و (3)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ و   ـِ   َط ـًا أَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َط ـْ َأَتك َكاِه اًفا وَم  ،َطرَّ

َقُف باَِم َيؼُ  دٍ  :ُل قَفَصدَّ َأْخَرَجُف و، (1)دَ وادَ  قبُ أَ و ،َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ  .«َفَؼْد َكَػَر باَِم ُأْكِزَل َطَؾك حُمَؿَّ

 .ٌح قْ حِ َص  ٌث يْ دِ َح  قهُ و،  رٍ ابِ َج  ِث يْ دِ َح  ـْ مِ  (2)ارُ زَّ البَ 

ـِ الـَّبِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص لِّ اِج الـَّبِ وَبْعِض َأزْ  ـْ طَ و   اًفا َفَسَلَلُف » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص لِّ َط ـْ َأَتك َطرَّ َم

ـْ َش  ـَ َلْقَؾةً َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصالٌَة  :ءٍ لَط  (3).َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ  .«َأْربَِعق

ـٍ  ـْ طَ و  ـِ ُحَصْق ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ق، َقاَل: َقاَل رسِطؿراَن ْب َلْقَس ِمـَّا َم

، أَ  وأَ  ،ُتطِقََّر َلفُ  وَتَطقََّر، أَ  ـَ ـَ َلفُ  وَتَؽفَّ َقُف و ،ُسِحَر َلفُ  وَسَحَر، أَ  وأَ  ،ُتؽِفِّ ـًا َفَصدَّ ـْ َأَتك َكاِه َم

ٍد  :ُل قباَِم َيؼُ   لفِ  لِّ اكِ رَ بَ الطَّ  دَ ـْ طِ  قهُ و ،ارُ زَّ . َأْخَرَجُف البَ «ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼْد َكَػَر باَِم ُأْكِزَل َطَؾك حُمَؿَّ

 قهُ و، هِ رِ ك آِخ لَ إِ  «ك....تَ أَ  ـْ مَ و» :فِ لِ ققَ  نَ ودُ   اسٍ بَّ طَ  ـِ ابْ  ـِ طَ  “طِ َس وإَ ”

 (4).ـٌ َس َح  ٌث يْ دِ َح 

 َشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َٔ اذتدٜح

 دُذىاٌريف كتابف هاب ققال اإلمام الؿجدد حمؿد بـ طبد ال

 (:75)باب/

يستدل هبا طىل  ر بؿؼدماتقطل معرفة إمالذي يدَّ اٌؼشاف:  ي:ققال البغ

 الؽاهـ.  قققؾ: هو (5)ذلؽ. قكحو ،مؽان الضالةو ،قوالؿسر

ققؾ: الذي يخبر طؿا يف و الذي يخبر طـ الؿغقبات يف الؿستؼبؾ. قه اٌىا٘ٓ:و

 الضؿقر.

 (.3994د )ودا قأبو(، 476، 2/498أخرجف أمحد ) (1)

 (.3945برقؿ ) كشػ إستار اكظر (2)

 (.2239أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 الحرمقـ.( ط/4262لؾطبراين رقؿ ) سطوإ (،499-3/399) كشػ إستار اكظر (4)

 (.12/182) شرح السـة اكظر: (5)
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، هؿقكحوال الرمَّ والؿـجؿ واف: اسؿ لؾؽاهـ العباس ابـ تقؿقة: العرَّ  قأب قالو

 (1).ر هبذه الطرققمؿـ يتؽؾؿ يف معرفة إم

 (:75)باب/ فرخ اجملُذقال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ يف و

 ر.قمعرفة إم لف: العراف الذي يدطلقق

اف  الضالة وسارقفا، واقع كالسرقة قالذي يخبر طـ ال قهضاهره أنَّ العرَّ

 مؽاهنا.و

 ،الؿـجؿو ،العراف اسؿ لؾؽاهـ : إنَّ  قال شقخ اإلسلم ابـ تقؿقةو

 .يدطك الؽشػ وأ ،الذي يدطك طؾؿ الغقب زركالحا ،هؿقكحو ،الرمالو

 (2).معـاه قطـد بعضفؿ هو ،الؿـجؿ يدخؾ يف اسؿ العرافوقال أيضا: و

 ،غقره مـ العؾؿاءوالؿـجؿ يدخؾ يف اسؿ الؽاهـ طـد الخطابل وقال أيضا: و

ًٓ قأسومـ جـس الؽاهـ  قطـد آخريـ هو ،ذلؽ طـ العرب لؽِ ُح و  : مـفء حا

 .فقؾحؼ بف مـ جفة الؿعـك

 .الساحر أخبثو ،اف صرف مـ السحرقال اإلمام أمحد: العرَّ و

قد و ،طؾؿ الغقب لالذي يدط رالحازوالؿـجؿ  :السعادات: العراف ققال أبو

 .تعاىل بف استلثر اهللُ 

 (4).اطرافً وا ه طائػً قسؿَّ  (3)جر طـدهؿتفر بنحسان الزَّ مـ اش :قال ابـ الؼقؿو

 (.35/173) ىوع الػتاقمجؿ اكظر: (1)

 (.35/193) ىوع الػتاقمجؿ اكظر: (2)

الساحر: أنَّ العراف اسٌؿ جامٌع يشؿؾ كؾ والؽاهـ، وخلصة الؽلم الؿتؼدم فقؿا ققؾ يف العراف،  (3)

ن بغقر استخدام قالتـجقؿ قد تؽوالؽفاكة،  الؿـجؿ...، لؽـوالرمال، ورة: الؽاهـ، قر الؿذكقإم

ن باستخدام الشقاصقـ أيًضا. فالؽاهـ، ققد يؽوال الـاس، قالشقاصقـ، فقدطل طؾؿ الؿغقبات ٕكؾ أم

ن لفؿ العبادات قن باستخدام الشقاصقـ، فقصرفققد يؽوالؿـجؿ يؽػران: ٓدطائفؿا طؾؿ الغقب، و

 .كالساحر

 ( ط/دار الؽتب العؾؿقة.2/229) مػتاح دار السعادة اكظر: (4)
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 قفف :مـ الؿغقبات لءمعرفة طؾؿ الش لد مـ هذا: معرفة أن مـ يدطقالؿؼصو

إصابة  ذلؽ أنَّ و ،فقؾحؼ بف ،إما مشارك لف يف الؿعـكو ،إما داخؾ يف اسؿ الؽاهـ

مـ  قما همـف و ،ن بالؽشػقر الغائبة يف بعض إحقان يؽقالؿخبر ببعض إم

الخط يف و ،الضرب بالحصكو ،الطقرةو ،الزجرو ،ن بالػللقيؽو ،الشقاصقـ

 لكعـو ،م الجاهؾقةقهذا مـ طؾ قكحو ،السحرو ،الؽفاكةو ،التـجقؿو ،إرض

 ،الؽفانو ،كالػلسػة ،كؾ مـ لقس مـ أتباع الرسؾ طؾقفؿ السلم :بالجاهؾقة

م قطؾ ههذفنن  :ملسو هيلع هللا ىلصث الـبل ا قبؾ مبعقجاهؾقة العرب الذيـ كاكو ،الؿـجؿقـو

 كؿَّ َس يُ ر قكؾ هذه إمو طؾقفؿ السلم،م لقس لفؿ طؾؿ بؿا جاءت بف الرسؾ قلؼا

لحؼف  :نقلقفؿـ أتاهؿ فصدقفؿ بؿا يؼ ،يف معـامها وأ ،اطرافً  وا أصاحبفا كاهـً 

 ا هبا طؾؿ الغقب الذي استلثر اهللقطَ فادَّ  امٌ قم طـفؿ أققرث هذه العؾوقد و ،طقدقال

 .أن ذلؽ كرامةو ،لقاءوا أهنؿ أقطَ ادَّ و ،بعؾؿف تعاىل

مـ  قفف :استدل بنخباره ببعض الؿغقباتو ،ٓيةَ قك الطَ ادَّ  ـِ مَ  ٓ ريب أنَّ و

يجريف اهلل طىل يد طبده الؿممـ  الؽرامة أمرٌ  ذإ :لقاء الرمحـوٓ مـ أ ،لقاء الشقطانوأ

بخلف  ،ٓ قدرة لف طؾقفاو ،ل فقفاقأطؿال صالحة ٓ صـع لؾ وأ ،إما بدطاء ل،التؼ

ر قهذه إم مثؾفنن  .ا أين أطؾؿ الؿغقباتقل لؾـاس: اطؾؿقيؼو هلل لوأكف  لمـ يدط

لفذا و :ا محرمة كاذبة يف الغالبإن كاكت أسبابً و ،قد تحصؾ بؿا ذكركا مـ إسباب

ن قأهنؿ يصدق ـَ قَّ بَ فَ  ،(1)«ن معفا مائة كذبةقفقؽذب»: الؽفان صػو يف ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل 

العؾؿ و ٓيةقال لهؽذا حال مـ سؾؽ سبقؾ الؽفان مؿـ يدطو ،ن مائةقيؽذبو مرةً 

 تزكقةَ  ٓيةقاه القدطاه دلقٌؾ طىل كذبف: ٕنَّ يف قبؿا يف ضؿائر الـاس مع أنَّ كػس دط

 .{:;}النجم: [ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: تعاىل لفقالـػس الؿـفل طـفا بؼ

  (، مـ حديث طائشة2228مسؾؿ برقؿ )و(، 3219قطعة مـ حديث أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

. 
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 ،طقبفؿ لفاو ،سفؿقشلهنؿ اإلزراء طىل كػ بؾ :لقاءوقس هذا مـ شلن إلو

أكا كعؾؿ و ،لقاءوا أكا أقن: اطرفقلقيؼون الـاس قفؽقػ يلت ،ففؿ مـ رهبؿقخو

اقتـاص الدكقا هبذه و ،ب الخؾؼقيف ضؿـ ذلؽ صؾب الؿـزلة يف قؾوالغقب؟ 

 . اكتفك.رقإم

 يعسافني.اٚايهٗإ َٚشأي١: حهِ ايرٖاب إىل ايشخس٠  =
ريـ يف الباب أن مـ ذهب ق، الؿذك  جابروتبقـ مـ حديث أبل هريرة 

أهنؿ يعؾؿقن الؿغقبات، أو أهنؿ يشػقن أو يـػعقن مـ دون اهلل، أو إلقفؿ مصدًقا لفؿ 

ٕكف يرد : فؼد كػر بؿا أكزل طىل محؿد، استجابقا لفؿ بصرف طبادات لغقر اهلل

، {=<}النمل: [ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿لف تعاىل: قإدلة كؼ

 حب﴿لف: ققو، {<:}اجلن: [ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿لف: ققو

، {>9}سبي: [ يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب

، {@@9}األعراف: [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿لف: ققو

 أية. {>;}لقامن: [ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿لف: ققو

ر الؽػ ق، هجابروطؾقف فالصحقح أن الؽػر الؿراد بف يف حديث أبل هريرة و

 إكبر الؿخرج مـ الؿؾة.

بؿا يذكروكف مـ طؾؿ الغقب،  السحرة غقر مصدق لفؿ ومـ ذهب إىل الؽفان أو

ٓ تؼبؾ لف صلة وب، قمرتؽب لؽبقرة مـ كبائر الذك فنكف: ومل يصرف طبادة لغقر اهلل

هبذا يجؿع بقـ إحاديث، و، ملسو هيلع هللا ىلصاج الـبل وأربعقـ لقؾة كؿا جاء يف حديث بعض أز

 اهلل أطؾؿ.وفا التعارض، ٓ يحصؾ بقـو
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 : مل تكبٌ ي٘ صال٠ أزبعني ي١ًٝ.ملسو هيلع هللا ىلصي٘ َٛع٢ٓ ق < 
 (:7713) ششح ِسٍُيف ي قوقال اإلمام الـ

ا َطَدم َقبُ و َٓ ثَ  :َفَؿْعـَاهُ  ،ل َصَلتفقَأمَّ ُف  إِْن َكاَكْت ُمْجِزَئة فِل و ،اب َلُف فِقَفاقَأكَّ

َلة فِل إَْرض وَلك إَِطاَدة، َٓ َيْحَتاج َمَعَفا إِ وط الَػْرض َطـُْف، قُسؼُ  َكظِقر َهِذِه الصَّ

َٓ ثَ وَبة ُمْجِزَئة ُمْسِؼَطة لِْؾَؼَضاِء، قالَؿْغُص  ـْ 
ر َأْصَحابـَا، قاب فِقَفا، َكَذا َقاَلُف ُجْؿفُ قَلؽِ

ـْ الوا: َفَصَلة الَػْرض قَقالُ 
تََّب ْجفَفا الَؽامِؾ َترَ وُأتَِل بَِفا َطَؾك إذا  اِجَبات،قَغْقرَها مِ

  اب.قل الثَّ قُحُص وط الَػْرض َطـُْف، قَطَؾْقَفا َشْقَئاِن، ُسؼُ 

اَها فِل َأْرض َمْغُص فنذا  ـْ َهَذا التَّلْ ون الثَّاكِل، ول دُ وَبة َحَصَؾ إَ قَأدَّ
يؾ وَٓ ُبّد مِ

ـْ َأَتك العَ قالُعَؾَؿاء ُمتَِّػؼُ فنن  فِل َهَذا الَحِديث، َٓ َيْؾَزم َم ُف  اف إَِطاَدة َن َطَؾك َأكَّ رَّ

ـَ َلْقَؾة، فَ قَصؾَ   هاَأْطَؾؿ . اهللُ و يؾف.وَجَب َتلْ قات َأْرَبِعق

 تاب؟إذا  ٌٖ تكبٌ صالتَ٘ٚشأي١:  ?
ن يف حؼ مـ مل يتب: فلما مـ قيؽ ،بةقل التقطدم قب قهور، قالحؽؿ الؿذك

يدل طىل ذلؽ أكف قد جاء مثؾ ذلؽ يف وتؼبؾ صلتف، وب طؾقف، قاهلل يتفنن  تاب:

غقرمها طـ طبد والدارمل وى أمحد ومل يتب: فؼد رإذا  ققد ذلؽ بؿاوالخؿر، شرب 

مـ شرب الخؿر شربة مل تؼبؾ لف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  بـ العاص  واهلل بـ طؿر

 سـاده صحقح.إو. (1)«تاب الل طؾقف :تابفنن  صالة أربعقـ صباحا

وٕن اهلل طز وجؾ يؼبؾ التقبة مـ الؽػر، والشرك: فؼبقل التقبة مـ هذه 

 الذكقب مـ باب أوىل.

،  ( بنسـاد صحقح، طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص 2136(، والدارمل )6644أمحد )أخرجف  (1)

ص: بؾغـل أكؽ تحدث: وجاء يف بعض صرق الحديث، أن الراوي سلل طبد اهلل بـ طؿرو بـ العا

بؾػظ )تقبة(، وفقف: أن  .«مـ شرب الخؿر شربة مل تؼبؾ لف تقبة أربعقـ صباًحا... وذكر الحديث»

 طبد اهلل قال: الؾفؿ إين ٓ أحؾ ٕحد أن يؼقل طـل مامل أقؾ.
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .{@;}األىفال: [ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]وقال تعاىل: 

 .{;=}الزمر: [   ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقال جؾ وطل:

 ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

-@<}الفرقان:[   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

?8}. 

 ددً٘.ٚإظٗاز نرب٘ َٚشأي١: َٔ ذٖب إىل ايهأٖ الَتخاْ٘،  @
ُّ َكاَم فِلَشْقُخ اإِلْساَلِم قال   (:19/67) يوِع اٌَفَراىَِِج

ِـّ  َأمَّاو ـْ َيْسَلُلُفؿْ وُسَماُل الِج فِل  ْجِف التَّْصِديِؼ َلُفؿْ وَفَفَذا إْن َكاَن َطَؾك  :ُسَماُل َم

ٍَُحَراٌم َكَؿا َثَبَت فِل  قِل َففُ قالتَّْعظِقِؿ لِْؾَؿْسئُ وَن بِِف وُكؾِّ َما ُيْخبِرُ  ُِِسٍٔ  َصٔذُِخ 

ـْ ُمَعا َغْقِرهِ و َؾِؿل َقاَل: ُقْؾت: َيا َرُس وَط ـِ الَحَؽِؿ السُّ ِف ُأمُ قَيَة ْب ًرا ُكـَّا َكْصـَُعَفا فِل قَل الؾَّ

اَن َقاَل:  انَ قَفاَل َتْلتُ »الَجاِهؾِقَِّة ُكـَّا َكْلتِل الُؽفَّ ٍُفِل و (1)«ا الُؽفَّ ُِِسٍٔ ـْ  َصٔذُِخ  َأْيًضا َط

ـْ َكافِعٍ  :ُطَبْقِد الؾَّفِ  ـْ َبْعِض َأزْ  :ـْ َصِػقَّةَ طَ  :َط ـْ الـَّبِلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاِج الـَّبِلِّ وَط ـْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

ـَ يَ  ـْ َشْلٍء َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصاَلٌة َأْرَبِعق اًفا َفَسَلَلُف َط   .(2)«ًماقَأَتك َطرَّ

ـَ َحاَلفُ  :َل قَأمَّا إْن َكاَن َيْسَلُل الَؿْسئُ و ـَ َأمْ و ،لَِقْؿَتِح
ِطـَْدُه َما ُيَؿقُِّز و ،ِرهِ َيْخَتبَِر َباصِ

ـْ َكِذبِفِ 
َِٓفَفَذا َجائٌِز َكَؿا َثَبَت فِل  :بِِف ِصْدَقُف مِ ُِ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ اٌٖصٔذَُذ َسَلَل اْب

َقاَل: َأَرى َطْرًشا  َما َتَرى ؟َكاِذٌب َقاَل: وَفَؼاَل: َيْلتِقـِل َصاِدٌق َما َيْلتِقؽ ؟ َصقَّاٍد َفَؼاَل: 

 .مـ حديث معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل رضل اهلل طـف (537مسؾؿ ) أخرجف (1)

 (.2239أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



 032     ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  

 
ـْ َقاَل:  .ّخ لدُّ ّخ ابَّْلت َلؽ َخبِقًئا َقاَل: الدُّ ك الَؿاِء َقاَل: َفنِكِّل َقْد َخ َطؾَ   وَتْعُد  اْخَسْل َفَؾ

ـْ إْخ  َقْدَرك اَم َأْكَت ِم انِ قَفنِكَّ   .(1)اِن الُؽفَّ

ِـّ َكَؿا َيْسَؿُع الُؿْسؾِؿُ وُيْخبِرُ وَكُف قلُ قَكاَن َيْسَؿُع َما َيؼُ إذا  َكَذلَِؽ و ـْ الِج َن قَن بِِف َط

اُر قَما َيؼُ  ارُ وُل الُؽػَّ َكَؿا ُيْسَؿُع َخَبُر الَػاِسِؼ وا بِِف وا َما ِطـَْدُهْؿ َفَقْعَتبِرُ قلَِقْعِرفُ  :اْلُػجَّ

ـُ و َّٓ وُيَتَثبَُّت َفَل ُيْجَزُم بِِصْدقِِف وُيَتَبقَّ ٿ ٿ ٿ  ﴿بَِبقِّـٍَة َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: َٓ َكِذبِِف إ

َِّقْد َثَبَت فِل و ﴾ٿ ٹ  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة: َأنَّ َأْهَؾ الؽِتَاِب  َصٔذُِخ اٌُثَخاِس َط

رُ وَراَة قَن التَّ وا َيْؼَرءُ قَكاكُ  َثُؽْؿ َأْهُؾ الؽَِتاِب إذا » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِلُّ  ،َكَفا بِاْلَعَربِقَّةِ وُيَػسِّ  َحدَّ

قُ  بُ وُهْؿ قَفاَل ُتَصدِّ ثُ  ُهؿْ قَٓ ُتَؽذِّ ا َأْن ُيَحدِّ بُ قَفنِمَّ ثُ وُه قُكْؿ بَِحؼٍّ َفُتَؽذِّ ا َأْن ُيَحدِّ ُكْؿ قإِمَّ

قُ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ا: قلُ ققُ و ،هُ قبَِباصٍِؾ َفُتَصدِّ

ـَ َسَؿاُع َما َيؼُ  (2)«{64}العنكبوت: [ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ َكُف قلُ قَفَؼْد َجاَز لِْؾُؿْسؾِِؿق

قُ و بُ وُه قَلْؿ ُيَصدِّ   ُه.قَلْؿ ُيَؽذِّ

ـْ َأبِل مُ وَقْد رُ و ُف َأْبَطَل َطَؾْقِف َخَبُر ُطَؿرَ  :َسك إَْشَعِريِّ قَي َط َكاَن ُهـَاَك اْمَرَأٌة و ،َأكَّ

ِـّ َلَفا  ـْ الِج
ـٌ مِ َدَقةِ  :َفَسَلَلُف َطـْفُ  ،َقِري ُف َتَرَك ُطَؿَر َيِسُؿ إبَِؾ الصَّ   .(3)َفَلْخَبَرُه َأكَّ

 .مـ حديث معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل رضل اهلل طـف (2924مسؾؿ )(، و1354البخاري ) أخرجف (1)

، ولقس طـده زيادة: مـ حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف (7362، 4485البخاري برقؿ ) أخرجف (2)

ُثقُكْؿ بِبَ » بُقُه وإِمَّا َأْن ُيَحدِّ ُثقُكْؿ بَِحؼٍّ َفُتَؽذِّ ُققهُ َفنِمَّا َأْن ُيَحدِّ ، وهق زيادة صحقحة يف «اصٍِؾ َفُتَصدِّ

 .أحاديث أخرى

(، وابـ أبل الدكقا 394ٕبقف ) فضائؾ الصحابةطبد اهلل بـ أمحد يف زوائده طىل  أخرجف ضعقػ: (3)

( مـ صريؼ 192)ص آكام الؿرجان(، ومـ صريؼف الشبظ يف 165) هقاتػ الجانيف كتابف 

ـْ  َيْحَقك ـُ اْلَقَؿاِن، َط ـِ َطْبِد الؾَِّف، َقاَل:  ْب ـْ َسالِِؿ ْب ٍد، َط ـِ ُمَحؿَّ ـْ ُطَؿَر ْب َأْبَطَل َخَبُر ُطَؿَر َطَؾك »ُسْػَقاَن، َط

ْقَطاُن َفجَ  اَء َفَسَلَلْتُف َأبِل ُمقَسك َفَلَتك اْمَرَأًة فِل َبْطـَِفا َشْقَطاٌن َفَسَلَلَفا َطـُْف َفَؼاَلْت: َحتَّك َيِجلَء إَِللَّ الشَّ

َّٓ َخرَّ لِِؿـْخَ طَ  َٓ َيَراُه َشْقَطاٌن إِ َدَقِة َوَذاَك  ـَ َيَدْيِف ـُْف َفَؼاَل: َتَرْكُتُف ُمْمَتِزًرا بِؽَِساٍء َيْفـَُل إِبَِؾ الصَّ ِرِه اْلَؿَؾُؽ َبْق

 .«َوُروُح اْلُؼُدِس َيـْطُِؼ بِؾَِساكِفِ 

:قال طبد اهلل بـ أمحد:  ـِ َتْق َثـَا بِِف ُشَجاٌع َمرَّ ًة َقاَل: َأْبَطَل َطَؾك َأبِل  َحدَّ ـْ َأبِل ُمقَسك، َوَمرَّ ًة َقاَل: َط َمرَّ

  يعـل بف شجاع بـ القلقد شقخف فقف طـ يحقك بـ القؿان.ه .اُمقَسك َخَبُر ُطَؿرَ 
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َفَلْخَبَر َأكَُّفْؿ  :َسَؾ َجْقًشا َفَؼِدَم َشْخٌص إَلك الَؿِديـَةِ فِل َخَبٍر آَخَر َأنَّ ُطَؿَر َأرْ و

ـْ َذلَِؽ  :َشاَع الَخَبرُ و ،ِهؿْ وا َطَؾك َطدُ واْكَتَصرُ   قَفَذَكَر َلُف َفَؼاَل: َهَذا َأبُ  :َفَسَلَل ُطَؿُر َط

ِـّ  ـْ الِج
ـَ مِ ةِ  :َد َذلَِؽ َسَقْلتِل َبِريُد اإِلْكِس َبعْ والَفْقَثِؿ َبِريُد الُؿْسؾِِؿق َفَجاَء َبْعَد َذلَِؽ بِِعدَّ

امٍ   ها.(1)َأيَّ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما ابـ أبل الدكقا: فرواه مرسًل بدون شؽ، وشقخف فقف طـ يحقك بـ القؿان، هق طبد اهلل  قلت: =

 اإلسـاد فقف طؾتان: إحدامها: يحقك بـ القؿان، فقف ضعػ. والثاكقة: أكف مرسؾ.بـ أبل بدر. وطؾقف ف

 .( بدون إسـاد192)ص آكام الؿرجانمل يقجد لف إسـاد: ذكره الشبظ يف  (1)
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ـِ َمْسعُ  ـْ طَ و   ْب

ِ
ـْ رس ، دٍ قَطبِْد اهلل الطَِّقَرُة »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قَط

 (1)َصِحقٍْح.د بِنِْسـَاٍد ودا قأبو ،ا. َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ ثلثً  «الطَِّقَرُة ِشْركٌ  ،ِشْركٌ 

  ُل قُس رَ  اَل َقاَل: قَ   ل ُهَرْيَرةَ بِ أَ  ـْ طَ و 
ِ
َٓ وى وَٓ َطْد » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 (2)ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. .«َٓ َهاَمةَ وَٓ َصَػَر و ،صَِقَرةَ 

 َشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َٔ اذتدٜح

 ظسع.َع٢ٓ ايطري٠ اييت ٢ْٗ عٓٗا اي   1
 (:5751) اٌفرخيف قال الحافظ ابـ حجر 

 قهوهل التشاؤم بالشقـ،  ،قد تسؽـوفتح التحتاكقة وبؽسر الؿفؿؾة  :الطقرة

مصدر تطقر مثؾ تحقر حقرة. قال بعض أهؾ الؾغة مل يجلء مـ الؿصادر هؽذا غقر 

ؿ أصؾ التطقر أهنوفقف كظر، ولة قرد بعضفؿ التوأوسؿع صقبة،  بلكفتعؼب وهاتقـ، 

رأى الطقر صار فنن  :خرج أحدهؿ ٕمرفنذا  :ن طىل الطقروا يف الجاهؾقة يعتؿدقكاك

ربؿا كان أحدهؿ يفقج ورجع، وإن رآه صار يسرة تشاءم بف واستؿر، ويؿـة تقؿـ بف 

كف الساكح بؿفؿؾة قا يسؿقكاكوطـ ذلؽ،  لقطقر فقعتؿدها، فجاء الشرع بالـفالطقر ل

ٓك مقامـف بلن وما  آخره مفؿؾة. فالساكحوحدة قح بؿالبارون ثؿ حاء مفؿؾة، قثؿ ك

ن قيتشاءمون بالساكح قا يتقؿـقكاكوالبارح بالعؽس. ويؿر طـ يسارك إىل يؿقـؽ، 

 ه.ابالبارح

 (:7773)ششح ِسٍُيفي قوقال اإلمام الـ

ْلء الَؿْؽرُ و) التََّطقُّر ( التََّشاُؤم، و  ـْ قَ وَأْصؾف الشَّ
ا قَكاكُ و، َمْرئِّل  وفِْعؾ أَ  وٍل أَ قه مِ

رُ قاْلبَ واكِِح قَن بِالسَّ وَيَتَطقَّرُ  َباء واِرح، َفُقـَػِّ قُ وَن الظِّ َأَخَذْت َذات الَقِؿقـ فنن  ر،قالطُّ

كُ  َؿال َرَجعُ وائِجفْؿ، قَح وا فِل َسَػرهْؿ قَمَض وا بِِف، قَتَبرَّ ـْ قإِْن َأَخَذْت َذات الشِّ ا َط

 (.3538ابـ ماجف )و(، 1614كذلؽ الترمذي )و(، 3919د )ودا قأبو(، 1/389أخرجف أمحد ) (1)

 (.2229ؿ )مسؾو(، 5757أخرجف البخاري ) (2)
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ـْ إَ قَتَشاَءمُ وَحاَجتفْؿ، وَسَػرهْؿ 

ـْ وا بَِفا، َفَؽاَكْت َتُصّدُهْؿ فِل َكثِقر مِ َقات َط

ْرع َذلَِؽ  ُف لَ وَكَفك َطـُْف، وَأْبَطَؾُف، وَمَصالِحفْؿ، َفـََػك الشَّ َٓ وْقَس َلُف َتْلثِقر بِـَْػٍع َأْخَبَر َأكَّ

َٓ صَِقَرة ( ملسو هيلع هللا ىلصلف قُضّر، َفَفَذا َمْعـَك قَ    ه.ا) 

 .مقمعؾ وع، أقمسؿ والتشاؤم بؿرئل، أ قه :العثقؿقـ  اإلمامقال 

 .احًش قكف مقفتشاءم لؽ ارأى صقرً  قبؿرئل مثؾ: ل

، يا خائب ول ٔخر: يا خسران، أقيؼ اع مثؾ: مـ هؿ بلمر فسؿع أحدً قمسؿ وأ

 فقتشاءم.

بعض  ور أقبعض الشف ور أقبعض الشف وم، كالتشاؤم ببعض إيام أقمعؾ وأ

 هآ تسؿع.وات، ففذه ٓ ترى قالسـ

 َشأي١: بٝإ حهِ ايطري٠. 2
 (:7771) ششح ِسٍُيف ي قوقال اإلمام الـ

َفا َتـَْػع أَ   َقَرة ِشْرك( َأْي اِْطتَِؼاد َأكَّ ـَ ا بِ قَتُضّر: إِْذ َطِؿؾُ  و)الطِّ ُؿْؼَتَضاَها ُمْعَتِؼِدي

َكَُّفْؿ َجَعؾُ  قَتْلثِقرَها، َففُ 
ِ

يَجاد.وا َلَفا َأَثًرا فِل الِػْعؾ قِشْرك ٕ  هااإْلِ

إكؿا جعؾ ذلؽ شركا ٓطتؼادهؿ أن ذلؽ يجؾب و: اٌفرخقال الحافظ يفو

 ه.اه مع اهلل تعاىلقيدفع ضرا، فؽلهنؿ أشرك وكػعا أ

ي ثؿ الحافظ رمحفؿا اهلل يجعؾفا مـ الشرك قوهذا التػسقر مـ اإلمام الـو

 رة.قكاكت صاحبت الطقرة العؼقدة الؿذكإذا  كذلؽ قهوإكبر، 

ذلؽ ٕكف جعؾ ما لقس وقد كص مجع مـ العؾؿاء طىل أهنا مـ الشرك إصغر: و

ر يتشاءم مـفا شرك قترك العؿؾ مـ أجؾ أمفنن  ٓ قدري سبًبا:وبسبب شرطل 

 هات.والؿؽرو يجعؾفا اهلل أسباًبا لؾؿصائب ر ملقأصغر: ٕن هذه إم

كؿا يف مؿـ كص طىل أن ذلؽ شرك أصغر شقخ اإلسلم ابـ تقؿقة و

 (.7/329) ّىع اٌفراويجم
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 {9;9}األعراف: [ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ٍ اهلل تعاىل: َٛا ادتُع بني ق 3 

 ؟{9A}يس: [ گ گ گ﴿ي٘: ٛقٚ

الشر  يعـل هؿ السبب يف جؾب {9A}يس: [ گ گ گ ک﴿لف تعاىل: قق

ا بالؿعاصل، فسببت طؾقفؿ هذه الؿصائب مـ قطىل أكػسفؿ: ٕهنؿ هؿ الذيـ أت

ر ذلؽ، َفـُسب إىل اهلل تعاىل خؾًؼا  قاهلُل هوغقره، والؼحط  ُكسب وتؼديًرا، والذي قدَّ

 هتؽسًبا.اوإلقفؿ سبًبا، 

 ايفسض.ٚايداز ٚ: إٕ نإ َٔ ايظؤّ ط٤ْٞ حًكا ففٞ املسأ٠ ملسو هيلع هللا ىلصي٘ َٛع٢ٓ ق 4
 (:75ص) ٌطائف ادلؼاسفيف ظ ابـ رجب قال الحاف

الدار ويف الؿرأة الشمم يف ثالث وٓ صقرة وى وٓ طد»: ملسو هيلع هللا ىلصل الـبل قفلما ق

فؼد اختؾػ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ حديث ابـ طؿر طـ الـبل  اٌصذُذٌنخرجاه يف  «الدابةو

ن مـ قأهنا أكؽرت هذا الحديث أن يؽ ائشة ي طـ طوفر :الـاس يف معـاه أيضا

خرجف اإلمام  .ن ذلؽقلققالت: إكؿا قال: كان أهؾ الجاهؾقة يؼو ملسو هيلع هللا ىلصكلم الـبل 

 .أمحد

كاكت غقر إذا  ل: شمم الؿرأة:ققال معؿر سؿعت مـ يػسر هذا الحديث يؼو

 ءقشمم الدار: جار السو .مل يؽـ يغزى طؾقف يف سبقؾ اهللإذا  شمم الػرس:و ،دقلو

ي طـ الـبل وقد ر :مـفؿ مـ قالوه ٓ تصح قجوطا مـ قي هذا الؿعـك مرفورو

 :قالو ،فذكر هذه الثلثة «يف شلء فػل ثالثةؿـ إن يؽـ القُ وشمم  ٓ»: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص

اية ٓ والر لؽـ إسـاد هذهو ،كذا قالف ابـ طبد البر .ل الشرعقاية أشبف بلصوهذه الر

 م ذلؽ اإلسـاد.ويؼا

أن يؼال يف إثبات الشمم يف هذه الثلث: ما ذكركاه يف الـفل طـ إيراد  :التحؼقؼو

ن إن هذه الثلث قمـ أرض الطاطو ،موالػرار مـ الؿجذو ،الؿريض طىل الصحقح
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ـَ القُ و أسباب قدر اهلل تعاىل هبا الشممَ   وجة أواد زػلفذا يشرع لؿـ استو ،يؼركفو ؿ

يستعقذ بف تعاىل مـ وخقر ما جؾبت طؾقف و ،دابة أن يسلل اهلل تعاىل مـ خقرها ومة أأ

بـ شعقب طـ أبقف طـ جده طـ  وشر ما جبؾت طؾقف كؿا يف حديث طؿروشرها 

 .غقرهود ودا قالذي خرجف أب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ا دارا قا سؽـمً قق ملسو هيلع هللا ىلصقد أمر الـبل و ،كذا يـبغل لؿـ سؽـ دارا أن يػعؾ ذلؽو

ها ذمقؿة فترك ما ٓ يجد اإلكسان فقف بركة مـ دار ققؾ مالفؿ أن يتركو فؼؾ طددهؿ

تجر يف شلء فؾؿ يربح فقف ثلث اكذلؽ مـ و ،دابة غقر مـفل طـف وجة أوز وأ

رك لف يف قمـ بقال:  فنكف ى ذلؽ طؿر بـ الخطاب ور .ل طـفقيتح فنكفمرات 

 .(1)يتغقر طـف شلء فل

إذا كان »: طاقمرف طـ طائشة  سٕٓ اتٓ ِاجٗو ادلسٕذفػل 

أما تخصقص الشمم و .(2)«يتـؽر لف وفال يدطف حتك يتغقر لف أ :ٕحدكؿ رزق يف شلء

وإكؿا وجدتف مرفقًطا طـ طائشة رضل اهلل طـفا، وهق الذي  مل أجده طـ طؿر بـ الخطاب  (1)

 .بعده

، 1186) شعب اإليؿانوالبقفؼل يف ( 2148(، وابـ ماجف )26992أخرجف أمحد ) ضعقػ: (2)

كافع،  الزبقر بـ طبقد، طـمـ صريؼ مخؾد والد الضحاك، طـ  (1143) أداب( ، ويف 1187و

أو إىل  -قال: كـت أتجر إىل الشام  ،: وٓ أدري مـ هق يعـل كافعا هذامخؾدقال: يعـل أبا طاصؿ قال 

فدخؾت طىل طائشة أم الؿممـقـ فؼؾت: يا أم الؿممـقـ إين قد  ،قال: فتجفزت إىل العراق -مصر 

ا كان ٕحدكؿ إذ»، يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص ولؿتجرك إين سؿعت رسقل اهلل ،تجفزت إىل العراق فؼالت: ما لؽ

فلتقت العراق، ثؿ دخؾت طؾقفا، فؼؾت: يا أم  «فال يدطف حتك يتغقر لف، أو يتـؽر لف :ءلرزق يف ش

 .أو قالت الحديث كؿا حدثتؽ -الؿممـقـ، واهلل ما رددت الرأس مال. فلطادت طؾقف الحديث 

رواية طـف ضعقػ ، والزبقر بـ طبقد اكػرد بال والد الضحاك:، مخؾد مـؽر ضعقػ إسـادوهذا 

: كافع الثؼاتفع مجفقل كذلؽ. قال ابـ حبان يف ، وكاومل يقثؼف معتبر: ففق مجفقلمخؾد هذا، 

 افع هذا مـ هق.شقخ يروي طـ طائشة، جفدت فؾؿ أقػ طىل ك

 ا لقس هق مقىل ابـ طؿر.أن كافعً  البقفؼل يف إحدى روايتقف: صرحقد و

 :  مـ حديث أكس ولف شاهد

ـُ مـ صريؼ  (،1185( و )1184) الشعب( ، والبقفؼل يف 2147أخرجف ابـ ماجف )  َفْرَوُة ْب
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إكؿا الزمان كؾف خؾؼ اهلل تعاىل و ،فغقر صحقح :غقره ون زمان كشفر صػر أوبزمان د

زمان مبارك طؾقف  قفف :بطاطة اهلل ان شغؾف الؿممـفقف تؼع أفعال بـل آدم فؽؾ زمو

معصقة  قفالشمم يف الحؼقؼة ه :مشمم طؾقف قكؾ زمان شغؾف العبد بؿعصقة اهلل ففو

كان الشمم يف شلء فػقؿا بقـ الؾحقـ ـ يعـل إذا  :د قاهلل تعاىل كؿا قال ابـ مسع

ل طدي بـ قاو .(2)ل سجـ مـ لسانقج إىل صققال: ما مـ شلء أحو (1)الؾسان

ـُ    .(3)يعـل لساكف ،بقـ لحققف ف ماأشلمُ و ئٍ رمْ ا حاتؿ: أيؿ

ء الؿؾؽة قسو ،حسـ الؿؾؽة كامء»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصد طـ الـبل وأبل داو سٕذادليف و

 ،ء الؿؾؽة شمماقفجعؾ س (4)«ءقالصدقة متـع مقتة السو ،البر زيادة يف العؿرو ،شمم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  
ِ
ـْ َأَكٍس، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ـُ ُجَبْقٍر، َط َثـِل ِهَلُل ْب ـْ ُرِزَق فِل َشْلٍء »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصُيقُكَس، َحدَّ َم

لحال، وقد تػردا هبذا وإسـاده ضعقػ: فروة بـ يقكس ضعقػ، وهلل بـ جبقر مجفقل ا« َفْؾَقْؾَزْمفُ 

 ؾاحلديث ضعقف، وـال افطريؼغ مـؽرة. .الحديث طـ أكس

( طـ إطؿش، طـ ابـ 19/412) الؿصـػ، كؿا يف جامعفأخرجف معؿر يف  ضعقػ: (1)

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ مـؼطع: فإطؿش مل يدرك ابـ مسعقد رضل اهلل طـف. .مسعقد بف

(، 16) الصؿت(، وابـ أبل الدكقا يف 9/65) لؿصـػاأخرجف ابـ أبل شقبة يف  :صحقح (2)

(، 23) الزهد(، وابـ أبل طاصؿ يف 149) الزهد(، وأبق داود يف 2/532) الزهدوهـاد يف 

( مـ 1/134) حؾقة إولقاء(، وأبق كعقؿ يف 8745، و8744) الؿعجؿ الؽبقروالطبراين يف 

َْطَؿشِ صرق طـ  ْٕ ـِ َح ا ـْ َيِزيَد ْب  ، َط
ِ
ـِ ُطْؼَبَة، َقاَل: َقاَل َطْبُد اهلل ـْ َطـَْبِس ْب ... فذكره. وهذا إسـاٌد قَّاَن، َط

 صحقح، رجالف ثؼات، وطـبس وثؼف ابـ معقـ.

(، وابـ أبل الدكقا يف 13/559(، وابـ أبل شقبة )373) الزهدأخرجف ابـ الؿبارك يف  :صحقح (3)

(، والطبراين 5717(، وابـ حبان )365، و1/364) التقحقد(، وابـ خزيؿة يف 63) الصؿت

(، مـ صرق طـ جرير بـ حازم، طـ إطؿش، طـ 5/67) التؿفقد(، وابـ طبد البر يف 17/85)

 خقثؿة بـ طبد الرمحـ، طـ طدي بـ حاتؿ بف. وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف ثؼات.

(، وأبق 5163، و5162(، وأبق داود )16979(، وأمحد )11/131أخرجف طبد الرزاق ) ضعقػ: (4)

 طـ رافع بـ مؽقث ،طـ بعض بـك رافع بـ مؽقث الجفـل، طثؿان بـ زفر( مـ صريؼ 1544يعىل )

إىل آخره. وهذا إسـاد ضعقػ: لجفالة حال طثؿان بـ زفر  «والبر زيادة...»بف. ومل يذكر أبق داود: 

 .الجفـل، وشقخف غقر معروف، مل يسؿَّ 
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مـ يسلء إىل مؿالقؽف  قهو (1)«الؿؾؽة قئٓ يدخؾ الجـة س»: ديث آخريف حو

 هايظؾؿفؿ.و

 (:7/755) ِفراح داس اٌسؼادجيف قال ابـ الؼقؿ 

 .بالشرط :ايجاْٞٚ .بالجزم :أحدُٖا :جهٌنوي ػًٍ و٘زا احلذَس لذ س

محزة بـ طبد اهلل بـ طؿر طـ وابـ شفاب طـ سامل اه مالؽ طـ ول فروفلما إ

يف و .(2)متػؼ طؾقف «الػرسوالؿرأة والشمم يف الدار » :قال ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قأبقفؿا أن رس

إكام الشمم يف ثالثة و ،ٓ صقرةوٓ صػر وى وٓ طد» :طـف اٌصذُذٌنلػظ يف 

أيضا طـ سفؾ بـ سعد  اٌصذُذٌنأما الثاين فػل و (3)«الداروالػرس والؿرأة 

 .يعـل الشمم (4)«ؽـسالؿوالػرس والؿرأة  لإن كان فػ» :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ققال رس :قال

إن كان » :طاقطـ جابر مرف صذُخ ِسٍُيف و «ءليف ش إن كان» :قال البخاريو

 :اطً قطـ ابـ طؿر مرف اٌصذُذٌنيف و (5)«الػرسوالخادم ويف شلء فػل الربع 

 .(6)«الؿرأةوالؿسؽـ والػرس  لء حؼا فػلإن يؽـ مـ الشمم ش»

 ثؿ قال: ،بقان معـاهو ،جقف الحديثقال العؾامء يف تقثؿ ذكر بعض أق

 التل الطقرة إثبات فقف لقس الثلثة هذه يف بالشمم ملسو هيلع هللا ىلص نخبارهبالجؿؾة فو

 ،مة طىل مـ قارهباوا مشمإكؿا غايتف أن اهلل سبحاكف قد يخؾؼ مـفا أطقاكً و اهلل، كػاها

هذا كؿا يعطل و ،ٓ شرٌّ و ،شمم مـفا ا مباركة ٓ يؾحؼ مـ قارهباأطقاكً و ،سؽـفاو

ا مً قئا مشلدً وغقرمها  ليعطو ،جففوا يريان الخقر طىل ا مباركً لدً والديـ قسبحاكف ال

(، طـ أبل بؽر 3691(، وابـ ماجف )1946(، والترمذي )32و ،31، و13أخرجف أمحد ) ضعقػ: (1)

 ، ويف إسـاده فرقد بـ يعؼقب السبخل، وهق ضعقػ. الصديؼ 

 (.2225(، ومسؾؿ برقؿ )5993أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.2225(، ومسؾؿ برقؿ )5753أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.2226(، ومسؾؿ برقؿ )2859أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

 (.2227أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (5)

 (، ومل أجدها يف البخاري.2225أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (6)
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 ،فؽذلؽ الدار ،غقرهاوٓية وما يعطاه العبد مـ  كذلؽو، جففويريان الشر طىل 

فقخؾؼ  ،سقالـحود قالسعو ،الشرواهلل سبحاكف خالؼ الخقر و ،الػرسو ،الؿرأةو

ؿـ ل القُ قحصو ،يؼضل بسعادة مـ قارهباو ،ا مباركةدً قبعض هذه إطقان سع

 ،قدرهوبؼضائف  كؾ ذلؽو ،ا يتـحس هبا مـ قارهباًس قيخؾؼ بعضفا كحو ،البركة لفو

خؾؼ الؿسؽ  كؿا، الؿختؾػةوربطفا بؿسبباهتا الؿتضادة وكؿا خؾؼ سائر إسباب 

جعؾفا و ،خؾؼ ضدهاو ،ا مـ الـاسلذذ هبا مـ قارهبو ،اح الطقبةوغقره مـ إرو

 فؽذلؽ ،بالحس كٌ رَ دْ طقـ مُ قالػرق بقـ هذيـ الـو ،سببا ٕمل مـ قارهبا مـ الـاس

 .اكتفكآخر.  نقالطقرة الشركقة لو ،نقففذا ل ،الخقؾو ،الـساءو ،الديار يف

ما لقس  جعؾب ، هل التشاؤم وترك العؿؾ:الشركقةالطقرة  عبد اهلل: وقال أب

ا، وسبًبا شرطقًّا،  قفقعؾؼ ترك العؿؾ بسبب لقس هسبًبا سبًبا،  ارد يف قأما الوٓ قدريًّ

ذه أسباب ضقؼ الدار: فف وبة الدابة، أقصع وء خؾؼ الؿرأة، أقالحديث مـ س

التلمل مـ ذلؽ: ففذه أسباب قدرية جعؾفا وضاهرة تجعؾ لإلكسان الضقؼ يف صدره، 

 ويصقبف الضقؼ، لؽـ يصبر، أور إٓ قاهلل لإلكسان، فؿا مـ إكسان ُيبَتىل هبذه إم

 ويبقعفا، أ دابة ويترك هذا إمر الذي سبب لف هذا الضقؼ إن كاكت امرأة: يطؾؼفا، أ

كؾ: ٕنَّ هذه الثلثة جعؾفا اهلل أسباًبا تضقؼ قا لقس بـؼٍص يف التهذوداًرا يتركفا، 

 .، وتجؾب الشرورروالصد
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ٖا ذ١َُٝ. يًسدٌ ايرٟ طها إيٝ٘ َٔ داز سهٓٗا فكٌ فٝٗا ٚ: ذزملسو هيلع هللا ىلصي٘ َٛع٢ٓ ق 5 
 عٝاي٘.َٚاي٘ 

 (:7/757) ِفراح داس اٌسؼادجيف ابـ الؼقؿ  اإلمام قال

جاءت امرأة إىل  ، قال:يحقك بـ سعقدطـ  ،(1)أما إثر الذي ذكره مالؽو

افر فؼؾ العدد والؿال والعدد كثقر ول اهلل دار سؽـاها قفؼالت يا رس ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قرس

  .ها ذمقؿةقدط :ملسو هيلع هللا ىلص ذهب الؿال فؼال الـبلو

ل اهلل قاية أكس أن رجل جاء إىل رسوقد ذكر هذا الحديث غقر مالؽ مـ رو

لـا قثؿ تح ،الـاقكثرت فقفا أمو ،فقفا طددكال اهلل أكا كزلـا دارا فؽثر قفؼال يا رس ملسو هيلع هللا ىلص

  .ذكرهو ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قفؼال رس. قؾ فقفا طددكاو ،الـاقفؼؾت فقفا أم :إىل أخرى

قع يف ول طـفا طـد ما قبالتح ملسو هيلع هللا ىلصإكام أمرهؿ و ،فؾقس هذا مـ الطقرة الؿـفل طـفا

 :مـػعتقـوهبؿ مـفا لؿصؾحتقـ ققؾ

ن لؿا لحؼفؿ فقف قحشقمـف مستون قمػارقتفؿ لؿؽان هؿ لف مستثؼؾ :إحداُٖا

 :الفؾعوالحزن وا الراحة مؿا داخؾفؿ مـ الجزع يف ذلؽ الؿؽان قلقتعجؾ :كالفؿو

إن وتركقبفؿ استثؼال ما كالفؿ الشر فقف وجؾ قد جعؾ يف غرائز الـاس وٕن اهلل طز 

إن مل يردهؿ بف و ،حب ما جرى لفؿ طىل يديف الخقرو ،سبب لف يف ذلؽ كان ٓ

أرسؾف و ،مل يبعثف طذاباو ،جؾ بعثف رمحةوٕن اهلل طز  :هقل مؿا كرهقتحفلمرهؿ بال

 ،فؽقػ يلمرهؿ بالؿؼام يف مؽان قد أحزهنؿ الؿؼام بف :مل يرسؾف معسراومقسرا 

ى قٓ مزيد تؼوٓ صاطة ولغقر مـػعتف  :ه فقفوا طـده لؽثرة مـ فؼدقحشقاستو

صؾ قد وهبؿ مـفا ما ققؾصؾ إىل ول مؼامفؿ فقفا بعد ما قصوفل سقؿا  :هدىو

 :أحدمها :لؼهُ رٌه يف أِشَٓ ػظٌُّنىفُالتطقر وهؿ إىل التشاؤم قيدطويبعثفؿ 

  .ه أحزهنؿ بسبب الطقرة التل إكؿا تؾحؼ الؿتطقرول مؽرقحؾ :الثاينو .مؼاركة الشرك

 ( طـ يحقك بـ سعقد بف.2/972) الؿقصلذكره يف  (1)
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هقـ بؿػارقة تؾؽ الدار ورمحتف مـ هذيـ الؿؽروبؽؿال رأفتف  ملسو هيلع هللا ىلصفحؿاهؿ 

حقـ  ملسو هيلع هللا ىلص قهو ،ٓ كؼص يف ديـور ضرر يؾحؼفؿ بذلؽ يف دكقا آستبدال هبا مـ غقو

ه مـ التعرف طـ حال رحؾتفؿ طـفا هؾ ذلؽ لفؿ وففؿ طـفؿ يف سمالفؿ ما أراد

 .ها ذمقؿةقدط :قال .ضار ممد إىل الطقرة

مـع الـاس الرحؾة  قلو ،ن غقر فار مـفقهذا بؿـزلة الخارج مـ أرض هبا الطاطو

تعذر إرزاق مع سلمة و ،الؿحـ فقفاو ؿ الؿصائباىل طؾقفقمـ الدار التل تت

حقد يف الرحؾة لؾزم ذلؽ أن كؾ مـ ضاق طؾقف رزق يف بؾد أن ٓ يـتؼؾ مـف إىل قالت

 ه.افائدة صـاطتف أن ٓ يـتؼؾ طـفا إىل غقرها ْت ؾَ مـ قَ و ،بؾد آخر

َع  «زد ممسض ع٢ً َصحٛال ٜ»حدٜح ٚ «ال رري٣ٚ٠ ٚال عد»ادتُع بني حدٜح:  6
 .«ّ فسازى َٔ األسدٚفس َٔ اجملر» حدٜح

 (:13/789) داشُرٗ ػًٍ سٕٓ أيب داوديف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ٓ »لف قخ بؼقمـس (1)«ٓ يقرد ممرض طؾك مصح» :لفقذهب بعضفؿ إىل أن ق

ن وع غقر الؿلذقـف كط لق مؿا تؼدم آكػا أن الؿـفهو ،هذا غقر صحقحو (2)«طدوى

ما كان طؾقف أهؾ  قه (3)«رٓ طدوى وٓ صػ» :لفقيف ق ملسو هيلع هللا ىلصالذي كػاه الـبل فنن : فقف

 .وقاطدة كػرهؿ ،ت ذلؽ طىل ققاس شركفؿقاإلشراك مـ اطتؼادهؿ ثب

 :َالْوِٓ إَشاد ادلّشض ػًٍ ادلصخ فُٗ ذأ ملسو هيلع هللا ىلصاٌزٌ هنً ػٕٗ إٌيب و 

س يف كسبة ما طسك أن يؼدره اهلل تعاىل مـ ذلؽ إىل قريط الـػقخشقة ت :دُٖاأح

فل تـايف  :ىوتعريضف ٓطتؼاد العدورد طؾقف قيش طىل مـ يقفقف التشو ،ىوالعد

 .بقـفؿا بحال

 .( طـ أبل هريرة 2221(، ومسؾؿ برقؿ )5771أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

( طـ 2225، و2224، و2229(، ومسؾؿ برقؿ )5756، 5753، و5797أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 .( طـ جابر بـ طبد اهلل 2222، وأخرجف مسؾؿ )أبل هريرة وابـ طؿر وأكس بـ مالؽ، 

 .جاء يف حديث أبل هريرة، وجابر « وٓ صػر»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  (3)
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ن قأن هذا إكؿا يدل طىل أن إيراد الؿؿرض طىل الؿصح قد يؽ :ٚايتأٌٜٚ ايجاْٞ 

قد يصرف اهلل سبحاكف و ،ن إيراده سبباقفقؽ :لؿرضسببا يخؾؼ اهلل تعاىل بف فقف ا

قحقد بخلف ما كان هذا محض التو ،ة السببقةقتؿـعف ق وأ ،تلثقره بلسباب تضاده

 .طؾقف أهؾ الشرك

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :لفقم الؼقامة بؼقهذا كظقر كػقف سبحاكف الشػاطة يف يو 

 فنكفرحة بنثباهتا اترة الؿصقٓ تضاد إحاديث الؿت فنكف {>=:}البقرة: [ ں ڱ ڱ

هل شػاطة يتؼدم فقفا و ،هناقسبحاكف إكؿا كػك الشػاطة التل كان أهؾ الشرك يثبت

لف ففل قرسوأما التل أثبتفا اهلل و ،إن مل يلذن لفو ،ع طـدهقالشافع بقـ يدي الؿشػ

 [ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿لف قكؼ ،مـ بعد إذكفن قالشػاطة التل تؽ

 ٻ ٱ﴿لف ققو ،{@:}األىبواء: [ چ چ چ چ ڃ﴿لف ققو {==:}البقرة:

 هاب.اقفؼ لؾصقالؿ اهللو ،{;:}سبي: [ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 (:5737) اٌفرخيف قال الحافظ ابـ حجر 

 يف طشَك اجلّغ ِساٌه أخشي:و

م طىل رطاية خاصر ومحؾ إمر بالػرار مـ الؿجذو ،ى مجؾةوكػل العد أحدٖا:

تزداد وـ أفة تعظؿ مصقبتف رأى الصحقح البدن السؾقؿ مإذا  م، ٕكفوالؿجذ

ل طىل هذا قمحؿ فنكف :(1)«مقـوا الـظر إلك الؿجذقٓ تديؿ»: ه حديثقكحوحسرتف، 

 الؿعـك. 

 :اإلثبات طىل حالتقـ مختؾػتقـ، فحقث جاءو ،محؾ الخطاب بالـػل ثاْٝٗا:

كؾف بحقث يستطقع أن قصح تو ،ي يؼقـفقمـ قكان الؿخاصب بذلؽ  «ىوٓ طد»

،  (، وغقرمها، مـ حديث ابـ طباس 3543(، وابـ ماجف )1/233أخرجف أمحد ) ضعقػ: (1)

طؿرو بـ طثؿان إمقي، وفقف ضعػ، قال البخاري: طـده  ويف إسـاده محؿد بـ طبد اهلل بـ

: الؽـك وإسؿاءطجائب. وقال الـسائل: ثؼة. ومرة قال: لقس بالؼقي. وقال مسؾؿ يف كتابف 

 مـؽر الحديث.
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ى، كؿا يستطقع أن يدفع التطقر الذي يؼع يف كػس كؾ ويدفع طـ كػسف اطتؼاد العد

ة الطبقعة العؾة فتبطؾفا، قهذا مثؾ ما تدفع قوي القؼقـ ٓ يتلثر بف، قأحد، لؽـ الؼ

 رد مـوسائر ما و ،م مـ الؼصعةوطىل هذا يحؿؾ حديث جابر يف أكؾ الؿجذو

مل وكان الؿخاصب بذلؽ مـ ضعػ يؼقـف،  (1)«موفر مـ الؿجذ» حقث جاءوجـسف، 

ى، فلريد بذلؽ سد وة طىل دفع اطتؼاد العدقن لف ققفل يؽ :كؾقيتؿؽـ مـ تؿام الت

 ن سببا إلثباهتا. قى طـف بلن ٓ يباشر ما يؽوباب اطتؼاد العد

ه قكحو الجذام ى يفوبؽر الباقلين: إثبات العد ققال الؼاضل أب :ثايجٗا

أي إٓ مـ  «ىوٓ طد»: لفقن معـل ققى، قال: فقؽوم كػل العدقص مـ طؿقمخص

إٓ ما تؼدم  :ٓ يعدي شلء شقئا :الجرب مثل، قال: فؽلكف قالوالبرص والجذام 

 قد حؽك ذلؽ ابـ بطال. وى. وتبققـل لف أن فقف العد

 قى يف شلء، بؾ هوم لقس مـ باب العدوأن إمر بالػرار مـ الؿجذ زابعٗا:

 ،الؿخالطةو ،اسطة الؿلمسةقاكتؼال الداء مـ جسد لجسد ب قهو ،ٕمر صبقعل

اكتؼال الداء مـ الؿريض  ؼع يف كثقر مـ إمراض يف العادةلذلؽ يوشؿ الرائحة، و

 .هذه صريؼة ابـ قتقبةوإىل الصحقح بؽثرة الؿخالطة، 

كػقا لؿا كاكت  :بطبعفأن شقئا ٓ يعدي  :ىوـػل العدبأن الؿراد  :خاَشٗا

 ملسو هيلع هللا ىلصالجاهؾقة تعتؼده أن إمراض تعدي بطبعفا مـ غقر إضافة إىل اهلل، فلبطؾ الـبل 

يشػل، والذي يؿرض  قلقبقـ لفؿ أن اهلل ه :(2)موأكؾ مع الؿجذو ،اطتؼادهؿ ذلؽ

 ، معؾًؼا. ( مـ حديث أبل هريرة 5797أخرجف البخاري ) (1)

قرمها، ويف سـده: الؿػضؾ بـ فضالة (، وغ1818(، والترمذي )3925أخرجف أبق داود ) .ضعيف (2)

َب الُعَؼقظ أكف  البصري، وهق غقر الؿصري. والبصري ضعقػ، وقد ُأكؽر طؾقف هذا الحديث، َوَصقَّ

، مقققًفا، وهق أكف  مقققف طىل سؾؿان، فقهؿ فقف الؿػضؾ، وخالػف الثؼات، فرووه طـ سؾؿان 

، وسـده صحقح كؿا  ت طـ سؾؿان كان يشتري الطعام، ويجعؾ الؿجذوم يلكؾ معف، وهق ثاب

برقؿ  الضعقػةيف  (، وضعَّػ الحديث إلباين 8/129) مصـػ ابـ أبل شقبةيف 

(1144). 
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ا بلهنلقبقـ لفؿ أن هذا مـ إسباب التل أجرى اهلل العادة  :مـف قهناهؿ طـ الدكو

عؾف إشارة إىل أهنا ٓ تستؼؾ، يف فوسبباهتا، فػل هنقف إثبات إسباب، تػضل إىل م

 .شاء أبؼاها فلثرت إنوفل تمثر شقئا،  :اهاقالذي إن شاء سؾبفا ق قاهلل ه بؾ

  ثؿ كؼؾ هذا الؼقل طـ الشافعل، ثؿ البقفؼل، وابـ الصلح.

 حسؿ محؾ إمر بالؿجاكبة طىلورأسا، وى أصل والعؿؾ بـػل العد :سادسٗا

فقظـ أكف بسبب  :ء مـ ذلؽلسد الذريعة لئل يحدث لؾؿخالط شوالؿادة 

تبعف وطبقد  قل ذهب أبقإىل هذا الؼوى التل كػاها الشارع، وفقثبت العد :الؿخالطة

خزيؿة، والطحاوي،  ثؿ كؼؾ هذا الؼقل طـ مالؽ، والطبري، وابـٓ.مجاطة

 اكتفك بتصرف وتؾخقص. اهلل طؾقفؿ. والؼرصبل رمحة

الصحقح فقؿا أراه هق ما اختاره اإلمام  قال أبو عبد اهلل ر ا اهلل : :

 الشافعل والبقفؼل، وابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿ.

 ال ٖا١َ.ٚ: ملسو هيلع هللا ىلصي٘ َٛع٢ٓ ق 7
 (:5737) اٌفرخيف قال الحافظ ابـ حجر 

ظ يف قالؿحػ قهوها، قخالػف الجؿقع فخػػوهل بالتشديد،  زيد: ققال أب 

ققؾ: و .مقات السؿوهل ذو ،امقاحدة الفوـ شددها ذهب إىل كلن مواية، والر

هذا ٓ يصح فقف إٓ إن أريد أهنا ٓ تضر واب إرض التل هتؿ بلذى الـاس، ود

 أراد اهلل إيؼاع الضرر بؿـ أصابتف. إذا  إكؿا تضرو ،اهتاولذ

 إذا ل:قأن العرب كاكت يف الجاهؾقة تؼ فمُاخىادل قد ذكر الزبقر بـ بؽار يفو

ل قر حوفتد -دة وهل دو -مل يمخذ بثلره خرجت مـ رأسف هامة و ،قتؾ الرجؾ

 .بؼقتإٓ و أدرك بثلره ذهبتفنن  ين،قين اسؼقل: اسؼققبره فتؼ

دة، وهنا دقا كقل، إٓ أهنؿ مل يعقـوإ قيقـ كحقغقره مـ الؾغوذكر ابـ فارس و

 ة. مقبؾ قال الؼزاز: الفامة صائر مـ صقر الؾقؾ، كلكف يعـل الب
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ل: ققعت طىل بقت أحدهؿ يؼوإذا  ن هبا،قا يتشاءمقكاك قال ابـ إطرابل:و

  ا مـ أهؾ داري.أحدً  وكعت إل كػسل أ

ن قيسؿون أن طظام الؿقت تصقر هامة فتطقر، قا يزطؿقكاك طبقد: ققال أبو

طىل وذلؽ الطائر الصدى. فعىل هذا فالؿعـل يف الحديث: ٓ حقاة لفامة الؿقت، 

مرتقـ بالـظر  «ٓ هامة» لعؾ الؿملػ ترجؿوها، قكحومة قشمم بالبل: ٓ وإ

 هااهلل أطؾؿ.ولفذيـ التػسقريـ 

 (:74ص) ٌطائف ادلؼاسفيف قال ابـ رجب و

إذا  أن الؿقت :: كػل لؿا كاكت الجاهؾقة تعتؼدهقفف «ةهام ٓو»: ملسو هيلع هللا ىلصلف قأما ق و

باطتؼاد أهؾ  شبقف قهو ،صائر يطقر قهوطظامف هامة:  وحف أومات صارت ر

كؾ و ،رقٓ كشواكات مـ غقر بعث قتك تـتؼؾ إىل أجساد حققاح الؿوالتـاسخ: أن أر

لؽـ الذي جاءت هبا و ،تؽذيبفاوهذه اطتؼادات باصؾة جاء اإلسلم بنبطالفا 

ترد مـ و ،اصؾ صقر خضر تلكؾ مـ ثامر الجـةقاح الشفداء يف حوأر»الشريعة: أن 

أن كسؿة الؿممـ صائر » ا:ي أيضورو (1)« إلك أجسادهاأهنار الجـة إلك أن يردها الل

 ه.ا(2)«م الؼقامةقحتك يرجعفا الل إلك أجسادها ييعؾؼ يف شجر الجـة 

 ال صفس.ٚ: ملسو هيلع هللا ىلصي٘ َٛع٢ٓ ق 8
 (:74ص) ٌطائف ادلؼاسفيف قال ابـ رجب 

 :فاخرٍف يف ذفسًنٖ «ػرص ٓو»: ملسو هيلع هللا ىلصٌٗ ىأِا لو

د فقف كبار كالحقات والصػر: داء يف البطـ يؼال: إكف د فؼال كثقر مـ الؿتؼدمقـ:

مؿـ قال هذا مـ العؾؿاء: ابـ و ،ملسو هيلع هللا ىلصفـػك ذلؽ الـبل  :ن أكف يعديوا يعتؼدقكاكو

: لفقلؽان هذا داخل يف ق :كان كذلؽ قلؽـ لو ،غقرمهاو ،اإلمام أمحدو ،طققـة

 .( طـ طبد اهلل بـ مسعقد 1887أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، وابـ ماجف 2973(، والـسائل )15778، 15777(، وأمحد )829أخرجف مالؽ ) صحقح: (2)

 بنسـاد صحقح. ـ مالؽ ( طـ كعب ب4271)
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خصف بالذكر و ،مـ باب ططػ الخاص طىل العام قؼال: هقد يو «ىوطد ٓ»

 .ىوٓشتفاره طـدهؿ بالعد

 لقـ:قا يف تػسقره طىل ققبؾ الؿراد بصػر شفر ثؿ اختؾػ قالت صائػة:و 

ن قا يحؾقفؽاك :كف يف الـسلءقأن الؿراد كػل ما كان أهؾ الجاهؾقة يػعؾ أحدُٖا:

 ل مالؽ.قهذا قو ،ن صػر مؽاكفقيحرمو ،الؿحرم

ن: إكف قلقيؼو ،ن بصػرقؿئا يستشقأن الؿراد أن أهؾ الجاهؾقة كاك جاْٞ:ايٚ

د طـ محؿد بـ راشد ودا قهذا حؽاه أبوذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصفلبطؾ الـبل  .مقشفر مشئ

 .ل ذلؽقل طؿـ سؿعف يؼقالؿؽح

ربؿا يـفك و ،كثقر مـ الجفال يتشاءم بصػرو ،القل أشبف إققلعؾ هذا الؼو 

كذلؽ التشاؤم و ،مـ جـس الطقرة الؿـفك طـفا قهالتشاؤم بصػر و ،طـ السػر فقف

 .يف حديث ٓ يصح  (1)«م كحس مستؿرقي»: ي أكفوقد رو ،م إربعاءقبإيام كق

 قد ققؾ: إن أصؾفو ،ال يف الـؽاح فقف خاصةقكذلؽ تشاؤم أهؾ الجاهؾقة بشو

فؿات فقف كثقر مـ العرائس فتشائؿ  :ال يف سـة مـ السـقـققع يف شوكا قأن صاط

جـل و: تزقالت طائشة  .رد الشرع بنبطالفوقد و ،بذلؽ أهؾ الجاهؾقة

 .فلي كسائف كان أحظك طـده مـل :القبـك بل يف شو ،القيف ش ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقرس

أم سؾؿة  ملسو هيلع هللا ىلصج الـبل وتزو .القتستحب أن تدخؾ كساءها يف ش  كاكت طائشةو

 ه اال أيضا.قيف ش

 الؿعجؿ إوسط(، والطبراين يف 6922) الؿستخرجأخرجف أبق طقاكة يف ضعقػ جًدا:  (1)

د( مـ صريؼ 29655(، والبقفؼل )6422، و797) ، طـ إبراهقؿ بـ أبل َحقَّة، طـ جعػر بـ محؿَّ

بالقؿقـ مع الشاهد،  فلمرين ،أتاين جبريؾ طؾقف السالم: »ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل قال:  ،  أبقف، طـ جابر

أبو إشامظقل ادؽي. وهذا إشـاٌد واٍه: إبراهقم بن أيب حقة،  «.وقال: إن يقم إربعاء يقم كحس مستؿر

: ضعقف. وؿال ابن ؿال افبخاري: مـؽر احلديث. ٌ ظذ أحاديثه ظدّي: وضعػُ  وؿال افـسائيُّ ه َبغن

 ورواياته. وؿال افدارؿطـي: مسوك.
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باب ٓ صػر »: صحقحفب يف قبول قال بف البخاري ول إقالؼوقؾت: 

 .(1)اٌفرخكذلؽ الطبري كؿا يفو، «داء يلخذ البطـ قهو

 ٍ.ٛال غ٤ٚ ٛال ْٚ: ملسو هيلع هللا ىلصي٘ َٛع٢ٓ ق 9
 (:5737) اٌفرخيف قال الحافظ ابـ حجر 

هل وات، قكاكت العرب تزطؿ أن الغقلن يف الػؾ ر:قل فؼال الجؿفقأما الغو

كا فتضؾفؿ قن تؾقتتؾ :أي ،ٓقل لفؿ تغقتتغو ،جـس مـ الشقاصقـ تتراءى لؾـاس

أضؾتف،  وأي أهؾؽتف أ «لقغالتف الغ» قد كثر يف كلمفؿوطـ الطريؼ فتفؾؽفؿ، 

 ذلؽ.  ملسو هيلع هللا ىلصفلبطؾ 

إكؿا معـاه إبطال ما كاكت العرب ود الغقلن، قجولقس الؿراد إبطال  ققؾ:و

ل أن يضؾ قالؿعـك ٓ يستطقع الغوا: قر الؿختؾػة، قالقل بالصقن الغقتزطؿف مـ تؾ

«ا بإذانوفـاد :لت الغقالنقإذا تغ»: يميده حديثوا. أحد
(7)

ا شرها قأي ادفع 

ل قفؽاكت الغة فقفا متر، قكاكت لل سف»: لفقب طـد ققيف حديث أبل أيواهلل.  بذكر

ل فقف يف كتاب آستسؼاء، قء فؼد تؼدم الؼقما الـأوالحديث.  «ء فتلكؾ مـفلجت

ذلؽ بلن الؿطر إكؿا يؼع بنذن اهلل ٓ بػعؾ  ملسو هيلع هللا ىلصفلبطؾ  ء كذاقمطركا بـ: نقلقا يؼقكاكو

قت، لؽـ بنرادة اهلل قع الؿطر يف ذلؽ القققإن كاكت العادة جرت بواكب، قالؽ

 هااهلل أطؾؿ.واكب يف ذلؽ، قتؼديره، ٓ صـع لؾؽوتعاىل 

 .(الطب/25/باب) حجر ٓبـ الػتحواكظر:  (1)

(، 523(، وابـ السـل )2549( )2548(، وابـ حزيؿة )382، 3/395أخرجف أمحد ) .ضعيٌف (2)

وغقرهؿ مـ حديث جابر رضل اهلل طـف، وهق مـ صريؼ: الحسـ، طـ جابر، ومل يسؿع مـف، والراوي 

ان، ولف أخطاء يف روايتف طـ الحسـ، وقد خالػ ف يقكس بـ طبقد طـد طـ الحسـ هق هشام بـ حسَّ

(، فجعؾف طـ الحسـ، طـ سعد بـ أبل وقاص، ولؽـ يف 3129) كشػ إستارالبزار كؿا يف 

اإلسـاد إلقف شقخ البزار: محؿد بـ الؾقث الفدادي، مل أقػ لف طىل ترمجة، والحسـ مل يسؿع مـ سعد  

 (.1149لإلمام إلباين رقؿ ) السؾسؾة الضعقػةواكظر: 
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محؿقل طىل أهنا ٓ « ٓ غقلو»لـػل يف الحديث الؿتؼدم، وهق ققلف: وا قلت:

تستطقع أن تصد إكساًكا بـػسفا، أو أن تضؾ أحًدا، أو تضره مع ذكر اهلل، وأما وجقد 

البخاري  الشقاصقـ: ٓسقؿا يف إسػار فؼد يحصؾ أهنا تتعرض لإلكس، فؼد جاء يف

لق يعؾؿ الـاس »: ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل قال: قال رضل اهلل طـفؿا، طـ ابـ طؿر( 2998)

: فننَّ الشقاصقـ قد تتعرض لف بلشؽال «لام سار راكب بؾقؾ وحده ما يف القحدة:

 .مخقػة، ومزطجة

يجدون بعض إشخاص  وقد وجد هذا أنَّ بعض الـاس مؿـ كاكقا يسافرون 

  مـ حديث ابـ طباس (،2519) ٕذ أمحذِسيف يف الؾقؾ، وجاء حديث 

يميد ذلؽ، فؿـ حقث وجقد الجـ والشقاصقـ: فنهنا قد تظفر  بنسـاد صحقح

وهق يذكر اهلل، هذا هق الذي  ،وتتؾقن خاصة يف إسػار، لؽـ ٓ تضر الشخص

أيًضا أن تصد هذه الشقاصقـ الـاس طـ حاجاهتؿ، وأيًضا لق  لُيـَػك، أو يؽقن الؿـػ

والراكبان شقطاكان، الراكب شقطان، »: ملسو هيلع هللا ىلص مجاطة: لؿا حصؾ هذا: لؼقلف كان الـاس

 (، والـسائل يف1674(، والترمذي )2697، أخرجف أبق داود )«والثالثة ركب

 مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص بنسـاد حسـ.( 8849) اٌىربي

لألكس بصقر مخقػة يؽقن غالبًا طـد مـ هذا ولقعؾؿ أن تعرض الشقاصقـ 

، أما مـ ققي تقكؾف واطتؿاده طىل اهلل ولقس بذاكر لربف، ضعػ تقكؾف، وخاف مـفا،

 وجؾ. فنكف يؿضل لحاجتف، وٓ تتعرض لف بنذن اهلل طز وهق مـ الذاكريـ:

 ال ٖا١َ.ٚال صفس ٚال رري٠ ٣ٚ ٚي٘: ال عدَٛشأي١: املساد بايٓفٞ يف ق :
 (:71)ص ٌطائف ادلؼاسفيف كتابف رجب  قال الحافظ ابـ

هذا مؿا يدل طىل أن الؿراد كػل تلثقر هذه إسباب بـػسفا مـ غقر اطتؼاد أهنا و

غقر اهلل مع اطتؼاده أكف لقس  فؿـ أضاف شقئا مـ الـعؿ إىل :قضائفوبتؼدير اهلل 

 ها.لع شرك خػقك قمع اطتؼاد أكف مـ اهلل ففو ،مشرك حؼقؼة قفف :اهلل مـ
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ـِ َطبَّاسٍ و  ـِ اْب ـِ اْقَتَبَس ِطْؾاًم » :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قَقاَل رس :َقاَل   َط َم

ُـُّج  ـَ ال ْحرِ اقْ  :مِ قِم ـَ السِّ بِنِْسـَاٍد  فْ اَج مَ  ـُ ابْ و ،دَ وَدا ق. َأْخَرَجُف َأبُ «َزاَد َما َزادَ  ،َتَبَس ُشْعَبًة ِم

 .(1)َصِحقٍْح 

 َشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َٔ اذتدٜح

 حهُ٘.ّٚ َٛشأي١: بٝإ َع٢ٓ عًِ ايٓذ   1
 ػٍُ اٌرسًُن.وَ َٕمسُ إىل لسٌّن: ػٍُ اٌرأشًن، ىػٍُ إٌج

ُل َطَؾك الحَ  قهُ  فؼٍُ اٌرأشًن: َٓ ْستِْد
ِ

َْح قآ ْٕ . قالف اِل الَػَؾؽِقَّةِ قاِدِث إَْرِضقَِّة بِا

 (.35/192) يوع اٌفراىجمّكؿا يف شقخ اإلسلم 

 آتجاهات.وم طىل إزمـف قآستدٓل بالـج قه ًُن:ػٍُ اٌرسو

 فعً ػٍُ اٌسٍف ػًٍ ػٍُ اخلٍفيف كتابفقال الحافظ ابـ رجب 

 (:1/17)  ع سسائٍٗىّجم كام يف

صؾ بف إرحام مـ حديث أبل قاب ما ترد إمر بلن ُيتعؾؿ مـ إكسوقد و

أخرجف  .«ن بف أرحامؽؿقا مـ أكسابؽؿ ما تصؾقتعؾؿ»: قال ملسو هيلع هللا ىلصهريرة طـ الـبل 

 .(2)الترمذيومحد أاإلمام 

ا مـ قتعؾؿ»، طاقيف مـ صريؼ آخر طـ أبل هريرة مرفقخرجف محقد بـ زكجو 

ن بف كتاب قا مـ العربقة ما تعرفقتعؾؿو ا.قن بف أرحامؽؿ ثؿ اكتفقسابؽؿ ما تصؾأك

 (.3736ابـ ماجف )و(، 3995د )ودا قأخرجف أب (1)

،  ( مـ حديث أبل هريرة 1979(، والترمذي )8868أخرجف أمحد ) صحقح بطرقف وشقاهده: (2)

 .(276) السؾسؾة الصحقحةيف   وهق حديث صحقح بشقاهده، وصححف اإلمام إلباين
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 . (1)«اقالبحر ثؿ اكتفون بف يف ضؾامت البر وم ما هتتدقا مـ الـجقتعؾؿوا. قالل ثؿ اكتف

 .ايتف ابـ ُلَفقعةويف إسـاد رو

م ما قا مـ الـجقتعؾؿ»طؿر:  قال :قال ،اية كعقؿ بـ أبل هـدومـ ر اخرج أيًض و

 ،ن بف أرحامؽؿقا مـ الـسبة ما تصؾقتعؾؿو ،اقبحركؿ ثؿ امسؽون بف يف بركؿ وهتتد

 .(2)«اقحيرم طؾقؽؿ ثؿ اكتفو ،ا ما حيؾ لؽؿ مـ الـساءقتعؾؿو

ا مـ قتعؾؿ»: طؿر بـ الخطاب قال :قال ،طـ محؿد بـ طبد اهلل ،ى مسعرورو 

 .«الطريؼون بف الؼبؾة قم ما تعرفقالـج

 .ي بفم ما يفتدقأن يتعؾؿ الرجؾ مـ الـج اكان الـخعل ٓ يرى بلًس و

م ما قيتعؾؿ مـ أسؿاء الـجو ،إسحؼورخص يف تعؾؿ مـازل الؼؿر أمحد و 

 .يفتدي بف

ذكره حرب طـفؿا. مل يرخص ابـ طققـف فقف وكره قتادة تعؾؿ مـازل الؼؿر: و 

لقس لف طـد اهلل  ،ف أبل جادومتعؾؿ حرو ،مقرب كاضر يف الـج :سوقال صاو

َزْكَجَقْيِف، حدثـا ُطْثَؿاُن  ـِ بْ  ُحَؿْقدِ (، مـ صريؼ 1594) شعب اإليؿانأخرجف البقفؼل يف  :ضعقػ (1)

ـْ َطَطاٍء، َقاَل: َقاَل َأُبق ُهَرْيَرةَ  ـُ َلِفقَعَة، َط ـُ َصالٍِح، حدثـا اْب وهذا إشـاٌد ضعقٌف:  .... فذكره ْب

 فضعف ابن هلقعة. 

 .إسـاده مـؼطع: ٕن كعقؿ بـ أبل هـد مل يدرك طؿر بـ الخطاب  :حسـ بطرقف (2)

جامع بقان افعؾم (، ومن ضريؼه ابن ظبد افز يف 8/515ابن أيب صقبة ) فولف صريؼ أخرى: أخرج

تعؾؿوا »ؽسان بن مرض، ظن شعقد بن يزيد، ظن أيب كرضة، ؿال: ؿال ظؿر: (، ظن 1545) وؾضؾه

. وهذا إشـاٌد مـؼطٌع: ؾنن أبا كرضة مل «من هذه الـجوم ما هتتدون به يف ظؾؿة الرب والبحر، ثم أمسؽوا

 .يدرك ظؿر 

َثـَا َأُبو َظْوٍن،  ِمْسَعر ْبن( ظن 156وفه ضريق أخرى: أخرجه ادعاىف بن ظؿران يف افزهد ) ـَِداٍم، َؿاَل: َحدَّ

َم َظَؾْقُؽْم، َوَتَعؾَُّؿوا ِمنَ »َأنَّ ُظَؿَر، َؿاَل:  َْكَساِب َما َتْعَؾُؿوَن بِِه َما َأَحلَّ اهللَُّ َفُؽْم ِِمَّا َحرَّ ْٕ  َتَعؾَُّؿوا ِمَن ا

. وهذا أيًضا إشـاد مـؼطع: ؾنن أبا ظون مل يدرك «افـُُّجوِم َما َتْعِرُؾوَن بِِه اْفِؼْبَؾَة َوافطَِّريَق، ُثمَّ َأْمِسُؽوا

 ؾإثر بؿجؿوع ضرؿه حسن، واهلل أظؾم. ظؿر 

وقد روي مرفقًطا، وٓ يثبت الؿرفقع: ففق وهؿ مـ بعض الرواة، كؿا بقـف الدارقطـل يف العؾؾ 

(2999). 
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 طـ ابـ طباس. ،سواية صاويف مـ رقخرجف محقد بـ زكجوخلق خرجف حرب. 

فقف وطؾؿ التلثقر باصؾ محرم فنن  ل طىل طؾؿ التلثقر ٓ طؾؿ التسققرقهذا محؿو

فؼد اقتبس شعبة مـ م قمـ اقتبس شعبة مـ الـجو»: عقرد الحديث الؿرفو

مـ حديث  اخرج أيًض و ،اطً قد مـ حديث ابـ طباس مرفودا قخرجف أب .«السحر

العقافة زجر الطقر: و .(1)«الطرق مـ الجبتوالطَِقرة والعقافة »: اطً ققبقصة مرف

 الطرق الخط يف إرض.و

 ،مقالعؿؾ بؿؼتضاه كالتؼرب إىل الـجوم باصؾ محرم. قفعؾؿ تلثقر الـج

 .تؼريب الؼرابقـ لفا كػرو

الطرق ومعرفة الؼبؾة وهتداء تعؾؿ مـف ما يحتاج إلقف للفنذا أما طؾؿ التسققر و 

أهؿ  قيشغؾ طؿا ه قهو ،ل حاجة إلقفف :ما زاد طؾقفو ،رقطـد الجؿف اكان جائزً 

ربؿا أدى التدققؼ فقف إىل إساءة الظـ بؿحاريب الؿسؾؿقـ يف أمصارهؿ كؿا و ،مـف

ذلؽ يػضل إىل اطتؼاد خطل و ،احديثً و امـ أهؾ هذا العؾؿ قديؿً  اقع ذلؽ كثقرً و

 باصؾ. قهوالتابعقـ يف صلهتؿ يف كثقر مـ إمصار والصحابة 

رد ما بقـ الؿشرق وإكؿا  :قالو ،د آستدٓل بالجديمام أمحقد أكؽر اإلو

 م. قه مـ الـجقكحو ،يعـل مل يرد اطتبار الجدي .الؿغرب قبؾةو

أكؽر ذلؽ مالؽ و ،روأن الػؾؽ تد :لفقد طىل كعب قققد أكؽر ابـ مسعو

قد وال يختؾػ يف البؾدان. ون الزإ :لفؿقأكؽر اإلمام أمحد طىل الؿـجؿقـ قو ،غقرهو

إن كان أهؾف وٕن الرسؾ مل تتؽؾؿ يف هذا  :إكؽار بعضفؿ لذلؽ وارهؿ أن إكؽقيؽ

 إن كان آشتغال بف ربؿا أدى إىل فساد طريض.ون بف قيؼطع

ل ثؾث الؾقؾ أخر وقد اطترض بعض مـ كان يعرف هذا طىل حديث الـزو

 الؽبرى(، والـسائل يف 3997(، وأبق داود )3/477( )5/69أخرجف أمحد ) .ضعيف (1)

(، ويف إسـاده: حقان بـ العلء، وهق 945-18/941(، والطبراين )6131(، وابـ حبان )11198)

 مجفقل.
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قت ول يف ون الـزقثؾث الؾقؾ يختؾػ باختلف البؾدان فل يؿؽـ أن يؽ :قالو 

 وأ ملسو هيلع هللا ىلصل قأن الرسورة مـ ديـ اإلسلم قبح هذا آطتراض. وم بالضرقمعؾومعقـ. 

بتف قا إىل طؼوبؾ بادر ،هوا مـ يعترض بف لؿا كاضرقسؿع قخؾػاءه الراشديـ ل

 اكتفك. إلحاقف بزمرة الؿخالػقـ الؿـافؼقـ الؿؽذبقـ.و

ال أشار إىل الؿحرم: فؼوم، ققد كص قتادة طىل العؾؿ الجائز مـ طؾؿ الـجو قلت:

َؿاِء، َم لِثََلٍث قاهلل: َخَؾَؼ اهلُل َهِذهِ الـُّجُ  رمحف ، قُرُج و: ِزيـًَة لِؾسَّ ـِ قَاصِق َطَلَماٍت ُيْفتََدى وًما لِؾشَّ

ـْ َتلَ  َٓ طِ وأََضاَع َكِصقبَُف، وَل فِقَفا َغقَْر َذلَِؽ أَْخَطَل، وبَِفا، َفَؿ  ْؾَؿ َلُف بِِف.َتَؽؾََّػ َما 

 (:78)باب/  اٌرُسًنيف قال الشقخ سؾقامن بـ طبد الل 

 ،طبد بـ محقدو ،أخرجف طبد الرزاقو ، صذُذٗ ؼف البخاري يفؾَّ هذا إثر طَ 

 (1)الشقخ . قأبوابـ أبل حاتؿ، و ،ابـ الؿـذرو ،ابـ جريرو

جعؾ اهلل  لػظف قال: إكؿاو ،طـ قتادة  َىإٌج أخرجف الخطقب يف كتابو

جعؾفا و ،فتدى هباجعؾفا يُ و ،: جعؾفا زيـة لؾسؿاءم لثلث خصالقهذه الـج

أضاع و ،فظَّ أخطل َح و ،فؼد قال برأيف :فؿـ تعاصك فقفا غقر ذلؽ ،ا لؾشقاصقـمً قرج

م قا يف هذه الـجقة بلمر اهلل قد أحدثؾَ فَ ا َج كاًس  إنَّ و ،تؽؾػ ما ٓ طؾؿ لف بفو ،كصقبف

 :كذاومـ سافر بـجؿ كذا )و (،كذاوكان كذا  :كذاومـ أطرس بـجؿ كذا )كفاكة: 

يؾ قالطو ،دقإسولد بف إمحر قما مـ كجؿ إٓ ي ،لعؿريو (،كذاوكان كذا 

 لءهذا الطائر بشو ،هذا الدابةو ،مقما طؾؿ هذه الـجو ،مقؿذَّ الوالحسـ و ،الؼصقرو

أسجد لف و ،لعؾؿف آدم الذي خؾؼف اهلل بقده :ا طؾؿ الغقبأن أحدً  قلو ،مـ هذا الغقب

 .(2)اكتفك .طؾؿف أسؿاء كؾ شلءو ،ملئؽتف

كؿا  سقرهتػ، ووصؾف طبد بـ محقد يف [(3كتاب بدء الخؾؼ/ الباب رقؿ )]يف  صحقحفطؾؼف البخاري يف  (1)

ـاد صحقح.3/489) التغؾقؼيف  ـ قتادة بف، وهذا إس ـا شقبان، ط  (: ثـا يقكس، ث

(، من ضريق: شعقد بن أيب 418) افعظؿة، وأبو افشقخ يف [4آية:]وأخرجه ابن جرير يف تػسر شورة ادؾك 

ام يف  ـثورظروبة، ظن ؿتادة به.وأخرجه أيًضا ظبدافرزاق، وابن ادـذرـ  ٕكعام. [94آية:] افدر اد  من شورة ا

 رة إكعام،قمـ س [97آية:] رقالدر الؿـث كؿا يف مقل يف الـجقالؼ أخرجف الخطقب يف كتابف (2)

 (: حدثـا أبل، ثـا هشام بـ خالد، ثـا شعقب بـ 9/2913) تػسقره طـد ابـ أبل حاتؿ يف قهو
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م أخرجف قيف تحريؿ الـظر يف الـج ارد طـ ابـ طباس قإثر الو قلت:

( مـ صريؼ: 8/139بقفؼل )الو(، 8/414ابـ أبل شقبة )و(، 11/26طبدالرزاق )

 .إسـاده صحقحو، س، طـ أبقف، طـ ابـ طباس وبـ صا طبداهلل

ز، حطل، كؾؿـ، سعػص، قرشت، ثخذ، قأبجد، ه]هل:  ف أيب جادودشو

هنا يف قم، فقستخدمقهنا مع طؾؿ الـجقهنا، فقرقؿقن يستخدمق. فالؿـجؿ[ضظغ

اريخ، كلن قعراء يف ذكر بعض التيستخدمفا الشوهذا كػر باهلل، ومعرفة الغقبقات، 

ذلؽ،  قكح وبقت، أ وتاريخ بـاء مسجد، أ ويمرخ بف تاريخ اكتفاء كتابة قصقدتف، أ

 رقات:قال يف آخر كظؿ ل العؿريطلقمـفا قو

ـــــه  ن   ــــ ه ا  ــــم ٌ ــــم ىظ   وت
 

 (ده حمكهـــ )ذـَمتٍـــم ل ا ِّـــ     
 
 

 (ؤــم)ثــم  (ظــم)ثــم  (طــم)ل اعم 
 

 ثمين هبَـ  هـٍر و ـ  اف ـ ى 
يف تاريخ  : قال شقخـا طبدالرمحـ بـ سعدي العثقؿقـ اإلمامقال و 

 بـاء الؿسجد الجامع الؼديؿ:

ــــ   ا ـــــه ى ــــ ل ـــــمطر  واعل  ـج 
 

 نـــــو اـــــمع وا ل يا ا يـــــم  
ـــــــ ى  ـــــــ  اى ـــــــً    تمهخي

 
 قــــَن افيَــــنل )ا  ــــر نلــــم( 

ــــــٍر ل   َان)واطش ــــــ ــــــم (ه  ي
 

ــــــــــ  اــــــــــَِّيم   هب ت ب
( 1ف إبجدية الؿتؼدمة طىل الترتقب مـ )ولحرن اقصريؼة الترققؿ أهنؿ يرقؿو 

د إطداد طىل قن طؼقن العاشر حرف القاء، ثؿ بعد القاء يستخدمق(، فقؽ19إىل )

د قن طؼق(، ثؿ يستخدم199ن حرف الؼاف رقؿف )ق(، فقؽ199الترتقب إىل )

طددكا  ق(، فؾ1999حرف الغقـ رقؿف ) قن آخرها هق(: فقؽ1999الؿئات إىل )

ل قطددكا ق قلوهـ(، 989جدكاها يف طام )ويطل )صا، ثؿ ضا، ثؿ فا( ل العؿرقق

 (.2/24) ي ادلفُذىاٌم اكظروهـ(، 1362جدكاها )قالسعدي )اغػر لـا( ل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن.قفوده صحقح، رجالف ثؼات معرإسـاولف مع زيادة، قإسحاق، ثـا سعقد، طـ قتادة، فذكره بط =
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ـِ َخالٍِد الُجَفـِلِّ  ـْ طَ و     ُل قُس َصؾَّك بِـَا رَ  :َقاَل   َزْيِد ْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

بِْح بِاْلُحَدْيبِقَِة فِل إِْثِر السَّ  ـَ الؾَّْقؾِ َصلََة الصُّ
ا اْكَصَرَف َأْقبََؾ َطَؾك  ،َؿاِء َكاَكْت مِ َفَؾؿَّ

 :َقاَل » ُلُف َأْطَؾُؿ. َقاَل:قَرُس واهلُل  :اقَقالُ  .«؟َن َماَذا َقاَل َربُُّؽؿْ وَهْؾ َتْدرُ » :الـَّاِس َفَؼاَل 

ـْ ِطَبادِ  ـٌ بِل َأْصَبَح ِم ـْ َقاَل  ،َكافٌِر وي ُمْمِم َفَذلَِؽ  .َرْحَؿتِفِ وُمطِْرَكا بَِػْضِؾ اللِ  :َفَلمَّا َم

ـٌ بِل  ـْ َقاَل و ،َكِب قَكافٌِر بِاْلؽَ وُمْمِم ـَ  :َأمَّا َم ـٌ وِء َكَذا قُمطِْرَكا بِ َكَذا. َفَذلَِؽ َكافٌِر بِل ُمْمِم

 .(1)ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  .«َكِب قبِاْلؽَ 

َأْربٌَع فِل ُأمَّتِل » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َأبِل َمالٍِؽ إَْشَعِريِّ  ـْ طَ و 

ـْ َأْمرِ ال َٓ َيْتُركُ َلِم َـّ قَجاِهؾِقَِّة   ،ـُ فِل إَْكَساِب الطَّعْ و ،الَػْخُر فِل إَْحَساِب  :َكُف

ُـُّج و ِـَّقاَحةُ وِم قآِْستِْسَؼاُء بِال َـّائَِحةُ » :َقاَل و. «ال َم الِؼَقاَمِة قتَِفا ُتَؼاُم يَ قَلْؿ َتُتْب َقْبَؾ مَ إذا  ال

ـْ َقطَِرانٍ و ـْ َجَرٍب و ،َطَؾْقَفا ِسْربَاٌل ِم  (2)َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ. .«ِدْرٌع ِم

 اذتدٜحَشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َٔ 

 ا٤.ٛسبب تشُٝتٗا: أْٚا٤ َٛع٢ٓ االستشكا٤ باألْ   1
  :غشَة احلذَسيفطبقد الؼاسؿ بـ سالم  ققال اإلمام أب

الـقاحة وأما الطعـ يف إكساب  :نقلقيؼ ،سؿعت طدة مـ أهؾ العؾؿ

فة الؿطالع يف أزمـة السـة ون كجؿا معروطشروا ثؿاكقة فنهناء قأما إكو ،فانوفؿعر

الخريػ يسؼط مـفا يف كؾ ثلث طشرة لقؾة كجؿ والربقع والشتاء والصقػ  كؾفا يف

كلمها و ،يطؾع آخر يؼابؾف يف الؿشرق مـ ساطتفو ،ع الػجرقيف الؿغرب مع صؾ

ثؿ يرجع إمر  ،طشريـ كؾفا مع اكؼضاء السـةواكؼضاء هذه الثؿاكقة وم مسّؿك قمعؾ

سؼط إذا  اكت العرب يف الجاهؾقةفؽ :استئـاف السـة الؿؼبؾة ل معوإىل الـجؿ إ

ن كؾ قرياح فقـسبون طـد ذلؽ مطر قٓ بد مـ أن يؽ :اقصؾع آخر قالومـفا كجؿ 

 (.71مسؾؿ برقؿ )و(، 846أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.934أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ء الثريا قُمطِركا بـ :نقلقن طـد ذلؽ إىل ذلؽ الـجؿ الذي يسؼط حقـئذ فقؼقغقث يؽ

ؿاكوالدبران و احدها واء قففذه هل إك ;م فعىل هذا قما كان مـ هذه الـجو ،السِّ

 .  ءقك

كاء الطالع بالؿشرق  :سؼط الساقط مـفا بالؿغربإذا  ا ٕكفءً قإكؿا سؿل كو

كذلؽ كؾ كاهض و ،ء فسؿل الـجؿ بفقالـ قض هقذلؽ الـفوا ءً قء كقيـ قع ففقلؾطؾ

 ه.اضفقء طـد هنقيـ فنكفإبطاء وبثؼؾ 

 ا٤.َٛشأي١: حهِ االستشكا٤ باألْ 2
 (:79)باب/ فرخ اجملُذيف قال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ 

إما أن يعتؼد أن لف  :قفل يخؾ :ء كذاقبـ وأ ،طركا بـجؿ كذاقال قائؾفؿ: مُ فنذا 

 ،الذي يعتؼده أهؾ الجاهؾقة قهو ،كػرٌ و ففذا شركٌ  :ل الؿطروا يف كزتلثقرً 

أكف  وأ ،اضرًّ  يدفع طـفؿ وأ ،االغائب يجؾب لفؿ كػعً وكاطتؼادهؿ أن دطاء الؿقت 

 ،بالـفل طـف ملسو هيلع هللا ىلصف لَ قرس الشرك الذي بعث اهللُ  قففذا ه ،بدطائفؿ إياه لفؿ يشػع

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﴿كؿا قال تعاىل:  ،قتال مـ فعؾفو

-ء كذا قطركا بـل: مُ قإما أن يؼو ،الػتـة الشركو ،{A;}األىفال: [ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

د الؿطر قجقالعادة ب لؽـف أجرى ،حدهواهلل  قلؽـ مع اطتؼاده أن الؿمثر ه -مثًل 

طىل صريؼ  قلو ،الصحقح: أكف يحرم كسبة ذلؽ إىل الـجؿو ،ط ذلؽ الـجؿقطـد سؼ

 .(1) (ء كذاقمطركا بـ)ل قيحرم ق بلكف  عوالػر ح ابـ مػؾح يفرَّ فؼد َص  ،الؿجاز

ذلؽ أن الؼائؾ لذلؽ و ،(2)اخلفً  امل يذكرو ،بتحريؿف فاإلٔصا جزم يفو

ٓ و تعاىل الذي ٓ يؼدر طؾقف غقره إىل خؾؼ مسخر ٓ يـػع مـ فعؾ اهلل قكسب ما ه

 ه.ااهلل أطؾؿو ،ا أصغرن ذلؽ شركً قفقؽ :ٓ قدرة لف طىل شلءو ،يضر

 (.2/163ٓبـ مػؾح ) عوالػر اكظر: (1)

اقع أكف قد قالومل يذكرا خلًفا(، أي: يف مذهب الحـابؾة، ول الشارح: )ققو(، 2/434) اإلكصاف اكظر: (2)

ـُ رجب الؼ قدوِجَد خلٌف، و  قال وص تدل طؾقف. قال: قالـصول بالتحريؿ إىل أكثر الحـابؾة، قال: قَطزا اب
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 .«كافرومممـ بل »لف: قق قال أيًضا:و

 ،بقةقبٕكف شرك يف الر :ا يف إكزال الؿطر ففذا كػرء تلثقرً قإذا اطتؼد أن لؾـ

ٕكف كسب كعؿة اهلل إىل  :مـ الشرك إصغر قإن مل يعتؼد ذلؽ ففو ،الؿشرك كافرو

رمحتف وفضؾ مـ اهلل  قإكؿا هو ،ا إلكزال الؿطر فقفء سببً قٕن اهلل مل يجعؾ الـو :غقره

 .شاءإذا  يـزلفوشاء إذا  يحبسف

 قلو ،هز ٕحد أن يضقػ أفعال اهلل إىل غقرقدل هذا الحديث طىل أكف ٓ يجو

فؾقست  ،كؾفا ٓ تصدق هبذا الؾػظو ،(1)ا الباء تحتؿؾ معانٍ أيًض و ،طىل سبقؾ الؿجاز

ا طىل أهنا ق أيًض دُ ْص ٓ تَ و ،لؿا طرفت مـ أن هذا باصؾ :ٓ للستعاكةو ،لؾسببقة

إكؿا يجلء و ،قد ٓ يجلء فقفوقت قٕن الؿطر قد يجلء يف هذا ال :لؾؿصاحبة

فؽؾ معـك  ،فضؾفو ،حؽؿتفو ،هلل مجقئف فقف برمحتفقت الذي أراد اقالؿطر يف ال

فقظفر طىل هذا تحريؿ هذه الؾػظة  ،طـف فاسد لحؿؾ طؾقف الباء يف هذا الؾػظ الؿـفتُ 

 عواٌفش تؼدم الؼطع بتحريؿف يف كلم صاحبقد و ،لػساد الؿعـك :امطؾؼً 

 .فاإلٔصاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ رجب  الػتح اكتفك مـ بعض أصحابـا.وأصحابف، ول الشافعل قق قهوه. ومؽر قصائػٌة: ه =

(1938). 

ُمطركا »قة الظرف قذكر الشارح أهنا لؾسببقة، وآستعاكة، والؿصاحبة، وهـاك معـك آخر لؾباء، وه (1)

، أي: يف كقء كذا، وطـد حؾقل الـقء الػلين، والباء إذا كاكت لؾظرفقة ففل بؿعـك )يف(. «بـقء كذا

جائز، وإفضؾ تركف حتك ٓ يػفؿ  قوهذا الؾػظ إن كان ٓ يعتؼد فقف أنَّ الـقء سبٌب، وٓ ممثر: فف

فإمر فقفا أهقن: ٕنَّ الباء آشتباه فقفا  مـف غقر ذلؽ: ٓسقؿا إذا كان بالباء، وأما بغقر الباء كـالػاء

 اإلمامكبقر: ٕن أكثر استعؿال الباء لؾسببقة، وآستعاكة، واستعؿالفا لؾظرفقة قؾقؾ، وهذا كبف طؾقف 

(، وقد أجاز بعض الحـابؾة أن يؼال: )مطركا يف كقء 2/157) الؼقل الؿػقديف  رمحف اهللالعثقؿقـ 

(، وكره 1938ٓبـ رجب ) الػتح(، و2/434) اإلكصافة كؿا يف كذا، وكذا( مريًدا الظرفق

اختقار العلمة  قوه -واهلل أطؾؿ–وجؾ. وإول أضفر  بعضفؿ ذلؽ إٓ أن يؼقده برمحة اهلل طز

 .العثقؿقـ 
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ـْ َأَكسٍ  ـِ  ،َط ـْ »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َط َـّ فِقِف وَجَد َحاَلوَة  َثاَلٌث َم اإْليامن، ُك

ِف، وَأْن  َّٓ لِؾَّ ُف إِ َٓ ُيِحبُّ َّا ِسقاُهاَم، وَأْن ُيِحبَّ اْلَؿْرَء 
ِ

َيْؽَرَه َأْن َيُؽقَن الُل وَرُسقُلُف َأَحبَّ إَِلْقِف مم

 .(1)متػؼ طؾقف «ـَّارِ ْػرِ َكاَم َيْؽَرُه َأْن ُيْؼَذَف فِل الَأْن َيُعقَد فِل اْلؽُ 

 َشا٥ٌ ايعكٝد٠ املشتفاد٠ َٔ اذتدٜجني

 .ستب١ اهلل ع٢ً دزدتنيَشأي١:    1
 (:16) فرخ اٌثاسٌيف قال الحافظ ابـ رجب 

وهل الؿحبة الؿؼتضقة لػعؾ أوامره القاجبة وآكتفاء طـ  فرض، إحداُٖا:

لصبر طىل مؼدوراتف الؿملؿة، ففذا الؼدر ٓبد مـف يف محبة اهلل، زواجره الؿحرمة وا

ففق كاذب يف دطقى محبة اهلل، كؿا قال بعض  :ومـ مل تؽـ محبتف طىل هذا القجف

ه ففق كاذب، فؿـ وقع يف ارتؽاب ومل يحػظ حدود ،العارفقـ: مـ ادطك محبة اهلل

ره يف محبة اهلل فؾتؼص :ء مـ فعؾ القاجباتلأو أخؾ بش ،ء مـ الؿحرماتلش

لؿـعت مـ  :حقث قدم محبة كػسف وهقاه طىل محبة اهلل، فنن محبة اهلل لق كؿؾت

 القققع فقؿا يؽرهف. 

وإكؿا يحصؾ القققع فقؿا يؽرهف لـؼص محبتف القاجبة يف الؼؾقب وتؼديؿ 

ين الزاين حقـ ٓ يز»: ملسو هيلع هللا ىلصوبذلؽ يـؼص اإليؿان كؿا قال  ،هقى الـػس طىل محبتف

 الحديث. «وهق مممـ يزين

: أن ترتؼل الؿحبة مـ -وهل فضؾ مستحب  - مـ الؿحبة ٚايدزد١ ايجا١ْٝ

ذلؽ إىل التؼرب بـقافؾ الطاطات وآكؽػاف طـ دقائؼ الشبفات والؿؽروهات، 

هقن طظ ا أحببت اهلل حبً  والرضك بإقضقة الؿملؿات، كؿا قال طامر بـ طبد ققس:

ما أصبحت، وٓ طىل ما  كؾ مصقبة ورضاين بؽؾ بؾقة، فؿا أبال مع حبل إياه طىل

 . أمسقت

 .(43(، ومسؾؿ )16أخرجف البخاري ) (1)
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، أصبحت ومال سرور إٓ يف مقاقع الؼضاء والؼدر :وقال طؿر بـ طبد العزيز

 أحب قبضف، وأطقذ باهلل أن تؽقن ل محبة قال: إن اهلل ،ولؿا مات ولده الصالح

 هاقـ يف مرضف: أحبف إل أحبف إلقف.تخالػ محبة اهلل. وقال بعض التابع

 َشأي١: بٝإ عظِ َستب١ احملب١: 2
 (:1/8) ِذاسض اٌساٌىٌنيف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ـْ َمـَاِزِل 
 َمـِْزَلُة اْلَؿَحبَّةِ  " {=الفاحتة: } ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ "َومِ

تِل فِقَفا َتـَاَفَس اْلُؿَتـَافُِسقَن. َوإَِلْقَفا َشَخَص اْلَعامُِؾقَن. َوإَِلك  َوِهَل اْلَؿـِْزَلُة الَّ

َح اْلَعابُِدوَن.  ابُِؼقَن. َوَطَؾْقَفا َتَػاَكك اْلُؿِحبُّقَن. َوبُِروِح َكِسقِؿَفا َتَروَّ َر السَّ ِطْؾِؿَفا َشؿَّ

ـْ ُحِرَمَفا َفُفَق  َفِفَل ُققُت اْلُؼُؾقِب، َوِغَذاءُ  تِل َم ُة اْلُعُققِن. َوِهَل اْلَحَقاُة الَّ َْرَواِح، َوُقرَّ ْٕ ا

َػاُء الَِّذي  ُؾَؿاِت. َوالشِّ ـْ َفَؼَدُه َفُفَق فِل بَِحاِر الظُّ ِذي َم َْمَقاِت. َوالـُّقُر الَّ ْٕ ـْ ُجْؿَؾِة ا
مِ

َْسَؼاِم. وَ  ْٕ ـْ َطِدَمُف َحؾَّْت بَِؼْؾبِِف َجِؿقُع ا ُف ُهُؿقٌم َم ـْ َلْؿ َيْظَػْر بَِفا َفَعْقُشُف ُكؾُّ تِل َم ُة الَّ الؾَّذَّ

ٌم. َٓ تِل َمتَك َخَؾْت مِـَْفا  َوِهَل ُروُح  َوآ َْحَقاِل الَّ ْٕ َْطَؿاِل، َواْلَؿَؼاَماِت َوا ْٕ يَؿاِن َوا اإْلِ

ائِرِ  َٓ ُروَح فِقِف. َتْحِؿُؾ َأْثَؼاَل السَّ ِذي  َّٓ بِِشؼِّ َفِفَل َكاْلَجَسِد الَّ ـَ إَِلك بَِلٍد َلْؿ َيُؽقُكقا إِ ي

ـْ 
ُؤُهْؿ مِ َْكُػِس َبالِِغقَفا. َوُتقِصُؾُفْؿ إَِلك َمـَاِزَل َلْؿ َيُؽقُكقا بُِدوكَِفا َأَبًدا َواِصؾِقَفا. َوُتَبقِّ ْٕ ا

َها َداِخؾِقَفا. َوِهَل َمَطاَيا َٓ ْدِق َمَؼاَماٍت َلْؿ َيُؽقُكقا َلْق تِل َمْسَراُهْؿ  َمَؼاِطِد الصِّ اْلَؼْقِم الَّ

ُوَلك  ْٕ ُغُفْؿ إَِلك َمـَاِزلِِفُؿ ا ِذي ُيَبؾِّ َْقَقُم الَّ ْٕ َطَؾك ُضُفقِرَها َدائًِؿا إَِلك اْلَحبِقِب. َوَصِريُؼُفُؿ ا

ـْ َقِريٍب.
 مِ

ـْ َمعِ 
ِخَرِة. إِْذ َلُفْؿ مِ ْٔ ْكَقا َوا ِف َلَؼْد َذَهَب َأْهُؾَفا بَِشَرِف الدُّ قَِّة َمْحُبقبِِفْؿ َأْوَفُر َتالؾَّ

ُف  َر َمَؼاِديَر اْلَخَلئِِؼ بَِؿِشقَئتِِف َوِحْؽَؿتِِف اْلَبالَِغِة  -َكِصقٍب. َوَقْد َقَضك الؾَّ : َأنَّ -َيْقَم َقدَّ

ـَ َسابَِغٍة. ـْ كِْعَؿٍة َطَؾك اْلُؿِحبِّق
. َفَقا َلَفا مِ ـْ َأَحبَّ  اْلَؿْرَء َمَع َم

ِف َلَؼْد َسبَ  ُمقا َتالؾَّ َعاَة، َوُهْؿ َطَؾك ُضُفقِر اْلُػُرِش َكائُِؿقَن. َوَقْد َتَؼدَّ َؼ اْلَؼْقُم السُّ

ْكَب بَِؿَراِحَؾ، َوُهْؿ فِل َسْقِرِهْؿ َواقُِػقَن.  الرَّ
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ـــ     له  َ  اط ـــمل  ـــ   ا 

ِل  ن ـــول ب  ـ ه 
 

ــ  ن  ـت  و 
ــي  ل  اَّل  ت  ــً ا و  يل و   هلِش  ه 

قْ   ِق إِْذ َكاَدى بِِفْؿ: َحلَّ َطَؾك اْلَػَلِح. َوَبَذُلقا ُكُػقَسُفْؿ فِل َصَؾِب َأَجاُبقا ُمـَاِدَي الشَّ

َؿاِح  َضا َوالسَّ َوَواَصُؾقا إَِلْقِف اْلَؿِسقَر  ،اْلُقُصقِل إَِلك َمْحُبقبِِفْؿ، َوَكاَن َبْذُلُفْؿ بِالرِّ

ِف َلَؼْد َحِؿُدو َواِح. َتالؾَّ ِج َواْلُغُدوِّ َوالرَّ َٓ ْد ا ِطـَْد اْلُقُصقِل ُسَراُهْؿ. َوَشَؽُروا بِاإْلِ

َباِح. َرى ِطـَْد الصَّ ُهْؿ َطَؾك َما َأْطَطاُهْؿ. َوإِكََّؿا َيْحَؿُد اْلَؼْقَم السُّ َٓ  َمْق

ْطَقى.  :قال  ِة الدَّ ُطقَن لِْؾَؿَحبَِّة ُصقلُِبقا بِنَِقاَمِة اْلبَقِّـَِة َطَؾك ِصحَّ ا َكُثَر اْلُؿدَّ َلؿَّ

ُطقَن فِل َفَؾْق ُيعْ  َع اْلُؿدَّ . َفتَـَقَّ ِجلِّ دََّطك اْلَخؾِلُّ ُحْرَقَة الشَّ َٓ َطك الـَّاُس بَِدْطَقاُهْؿ 

َّٓ بِبَقِّـٍَة  ْطَقى إِ َٓ ُتْؼَبُؾ َهِذِه الدَّ ُفقِد. َفِؼقَؾ:  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿الشُّ

 . {9;آل عمران: } ﴾ڄ ڄ 

َر اْلَخْؾُؼ ُكؾُُّفْؿ. َوَثَبَت َأْتَباعُ  اْلَحبِقِب فِل َأْفَعالِِف َوَأْقَقالِِف َوَأْخَلقِِف. َفُطقلُِبقا  َفَتَلخَّ

 . {>=ادائدة: } ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿بَِعَداَلِة اْلبَقِّـَِة بَِتْزكِقَِة 

ـَ  ـَ َوَقاَم اْلُؿَجاِهُدوَن، َفِؼقَؾ َلُفْؿ: إِنَّ ُكُػقَس اْلُؿِحبِّق َر َأْكَثُر اْلُؿِحبِّق َفَتَلخَّ

قا إَِلك َبقَْعِة َوَأْمَقا ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿َلُفْؿ َلْقَسْت َلُفْؿ. َفَفُؾؿُّ

 . {999التوبة: }﴾ۅ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ـْ َجَرى َطَؾك َيَدْيِف َطْؼُد  ، َوَجَلَلَة َم ـِ ا َطَرُفقا َطَظَؿَة اْلُؿْشَتِري، َوَفْضَؾ الثََّؿ َفَؾؿَّ

ْؾَعِة، َوَأنَّ َلَفا ـِ َأْن َيبِقُعقَها لَِغْقِرِه  التََّباُيِع: َطَرُفقا َقْدَر السِّ ـْ َأْطَظِؿ اْلَغْب
َشْلًكا. َفَرَأْوا مِ

ـْ َغْقِر ُثُبقِت ِخَقاٍر. َوَقاُلقا: 
ْضَقاِن بِالتََّراِضل، مِ ـٍ َبْخٍس. َفَعَؼُدوا َمَعُف َبْقَعَة الرِّ بَِثَؿ

َٓ َكْسَتِؼقُؾَؽ. َٓ ُكِؼقُؾَؽ َو ِف   َوالؾَّ

ا َتؿَّ اْلَعْؼُد وَ  َسؾَُّؿقا اْلَؿبِقَع، قِقَؾ َلُفْؿ: ُمْذ َصاَرْت ُكُػقُسُؽْؿ َوَأْمَقاُلُؽْؿ َلـَا َفَؾؿَّ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]َكاَكْت، َوَأْضَعاَفَفا َمًعا  َرَدْدَكاَها َطَؾْقُؽْؿ َأْوَفَر َما

}آل [   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 . {A - 9?8<9عمران: 
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ْخَلِص، َوُمَتاَبَعِة إَِذا ُغِرَسْت َشَجَرُة اْلَؿَحبَّ  ِة فِل اْلَؼْؾِب، َوُسِؼَقْت بَِؿاِء اإْلِ

َفا ،اْلَحبِقِب، َأْثَؿَرْت َأْكَقاَع الثَِّؿارِ  ـٍ بِنِْذِن َربِّ َأْصُؾَفا َثابٌِت فِل َقَراِر  ،َوآَتْت ُأُكَؾَفا ُكؾَّ ِحق

 اْلَؼْؾِب. َوَفْرُطَفا ُمتَِّصٌؾ بِِسْدَرِة اْلُؿـَْتَفك.

 ې ې﴿َٓ َيْحُجُبُف ُدوَكُف َشْلٌء  ُل َسْعُل اْلُؿِحبِّ َصاِطًدا إَِلك َحبِقبِفِ َٓ َيَزا

 . {98}فاطر: [ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 َشأي١: نٝف ٜتشبب اإلْشإ إىل دًب ستب١ اهلل ي٘؟ 3
 (:1/18) ِذاسض اٌساٌىٌنيف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ُّٔفٍ اأَل ٌْ ََّذٖثٔح، َوا ٍْ ٌٔ ٌَٔثٔح  ٌَْجا ٍَ َػَشَشٌجِسَثاِب ا ٔ٘ ٌََها َو  :ىِجَثٔح 

َٖا: ِذي  َأَحُد ِر اْلؽَِتاِب الَّ ِؿ لَِؿَعاكِقِف َوَما ُأِريَد بِِف، َكَتَدبُّ ِر َوالتََّػفُّ قَِراَءُة اْلُؼْرآِن بِالتََّدبُّ

َؿ ُمَراَد َصاِحبِِف مِـُْف.  َيْحَػُظُف اْلَعْبُد َوَيْشَرُحُف. لَِقَتَػفَّ

ُب  ايجَّاِْٞ: ُؾُف إَِلك َدَرَجِة التََّؼرُّ ِف بِالـََّقافِِؾ َبْعَد اْلَػَرائِِض. َفنِكََّفا ُتَقصِّ إَِلك الؾَّ

 اْلَؿْحُبقبِقَِّة َبْعَد اْلَؿَحبَِّة.

َدَواُم ِذْكِرِه َطَؾك ُكؾِّ َحاٍل: بِالؾَِّساِن َواْلَؼْؾِب، َواْلَعَؿِؾ َواْلَحاِل. َفـَِصقُبُف  ايجَّاِيُح:

ـَ اْلَؿَحبَِّة طَ 
ْكِر.مِ ـْ َهَذا الذِّ

 َؾك َقْدِر َكِصقبِِف مِ

ِف، َوإِْن  ايسَّاِبُع: ِف َطَؾك َمَحابَِّؽ ِطـَْد َغَؾَباِت اْلَفَقى، َوالتََّسـُُّؿ إَِلك َمَحابِّ إِيَثاُر َمَحابِّ

 َصُعَب اْلُؿْرَتَؼك.

َُِص: َْسَؿائِِف َوِصَػاتِِف، َوُمَشاَهَدُتفَ  اْيَخا
ِ

ُبُف فِل ُمَطاَلَعُة اْلَؼْؾِب ٕ ا َوَمْعِرَفُتَفا. َوَتَؼؾُّ

 َٓ َف بَِلْسَؿائِِف َوِصَػاتِِف َوَأْفَعالِِف: َأَحبَُّف  ـْ َطَرَف الؾَّ ِرَياِض َهِذِه اْلَؿْعِرَفِة َوَمَباِديَفا. َفَؿ

َؾُة َواْلِػْرَطْقكِقَُّة َواْلَجْفِؿقَُّة ُقطَّاَع الطَّرِ  يِؼ َطَؾك اْلُؼُؾقِب َبْقـََفا َمَحاَلَة. َولَِفَذا َكاَكِت اْلُؿَعطِّ

ـَ اْلُقُصقِل إَِلك اْلَؿْحُبقِب.  َوَبْق

َفا َداِطقٌَة إَِلك  ايشَّاِدُض: ِئِف، َوكَِعِؿِف اْلَباصِـَِة َوالظَّاِهَرِة. َفنِكَّ َٓ ِه َوإِْحَساكِِف َوآ ُمَشاَهَدُة بِرِّ

 َمَحبَّتِِف.
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ـْ َأْطَجبَِفا، اْكؽَِسارُ  ايشَّاِبُع: 
ِف َتَعاَلك. َوَلْقَس فِل  َوُهَق مِ ـَ َيَدِي الؾَّ قَّتِِف َبْق اْلَؼْؾِب بُِؽؾِّ

َْسَؿاِء َواْلِعَباَراِت. ْٕ ـْ َهَذا اْلَؿْعـَك َغقُْر ا  التَّْعبِقِر َط

:ُٔ َِ ، لُِؿـَاَجاتِِف َوتَِلَوِة َكَلمِِف، َواْلُقُققِف  ايجَّا َلِفلِّ اْلَخْؾَقُة بِِف َوْقَت الـُُّزوِل اإْلِ

ْستِْغَػاِر َوالتَّْقَبِة.
ِ

ـَ َيَدْيِف. ُثؿَّ َخْتِؿ َذلَِؽ بِآ ِة َبْق ِب بَِلَدِب اْلُعُبقِديَّ  بِاْلَؼْؾِب َوالتََّلدُّ

، َواْلتَِؼاُط َأَصايِِب َثَؿَراِت َكَلمِِفْؿ َكَؿا  ايتَّاِسُع: ـَ اِدقِق ـَ الصَّ ُمَجاَلَسُة اْلُؿِحبِّق

َحْت َمْصَؾَحُة اْلَؽَلِم، َوَطؾِْؿَت َأنَّ فِقِف  َيـَْتِؼل َأَصايَِب الثََّؿِر. َّٓ إَِذا َتَرجَّ َٓ َتتََؽؾَّْؿ إِ َو

 َمِزيًدا لَِحالَِؽ، َوَمـَْػَعًة لَِغْقِرَك.

. اْيَعاِطُس: ِف َطزَّ َوَجؾَّ ـَ الؾَّ ـَ اْلَؼْؾِب َوَبْق  ُمَباَطَدُة ُكؾِّ َسَبٍب َيُحقُل َبْق

َْسَباِب  ْٕ ـْ َهِذِه ا اْلَعْشَرِة: َوَصَؾ اْلُؿِحبُّقَن إَِلك َمـَاِزِل اْلَؿَحبَِّة. َوَدَخُؾقا َطَؾك َفِؿ

ـِ  ْلِن، َواْكِػَتاُح َطقْ وِح لَِفَذا الشَّ ِف َأْمَراِن: اْستِْعَداُد الرُّ اْلَحبِقِب. َومَِلُك َذلَِؽ ُكؾِّ

ِف التَّْقفِقُؼ.  هااْلَبِصقَرةِ. َوبِالؾَّ

 (: 13/85) زتُٛع ايفتا٣ٚيف ة قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿق

ِ٘ ُسِبَخ ََِعِسَف١  ايًَّ  َٛ ُٖ ََُخب١َِّ  ٌُ اْي َٗا َأِصالََٚأِص ََٚي ََٚتَعاَي٢   ُ٘ َْ  ِٕ:ا
َُا: ُٖ ةِ  َأَحُد َْجِؾ إْحَساكِِف إَلك ِطَباِدِه َوَهِذِه  :َوُهَق الَِّذي ُيَؼاُل َلُف َمَحبَُّة اْلَعامَّ

ِ
ٕ

 َ ْٕ َٓ ُيـْؽُِرَها َأَحدٌ اْلَؿَحبَُّة َطَؾك َهَذا ا ـَ  :ْصِؾ  ـْ َأْحَس َفنِنَّ اْلُؼُؾقَب َمْجُبقَلٌة َطَؾك ُحبِّ َم

ـْ َأَساَء إَلْقَفا ـُ إَلك َطْبِدِه بِاْلَحِؼقَؼةِ  ،إَلْقَفا َوُبْغِض َم ُف ُسْبَحاَكُف ُهَق اْلُؿـِْعُؿ اْلُؿْحِس  :َوَالؾَّ

ُؾ بَِجِؿقِع الـَِّعِؿ  ُف اْلُؿَتَػضِّ ُر اْلَقَسائِطِ َفنِكَّ َوُمَسبُِّب  ،َوإِْن َجَرْت بَِقاِسَطِة: إْذ ُهَق ُمَقسِّ

ِف َكْػِسفِ  َـّ َهِذِه اْلَؿَحبََّة فِل اْلَحِؼقَؼِة إَذا َلْؿ َتْجِذْب اْلَؼْؾَب إَلك َمَحبَِّة الؾَّ
َْسَباِب َوَلؽِ ْٕ  :ا

َّٓ َكْػَسفُ  َْجِؾ إْحَساكِِف إَلْقِف َوَكذَ  ،َفَؿا َأَحبَّ اْلَعْبُد فِل اْلَحِؼقَؼِة إ
ِ

ـْ َأَحبَّ َشْقًئا ٕ لَِؽ ُكؾُّ َم

َّٓ َكْػَسُف. َوَهَذا َلْقَس بَِؿْذُمقِم َبْؾ َمْحُؿقٌد.   َفَؿا َأَحبَّ فِل اْلَحِؼقَؼِة إ

َف لاَِم َيْغُذوُكْؿ بِِف مِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَهِذِه اْلَؿَحبَُّة ِهَل اْلُؿَشاُر إَلْقَفا بَِؼْقلِِف  ـْ كَِعِؿِف َأِحبُّقا الؾَّ
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ِف َوَأِحبُّقا َأْهؾِل بُِحبِّل َواْلُؿْؼَتِصُر َطَؾك َهِذِه اْلَؿَحبَِّة ُهَق َلْؿ  (1)«َوَأِحبُّقكِل لُِحبِّ الؾَّ

ِف َما َيْسَتْقِجُب َأكَّ  ـْ ِجَفِة الؾَّ
َّٓ إْحَساَكُف إَلْقفِ َيْعِرْف مِ َوَهَذا َكَؿا َقاُلقا: إنَّ  ،ُف ُيِحبُُّف إ

 : ـِ ِف َطَؾك َكْقَطْق َّٓ َطَؾك كِْعَؿتِِف. َوَحْؿٌد ُهَق  .َحْؿٌد ُهَق ُشْؽرٌ  "اْلَحْؿَد لِؾَّ َٓ َيُؽقُن إ َوَذلَِؽ 

ُف لِ  ،َمْدٌح َوَثـَاٌء َطَؾْقِف َوَمَحبٌَّة َلفُ   :َفَؽَذلَِؽ اْلُحبُّ َفنِنَّ : ـَْػِسِف ُسْبَحاَكفُ َوُهَق بَِؿا َيْسَتِحؼُّ

َٞاأَل ِْ ٌَ ايجَّا ِف َما  ،فِقِف ُهَق َمَحبَّتُُف لَِؿا ُهَق َلُف َأْهٌؾ  :ِص ـْ الؾَّ
ـْ َطَرَف مِ َوَهَذا ُحبُّ َم

َْجؾِفِ 
ِ

تِل َيْعِرُف الؾَّ  ،َيْسَتِحؼُّ َأْن ُيَحبَّ ٕ ـْ اْلُقُجقِه الَّ
ـْ َوْجٍف مِ

ْت َطَؾقِْف َوَما مِ ا َدلَّ َف بَِفا مِؿَّ

ـْ َذلَِؽ اْلَقْجِف َحتَّك َجِؿقُع 
َّٓ َوُهَق َيْسَتِحؼُّ اْلَؿَحبََّة اْلَؽامَِؾَة مِ َأْسَؿاُؤُه َوِصَػاُتُف إ

تِِف إْذ ُكؾُّ كِْعَؿٍة مِـُْف َفْضٌؾ َوُكؾُّ كِْؼَؿٍة مِـُْف َطْدٌل  َٓ َن َولَِفَذا اْسَتَحؼَّ َأْن َيُؽق ،َمْػُعق

اءِ  رَّ اِء َوالضَّ رَّ َوَهَذا َأْطَؾك َوَأْكَؿُؾ  ،َمْحُؿقًدا َطَؾك ُكؾِّ َحاٍل َوَيْسَتِحؼُّ َأْن ُيْحَؿَد َطَؾك السَّ

ِة.  هاَوَهَذا ُحبُّ اْلَخاصَّ

 (:16) فتح ايبازٟيف وقال الحافظ ابـ رجب 

: تحصؾ مـ معرفة أسؿائف ومحبة اهلل تـشل تارة مـ معرفتف، وكؿال معرفتف

وصػاتف وأفعالف الباهرة والتػؽقر يف مصـقطاتف وما فقفا مـ اإلتؼان والحؽؿ 

 والعجائب، فنن ذلؽ كؾف يدل طىل كؿالف وقدرتف وحؽؿتف وطؾؿف ورمحتف.

أحبقا الل لام »: وتارة يـشل مـ مطالعة الـعؿ، ويف حديث ابـ طباس الؿرفقع

 . خرجف الترمذي يف بعض كسخ كتابف. (2)«وأحبقين لحب الل يغدوكؿ مـ كعؿف

الؿحبة تؼتضل  مـ طرف اهلل أحبف، ومـ أحبف أصاطف فنن وقال بعض السؾػ:

 ا قال بعض العارفقـ: الؿقافؼة يف مجقع إحقال، ثؿ أكشد: كؿالطاطة 

 وطــــــــَ ق ــــــــاك ب نــــــــاك
 

ـــــــ   ـــــــاك اـــــــهِّم وطمع  ن
 وق ـــــــــــاك  ا  افـــــــــــَ  

 
ـــــــــــم  ـــــــــــ  و ر ب  ٌ.اذٌ

 
 
 

(، 3789والترمذي ) (،1952أخرجف طبد اهلل بـ أمحد يف زوائد فضائؾ الصحابة ) ضعقػ: (1)

 .، ويف إسـاده طبد اهلل بـ سؾقؿان الـقفظ، وهق مجفقلوغقرمها مـ حديث ابـ طباس 

 .تؼدم تخريجف قريًبا ضعقػ: (2)
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 ػًٍ دسجرٌن: ملسو هيلع هللا ىلصِسأٌح: حمثح إٌيب 

 (:16) فرخ اٌثاسٌيف وقال الحافظ ابـ رجب 

 أَعا: -وحمثح اٌشسىي ػًٍ دسجرٌن 

قتضك صاطتف يف امتثال ما أمر بف مـ القاجبات فرض، وهل ما ا إحداُٖا:

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.

تؼك بعد ذلؽ إىل اتباع سـتف فضؾ مـدوب إلقف، وهل: ما ار ايدزد١ ايجا١ْٝ:

ٕهؾف وإخقاكف ويف  وآدابف وأخلقف وآقتداء بف يف هديف وسؿتف وحسـ معاشرتف

التخؾؼ بلخلقف الظاهرة يف الزهد يف الدكقا والرغبة يف أخرة ويف جقده وإيثاره 

وصػحف وحؾؿف واحتؿالف وتقاضعف، ويف أخلقف الباصـة مـ كؿال خشقتف هلل 

ققف إىل لؼائف ورضاه بؼضائف وتعؾؼ قؾبف بف دائؿا وصدق آلتجاء إلقف ومحبتف لف وش

والتقكؾ وآطتؿاد طؾقف، وقطع تعؾؼ الؼؾب بإسباب كؾفا ودوام لفج الؼؾب 

والؾسان بذكره وإكس بف والتـعؿ بالخؾقة بؿـاجاتف ودطائف وتلوة كتابف بالتدبر 

 والتػؽر.

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصنٝف ٜصري ايعبد ستبًّا يسسٍٛ اهلل  4
 (:16) فرخ اٌثاسٌيف وقال الحافظ ابـ رجب 

وطظؿ ما جاء  ،ومعرفة كؿالف وأوصافف ،وأما محبة الرسقل: فتـشل طـ معرفتف

حبة اهلل ٓ تتؿ إٓ م ، فنن-كؿا سبؼ  -، ويـشل ذلؽ يف معرفة مرسؾف وطظؿتف بف

 ڦ ڦ ڦ ڦ﴿رسقلف، كؿا قال تعاىل:  سبقؾ إىل صاطتف إٓ بؿتابعة بطاطتف، وٓ

 .{9;}آل عمران: [ ڄ ڄ ڄ ڄ
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 َشأي١: بٝإ حكٝك١ احملب١:  5 
 (: 13/197) جمّىع اٌفراوييف ة قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿق

َّٓ  َتتِؿُّ  َٓ  اْلَؿَحبَّةِ  َفَحِؼقَؼةُ  ةِ  إ َٓ  ُيِحبُّ  َما ُحّب  فِل ُمَقاَفَؼُتفُ  َوُهقَ  ،اْلَؿْحُبقِب  بُِؿَقا

يَؿانَ  ُيِحبُّ  َوَالؾَّفُ  ،ُيْبِغُض  َما َوُبْغضِ   َواْلُػُسقَق  اْلُؽْػرَ  َوُيْبِغُض  َوالتَّْؼَقى اإْلِ

 .َواْلِعْصَقانَ 

كُ  اْلُحبَّ  َأنَّ  َوَمْعُؾقمٌ   َصَؾَب  اْلَؼْؾِب  فِل اْلَؿَحبَّةُ  َقِقَيْت  َفُؽؾََّؿا ،اْلَؼْؾِب  إَراَدةَ  ُيَحرِّ

ةً  اْلَؿَحبَّةُ  َكاَكْت  َفنَِذا ،اْلَؿْحُبقَباِت  فِْعَؾ  اْلَؼْؾُب   ُحُصقلِ  فِل َجاِزَمةً  إَراَدةً  اْسَتْؾَزَمْت  َتامَّ

 . اْلَؿْحُبقَباِت 

َؾَفا َطَؾْقَفا َقاِدًرا اْلَعْبدُ  َكانَ  َفنَِذا ْـ  َطَؾْقفِ  َيْؼِدرُ  َما َفَػَعَؾ  َطـَْفا َطاِجًزا َكانَ  َوإِنْ  ،َحصَّ  مِ

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل  َكَؿا اْلَػاِطؾِ  َكَلْجرِ  َلفُ  َكانَ  َذلَِؽ  ـْ  َلفُ  َكانَ  ُهًدى إَلك َدَطا َم َْجرِ  ِم ْٕ  ا

ـْ  ُأُجقرِ  ِمْثُؾ  َبَعفُ  َم ـْ  اتَّ ـِْؼَص  َأنْ  َغْقرِ  ِم ـْ  ُي ـْ  ،َشْقًئا ُأُجقِرِهؿْ  ِم  َكانَ  َضاَلَلةٍ  إَلك َدَطا َوَم

ـْ  َطَؾْقفِ  ـْ  َأْوَزارِ  ِمْثُؾ  ْزرِ اْلقِ  ِم َبَعفُ  َم ـْ  اتَّ ـِْؼَص  َأنْ  َغْقرِ  ِم ـْ  ُي  . (1)«َشْقًئا َأْوَزاِرِهؿْ  ِم

ـَةِ  إنَّ » :َوَقاَل  ًٓ  بِاْلَؿِدي َٓ  َمِسقًرا ِسْرُتؿْ  َما َلرَِجا َّٓ  ًياَوادِ  َقَطْعُتؿْ  َو . َمَعُؽؿْ  َكاُكقا إ

ـَةِ  َوُهؿْ : َقاُلقا ـَةِ  َوُهؿْ : َقاَل . بِاْلَؿِدي  . (2)«اْلُعْذرُ  َحَبَسُفؿْ  بِاْلَؿِدي

ٌِْجَهاُد َوَدْفُع َما  ،اْلَحؼِّ  َمْحُبقِب  ُحُصقلِ  فِل اْلُؼْدَرةُ  َوُهقَ  ،اْلُقْسعِ  َبْذُل  ُهقَ  :وا

ـْ اْلِجَفاِد َكاَن َدلِقًل َطَؾك َضْعِػ َمَحبَِّة  ،َيْؽَرُهُف اْلَحؼُّ 
َفنَِذا َتَرَك اْلَعبُْد َما َيْؼِدُر َطَؾْقِف مِ

ِف َوَرُسقلِِف فِل َقْؾبِ  َٓ ُتـَاُل َغالًِبا ،فِ الؾَّ َّٓ بِاْحتَِؿاِل  :َوَمْعُؾقٌم َأنَّ اْلَؿْحُبقَباِت  إ

َئاَسِة  :اْلَؿْؽُروَهاِت َسَقاٌء َكاَكْت َمَحبًَّة َصالَِحًة َأْو َفاِسَدةً  َفاْلُؿِحبُّقَن لِْؾَؿاِل َوالرِّ

َّٓ بَِضَرِر َيْؾَحُؼُفؿْ  َٓ َيـَاُلقَن َمَطالَِبُفْؿ إ َقِر  َرِر  َوالصُّ ـْ الضَّ
ْكقَا َمَع َما ُيِصقُبُفْؿ مِ فِل الدُّ

ِخَرةِ  ْٔ ْكَقا َوا ـْ  ،فِل الدُّ
ْأِي مِ ِف َوَرُسقلِِف إَذا َلْؿ َيْحتَِؿْؾ َما َيَرى ُذو الرَّ َفاْلُؿِحبُّ لِؾَّ

 .( طـ أبل هريرة 2674أخرجف مسؾؿ ) (1)

 .( طـ أكس 2839أخرجف البخاري ) (2)
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ا َيْحَتِؿُؾقَن فِل ُحُصقِل َمْحُبقبِِفْؿ َدلَّ َذلَِؽ طَ  ـَ لَِغْقِر الؾَِّف مِؿَّ َؾك َضْعِػ اْلُؿِحبِّق

ِذي ُيِشقُر بِِف اْلَعْؼُؾ.  ِف إَذا َكاَن َما َيْسُؾُؽُف ُأوَلئَِؽ ُهَق الطَِّريُؼ الَّ  َمَحبَّتِِفْؿ لِؾَّ

ـَ َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَِّف. َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: 
ـْ اْلَؿْعُؾقِم َأنَّ اْلُؿْممِ

 ڇ ڇ چ﴿َومِ

 .{=<9}البقرة: [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

فِ َو  :ثؿ قال  ا لِؾَّ اَم اْزَداَد اْلَؼْؾُب ُحبًّ ـَ َهَذا. َفُؽؾَّ ةً  :إَِذا َتَبقَّ اَم  ،اْزَداَد َلُف ُطُبقِديَّ َوُكؾَّ

ةً  ًة َطامَّ ِسَقاهُ  :اْزَداَد َلُف ُطُبقِديَّ يَّ  .اْزَداَد َلُف ُحبًّا َوُحرِّ

ٌَْمٍُْة َفٔمًْن ِتاٌزَّأخ ِٓ: َوا ُِ ِٓ َوِجَه ِٔ  ٔٗ  إًٌَ اٌَّ

ُة الغائقة.  ـْ ِجَفِة اْلِعَباَدِة َوِهَل اْلِعؾَّ
 مِ

َٓ ُيْػؾُِح  َٓ َيْصُؾُح َو ُة اْلَػاِطؾِقَُّة َفاْلَؼْؾُب  ِؾ َوِهَل اْلِعؾَّ ْستَِعاَكِة َوالتََّقكُّ
ِ

ـْ ِجَفِة آ
َومِ

َٓ َيؾْ  َكاَبِة إَلْقفِ َو ِف َوُحبِِّف َواإْلِ َّٓ بِِعَباَدِة َربِّ ُـّ إ
َٓ َيْطَؿئِ ـُ َو َٓ َيْسُؽ َٓ َيطِقُب َو َٓ ُيَسرُّ َو  .َتذُّ َو

ـْ إْذ فِقِف َفْؼٌر  َـّ َوَلْؿ َيْسُؽ
ـْ اْلَؿْخُؾقَقاِت َلْؿ َيْطَؿئِ

َوَلْق َحَصَؾ َلُف ُكؾُّ َما َيْؾَتذُّ بِِف مِ

ـْ َحقُْث َذاتِلٌّ إَلك 
ِف َومِ َوبَِذلَِؽ َيْحُصُؾ َلُف اْلَػَرُح  َوَمْطُؾقُبفُ  ُهَق َمْعُبقُدُه َوَمْحُبقُبفُ  َربِّ

َؿْلكِقـَُة.  ُؽقُن َوالطُّ ُة َوالـِّْعَؿُة َوالسُّ ُروُر َوالؾَّذَّ  َوالسُّ

َٓ َيْؼِدُر َطَؾك َتحْ  ِف َلُف  َّٓ بِنَِطاَكِة الؾَّ َٓ َيْحُصُؾ َلُف إ ُف َفُفَق َوَهَذا  َّٓ الؾَّ ِصقِؾ َذلَِؽ َلُف إ

ـَ َطَؾك  {=}الفاحتة: [ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ًؿا ُمْػَتِؼٌر إَلك َحِؼقَؼِة َدائِ  ُف َلْق ُأِطق َفنِكَّ

ِف بَِحْقُث َيُؽقُن ُهَق  ُحُصقِل َما ُيِحبُُّف َوَيْطُؾُبُف َوَيْشَتِفقِف َوُيِريُدُه َوَلْؿ َيْحُصْؾ َلُف ِطَباَدُتُف لِؾَّ

ِل َوُكؾُّ َما ِسَقاُه إكََّؿا ُيِحبُُّف  َغاَيةَ  َوَّ ْٕ ُمَراِدِه َوكَِفاَيَة َمْؼُصقِدِه َوُهَق اْلَؿْحُبقُب َلُف بِاْلَؼْصِد ا

َف َفَؿَتك َلْؿ َيْحُصْؾ َلُف َهَذا َلؿْ  َّٓ الؾَّ َٓ ُيِحبُّ َشْقئًا لَِذاتِِف إ َْجؾِِف 
ِ

َؼ َحِؼقَؼَة  ٕ ـْ َقْد َحؼَّ َيُؽ

َة َواْلَؿَحبَّةَ  (،َّٓ الؾَّفُ َٓ إَلَف إ) َؼ التَّْقِحقَد َواْلُعُبقِديَّ َٓ َحؼَّ ـْ الـَّْؼِص  ،َو
َوَكاَن فِقِف مِ

ََلِؿ َواْلَحْسَرِة َواْلَعَذاِب بَِحَسِب َذلَِؽ.  ،َواْلَعْقِب  ْٕ ـْ ا
 َبْؾ مِ

فِ  ـْ ُمْسَتِعقـًا بَِالؾَّ ًل َطَؾْقِف ُمْػَتِؼًرا إَلْقِف فِل  َوَلْق َسَعك فِل َهَذا اْلَؿْطُؾقِب َوَلْؿ َيُؽ ُمَتَقكِّ

ـْ  :ُحُصقلِِف َلْؿ َيْحُصْؾ َلفُ  ُف َكاَن َوَما َلْؿ َيَشْل َلْؿ َيُؽ ُف َما َشاَء الؾَّ ِف  :َفنِكَّ َفُفَق ُمْػَتِؼٌر إَلك الؾَّ

ـْ َحْقُث ُهَق اْلَؿْطُؾقُب اْلَؿْحُبقُب اْلُؿَراُد اْلَؿْعُبقدُ 
ـْ  ،مِ َق اْلَؿْسُئقُل َحْقُث هُ  َومِ
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َٓ إَلَف َلُف َغْقُرهُ  ُؾ َطَؾْقِف َفُفَق إَلُفُف  َٓ  ،اْلُؿْسَتَعاُن بِِف اْلُؿَتَقكَّ َٓ َربَّ َلُف ِسَقاُه. َو ُف  َوُهَق َربُّ

ـِ  َّٓ بَِفَذْي ِف إ ُتُف لِؾَّ  ه.اَتتِؿُّ ُطُبقِديَّ

 َشأي١: أقشاّ احملب١: 6
 (:189)ص يفاجلىاب اٌىايف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ََٕها ُِ ََِجُة اٌٖرْفِشَُك َت ََّذٖثٔح  ٌْ َٓ ا ِٔ َِٔىاٍع  َٕا َأِسَتَؼُح َأ ُ٘ َ٘ا َّ َو ِٓ َظ َِ  َّ َّا َظ ٖٔ ، َوِإ

ََٕها. ُِ ُُِِض َت ِّ َِ اٌٖر  ِتَؼَذ

َٖا: ِف َواْلَػْقِز بَِثَقابِِف،  َأَحُد ـْ َطَذاِب الؾَّ
َٓ َتْؽِػل َوْحَدَها فِل الـََّجاِة مِ َمَحبَُّة الؾَِّف، َو

ؾِقِب َواْلَقُفقَد َوَغْقَرُهْؿ ُيِحبُّقَن الؾََّف. ـَ َوُطبَّاَد الصَّ  َفنِنَّ اْلُؿْشِركِق

تِ  ايجَّاِْٞ: ـَ َمَحبَُّة َما ُيِحبُّ الؾَُّف، َوَهِذِه ِهَل الَّ
ْسَلِم، َوُتْخِرُجُف مِ ل ُتْدِخُؾُف فِل اإْلِ

ُهْؿ فِقَفا. ِف َأْقَقُمُفْؿ بَِفِذِه اْلَؿَحبَِّة َوَأَشدُّ  اْلُؽْػِر، َوَأَحبُّ الـَّاِس إَِلك الؾَّ

َٓ َتْسَتِؼقُؿ َمحَ  ايجَّاِيُح: ، َو ـْ َلَقاِزِم َمَحبَِّة َما ُيِحبُّ
ِف َوفِقِف، َوِهَل مِ بَُّة َما اْلُحبُّ لِؾَّ

َّٓ فِقِف َوَلُف.  ُيِحبُّ إِ

َٓ  ايسَّاِبُع: ِف  ـْ َأَحبَّ َشْقًئا َمَع الؾَّ ِركِقَُّة، َوُكؾُّ َم اْلَؿَحبَُّة َمَع الؾَِّف، َوِهَل اْلَؿَحبَُّة الشِّ

ـْ ُدوِن الؾَِّف، َوَهِذهِ 
ا مِ َٓ فِقِف، َفَؼِد اتََّخَذُه كِدًّ ـْ َأْجؾِِف، َو

َٓ مِ . لِؾَِّف، َو ـَ  َمَحبَُّة اْلُؿْشِركِق

بِقِعقَُّة، َوِهَل َمقُْؾ  َوَبِؼَل قِْسٌؿ َخاِمٌس  ـُ فِقِف: َوِهَل اْلَؿَحبَُّة الطَّ ا َكْح َلْقَس مِؿَّ

ْكَساِن إَِلك َما ُيَلئُِؿ َصْبَعُف، َكَؿَحبَِّة اْلَعْطَشاِن لِْؾَؿاِء، َواْلَجائِِع لِؾطََّعاِم، َوَمَحبَِّة الـَّْقمِ   اإْلِ

ـْ َمَحبَّتِِف، َكَؿا ـْ ِذْكِر الؾَِّف، َوَشَغَؾْت َط َّٓ إَِذا َأْلَفْت َط َٓ ُتَذمُّ إِ ْوَجِة َواْلَقَلِد، َفتِْؾَؽ   َوالزَّ

 ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿َقاَل َتَعاَلك: 

 [پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]َوَقاَل َتَعاَلك  .{Aُسوَرُة ادمُنَافُِقوَن: }

 ها.{?;}النور:
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ْشَراِك فِل اْلَؿَحبَّةِ َوَأْصُؾ الشِّ  ِف اإْلِ  ڇ ڇ چ﴿َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:  ْرِك بِالؾَّ

 [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .{=<9}البقرة:

ا ُيِحبُُّف َكَؿا يُ  ـْ ُيْشِرُك بِِف كِدًّ ـَ الـَّاِس َم
ِحبُّ الؾََّف، َوَأْخَبَر َأنَّ َفَلْخَبَر ُسْبَحاَكُف َأنَّ مِ

َْكَدادِِهْؿ.
ِ

َْكَدادِ ٕ ْٕ ـْ َأْصَحاِب ا
ِف مِ ـَ آَمـُقا َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَّ ِذي  الَّ

ا َشِرُكقا َبْقـَُف  َوقِقَؾ: ـْ َلؿَّ
ُفْؿ َوإِْن َأَحبُّقا الؾََّف، َلؽِ َبِؾ اْلَؿْعـَك َأكَُّفْؿ َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَِّف، َفنِكَّ

ـَ  ا َخُؾَصْت َوَبْق ِف َلؿَّ ُدوَن لِؾَّ َأْكَدادِِهْؿ فِل اْلَؿَحبَِّة َضُعَػْت َمَحبَُّتُفْؿ لِؾَِّف، َواْلُؿَقحِّ

، َوالتَّْسِقَيُة َبْقـَُف َوبَ  ـَ ـْ َمَحبَِّة ُأوَلئَِؽ، َواْلَعْدُل بَِربِّ اْلَعاَلِؿق
ـَ َمَحبَُّتُفْؿ َلُف َكاَكْت َأَشدَّ مِ ْق

َْكَداِد ُهَق فِل ْٕ َم. ا  َهِذِه اْلَؿَحبَِّة، َكَؿا َتَؼدَّ

ـْ 
ـِ اتََّخَذ مِ ـْ َخْؾِؼِف ُخُؾقَص َهِذِه اْلَؿَحبَِّة َلُف، َأْكَؽَر َطَؾك َم

ِف مِ ا َكاَن ُمَراُد الؾَّ َوَلؿَّ

ْكَؽاِر، َوَجْؿُع َذلَِؽ َتاَرًة، َوإِْفَراُد َأَحِدِهَؿا طَ  َخِر، َفَؼاَل ُدوكِِف َولِقًّا َأْو َشِػقًعا َغاَيَة اإْلِ ْٔ ـِ ا

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]َتَعاَلك: 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .{;}يوىس: [گ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿َوَقاَل َتَعاَلك: 

 .{>}السجدة: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ْفَراِد:   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]َوَقاَل فِل اإْلِ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ   گ گ ک ک ک

 . {>> - ;>: الزمر}[   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿َوَقاَل َتَعاَلك: 

 . {9=}األىعام: [ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
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 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿َوَقاَل َتَعاَلك: 

 .{98}اجلاثوة: [    ﯁ ﯀ ﮿

ُف َوْحَدُه َأَقاَم َلُف الشُّ  ـَ ِطَبادِِه َفنَِذا َواَلك اْلَعْبُد َربَّ َة َبقْـَُف َوَبْق َٓ َػَعاَء، َوَطَؼَد اْلُؿَقا

ـْ ُدوِن الؾَِّف.
ـِ اتََّخَذ َمْخُؾقًقا َولِقًّا مِ ـَ َفَصاُروا َأْولَِقاَءُه فِل الؾَِّف، بِِخَلِف َم  اْلُؿْممِـِق

ِركِقََّة اْلَباصِ  َػاَطَة الشَّ َػاَطَة اْلَحؼَّ َفَفَذا َلْقٌن َوَذاَك َلْقٌن، َكَؿا َأنَّ الشَّ َؾَة َلْقٌن، َوالشَّ

ـَ َأْهِؾ التَّْقِحقِد َوَأْهِؾ  تِل إِكََّؿا ُتـَاُل بِالتَّْقِحقِد َلْقٌن، َوَهَذا َمْقِضُع ُفْرَقاٍن َبْق الثَّابَِتَة الَّ

ـْ َيَشاُء إَِلك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقٍؿ. ُف َيْفِدي َم ْشَراِك، َوالؾَّ  اإْلِ

ْشَراِك بِالؾَِّف فِل اْلَؿَحبَِّة، َأنَّ  َواْلَؿْؼُصقُد: َٓ َتْحُصُؾ َمَع اإْلِ ِة  َحِؼقَؼَة اْلُعبُقِديَّ

ُسقِل  ِة َوُمقِجَباتَِفا، َفنِنَّ َمَحبََّة الرَّ ـْ َلَقاِزِم اْلُعُبقدِيَّ
َبْؾ  -بِِخَلِف اْلَؿَحبَِّة لِؾَِّف، َفنِكََّفا مِ

َْكُػِس وَ  ْٕ َْبـَاِء َتْؼِديُؿُف فِل اْلُحبِّ َطَؾك ا ْٕ َباِء َوا ْٔ َّٓ بَِفا، إِْذ َمَحبَُّتُف  -ا يَؿاُن إِ َٓ َيتِؿُّ اإْلِ

ِف َولِؾَِّف، َكَؿا فِل  ـْ َمَحبَِّة الؾَِّف، َوَكَذلَِؽ َكؾُّ ُحبٍّ فِل الؾَّ
ـِ ”مِ ِحقَحْق َأكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصَطـُْف  “الصَّ

َـّ َحاَلَوَة ا»َقاَل:  َـّ فِقِف َوَجَد بِِف ـْ ُك ياَمنِ َثاَلٌث َم ـِ ”َوفِل َلْػٍظ فِل  .«إْلِ ِحقَحْق َٓ »: “الصَّ

ـْ َكاَن فِقِف َثاَلُث ِخَصالٍ  َّٓ َم ياَمِن إِ ُف َوَرُسقُلُف َأَحبَّ َيِجُد َحاَلَوَة اإْلِ َّا  : َأْن َيُؽقَن الؾَّ
ِ

إَِلْقِف مم

ِف، َوَأْن َيْؽَرَه َأْن َيْرِجَع فِل اْلُؽْػرِ َبْعَد إِْذ أَ  َّٓ لِؾَّ ُف إِ َٓ ُيِحبُّ ْكَؼَذُه ِسَقاُهاَم، َوَأْن ُيِحبَّ اْلَؿْرَء 

ـُْف، َكاَم َيْؽَرُه َأْن ُيْؾَؼك فِل الـَّارِ  ُف ِم  .(1)«الؾَّ

َِٓوفِل اْلَحِديِث الَِّذي فِل  َٕ فِ » :اٌٗس ِف، َوَأْبَغَض لِؾَّ ـْ َأَحبَّ لِؾَّ ِف، َم ، َوَأْطَطك لِؾَّ

ِف، َفَؼِد اْسَتْؽَؿَؾ اإْلِياَمنَ  ـََع لِؾَّ  .(2)«َوَم

ِف »َوفِل َحِديٍث آَخَر:  ا َما َتَحابَّ َرُجاَلِن فِل الؾَّ ُهاَم ُحبًّ َّٓ َكاَن َأْفَضُؾُفاَم َأَشدَّ إِ

 .(3)«لَِصاِحبِفِ 

 (.43(، ومسؾؿ )16أخرجف البخاري ) (1)

 .، وإسـاده حسـ طـ  أبل أمامة  (4681ف أبق داود )أخرج (2)

(، والبقفؼل يف 3419(، وأبق يعىل )3192(، وابـ الجعد )2166أخرجف الطقالسل ) ضعقػ: (3)

(، مـ صريؼ مبارك بـ فضالة، 13/52) شرح السـة(، والبغقي يف 8631) شعب اإليؿان

  .طـ ثابت البـاين، طـ أكس 
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َؿا َكاَكْت َأْقَقى َكاَن  ِف َتَعاَلك َوُمقِجَباتَِفا، َوُكؾَّ ـْ َلَقاِزِم َمَحبَِّة الؾَّ

َفنِنَّ َهِذِه اْلَؿَحبََّة مِ

 َأْصُؾَفا َكَذلَِؽ.

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿تعاىل:  تفشري قٍٛ اهلل 8

 :{=<9}البقرة: [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 (: 13/197) جمّىع اٌفراوييف ة قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿق

ْٔ ٌَا ٗٔ َلِى َُا :َؤفُ ُٖ ـَ لِؾَِّف. ُيِحبُّقَكُفْؿ َكحُ  :َأَحُد  بِّ اْلُؿْممِـِق

َ  ُيِحبُّقَكُفْؿ َكَؿا :)ايجَّاَِْٞٚ
ِ

ُف َقْد َقاَل: ُيِحبُّقَن الؾََّف: ٕ  ڑ ژ ژ ڈ﴿كَّ

ـَ َيْعُبُدوَن آلَِفَتُفؿْ  {=<9}البقرة: [ ک ڑ ـْ َأْن ُيَؼاَل: إنَّ اْلُؿْشِركِق
َكَؿا َيْعُبُد  ،َفَؾْؿ ُيْؿؽِ

َف َبْؾ َكَؿا ُيِحبُّقَن  ُدوَن الؾَّ ـَ  -ُهْؿ  -اْلُؿَقحِّ ُفْؿ َيْعِدُلقَن آلَِفَتُفْؿ بَِربِّ اْلَعاَلِؿق . الؾََّف: َفنِكَّ

 ں ڱ﴿َوَقاَل:  ،{9}األىعام: [ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿َكَؿا َقاَل: 

 [ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ ،{?A}الشعراء: [ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ طبد اهلل بـ 1744) الؿختارة(، والضقاء يف 2899) إوسطوأخرجف الطبراين يف  =

الزبقر هق الباهظ طـ ثابت، طـ أكس بف. وقد ُكسب طبد اهلل بـ الزبقر ب)الحؿقدي( طـد الطبراين، 

 (.8631) شعب اإليؿانوالصحقح فقف أكف الباهظ، كؿا كصَّ طىل ذلؽ البقفؼل يف 

لة، الذي يف اإلسـاد إول، وجفالة طبد اهلل بـ الزبقر وهذا إسـاد ضعقػ لضعػ يف مبارك بـ فضا 

الباهظ الذي يف اإلسـاد الثاين، ثؿ إكف قد ومها فقف: فالؿحػقظ طـ ثابت مرسًل. رجح ذلؽ 

 (.2366) العؾؾالدارقطـل يف 

( إسـاد آخر ضاهره الصحة مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة، طـ 9/446) تاريخ بغدادووقع يف 

 بف. ثابت، طـ أكس

 .لؽـف وهؿ مـ بعض الرواة كؿا بقـف الخطقب 

( مـ صريؼ 5441) إتحاف الخقرة الؿفرةولف صريؼ أخرى واهقة: أخرجف أبق يعىل، كؿا يف 

 أبل إسؿاطقؾ العبدي، طـ أكس بف.

 وأبق إسؿاطقؾ العبدي، هق أبان بـ أبل طقاش، وهق متروك.
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 . {@A}الشعراء:

ِة )اْلَؼْقِل الثَّاكِل(  ـْ ُحجَّ َل فِل اْلَجَقاِب َط َوَّ ْٕ ـْ َكَصَر اْلَؼْقَل ا َوَقْد َقاَل: َبْعُض َم

ُروَن: َقْقُلُف:  ِف  ،{=<9}البقرة: [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿َقاَل: اْلُؿَػسِّ َأْي َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَّ

لَِفتِِفْؿ. 
ِ

ـَ ٔ ـْ اْلُؿْشِركِق
 مِ

ُروَن ُمـَاقٌِض لَِؼْقلِؽ ،َٓ  :َفُقَؼاُل  ِء اْلُؿَػسِّ َٓ ُفْؿ ُيِحبُّقَن  :َما َقاَلُف َهُم َفنِكَّؽ َتُؼقُل: إكَّ

ـَ لِؾَّفِ  َْكَداَد َكُحبِّ اْلُؿْممِـِق ْٕ ـْ َوَهَذا ُيـَ  .ا
ِف مِ اقُِض َأْن َيُؽقَن اْلُؿْممِـُقَن َأَشدَّ ُحبًّا لِؾَّ

َْرَبابِِفؿْ 
ِ

ـَ ٕ ـَ َضْعُػ َهَذا اْلَؼْقلِ  :اْلُؿْشِركِق َف َأْكَثَر  َوَثَبَت  ،َفَتَبقَّ ـَ ُيِحبُّقَن الؾَّ َأنَّ اْلُؿْممِـِق

َنَّ ُأولَ 
ِ

لَِفتِِفْؿ: ٕ
ِ

ـَ لِؾَِّف َؤ ـْ َمَحبَِّة اْلُؿْشِركِق
َواْلُؿْممِـُقَن  ،ئَِؽ َأْشَرُكقا فِل اْلَؿَحبَّةِ مِ

َفا لِؾَِّف.   َأْخَؾُصقَها ُكؾَّ

َأِضقَػ فِقِف اْلَؿْصَدُر إَلك اْلَؿْحُبقِب  {=<9}البقرة: [ ڈ ڎ ڎ﴿ :َأْيًضا َفَؼْقُلفُ َو 

ا َأْن ُيَراَد َكَؿا ُيِحبُّ الؾَّفُ  :َوُحِذَف َفاِطُؾ اْلُحبِّ  ،اْلَؿْػُعقلِ  ـِ َفاِطٍؾ  - َفنِمَّ ـْ َغْقِر َتْعقِق
مِ

ـِ  - ا فِل َحؼِّ الطَّائَِػَتْق  [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿َوَهَذا ُيـَاقُِض َقْقَلُف:  ،َفَقْبَؼك َطامًّ

َٓ َيُجقُز َأْن ُيَراَد َكَؿا ُيِحبُّ َغْقُرُهْؿ  {=<9}البقرة: ِف َو ا َأْن ُيَراَد َكُحبِِّفْؿ لِؾَّ إْذ  :لِؾَّفِ اَوإِمَّ

ُف َقْد َدلَّ َطَؾْقِف َقْقُلُف:  :اْلَؽَلِم َما َيُدلُّ َطَؾك َهَذا بِِخَلِف ُحبِِّفؿْ َلْقَس فِل   چ﴿َفنِكَّ

َفَلَضاَف  {=<9}البقرة: [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

َؾْقِف. إَذا َفَؽَذلَِؽ اْلُحبُّ اْلُؿَشبَُّف َلُفْؿ إْذ َكاَن ِسَقاُق اْلَؽَلِم َيُدلُّ طَ  اْلُحبَّ اْلُؿَشبََّف إَلْقِفؿْ 

ـَ  ،َأْو ُيِحبُّ َطؾِقًّا َكُحبِّ َأبِل َبْؽرٍ  ،َقاَل: ُيِحبُّ َزْيًدا َكُحبِّ َطْؿٍرو الِِحق َأْو ُيِحبُّ الصَّ

ـْ َأْهؾِفِ 
ـَ مِ الِِحق ـْ َغْقِر َأْهؾِِف َكُحبِّ الصَّ

َأْو  ،َأْو قِقَؾ: ُيِحبُّ اْلَباصَِؾ َكُحبِّ اْلَحؼِّ  ،مِ

ـْ اْلَؿْػُفقُم  ،ُؿَؽاِء َوالتَّْصِدَيةِ ُيِحبُّ َسَؿاَع الْ  َكُحبِّ َسَؿاِع اْلُؼْرآِن َوَأْمَثاِل َذلَِؽ َلْؿ َيُؽ

ُف ُهَق اْلُؿِحبُّ لِْؾُؿَشبِِّف َواْلُؿَشبَِّف بِفِ  َّٓ َأكَّ ُف ُيِحبُّ َهَذا َكَؿا ُيِحبُّ َهَذا ،إ َٓ ُيْػَفُؿ مِـُْف  ،َوَأكَّ

ُف ُيِحبُّ َهَذا َكَؿا يُ  إْذ َلْقَس فِل اْلَؽَلِم َما َيُدلُّ َطَؾك َمَحبَِّة َغْقِرِه  :ِحبُّ َغْقَرُه َهَذاَأكَّ

 هاَأْصًل.
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 :ايعباداتٖٛ زنٔ ٚ ،عباد٠ َشأي١: ستب١ اهلل 9 
 (: 13/48) جمّىع اٌفراوييف ة قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿق

ـْ َأطْ 
ِف َوَرُسقلِِف مِ ِف َبْؾ َمَحبَُّة الؾَّ يَؿاِن َوَأْكَبِر ُأُصقلِِف َمَحبَُّة الؾَّ َظِؿ َواِجَباِت اإْلِ

ـِ َكَؿا َأنَّ  ي يَؿاِن َوالدِّ ـْ َأْطَؿاِل اإْلِ
التَّْصِديَؼ  َوَأَجؾِّ َقَقاِطِدِه: َبْؾ ِهَل َأْصُؾ ُكؾِّ َطَؿٍؾ مِ

: َفنِنَّ ُكؾَّ َحَرَكٍة فِل ـِ ي يَؿاِن َوالدِّ ـْ َأْقَقاِل اإْلِ
اْلُقُجقِد إكََّؿا َتْصُدُر  بِِف َأْصُؾ ُكؾِّ َقْقٍل مِ

ـْ َمَحبٍَّة َمْذُمقَمٍة كَ  ـْ َمَحبٍَّة َمْحُؿقَدٍة َأْو َط ا َط ـْ َمَحبٍَّة: إمَّ َؿا َقْد َبَسْطـَا َذلَِؽ فِل َط

ـْ اْلَؼَقاِطِد اْلؽَِبارِ  اْلَؿَحبَّةِ  َقاِطَدةِ )
َٓ تَ (مِ يـِقَِّة  يَؿاكِقَِّة الدِّ َْطَؿاِل اإْلِ ْٕ َّٓ . َفَجِؿقُع ا ْصُدُر إ

ـْ اْلَؿَحبَِّة اْلَؿْحُؿقَدِة.   َط

ـْ  اِدُر َط ِف ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك إْذ اْلَعَؿُؾ الصَّ َوَأْصُؾ اْلَؿَحبَِّة اْلَؿْحُؿقَدِة ِهَل َمَحبَُّة الؾَّ

َٓ َيُؽقُن َطَؿًل َصالًِحا ِف  َْطَؿاِل ا ،َمَحبٍَّة َمْذُمقَمٍة ِطـَْد الؾَّ ْٕ َٓ َبْؾ َجِؿقُع ا يـِقَِّة  يَؿاكِقَِّة الدِّ إْلِ

َّٓ َما ُأِريَد بِِف َوْجُفُف كَ  ـْ اْلَعَؿِؾ إ
َٓ َيْؼَبُؾ مِ َف َتَعاَلك  ـْ َمَحبَِّة الؾَِّف: َفنِنَّ الؾَّ َّٓ َط َؿا َتْصُدُر إ

ـْ الـَّبِلِّ  ِحقِح َط ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَثَبَت فِل الصَّ ُف َتَعاَلك: َأَكا َأغْ »َأكَّ َرَكاِء َيُؼقُل الؾَّ ـْ ـَك الشُّ َط

ُف لِؾَِّذي َأْشَركَ  ـُْف َبرِيٌء َوُهَق ُكؾُّ ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل َفَلْشَرَك فِقِف َغْقرِي َفَلَكا ِم ْرِك َفَؿ  (1)«الشِّ

ِحقِح َحِديُث الثََّلَثةِ  ُر بِِفْؿ الـَّاُر: اْلَؼاِرُئ  َوَثَبَت فِل الصَّ ـْ ُتَسعَّ ُل َم ـَ ُهْؿ َأوَّ ِذي الَّ

ُق اْلُؿَرائِلاْلُؿَرائِل َواْلُؿَجاِهُد اْلُؿَرائِ   . ل َواْلُؿَتَصدِّ

ُف ِسَقاهُ  َٓ َيْؼَبُؾ الؾَّ ـُ الَِّذي  ي ِف ُهَق الدِّ ـِ لِؾَّ ي َوُهَق الَِّذي َبَعَث بِِف  ،َبْؾ إْخَلُص الدِّ

َوَّ  ْٕ ُسؾِ ا ـْ الرُّ
ـَ وأخريـ مِ ُة َأْهِؾ  ،َوَأْكَزَل بِِف َجِؿقَع اْلُؽُتِب  ،لِق َواتََّػَؼ َطَؾْقِف َأئِؿَّ

ةِ  ْطَقِة الـََّبِقيَّ يَؿاِن َوَهَذا ُهَق ُخَلَصُة الدَّ ِذي َتُدوُر َطَؾْقِف َرَحاُه. ،اإْلِ  َوُهَق ُقْطُب اْلُؼْرآِن الَّ

 چ چ چ﴿ {9الزمر:} [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿َقاَل َتَعاَلك: 

 [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ ،{:}الزمر: [ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ُف لِؾَِّذي »بدون زيادة:  «ركفتركتف وش»، بؾػظ: (1985أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1) ـُْف بَرِيٌء َوُهَق ُكؾُّ َفَلَكا ِم

(، وابـ حبان 938وابـ خزيؿة ) ،(4292ابـ ماجف )و (،2/391أمحد )وهذه الزيادة طـد  «َأْشَرك

 ، طىل شرط مسؾؿ.وإسـادها حسـ(، 395)
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ُتَفا فِل َهَذا اْلَؿْعـَك. َكَؼْقلِِف:  ،{;}الزمر: قَرُة ُكؾَُّفا َطامَّ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َوالسُّ

إَلك َقْقلِِف:  ،{:9}الزمر: [ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ ،{99}الزمر: [پ پ پ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿إَلك َقْقلِِف:  {>9}الزمر: [ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

 ۓ ے ے ھ﴿إَلك َقْقلِِف:  {<;}الزمر: [ ڑ ژ ژ ڈ

َيَة. إَلك  {@;}الزمر: [ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ْٔ ا

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿َقْقلِِف: 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿؟  {;>}الزمر: [ گ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ {>>}الزمر: [ ڻ ں

إَلك  {=>}الزمر: [ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ﮿ ﮾﴿إَلك َقْقلِِف  {><}الزمر: [ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ِف: َقْقلِ 

 .{<<}الزمر: [    ﯁ ﯀

ُف َقاَل:   ِة آَدَم َوإِْبؾِقَس َأكَّ ـْ قِصَّ
ُف مِ  ھ ھ ھ﴿َوَقاَل َتَعاَلك فِقَؿا َقصَّ

َوَقاَل  ،{8>}احلجر: [ گ ک ک ک﴿ ،{:@}القصص: [ ھ

 [ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿َتَعاَلك: 

 .{:>}احلجر:

 [ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿َقاَل: وَ  

 [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ ،{AA}النحل:

: َولَِفَذا َقاَل  {988}النحل: ـَ ْقَطاِن َوإِْغَقاَءُه إكََّؿا ُهَق لَِغْقِر اْلُؿْخَؾِصق ـَ َأنَّ ُسْؾَطاَن الشَّ َفبَقَّ

ِة ُيقُسَػ:   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿فِل قِصَّ

ْقطَ  {>:}يوسف: [ ڇ  ٱ﴿اِن ُهْؿ َأْصَحاُب الـَّاِر َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: َوَأْتَباُع الشَّ

َوَقْد َقاَل ُسْبَحاَكُف:  ،{=@}القصص: [ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .{@>}النساء: [ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿
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ِف َوُهَق إَراَدَة الؾَّفِ  ثؿ قال: ـِ لِؾَّ ي يـِلِّ ُهَق إْخَلَص الدِّ  َفنَِذا َكاَن َأْصُؾ اْلَعَؿِؾ الدِّ

ْلُء اْلُؿَراُد لِـَْػِسِف ُهَق اْلَؿْحُبقُب لَِذاتِفِ  َـّ َأْكَثَر َما  ،َوْحَدُه َفالشَّ
َوَهَذا َكَؿاُل اْلَؿَحبَِّة َلؽِ

ك بِاْسِؿ اْلِعَباَدِة َكَؼْقلِِف:   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿َجاَء اْلَؿْطُؾقُب ُمَسؿًّ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿َوَقْقُلُف:  ،{<=}الذاريات: [ ڃ

ـُ َكَؿاَل اْلُحبِّ َوكَِفاَيَتفُ  ،{9:ة:}البقر [ ۀ َوَكَؿاَل  ،َوَأْمثَاُل َهَذا َواْلِعَباَدُة َتتََضؿَّ

َٓ ُيَعظَّؿُ  لِّ َوكَِفاَيَتُف: َفاْلَؿْحُبقُب الَِّذي  َٓ َيُؽقُن َمْعُبقًدا ،الذُّ َٓ ُيَذلُّ َلُف  َواْلُؿَعظَُّؿ  ،َو

َٓ َيُؽقُن َمْعُبقًدا َٓ ُيَحبُّ  ِذي   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿َعاَلك: : َولَِفَذا َقاَل تَ الَّ

  .{=<9}البقرة: [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ِف َأْكَداًدا َوإِْن َكاُكقا  ـْ ُدوِن الؾَّ
ـَ َيتَِّخُذوَن مِ ِذي ِفْؿ الَّ ـَ بَِربِّ ـَ ُسْبَحاَكُف َأنَّ اْلُؿْشِركِق َفَبقَّ

ـَ  ِذي َف َفَالَّ َنَّ ُيِحبُّقَكُفْؿ َكَؿا ُيِحبُّقَن الؾَّ
ِ

َْوَثاكِِفْؿ: ٕ
ِ

ِف مِـُْفْؿ لِؾَِّف َوٕ آَمـُقا َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَّ

ِف َواْلُحبُّ َيْتَبُع اْلِعْؾؿَ  ـَ َأْطَؾُؿ بَِالؾَّ ِف  ،اْلُؿْممِـِق ـَ َجَعُؾقا َجِؿقَع ُحبِِّفْؿ لِؾَّ َنَّ اْلُؿْممِـِق
ِ

َوٕ

َْكَداِد فِل اْلُحبِّ َوْحَدُه َوُأوَلئَِؽ َجَعُؾقا َبْعَض ُحبِِّفْؿ لَِغْقرِ  ْٕ ـَ ا ِه َوَأْشَرُكقا َبْقـَُف َوَبْق

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿لَِؽ َأْكَؿُؾ. َقاَل َتَعاَلك: َوَمْعُؾقٌم َأنَّ ذَ 

 . {A:}الزمر: [ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

َف َوُيِحبُّ ُرُسَؾُف َوَأْكبَِقاَءُه  :َواْسُؿ اْلَؿَحبَِّة فِقِف إْصَلٌق َوُطُؿقمٌ  ـَ ُيِحبُّ الؾَّ
َفنِنَّ اْلُؿْممِ

ـَ  تِل لِؾَّفِ  ،َوِطَباَدُه اْلُؿْممِـِق ِف َوإِْن َكاَكْت اْلَؿَحبَُّة الَّ ـْ َمَحبَِّة الؾَّ
َٓ  َوإِْن َكاَن َذلَِؽ مِ

َفا َغْقُرُه: َولَِفَذا َج  ِف ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َمْذُكقَرًة بَِؿا َيْخَتصُّ بِِف َيْسَتِحؼُّ اَءْت َمَحبَُّة الؾَّ

ـْ اْلِعَباَدةِ 
َكاَبِة إَلْقفِ  ،ُسْبَحاَكُف مِ َْسَؿاُء  ،َواإْلِ ْٕ َوالتََّبتُِّؾ َلُف: َوَكْحِق َذلَِؽ. َفُؽؾُّ َهِذِه ا

ِف ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك ـُ َمَحبََّة الؾَّ ـَ َأنَّ ثُ  ،َتَتَضؿَّ ـِ َفَؼْد َبقَّ ي ـَ َأنَّ َمَحبََّتُف َأْصُؾ الدِّ ُف َكَؿا َبقَّ ؿَّ إكَّ

ـِ بَِؽَؿالَِفا َوَكْؼَصُف بِـَْؼِصَفا َفنِنَّ الـَّبِلَّ  ي َْمرِ اإْلِْساَلمُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَكَؿاَل الدِّ ْٕ  ،َرْأُس ا

اَلةُ َوَطُؿقدُ  ـَاِمفِ  ،ُه الصَّ  . (1)«اْلِجَفاُد فِل َسبِقِؾ الؾَّفِ  َوِذْرَوُة َس

ـ معاذ بـ جبؾ ( ط3973(، وابـ ماجف )2616(، والترمذي )22916أخرجف أمحد ) حسـ بطرقف: (1)

 .رضل اهلل طـف، وهق حديث حسـ بشقاهده
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ك: َأنَّ اْلِجَفاَد ُذْرَوُة َسـَاِم اْلَعَؿِؾ َوُهَق َأْطَلُه َوَأْشَرُفُف. َوَقْد َقاَل َتَعالَ  َفَلْخَبرَ 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 [ ٿ ٿ ٿ﴿إَلك َقْقلِِف:  {9A}التوبة: [ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 َوالـُُّصقُص فِل َفَضائِِؾ اْلِجَفاِد َوَأْهؾِِف َكثِقَرٌة. {::}التوبة:

َع بِِف اْلَعْبُد. َواْلِجَفاُد َدلِقُؾ اْلَؿَحبَِّة   ُف َأْفَضُؾ َما َتَطقَّ اْلَؽامَِؾِة. َقاَل َوَقْد َثَبَت َأكَّ

َيَة.  ﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿َتَعاَلك:  ْٔ ا

: َوَقاَل َتَعاَلك فِل ِص  ـَ ـَ اْلَؿْحُبقبِق ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿َػِة اْلُؿِحبِّق

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

ـَ  ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ٌة َطَؾك اْلُؿْممِـِق ُفْؿ َأِذلَّ ـَ بَِلكَّ ـَ اْلُؿِحبِّق َفَقَصَػ اْلَؿْحُبقبِق

ـَ َوَأكَُّفْؿ ُيَجاِهُدوَن فِل َسبِقِؾ الؾَِّف وَ  ٌة َطَؾك اْلَؽافِِري ئٍِؿ.َأِطزَّ َٓ  َٓ َيَخاُفقَن َلْقَمَة 

َنَّ اْلُؿِحبَّ ُيِحبُّ َما ُيِحبُّ َمْحُبقُبفُ  :َفنِنَّ اْلَؿَحبََّة ُمْسَتْؾِزَمٌة لِْؾِجَفادِ 
ِ

َوُيْبِغُض َما  ،ٕ

ـْ ُيَقالِ  ـْ ُيَعاِديِف: َوَيْرَضك لِِرَضاُه َوَيْغَضُب ُيْبِغُض َمْحبُقُبُف َوُيَقالِل َم قِف َوُيَعاِدي َم

ا َيـَْفك َطـْفُ  ،لَِغَضبِفِ  ِء ُهْؿ  ،َوَيْلُمُر بَِؿا َيْلُمُر بِِف َوَيـَْفك َطؿَّ َٓ َفُفَق ُمَقافٌِؼ َلُف فِل َذلَِؽ. َوَهُم

بُّ لِِرَضاُهْؿ َوَيْغَضُب لَِغَضبِِفؿْ  ـَ َيْرَضك الرَّ ِذي  ،ْذ ُهْؿ إكََّؿا َيْرَضْقَن لِِرَضاهُ إ :الَّ

 ه.اَوَيْغَضُبقَن لَِؿا َيْغَضُب َلفُ 

ايفسم بني اذتب يف اهلل ٚاذتب َع اهلل ٚضابط احملب١ ايظسن١ٝ َٚا شأي١: َ :
 ؟دْٚٗا

 (:751)ص اٌشوحيف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

وكؾ أحد ، ؿ الػروقَوَهَذا مـ أه ،َواْلحب َمَع اهلل ،َواْلػرق َبقـ اْلحّب فِل اهلل

 :ُمْحَتاج بؾ ُمْضَطر إَِلك اْلػرق َبقـ َهَذا َوَهَذا

يَؿان َواْلحب َمَع اهلل ُهَق طقـ الّشرك َواْلػرق  ،فالحب فِل اهلل ُهَق مـ َكَؿال اإْلِ

َبقـفَؿا َأن اْلُؿحب فِل اْلحّب َتابع لؿحبة اهلل َفنِذا تؿؽـت محبتف مـ قؾب الَعْبد 
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حبَّة ان يحب َما ُيِحبُف اهلل َفنِذا أحب َما أحبف ربف وولقف َكاَن َذلِؽ أوجبت تِْؾَؽ اْلؿ

اْلحّب َلُف َوفِقف َكَؿا يحب رسؾف وأكبقاءه َوَمَلئَِؽتف وأولقائف لَؽقكف َتَعاَلك ُيِحبُفْؿ 

 .َويبغض مـ يبغضفؿ لَؽقكف َتَعاَلك ببغضفؿ

َٓ َيـَْؼؾِب بغضف لبغقض اهلل حبا وطلمة َهَذا اْلحّب والبغض فِل اهلل   َأكف 

َٓ َيـَْؼؾِب حبف لحبقب اهلل بغضا إِذا وصؾ  إلحساكف إَِلْقِف وخدمتف َلُف َوَقَضاء َحَقائِجف َو

ا طؿدا ُمطقًعا هلل فِقِف أَ  ا خطل َوإِمَّ و متلوٓ َأو إَِلْقِف مـ ِجَفتف مـ يؽرهُف ويملؿف إِمَّ

ُمْجَتفدا َأو َباِغقا كازطا َتائًِبا َوالّديـ ُكؾف َيُدور طىل َأربع َقَقاِطد حب وبغض َوَيَتَرتَّب 

يَؿان َفؿـ َكاَن حبف وبغضَطَؾْقِفَؿا فعؾ َوترك  ف َوفعؾف َوَتركف هلل فؼد اْستْؽؿؾ اإْلِ

 :َوإِذا ترك ،فعؾ هلل :َوإِذا فعؾ ،أْبغض هلل :َوإِذا أْبغض ،أحب هلل :بَِحْقُث إِذا أحب

َْرَبَعة ،ترك هلل ْٕ ََ٘زا  ،بَِحسبِفِ  ،َوديـف ،كؼص مـ إيَؿاكف :َوَما كؼص مـ أصـافف َهِذه ا َو

ََِغ اهلل َفُهَى َٔ فِتٔخال ٌْذٓة  ْٔا  :ِىَػا

 .َوُهَق شرك ،يْؼَدح فِل أصؾ التَّْقِحقد كقعٌ  

ْخَلص ومحبة اهلل َٓ يُ  ،َوَكقع يْؼَدح فِل َكَؿال اإْلِ ْسَلمَو  .خرج مـ اإْلِ

چ ڇ ڇ  ﴿َقاَل َتَعاَلك  .كؿحبة اْلُؿْشركقـ ٕوثاهنؿ وأكدادهؿ :ٍَٚفاأل

ء اْلُؿْشرُكقَن يحبقَن أوثاهنؿ  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڍ َٓ َوَهُم

وأصـامفؿ وآلفتفؿ َمَع اهلل َكَؿا يحبقَن اهلل َفَفِذِه محبَّة تللف ومقآة يتبعَفا اْلَخْقف 

َطاء َٓ يغػره اهلل ،والرجاء َواْلِعَباَدة َوالدُّ َٓ  ،َوَهِذه اْلؿحبَّة ِهَل َمْحض الّشرك الَِّذي  َو

َّٓ بؿعاداة َهِذه إكداديتؿ اإْلِ  ة بغضفا وبغض َأهؾَفا ومعاداهتؿ  ،يَؿان إِ َوشدَّ

َوخؾؼ الـَّار ٕهؾ  ،َوأكزل َجِؿقع كتبف ،َوبَِذلِؽ أرسؾ اهلل َجِؿقع رسؾف ،ومحاربتفؿ

 ،وطاداهؿ فِقِف َوفِل مرضاتف ،َوخؾؼ اْلجـَّة لؿـ َحارب َأهؾَفا ،َهِذه اْلؿحبَّة الشركقة

 ،افؼد اتخذ مـ دون اهلل إَِلًفا وولقًّ  :ْقئا مـ لدن َطْرشف إَِلك َقَرار أرضفَفؽؾ مـ طبد َش 

َٓ ُبد َأن يتبرأ مِـُْف أْحقج َما َكاَن إَِلْقفِ  ،وأشرك بِِف َكائِـا َذلِؽ الؿعبقد َما َكانَ   .َو



 ِذْكُر َبْعِض األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  
077 

ِٛع ايجَّاِْٞ  َّ َهب  :َٚاي ة محبَّة َما زيـف اهلل لؾـػقس مـ الـَِّساء والبـقـ َوالذَّ َواْلِػضَّ

َواْلَخْقؾ الؿسقمة وإكعام والحرث فقحبفا محبَّة َشْفَقة كؿحبة الجائع لؾطعام 

 .والظؿآن لْؾَؿاء

واستعاكة طىل مرضاتف  ،َفنِن أحبفا هلل تقصل هبَا إَِلْقفِ  :َفَفِذِه اْلؿحبَّة َثاَلَثة َأْكَقاع

 .ويؾتذ بالتؿتع هبَا ،هبَا إَِلْقفِ  َوَكاَكت مـ قسؿ اْلحّب هلل تقصل ،وصاطتف أثقب َطَؾْقَفا

ْكَقا الـَِّساء َوالّطقب َوَكاَكت  ،َوَهَذا َحالف أكؿؾ اْلخؾؼ الَِّذي حبب إَِلْقِف مـ الدُّ

 .َواْلِؼَقام بَلْمره ،وتبؾقغ رَساَلتف ،محبتف َلفؿا طقكا َلُف طىل محبَّة اهلل

 َما ُيِحبُف اهلل ويرضاه بؾ َوإِن أحبفا لؿقافؼة صبعف وهقاه وإرادتف َومل يمثرها طىل

َوَلؽِـ  ،َومل ُيَعاقب طىل َذلِؽ ،كالفا بِحؽؿ اْلؿقؾ الطبقعل َكاَكت مـ قسؿ اْلُؿَباَحات

 .والؿحبة فِقفِ  ،يـؼص مـ َكَؿال محبتف هلل

وقدمفا طىل َما  ،َوإِن َكاَكت ِهَل َمْؼُصقَدة َومَراده وسعقف فِل َتْحِصقؾَفا َوالظػر هبَا

 . ويرضاه مِـُْف َكاَن َضالِؿا لـَػِسِف ُمتبعا لفقاهُيِحبُف اهلل

ولك ْٕ ابِؼقـ َفا ـَ َوالثَّاكقِة . محبَّة السَّ  .محبَّة الظَّالِؿقـ َوالثَّالَِثة. محبَّة اْلُؿْؼَتِصِدي

 ،َفَتلمؾ َهَذا اْلؿقضع َوَما فِقِف مـ اْلجؿع َواْلػرق َفنِكَُّف معترك الـَّػس إمارة

 ه.اْلؿْفِدي مـ هداه اهللَوا ،والؿطؿئـة

 (:791)ص سوظح احملثٌنيف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

 .والؿحبة معف ،والؿحبة لف وفقف ،اهلل محبة :فئْ احملثح شالشح ألساَ

فنن محبة الحبقب  :مـ تؿام محبتف ومقجباهتا ٓ مـ ققاصعفا :فالؿحبة لف وفقف

وكقػ  ،ويقصؾ إىل رضاه وقربف ،ومحبة ما يعقـ طىل حبف ،ل محبة ما يحبتؼتض

 .ويتقصؾ بف إىل حبف وقربف ،ٓ يحب الؿممـ ما يستعقـ بف طىل مرضاة ربف

وهل كؿحبة أهؾ إكداد ٕكدادهؿ  ،وأما الؿحبة مع اهلل ففل الؿحبة الشركقة

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿كؿا قال تعاىل 

وأصؾ الشرك الذي ٓ يغػره اهلل هق  {=<9لبقرة:}ا [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ
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فنن الؿشركقـ مل يزطؿقا أن آلفتفؿ وأوثاهنؿ شاركت الرب  :الشرك يف هذه الؿحبة

وإكؿا كان شركفؿ هبا مـ جفة محبتفا مع اهلل  ،سبحاكف يف خؾؼ السؿقات وإرض

إىل اإللف هذه آلفة صغار تؼربـا  :وقالقا ،وطادوا طؾقفا وتللفقها ،فقالقا طؾقفا

وطؾقؽ  .شركالمع  والؿحبة ،فػرق بقـ محبة اهلل أصل والؿحبة لف تبعا :إطظؿ

 بتحؼقؼ هذا الؿقضع فنكف مػرق الطرق بقـ أهؾ التقحقد وأهؾ الشرك

 ؟ا أبت هؾ تحبـلي :فؼالت لف ،ويحؽك أن الػضقؾ دخؾ طىل ابـتف يف مرضفا

ومل أكـ أضـؽ تحب  ،واهلل ما كـت أضـ فقؽ هذا ،ٓ إلف إٓ اهلل :قالت .كعؿ :قال

أي يؽقن حبؽ ل  ،واجعؾ ل مـؽ الرمحة ،ولؽـ أفرد اهلل بالؿحبة ،مع اهلل أحدا

 .ٓ محبة مع اهلل ،حب رحؿ جعؾفا اهلل يف قؾب القالد لقلده

وأضؾؿ الظؾؿ وضع تؾؽ الؿحبة يف  ،هفؾؾف حؼ مـ الؿحبة ٓ يشركف فقف غقر

فنكف مـ  :فؾقتدبر الؾبقب هذا الباب :والتشريؽ بقـ اهلل وغقره فقفا ،غقر مقضعفا

 ها.أكػع أبقاب الؽتاب إن شاء اهلل تعاىل

 َشأي١: َا حيب أحد يرات٘ إال اهلل ٚحدٙ دٌ ٚعال: ;
 (:191)ص اجلىاب اٌىايفيف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

َِّذُث ٌْ ْٔ:َوا َّا َٓ ُبدَّ  َواْلَؿْحُبقُب لَِغْقرِِه، :َمْحُبقٌب لِـَْػِسِف، َوَمْحُبقٌب لَِغْقِرهِ  ىُب ٔلِس

ِب َأْن َيـَْتِفَل إَِلك اْلَؿْحُبقِب لِـَْػِسِف، َدْفًعا لِؾتََّسْؾُسِؾ اْلُؿَحاِل، َوُكؾُّ َما ِسَقى اْلَؿْحبُق

َّٓ الؾََّف َوْحَدُه،  ا اْلَحؼِّ َفُفَق َمْحُبقٌب لَِغْقِرِه، َوَلْقَس َشْلٌء ُيَحبُّ لَِذاتِِف إِ َوُكؾُّ َما ِسَقاُه مِؿَّ

بِّ َتَباَرَك َوَتَعاَلك، َكَؿَحبَِّة َمَلئَِؽتِِف َوَأْكبَِقائِِف َوَأْولَِقائِِف، ُيَحبُّ َفنِكََّؿا َمَحبَُّتُف َتَبٌع لَِؿَحبَِّة  الرَّ

ـْ َلَقاِزِم َمَحبَّتِِف،
َفا َتَبٌع لَِؿَحبَّتِِف ُسْبَحاَكُف، َوِهَل مِ َفنِنَّ َمَحبََّة اْلَؿْحُبقِب ُتقِجُب َمَحبََّة  َفنِكَّ

ـَ اْلَؿَحبَِّة الـَّافَِعِة لَِغْقِرِه،  َما ُيِحبُُّف، َوَهَذا َمْقِضٌع َيِجُب  ُف َمَحؾُّ ُفْرَقاٍن َبْق ْطتِـَاُء بِِف، َفنِكَّ
ِ

آ

. َٓ َتـَْػُع َبْؾ َقْد َتُضرُّ تِل   َوالَّ
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ـْ َلَقاِزِم َذاتِِف، َوإَِلِفقَّتُُف َوُرُبقبِقَّ 

ـْ َكاَن َكَؿاُلُف مِ َّٓ َم َٓ ُيَحبُّ لَِذاتِِف إِ ُف  ُتُف َفاْطَؾْؿ َأكَّ

تِِف َلَفا ُف َوُمَضادَّ ـْ َلَقاِزِم َذاتِِف، َوَما ِسَقاُه َفنِكََّؿا ُيْبَغُض َوُيْؽَرُه لُِؿـَاَفاتِِف َمَحابِّ
، َوِغـَاُه مِ

ِف،  ِة َهِذِه اْلُؿـَاَفاِة َوَضْعِػَفا، َفَؿا َكاَن َأَشدَّ ُمـَاَفاًة لَِؿَحابِّ َوُبْغُضُف َوَكَراَهُتُف بَِحَسِب ُققَّ

َراَداِت َوَغقِْرَها، َفَفَذا مِقَزاٌن كَ  َْفَعاِل َواإْلِ ْٕ َْوَصاِف َوا ْٕ َْطَقاِن َوا ْٕ ـَ ا
اَن َأَشدَّ َكَراَهًة مِ

ُتُف َوُمَعاَداُتُف، َفنَِذا َرَأْيـَا َشْخًصا ُيِحبُّ مَ  َٓ بِّ َوُمَخاَلَػُتُف َوُمَقا ا َطاِدٌل ُتقَزُن بِِف ُمَقاَفَؼُة الرَّ

ـْ ُمَعاَداتِِف بَِحَسِب َذلَِؽ، َوإَِذا َيْؽَرُهُف ال
بُّ َتَعاَلك َوَيْؽَرُه َما ُيِحبُُّف، َطؾِْؿـَا َأنَّ فِقِف مِ رَّ

ْلُء َأَحبَّ إَِلك  بُّ َوَيْؽَرُه َما َيْؽَرُهُف، َوُكؾََّؿا َكاَن الشَّ ْخَص ُيِحبُّ َما ُيِحبُُّف الرَّ َرَأْيـَا الشَّ

بِّ َكاَن َأَحبَّ إَِلْقفِ  َؿا َكاَن َأْبَغَض إَِلْقِف َكاَن َأْبَغَض إَِلْقِف َوَأْبَعَد مِـُْف،  الرَّ َوآَثَرُه ِطـَْدُه، َوُكؾَّ

بِّ بَِحَسِب َذلَِؽ. ِة الرَّ َٓ ـْ ُمَقا
 َطؾِْؿـَا َأنَّ فِقِف مِ

ْؽ بَِفَذا ـْ ُمقَ  َفَتَؿسَّ َيُة ِطَباَرٌة َط َٓ َْصِؾ فِل َكْػِسَؽ َوفِل َغْقِرَك، َفاْلِق ْٕ اَفَؼِة اْلَقلِلِّ ا

 َٓ ٍق َو َٓ َتَؿزُّ َٓ َصَلٍة َو ِف َوَمَساِخطِِف، َوَلْقَسْت بَِؽْثَرِة َصْقٍم َو اْلَحِؿقِد فِل َمَحابِّ

 هاِرَياَضٍة.

 (: 7/787) جاِغ اٌشسائًيف ة قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقو

ِٓ ُِ َّ َٓ ُبد مـ  :َوقسؿ يحب لغقره ،قسؿ يحب لـَػِسفِ  :واحملثىتاخ ػًٍ لس إِْذ 

َّٓ اهلل َتَعاَلك ،َمْحُبقب يحب لـَػِسفِ  َوَكَذلَِؽ  ،َوَلقَْس َشْلء شرع َأن يحب لذاتف إِ

ْلء لـَػِسفِ  َوَلْقَس َشْلء يْسَتحؼ  ،َوتاَرة يعظؿ لغقره ،التَّْعظِقؿ لذاتف َتاَرة يعظؿ الشَّ

َّٓ اهلل َتَعاَلك َفنِكََّؿا محبتف هلل  :ن يحب ويعظؿوكؾ َما َأمر اهلل أَ ، التَّْعظِقؿ لذاتف إِ

اْلَؿْؼُصقد  ،َفاهلل ُهَق الؿحبقب اْلُؿعظؿ فِل اْلؿحبَّة والتعظقؿ :وتعظقؿف طَباَدة هلل

ِذي إَِلْقِف الؿـتفل ٕجؾ محبَّة  :فقحب ٕجؾ اهلل َأي :َوأما َما سقي َذلِؽ ،الؿستؼر الَّ

ْلء محبَّة َمْحُبقب الؿحبقب َفؿـ َتؿام محبَّة يحب َما أحبف اهلل :الَعْبد هلل  ،الشَّ

ياَمن اْلحّب فِل الل والبغض فِل  ىأوثؼ طر»َويْشفد لَفَذا الَحِديث  ،وبغض بغقضف اإْلِ

 .(1)«الل

 ( مـ حديث البراء بـ 93) إتحاف الخقرة الؿفرة، كؿا يف مسـدهأبل شقبة يف ابـ  أخرجف (1)
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ََٕٓوفِل  فؼد اْستْؽؿؾ  :َومـع لل ،َوأْططِل لل ،َوأْبغض لل ،مـ أحب لل» آٌس

ياَمنا َوإِن أحبف  ،َفَذاك شرك بِفِ  :ؿف لذاتف غقر اهللَأو طظَّ  ،َفؿـ أحب َشْقئا لذاتف. (1)«إْلِ

َواهلل  ،َفُفَق مـ فروع َهَذا :اهلل ىوتعظقؿ آخر سق ،لقتقصؾ بِِف إَِلك َمْحُبقب آخر

ْكَسان َشْقئا مـ دوكف ؾ بِِعَباَدتِِف َكَؿا َأو يتَّخذ إَِلًفا لقتقص ،ُسْبَحاَكُف مل يشرع َأن يعبد اإْلِ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :َقاَل َتَعاَلك

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :َوَقاَل َتَعاَلك {=>}الزخرف: [ ائ ائ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .{9=9}آل عمران: [ چ ڃ

َفؿـ أحب ، مـ أحب َشْقئا َكَؿا يحب اهلل َأو طظؿف َكَؿا يعظؿ اهلل فؼد أشرك

َشْقئا َكَؿا يحب اهلل َأو طظؿف َكَؿا يعظؿ اهلل فؼد جعؾف هلل كدا َوإِن َكاَن َيُؼقل إِكََّؿا 

چ ڇ  ﴿ :َقاَل َتَعاَلك .كعبدهؿ لقؼربقكا إَِلك اهلل زلػل َوَأكَُّفْؿ شػعاؤكا ِطـْد اهلل

 :َأي ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

َفؾؿ  :ٕهَنؿ َأْخؾُصقا هلل :َوالَّذيـ آمـُقا َأشد حبا هلل مِـُْفؿ ،يحبقهنؿ َكَؿا يحبقَن اهلل

ْشتَِراك فِقَفا ُيقجب َكؼصَفا :يْجَعُؾقا اْلؿحبَّة ُمْشَترَكة َبقـف َوَبقـ َغقره
ِ

َٓ  ،َفنِن آ َواهلل 

َرَكاء  :َيُؼقل الل َتَعاَلك» :ِحقحيَتَؼبَّؾ َذلِؽ َكَؿا فِل الَحِديث الصَّ  َطـ َأكا ُأغـل الشُّ

ـُْف َبرِيء َوُهَق ُكؾف لؾَّذي أشرك  .(2)«الّشرك َفؿـ طؿؾ طؿال أشرك فِقِف َغْقرِي َفَلكا ِم

َٓ ُبد َأن يؽقن َما أحبف فالؿممـ الَِّذي يؽقن اهلل َوَرُسقلف أحب إِلَ  ا سقاُهَؿا  ْقِف مِؿَّ

ا مل ُيِحبُف اهلل َوَرُسقلف َوَأن يبغض َما يبغضف اهلل َوَرُسقلف  ،اهلل َوَرُسقلف أحب إَِلْقِف مِؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ حديث ابـ مسعقد رضل اهلل طـف، وهق حديث حسـ 378، وأخرجف الطقالسل )طازب  =

 .بطرقف

 بنسـاد حسـ. ة ( طـ أبل أمام4681أخرجف أبق داود ) (1)

ُف لِؾَِّذي »بدون زيادة:  «تركتف وشركف»، بؾػظ: (1985أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2) ـُْف بَرِيٌء َوُهَق ُكؾُّ َفَلَكا ِم

(، وابـ حبان 938وابـ خزيؿة ) ،(4292ابـ ماجف )و (،2/391أمحد )وهذه الزيادة طـد  «َأْشَرك

 ، طىل شرط مسؾؿ.وإسـادها حسـ(، 395)
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 َفَل يؽقن َذلِؽ البغقض أحب إَِلْقِف مـ َمْحُبقب اهلل َوَرُسقلف

والبغض  ،ة اْلُؿقجَبة لْؾِػْعؾ َمَع اْلُؼْدَرةَواْلحب التَّام مـا ُمْسَتْؾزم لإلرادة التَّامَّ 

ة اْلَؿاكَِعة لؾؼدرة َفنِذا َكاَن الَعْبد َقاِدًرا طىل محبات  ،التَّام مـا ُمْسَتْؾزم لؾؽراهة التَّامَّ

َٓ َيْػَعؾَفا فؾضعػ محبتفا فِل قؾبف ،اْلحؼ َأو وجقد َما ُيَعارض اْلحؼ مثؾ محبتف  ،َو

چ چ ﴿ :َكَؿا َقاَل َتَعاَلك لِؽ قد يؿـعُف َطـ فعؾ َمْحُبقب اْلحؼَٕهؾف َوَمالف َفنِن ذَ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .﴾ڱ

َٓ ُيممـ أحدُكؿ َحتَّك » :ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل  َوَلده  أكقن أحب إَِلْقِف مـَوالَِّذي َكػِسل بَِقِدِه 

ـَ  َواهلل َيا َرُسقل اهلل َْٕكت أحب إَِلّل مـ كؾ : َوَقاَل َلُف طؿر .(1)«ووالده َوالـَّاس َأْجَؿِعق

َّٓ مـ َكػِسل  :َقاَل  «َحتَّك أكقن أحب إَِلْقؽ مـ َكػسؽ ،َٓ َيا طؿر» :َفَؼاَل  .َشْلء إِ

ن َيا طؿر» :َقاَل  .َفَلكت أحب إَِلّل مـ َكػِسل ْٔ ِحقح .(2)«ا  ه.اَوَهَذاِن الحديثان فِل الصَّ

( 14، وأخرجف البخاري ) ( مـ حديث أكس بـ مالؽ 44(، ومسؾؿ )15لبخاري )ا أخرجف (1)

 .مـ حديث أبل هريرة 

 .( مـ حديث طبد اهلل بـ هشام 6632البخاري ) أخرجف (2)
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 و 

ِ
ـْ َطبِْد اهلل َبْقِر  َط ـِ الزُّ َبقَْر  ْب ـْ إَْكَصاِر َخاَصَؿ الزُّ

َأنَّ َرُجًل مِ

تِل َيْسؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصِطـَْد الـَّبِلِّ  ِة الَّ ْح  :َفَؼاَل إَْكَصاِريُّ  ،ْخَؾ َن بَِفا الـَّ قفِل ِشَراِج الَحرَّ َسرِّ

 قَفَؼاَل َرُس  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْخَتَصَؿا ِطـَْد الـَّبِلِّ  ،َفَلَبك َطَؾقْفِ  .الَؿاَء َيُؿرُّ 
ِ
َبْقرِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهلل ْسِؼ َيا ا» :لِؾزُّ

تَِؽ  :َفَؼاَل  ،َفَغِضَب إَْكَصاِريُّ  .«ُثؿَّ َأْرِسْؾ الاَمَء إَِلك َجاِركَ  ،ُزبَْقُر  ـَ َطؿَّ  .َأْن َكاَن اْب

 قْجُف َرُس وَن قَفَتؾَ 
ِ
ُثؿَّ اْحبِْس الاَمَء َحتَّك َيْرِجَع إَِلك  ،اْسِؼ َيا ُزبَْقُر » :ُثؿَّ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ِل اهلل

َبْقرُ  .«الَجْدرِ   و :َفَؼاَل الزُّ
ِ
َْحِسُب  اهلل َٕ  ﮽ ﮼ ﮻﴿ :َكَزَلْت فِل َذلَِؽ أية َهِذِه إِكِّل 

 .(1). متػؼ طؾقف{=<}النساء: [   ﯁ ﯀ ﮾﮿ 

ـِ َطاِزٍب و  ـِ البََراِء ْب ِدىٍّ قبِقَفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َل ِ ُمرَّ َطَؾك الـَّبِ  :َقاَل   َط

ًؿا َمْجؾُ  اكِكوَهَؽَذا َتِجُد » :َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَطاُهْؿ  ،ًداقُمَحؿَّ ا قَقالُ  .«؟كَِتابُِؽؿْ يف  َن َحدَّ الزَّ

ـْ ُطَؾَؿائِِفؿْ  َكَعْؿ. َفَدَطا َرُجًل 
 ،َسكقَراَة َطَؾك مُ قَأْكَزَل التَّ  يالَّذِ  َأْكُشُدَك بِاللِ » :َفَؼاَل  ،مِ

اكِ وَأَهَؽَذا َتِجُد   ،َلْؿ ُأْخبِْركَ  :بَِفَذا لَٓ َأكََّؽ َكَشْدَتـِ قلَ و ،َٓ  :َقاَل  .«كَِتابُِؽؿْ يف  لَن َحدَّ الزَّ

ْجؿَ  ِريَػ َتَرْكـَاهُ إذا  َفُؽـَّا :َأْشَرافِـَايف  َلؽِـَُّف َكُثرَ و ،َكِجُدُه الرَّ إَِذا َأَخْذَكا و ،َأَخْذَكا الشَّ

ِعقَػ َأَقْؿـَا َطَؾقِْف الَحدَّ  ِريِػ َفْؾـَْجتَِؿْع َطؾَ  :اقَتَعالَ  :ُقْؾـَا :الضَّ ك َشْكٍء ُكِؼقُؿُف َطَؾك الشَّ

ْجِؿ. َفَؼاَل َرُس وَفَجَعْؾـَا التَّْحِؿقَؿ  :ِضقعِ قالْ و  قاْلَجْؾَد َمَؽاَن الرَّ
ِ
 لالؾُفؿَّ إِكِّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهلل

ـْ َأْحَقا َأْمَرَك إِْذ َأَماتُ وأَ   گ گ﴿ :َجؾَّ وَطزَّ  َفَلْكَزَل اهللُ  :َفَلَمَر بِِف َفُرِجؿَ  .«هُ قُل َم

 ۈ ۆ ۆ﴿ :لِفِ قإَِلك قَ  {9>}ادائدة: [ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ًدا قاْئتُ  :ُل قَيؼُ  {9>}ادائدة: [ ۈ اْلَجْؾِد وَأَمَرُكْؿ بِالتَّْحِؿقِؿ فنن  :ملسو هيلع هللا ىلصا ُمَحؿَّ

ْجِؿ و ،هُ وَفُخذُ   ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :َتَعاَلك ا. َفَلْكَزَل اهللُ وَفاْحَذرُ إِْن َأْفَتاُكْؿ بِالرَّ

 ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ {>>}ادائدة: [ ھ ھ ھ ھ ہ

 .(2357(، ومسؾؿ )2359البخاري ) أخرجف (1)
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 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ {=>}ادائدة: [ ۇئ وئ وئ ەئ

اِر ُكؾَُّفا. يف {?>}ادائدة: [ ڇ چ  .(1)أخرجف مسؾؿ الُؽػَّ

 املشتفاد٠ َٔ اذتدٜجني شا٥ٌ ايعكٝد٠َ

 دٌ.ٚعز َشأي١: اذتهِ بػري َا أْزٍ اهلل    1
 (:1/116) ِذاسض اٌساٌىٌنيف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

ْٔ: ُوْفْش َأْوَثُش، َوُوْفْش َأِصَغُش. َِٕىَػا ٌُْىْفُش َف ِٖا ا  َفَأ

َْكَبُر ُهَق اْلُؿقِجُب لِْؾُخُؾقِد فِل الـَّاِر. ْٕ  َفاْلَؽْػُر ا

ْستِْحَؼاِق اْلَقِطقِد ُدوَن اْلُخُؾق
ِ

َْصَغُر ُمقِجٌب ٓ ْٕ َوَكاَن  -ِد، َكَؿا فِل َقْقلِِف َتَعاَلك َوا

ا ُيْتؾَ  ـْ آَبا﴿ -ك َفـُِسَخ َلْػُظُف مِؿَّ ُف ُكْػٌر بُِؽؿْ َٓ َتْرَغُبقا َط فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْقلِِف  ﴾ئُِؽْؿ َفنِكَّ

ِـَّقاَحةُ »اْلَحِديِث  ـُ فِل الـََّسِب، َوال ـََتاِن فِل ُأمَّتِل، ُهاَم بِِفْؿ ُكْػٌر: الطَّْع ْقُلُف فِل َوقَ  (2)«اْث

ِٓ َٕ ـْ َأَتك اْمَرَأًة فِل» :اٌٗس دٍ  َم َوفِل اْلَحِديِث  .(3)«ُدُبرَِها َفَؼْد َكَػَر باَِم ُأْكِزَل َطَؾك حُمَؿَّ

َخرِ  ْٔ َقُف باَِم َيُؼقُل » :ا اًفا، َفَصدَّ ـًا َأْو َطرَّ ـْ َأَتك َكاِه ُف َطَؾك َم ، َفَؼْد َكَػَر باَِم َأْكَزَل الؾَّ

دٍ  «حُمَؿَّ
(4)

اًرا َيْضرُِب َبْعُضُؽؿْ »َوَقْقلِِف:   َوَهَذا  (1)«ِرَقاَب بَْعضٍ  َٓ َتْرِجُعقا بِْعِدي ُكػَّ

 .(1799مسؾؿ ) أخرجف (1)

 .( طـ أبل هريرة 67مسؾؿ ) أخرجف (2)

(، وأبق داود 639(، وابـ ماجف )1239، والدارمل )(476، 2/498)أمحد  أخرجف ضعقػ: (3)

طـ أبل  ،مـ صريؼ حؽقؿ إثرم( 8967) الؽبرى(، والـسائل يف 135(، والترمذي )3994)

 طـ أبل هريرة بف.  ل،تؿقؿة الفجقؿ

. وحؽقؿ وهذا الحديث قد أطؾ، فنن البخاري يؼقل يف أبل تؿقؿة: ٓ يعرف لف سؿاع مـ أبل هريرة

إثرم ثؼة، ولؽـ قال البخاري: ٓ يتابع طىل حديثف هذا. وقال البزار: حدث طـف محاد بحديث مـؽر، 

 .الؽامؾيعـل هذا الحديث. وذكره ابـ طدي يف 

 الؽبرى(، والـسائل يف 135(، وأخرجف أيًضا الترمذي )3994أخرجف أبق داود ) .صحيح لغريه (4)

(، وغقرهؿ مـ صريؼ: َحؽقؿ إثرم، طـ 476، 2/498وأمحد ) (،639(، وابـ ماجف )9917)

، وحؽقؿ قد ُأكؽر طؾقف هذا الحديث. فضعػ الحديَث البخاري،  تؿقؿة، طـ أبل هريرة  أبل

  (.4526) الػتحوالـسائل، وأبق طظ الـقسابقري، وغقرهؿ كؿا يف 
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ـِ َطبَّاسٍ تَ  ِة الصَّ  ،ْلِويُؾ اْب  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿َحاَبِة فِل َقْقلِِف َتَعاَلك َوَطامَّ

ِة، َبْؾ  {>>}ادائدة: [ھ ھ ھ ـِ اْلِؿؾَّ ـُ َطبَّاٍس: َلقَْس بُِؽْػٍر َيـُْؼُؾ َط َقاَل اْب

 ْٔ ِف َواْلَقْقِم ا ـْ َكَػَر بِالؾَّ ، َوَكَذلَِؽ َقاَل َصاُوٌس، (2)ِخرِ إَِذا َفَعَؾُف َفُفَق بِِف ُكْػٌر، َوَلقَْس َكَؿ

 .(1)َوَقاَل َطَطاٌء: ُهَق ُكْػٌر ُدوَن ُكْػٍر، َوُضْؾٌؿ ُدوَن ُضْؾٍؿ، َوفِْسٌؼ ُدوَن فِْسٍؼ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يث صريؼ أخرى:وأبق تؿقؿة قال البخاري: لقس لف سؿاع مـ أبل هريرة. ولؽـ لؾحد =

 (، وهق مـؼطع، مـ صريؼ خلس بـ8/135(، والبقفؼل )1/8(، والحاكؿ )2/429أخرجف أمحد )

 ومل يسؿع مـف. ،  طؿرو، طـ أبل هريرة

  :ـِِخلس بـ طؿرو، والصقاب طدم ذكره وقد جاءت طـد الحاكؿ زيادة )محؿد بـ سقريـ( مؼروًكا ب

 مسـدهل أسامة، ولقس لفذه الزيادة ذكٌر يف ٕنَّ الحاكؿ رواه مـ صريؼ: الحارث بـ أب

(، وأخرجفا مـ صريؼ: أمحد بـ مفران إصبفاين، وهق 7/69) اإلرواء( كؿا يف 2/187/2)

رجؾ زاهد مل يمثر تقثقؼف طـ أحد، فرواية اإلمام أمحد بدون زيادة )ابـ سقريـ( أرجح، وطؾقف ففق 

 .مـؼطع

(، قال: حدثـا طؼبة بـ 3945) كشػ إستارر كؿا يف ولف شاهد آخر مـ حديث جابر طـد البزا

ان بـ مضر، ثـا سعقد بـ يزيد، طـ أبل كضرة، طـ جابر بـ طبداهلل، طـ الـبل  بف.  ملسو هيلع هللا ىلصسـان، ثـا غسَّ

: إٓ طؼبة بـ سـان فؼد ترجؿ لف ابـ التفذيبوهذا إسـاد حسـ، رجالف كؾفؿ ثؼات مـ رجال 

(، وكؼؾ طـ أبقف أكف قال: صدوق. وطؾقف فالحديث 6/311) الجرح والتعديؾأبل حاتؿ يف 

 .يرتؼل إىل الصحة مع صريؼل حديث أبل هريرة 

( مـ حديث  1679، و66، و65(، ومسؾؿ )4493، و1741، و1739، و121البخاري ) أخرجف (1)

 .، واكػرد بف البخاري طـ ابـ طباس جرير بـ طبد اهلل، وطبد اهلل بـ طؿر، وأبل بؽرة 

د الؿؼري، حدثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ يزي(: 6434) تػسقرهابـ أبل حاتؿ يف  أخرجف صحقح: (2)

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿طـ ابـ طباس يف ققلف:  ،طـ صاوس ،قرجحطـ هشام بـ  ،ثـا سػقان

وهذا إسـاٌد حسـ، رجالف ثؼات:  قال: لقس هق بالؽػر الذي يذهبقن إلقف. [ ھ ھ ھ

 الحديث.إٓ هشام بـ حجقر: فنكف حسـ 

( مـ صريؼ 569) تعظقؿ قدر الصلة( وابـ كصر الؿروزي يف 749وأخرجف سعقد بـ مـصقر )

 سػقان، طـ هشام بف.

( مـ صريؼ طظ بـ حرب، طـ سػقان بـ طققـة 15854(، والبقفؼل )3219وأخرجف الحاكؿ )

ُف َلقَْس بف، ولػظف:  ـِ اْلِؿؾَِّة كُ  َلقَْس بِاْلُؽْػِر الَِّذي َيْذَهُبقَن إَِلقِْف إِكَّ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀْػًرا َيـِْؼُؾ َط

 .ُكْػٌر ُدوَن ُكْػرٍ  [44الؿائدة: ] ﴾ ھ ھ ھ ھ

ـِ ( قال: 571وأخرجف الؿروزي ) ـِ اْب ـْ َمْعَؿٍر، َط ـْ ُسْػَقاَن، َط َثـَا إِْسَحاُق، أكا َوكِقٌع، َط  َحدَّ



 األُُموِر ادُـَافَِقِة لِؾتَّوِحْقدِ  ِذْكُر َبْعضِ  
085 

 
َيَة َطَؾك َتْرِك اْلُحْؽِؿ بَِؿا َأْكَزَل الؾَُّف َجاِحًدا َلُف، َوُهَق َقْقُل  ْٔ َل ا ـْ َتَلوَّ َومِـُْفْؿ َم

 َتْلِويٌؾ َمْرُجقٌح، َفنِنَّ َكْػَس ُجُحقِدِه ُكْػٌر، َسَقاٌء َحَؽَؿ َأْو َلْؿ َيْحُؽْؿ. ِطْؽِرَمَة، َوُهقَ 

َلَفا َطَؾك َتْرِك اْلُحْؽِؿ بَِجِؿقِع َما َأْكَزَل الؾَُّف، َقاَل: َوَيْدُخُؾ فِل َذلَِؽ  ـْ َتَلوَّ َومِـُْفْؿ َم

ْسَلِم، َوَهَذا َتلْ  ، َوُهَق َأْيًضا َبِعقٌد، إِِذ اْلُحْؽُؿ بِالتَّْقِحقِد َواإْلِ ِويُؾ َطْبِد اْلَعِزيِز اْلؽِـَاكِلِّ

ِل، َوُهَق َيتَـَاَوُل َتْعطِقَؾ اْلُحْؽِؿ بَِجِؿقِعِف َوبَِبْعِضِف.  اْلَقِطقُد َطَؾك َكْػِل اْلُحْؽِؿ بِاْلُؿـَزَّ

، َتعَ  َلَفا َطَؾك اْلُحْؽِؿ بُِؿَخاَلَػِة الـَّصِّ ـْ َتَلوَّ َٓ َخَطلٍ َومِـُْفْؿ َم ـْ َغْقِر َجْفٍؾ بِِف َو
ًدا مِ ؿُّ

ـِ اْلُعَؾَؿاِء ُطُؿقًما.   فِل التَّْلِويِؾ، َحَؽاُه اْلَبَغِقيُّ َط

َحاِك َوَغقِْرِهَؿا، َوُهَق  َلَفا َطَؾك َأْهِؾ اْلؽِتَاِب، َوُهَق َقْقُل َقتَاَدَة، َوالضَّ ـْ َتَلوَّ َومِـُْفْؿ َم

ـِ اْلِؿؾَِّة. الؾَّْػِظ، َفَل ُيَصاُر إَِلقِْف. َبِعقٌد، َوُهَق ِخَلُف َضاِهرِ  ـْ َجَعَؾُف ُكْػًرا َيـُْؼُؾ َط  َومِـُْفْؿ َم

َْكَبَر  ْٕ َْصَغَر َوا ْٕ ، ا ـِ ُف َيَتـَاَوُل اْلُؽْػَرْي ِحقُح َأنَّ اْلُحْؽَؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل الؾَّ َوالصَّ

ُف إِِن اْطَتؼَ  َد ُوُجقَب اْلُحْؽِؿ بَِؿا َأْكَزَل الؾَُّف فِل َهِذِه اْلَقاقَِعِة، بَِحَسِب َحاِل اْلَحاكِِؿ، َفنِكَّ

ُف ُمْسَتِحؼٌّ لِْؾُعُؼقَبِة، َفَفَذا ُكْػٌر َأْصَغُر، َوإِِن اْطَتَؼَد  ُف َوَطَدَل َطـُْف ِطْصَقاًكا، َمَع اْطتَِرافِِف بَِلكَّ َأكَّ

ُف ُمَخقٌَّر فِقِف، َمَع َتَقؼُّ  ـِِف َأكَُّف ُحْؽُؿ الؾَِّف، َفَفَذا ُكْػٌر َأْكبَُر، َوإِْن َجِفَؾُف َغْقُر َواِجٍب، َوَأكَّ

. ـَ  َوَأْخَطَلُه َفَفَذا ُمْخطٌِئ، َلُف ُحْؽُؿ اْلُؿْخطِئِق

ْؽِر، الَِّذي ُهَق  َْصَغِر، َفنِكََّفا ِضدُّ الشُّ ْٕ ـْ َكْقِع اْلُؽْػِر ا
َواْلَؼْصُد َأنَّ اْلَؿَعاِصَل ُكؾََّفا مِ

ـْ َهَذا،  اْلَعَؿُؾ 
َٓ مِ ـْ َهَذا َو

َٓ مِ ا َثالٌِث،  ا َكْػٌر، َوإِمَّ ا ُشْؽٌر، َوإِمَّ ْعُل إِمَّ بِالطَّاَطِة، َفالسَّ

ُف َأْطَؾؿُ   ه.اَوالؾَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ َطبَّاٍس، َقاَل:  = ـِ اْب ـْ َأبِقِف، َط ـْ َكَػَر بِالؾَِّف، َوَمَلئَِؽتِِف َوُكُتبِِف َوُرُسؾِفِ كِْػَرة ُهَق بِفِ »َصاُوٍس، َط  .«، َوَلْقَس َكَؿ

 وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف ثؼات.

ـُ ( 713) تػسقرهوأخرجف طبد الرزاق يف  ـْ َأبِقِف ، َقاَل: ُسئَِؾ اْب ـِ َصاُوٍس ، َط ـِ اْب ـْ َمْعَؿٍر ، َط َط

ـْ َقْقلِِف َتَعاَلكَطبَّ  ،  [44الؿائدة: ] ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿: اٍس ، َط

ـُ َصاُوٍس: « ، ِهَل ُكْػرٌ »َقاَل:  ِف َوَمَلئَِؽتِِف َوُرُسؾِفِ »َقاَل اْب ـْ َكَػَر بِالؾَّ  «َوَلْقَس َكَؿ

(، طـ ابـ جريج، 2/21) تػسقره(، وطـف طبد الرزاق يف 191)ص تػسقرهالثقري يف  أخرجف (1)

 صحقٌح، رجافه ثؼات. وهذا إشـادٌ  .طـ ططاء بف
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 :(7/446) َحوششح اٌطذايف إلمام ابـ أبل العز قال ا

ـَ َلُف، َوُهَق: َأنَّ اْلُحْؽَؿ بِ  ُف َقْد َيُؽقُن ُكْػًرا َوُهـَا َأْمٌر َيِجُب َأْن ُيَتَػطَّ َغْقِر َما َأْكَزَل الؾَّ

ِة، َوَقْد َيُؽقُن َمْعِصَقةً  ـِ اْلِؿؾَّ ا : َكبِقَرًة َأْو َصغِ َيـُْؼُؾ َط ا، َوإِمَّ ا َمَجاِزيًّ قَرًة، َوَيُؽقُن ُكْػًرا: إِمَّ

ُف إِِن اْطَتَؼَد  . َوَذلَِؽ بَِحَسِب َحاِل اْلَحاكِِؿ: َفنِكَّ ـِ ـِ اْلَؿْذُكقَرْي ُكْػًرا َأْصَغَر، َطَؾك اْلَؼْقَلقْ

ُف ُمَخقٌَّر فِقِف، أَ  ُف َغْقُر َواِجٍب، َوَأكَّ ـِِف َأكَُّف ُحْؽُؿ َأنَّ اْلُحْؽَؿ بَِؿا َأْكَزَل الؾَّ ِو اْسَتَفاَن بِِف َمَع َتَقؼُّ

ِف  : َفَفَذا َكْػٌر َأْكبَُر. َوإِِن اْطَتَؼَد ُوُجقَب اْلُحْؽِؿ بَِؿا َأْكَزَل الؾَُّف، َوَطؾَِؿُف فِل َهِذِه -الؾَّ

ُف ُمْسَتِحؼٌّ لِْؾُعُؼقَبِة، َففَ  ك َكافًِرا اْلَقاقَِعِة، َوَطَدَل َطـُْف َمَع اْطتَِرافِِف بَِلكَّ َذا َطاٍص، َوُيَسؿَّ

ِف فِقَفا، َمَع َبْذِل ُجْفِدِه َواْستِْػَراِغ  ا، َأْو ُكْػًرا َأْصَغَر. َوإِْن َجِفَؾ ُحْؽَؿ الؾَّ ُكْػًرا َمَجاِزيًّ

 تَِفاِدِه، َوَخَطُمهُ ُوْسِعِف فِل َمْعِرَفِة اْلُحْؽِؿ َوَأْخَطَلُه، َفَفَذا ُمْخطٌِئ، َلُف َأْجٌر َطَؾك اْج 

 ها.َمْغُػقرٌ 

  :(5/113) ِٕهاض اٌسٕحكام يف قال شقخ اإلسالم 

ُف َطَؾك َرُسقلِِف َفُفَق َكافٌِر،  ـْ َلْؿ َيْعَتِؼْد ُوُجقَب اْلُحْؽِؿ بَِؿا َأْكَزَل الؾَّ َٓ َرْيَب َأنَّ َم َو

ُف َفُفقَ  َباٍع لَِؿا َأْكَزَل الؾَّ ـْ َغْقِر اتِّ
ًٓ مِ ـَ الـَّاِس بَِؿا َيَراُه ُهَق َطْد ـِ اْسَتَحؾَّ َأْن َيْحُؽَؿ َبْق  َفَؿ

َّٓ َوِهَل َتْلُمُر بِاْلُحْؽِؿ بِاْلَعْدِل، َوَقْد  ;َكافٌِر  ٍة إِ ـْ ُأمَّ
ُف َما مِ َيُؽقُن اْلَعْدُل فِل ِديـَِفا َما َفنِكَّ

ْسَلِم َيْحُؽُؿقَن بَِعاَدا ـَ إَِلك اإْلِ ـَ اْلُؿـَْتِسبِق
تِل َلْؿ َرآُه َأَكابُِرُهْؿ، َبْؾ َكثِقٌر مِ تِِفُؿ الَّ

ـَ فِقِفْؿ، ُيـِْزْلَفا ُف ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك، َكَسَقالِِػ اْلَباِدَيِة، َوَكَلَوامِِر اْلُؿَطاِطق َوَيَرْوَن َأنَّ  الؾَّ

ـَِّة. ِذي َيـَْبِغل اْلُحْؽُؿ بِِف ُدوَن اْلؽَِتاِب َوالسُّ  َهَذا ُهَق الَّ

 َّٓ َٓ َيْحُؽُؿقَن إِ ـْ َمَع َهَذا 
ـَ الـَّاِس َأْسَؾُؿقا، َوَلؽِ

َوَهَذا ُهَق اْلُؽْػُر، َفنِنَّ َكثِقًرا مِ

تِل َيْلُمُر بِ  َٓ َيُجقُز بِاْلَعاَداِت اْلَجاِرَيِة َلُفُؿ الَّ ُف  ِء إَِذا َطَرُفقا َأكَّ َٓ َفا اْلُؿَطاُطقَن، َفَفُم

ُف َفَؾْؿ َيْؾَتِزُمقا َذلَِؽ، َبِؾ اْسَتَحؾُّقا َأْن َيْحُؽُؿقا بِِخَلِف َما َأْكَزَل  َّٓ بَِؿا َأْكَزَل الؾَّ اْلُحْؽُؿ إِ

ـْ َتَؼدَّ  ، َكَؿ ًٓ ا َّٓ َكاُكقا ُجفَّ اٌر، َوإِ ُف َفُفْؿ ُكػَّ  َم َأْمُرُهْؿ.الؾَّ

وُه إَِلك الؾَّف ُفْؿ إَِذا َتـَاَزُطقا فِل َشْلٍء َأْن َيُردُّ ـَ ُكؾَّ ُف اْلُؿْسؾِِؿق ُسقِل، وَ  َوَقْد َأَمَر الؾَّ الرَّ

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿َفَؼاَل َتَعاَلك: 
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 [ مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ

 . {A=}النساء:

   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻﴿َوَقاَل َتَعاَلك: 

 . {=<}النساء: [           

ِف َوَرُسقلِِف فِقَؿا َشَجَر َبْقـَُفؿْ  ـْ َلْؿ َيْؾَتِزْم َتْحؽِقَؿ الؾَّ َٓ  :َفَؿ ُف  ُف بِـَْػِسِف َأكَّ َفَؼْد َأْقَسَؿ الؾَّ

ِف َوَرُسقلِِف َباصِـًا  ـْ َكاَن ُمْؾَتِزًما لُِحْؽِؿ الؾَّ ا َم ، َوَأمَّ ـُ
بََع ُيْممِ ـْ َطَصك َواتَّ

َوَضاِهًرا، َلؽِ

ـَ اْلُعَصاِة.
 َهَقاُه، َفَفَذا بَِؿـِْزَلِة َأْمَثالِِف مِ

َٓ َيْحُؽُؿقَن  ـَ  ِذي َْمِر الَّ ْٕ ِة ا َٓ ا َيْحَتجُّ بَِفا اْلَخَقاِرُج َطَؾك َتْؽِػقِر ُو َيُة مِؿَّ ْٔ َوَهِذِه ا

اْطتَِؼاَدُهْؿ ُهَق ُحْؽُؿ الؾَِّف. َوَقْد َتَؽؾََّؿ الـَّاُس بَِؿا َيُطقُل  بَِؿا َأْكَزَل الؾَُّف، ُثؿَّ َيْزُطُؿقَن َأنَّ 

َيِة. ْٔ  ِذْكُرُه ُهـَا، َوَما َذَكْرُتُف َيُدلُّ َطَؾْقِف ِسَقاُق ا

َواْلَؿْؼُصقُد َأنَّ اْلُحْؽَؿ بِاْلَعْدِل َواِجٌب ُمْطَؾًؼا، فِل ُكؾِّ َزَماٍن َوَمَؽاٍن َطَؾك ُكؾِّ َأَحٍد 

ٍد وَ  ُف َطَؾك ُمَحؿَّ ، َوُهَق َأْكَؿُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصلُِؽؾِّ َأَحٍد، َواْلُحْؽُؿ بَِؿا َأْكَزَل الؾَّ ُهَق َطْدٌل َخاصٌّ

ـْ َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْكَقاِع اْلَعْدِل َوَأْحَسـَُفا، َواْلُحْؽُؿ بِِف َواِجٌب َطَؾك الـَّبِلِّ  َبَعُف، َوَم ـِ اتَّ َوُكؾِّ َم

ِف َوَرُسقلِ   ِف َفُفَق َكافٌِر.َيْؾَتِزْم ُحْؽَؿ الؾَّ

ِة  ْطتَِؼاِديَّ
ِ

ُُمقِر آ ْٕ ـَ ا
ِة فِل ُكؾِّ َما َتـَاَزَطْت فِقِف مِ ُمَّ ْٕ َوَهَذا َواِجٌب َطَؾك ا

 ها.ْلَعَؿؾِقَّةِ َوا

 (:7/176) اٖوفراجمّىع كام يف قال اإلمام ابـ باز 

 :ْ ترذسَسها فهُ ألساَىاٌمائّوأٌن ىْ ٌٍمىأِا اٌذاسس

لقعرف فضؾ  ولقعرف حؼقؼتفا أ :ىل تدريسفاقت ومـ درسفا أ :ٍٚايكشِ األ

لقػقد غقره  وأ ،الشرع الؿطفر لقستػقد مـفا فقؿا ٓ يخالػ وأ ،أحؽام الشريعة طؾقفا

 راقمشؽورا قن ملجقبؾ قد يؽ ،يف ذلؽ، ففذا ٓ حرج طؾقف فقؿا يظفر ل مـ الشرع

الصلة خؾػ هذا و ،فاإضفار فضؾ أحؽام الشريعة طؾقو ،هباقأراد بقان طقإذا 

أصحاب هذا الؼسؿ حؽؿفؿ حؽؿ مـ درس أحؽام و ،الؼسؿ ٓ شؽ يف صحتفا
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ىل تدريسفا قت وأ ،ها كالعؼائد الػاسدةقكحو ،اع الؼؿارقأكو ،اع الخؿرقأكو ،الربا

لقس حؽؿف حؽؿ و ،ف بتحريؿفاإيؿاكمع  ،يػقد غقرهويعرف حؽؿ اهلل فقفا ولقعرففا 

طبادة وٕن السحر محرم لذاتف لؿا فقف مـ الشرك  :قرهطؾؿف غ ومـ تعؾؿ السحر أ

صؾ إلقف إٓ بذلؽ أي قيعؾؿف غقره ٓ يت ون اهلل، فالذي يتعؾؿف أوالجـ مـ د

 ،ٓ باطتؼاد حؾفاو ،يعؾؿفا غقره ٓ لؾحؽؿ هباواكقـ قبالشرك بخلف مـ يتعؾؿ الؼ

 .شرطل كؿا تؼدم ولؽـ لغرض مباح أو

لقعقـ غقره  ولقحؽؿ هبا أ :ىل تدريسفاقيت واكقـ أقمـ يدرس الؼ :ايكشِ ايجاْٞ

حب  وى أقلؽـ محؾف الفو ،ف بتحريؿ الحؽؿ بغقر ما أكزل اهللإيؿاكطىل ذلؽ مع 

 ،فسؼوضؾؿ وفقفؿ كػر و ،الؿال طىل ذلؽ. فلصحاب هذا الؼسؿ ٓ شؽ فساق

هذا و ،ن بف مـ دائرة اإلسلمقفسؼ أصغر ٓ يخرجوضؾؿ أصغر ولؽـف كػر أصغر 

 ،مجاهدوططاء وس وصاول ابـ طباس قق قهو ،ف بقـ أهؾ العؾؿوالؿعر قل هقؼال

 ،غقرهؿوالؼرصبل وي قالبغوالخؾػ كؿا ذكر الحافظ ابـ كثقر ومجع مـ السؾػ و

لؾشقخ طبد الؾطقػ بـ طبد و اٌصالجيف كتاب  ابـ الؼقؿ اإلمامذكر معـاه و

ة يف الؿجؾد الثالث مـ طقرسالة جقدة يف هذه الؿسللة مطب الرمحـ بـ حسـ

 .ىل(و) الرسائؾ إ طةقمجؿ

ع قققيخشك طؾقفؿ مـ الو ،ٓ شؽ أن أصحاب هذا الؼسؿ طىل خطر طظقؿو

 ،رقأمثالفؿ مـ الػساق فػقفا خلف مشفوأما صحة الصلة خؾػفؿ  ،يف الردة

إضفر مـ إدلة الشرطقة صحتفا خؾػ مجقع الػساق الذيـ مل يصؾ فسؼفؿ إىل و

اختقار شقخ اإلسلم ابـ ول جؿ غػقر مـ أهؾ العؾؿ قق قهو ،ر إكبرحد الؽػ

 .تقؿقة

 ،ىل تدريسفا مستحل لؾحؽؿ هباقيت وأ ،اكقـقمـ يدرس الؼ :ايكشِ ايجايح

ففذا الؼسؿ كافر بنمجاع الؿسؾؿقـ  :أم مل يعتؼد ذلؽ ،اء اطتؼد أن الشريعة أفضؾقس

ن قضعقة الؿخالػة لشريعة اهلل يؽقالاكقـ قٕكف باستحللف الحؽؿ بالؼ :كػرا أكبر
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ن يف حؽؿ مـ استحؾ الزكا قرة أكف محرم فقؽولضرامستحل لؿا طؾؿ مـ الديـ ب

طاكد و ،لفقرسون قد كذب اهلل قٕكف هبذا آستحلل يؽو ،مهاقكحوالخؿر و

حرم  وقد أمجع طؾؿاء اإلسلم طىل كػر مـ استحؾ ما حرمف اهلل أو ،السـةوالؽتاب 

مـ تلمؾ كلم العؾؿاء يف مجقع ورة، وم مـ الديـ بالضرقمعؾ قهلل مؿا هما أحؾف ا

 الؿذاهب إربعة يف باب حؽؿ الؿرتد اتضح لف ما ذكركا .

الؿدخؾ إلقفا  وضعقة، أقاكقـ القن بعض الؼقٓ شؽ أن الطؾبة الذيـ يدرسو

ا بؿا خالػ قن بذلؽ أن يحؽؿويف معفد اإلدارة ٓ يؼصد ويف معفد الؼضاء أ

بقـ أحؽام وا بقـفا قيؼاركوها قأريد مـفؿ أن يعرف وا أوإكؿا أرادو ،اهلل مـفا رعش

اكقـ قا بذلؽ فضؾ أحؽام الشريعة طىل أحؽام الؼقالشريعة اإلسلمقة لقعرف

ائد أخرى تعقـفؿ طىل الؿزيد مـ قن مـ هذه الدراسة فوقد يستػقدو ،ضعقةقال

 آصؿئـان إىل طدالتفا .والتػؼف يف الشريعة 

جد مـ بقـفؿ مـ يؼصد بتعؾؿفا الحؽؿ هبا بدٓ مـ قفرضـا أكف قد ي قلو

يستبقح ذلؽ، مل يجز أن يحؽؿ طىل الباققـ بحؽؿف: ٕن اهلل والشريعة اإلسلمقة 

ٓ جيـل » :ملسو هيلع هللا ىلصل الـبل قيؼو {><9}األىعام: [ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ :لقسبحاكف يؼ

  .(1)«جان إٓ طؾك كػسف

الحؽؿ بعدم صحة وريـ قبؿا ذكركا يتضح أن الؼدح يف إمامة الطؾبة الؿذكو

لقس لف أصؾ يرجع و ،ٓ يؼره أهؾ العؾؿو ،الصلة خؾػفؿ أمر ٓ تؼره الشريعة

 ه.اإلقف

 (: 5/155) اٖوع فراىجمّكام يف قال و

أكف وؽؿ بؿا أكزل اهلل، يعؾؿ أكف يجب طؾقف الح قهو اهلل، مـ حؽؿ بغقر ما أكزل

ز قأكف يجورأى أكف ٓ حرج طؾقف يف ذلؽ، ولؽـ استباح هذا إمر، و ،خالػ الشرع

  ( مـ حديث طؿرو بـ إحقص الجشؿل 37162(، وابـ أبل شقبة )16964أخرجف أمحد ) (1)

 .وهق حديث صحقح بشقاهده
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كافر كػرا أكبر طـد مجقع العؾؿاء: كالحؽؿ  قفف :لف أن يحؽؿ بغقر شريعة اهلل

غقرهؿ مؿـ  وأ ،دقالقف وأ ،ضعفا الرجال مـ الـصارىوضعقة التل قاكقـ القبالؼ

ي وزطؿ أهنا تسا وزطؿ أهنا أفضؾ مـ حؽؿ اهلل، أ وحؽؿ هبا، أز القزطؿ أكف يج

اكقـ قإن شاء حؽؿ بالؼوالسـة، وأن اإلكسان مخقر إن شاء حؽؿ بالؼرآن وحؽؿ اهلل، 

 ضعقة ... مـ اطتؼد هذا كػر بنمجاع العؾؿاء كؿا تؼدم . قال

 يعؾؿ أكف طاص هلل قهو ،لحظ طاجؾ وى أقأما مـ حؽؿ بغقر ما أكزل اهلل لفو

ٓ  فنكف :اجب طؾقف الحؽؿ بشرع اهللقأن الوأكف فعؾ مـؽرا طظقؿا، ولف، قلرسو

كػرا أصغر، ومعصقة كبقرة ويؽػر بذلؽ الؽػر إكبر، لؽـف قد أتك مـؽرا طظقؿا 

قد ارتؽب بذلؽ كػرا و ،غقرمها مـ أهؾ العؾؿومجاهد وكؿا قال ذلؽ ابـ طباس 

 لقهذا قوالؽػر إكبر،  قلقس هون فسؼ، وفسؼا دون ضؾؿ، وضؾؿا دون كػر، ود

قال و ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ :قد قال اهلل سبحاكفو ،الجؿاطةوأهؾ السـة 

 ې﴿ {>>}ادائدة: [ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :تعاىل

 ڃ ڄ﴿ ،{=>}ادائدة: [ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 :جؾوقال طز و ،{?>}ادائدة: [ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻﴿

 .{=<}النساء: [       

 جب يئ ىئ مئ﴿ ،{8=}ادائدة: [ حئ جئ ی ی﴿ :جؾوقال طز و  

اجب قال قهو ،أحسـ إحؽام قفحؽؿ اهلل ه ،{8=}ادائدة: [ مب خب حب

لؽـ وصلح العامل كؾف، وأجؾ وسعادهتا يف العاجؾ وبف صلح إمة و ،آتباع

ة إٓ باهلل العظ ق قٓول قٓ حو ،اهلل الؿستعانو. أكثر الخؾؼ يف غػؾة طـ هذا

 هاالعظقؿ .
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 ضع١ٝٛاْني ايٛيًتخانِ إىل ايك حهِ املططس 2 
 ( ما كصف:71/714)اإلمام ابـ باز  يوفراجمّىع يف 

 . ع. م. سؾؿف اهلل. همـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إىل حضرة إخ الؿؽرم 

 بعد:و ،بركاتفورمحة اهلل وسلم طؾقؽؿ 

 (2151)اإلفتاء برقؿ وث العؾؿقة قلؿؼقد بندارة البحفلشقر إىل استػتائؽ ا

الذي تسلل فقف طـ حؽؿ الؿتحاكؿ إىل مـ يحؽؿ  (هـ1497\6\6)تاريخ و

ٓ وضعقة قاكقـ القكاكت الؿحاكؿ يف بؾده كؾفا تحؽؿ بالؼإذا  ضعقةقاكقـ القبالؼ

 ن كافرا .قتحاكؿ إلقفا هؾ يؽإذا  ل إىل حؼف إٓقصقيستطقع ال

لؽـ لقس لف أن يتحاكؿ إلقفؿ و ،ن كافراقاضطر إىل ذلؽ ٓ يؽإذا  بلكف :أفقدكو

لقس لف أن يلخذ و ،ل طىل حؼف إٓ بذلؽقمل يتقسر لف الحصإذا  :رةوإٓ طـد الضر

 خلف ما يحؾف الشرع الؿطفر.

 بركاتف.ورمحة اهلل والسلم طؾقؽؿ وفؼ اهلل الجؿقع لؿا فقف رضاه و

 .اإلرشادوة قالدطواإلفتاء وؾؿقة الع ثقالرئقس العام إلدارات البح

ايٛدد تكدِٜ ايعكٌ ٚايكٝاض ٚايرٚم ٚاملعازض١ يًٓصٛص ايظسع١ٝ ب َشأي١: 3
 ؟ٚايشٝاسات

 (:7/68) ِذاسض اٌساٌىٌنيف قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

َِٔىاٍع َشُحَشال ِػٔرَشاُضاالَو ٌََح َأ ٕٖاِط ٔفٍ َساِس َُ، اٌ َِّؼُصى ٌْ ِٓ َوا َِ ُٗ َّ ُٗ َػَص  اٌَّ

 .َِٕهأِ

ُِٛع َّ ٍُاأَل اي ْطتَِراُض  :َّ
ِ

َبفِ  َوِصَػاتِفِ  َأْسَؿائِفِ  َطَؾك آ تِل اْلَباصَِؾِة، بِالشُّ قَفا الَّ  ُيَسؿِّ

ٌت  اْلَحِؼقَؼةِ  فِل َوِهَل . َطْؼؾِقَّةً  َقَقاصِعَ  َأْرَباُبَفا َٓ ٌت  َجْفؾِقٌَّة، َخَقا َٓ  اْطَتَرُضقا ِذْهـِقٌَّة، َوُمَحا

 .َطَؾْقفِ  بَِفا َوَحَؽُؿقا. َوَجؾَّ  َطزَّ  َوِصَػاتِفِ  َؿائِفِ َأْس  َطَؾك بَِفا
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َفا َوَكَػْقا ََجؾِّ

ِ
 بَِفا َوَواَلْقا َكَػاُه، َما َوَأْثبَُتقا. ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُلفُ  َلفُ  َوَأْثَبَتفُ  لِـَْػِسِف، َأْثَبَتفُ  َما ٕ

ُفقا. َأْولَِقاَءهُ  بَِفا َوَطاَدْوا. َأْطَداَءهُ  ـْ  ؿَ اْلَؽؾِ  بَِفا َوَحرَّ  َكثِقًرا َكِصقًبا بَِفا َوَكُسقا. َمَقاِضِعفِ  َط

ا ُروا مِؿَّ  .َفِرُحقنَ  َلَدْيِفؿْ  بَِؿا ِحْزٍب  ُكؾُّ  ُزُبًرا، َبْقـَُفؿْ  َأْمَرُهؿْ  َلَفا َوَتَؼطَُّعقا بِفِ  ُذكِّ

ـْ  َواْلَعاِصؿُ  ْطتَِراضِ  َهَذا مِ
ِ

 َلفُ  اْلَؼْؾُب  َسؾَّؿَ  َفنَِذا. لِْؾَقْحِل  اْلَؿْحُض  التَّْسؾِقؿُ  آ

ةَ  َرَأى فُ  بِِف، َجاءَ  َما ِصحَّ ْؿعُ  َلفُ  َفاْجَتَؿعَ . َواْلِػْطَرةِ  اْلَعْؼؾِ  بَِصِريِح  اْلَحؼُّ  َوَأكَّ  َواْلَعْؼُؾ  السَّ

يَؿانِ  َأْكَؿُؾ  َوَهَذا. َواْلِػْطَرةُ  ـِ  َلْقَس . اإْلِ ـَ  َقائِؿٌ  اْلَحْرُب  َكَؿ  .َوفِْطَرتِفِ  َوَطْؼؾِفِ  َسْؿِعفِ  َبْق

ُِٛع َّ ْطتَِراُض  :ايجَّاِْٞ اي
ِ

ْطتَِراضِ  َهَذا َوَأْهُؾ . َوَأْمِرهِ  َشْرِطفِ  َطَؾك آ
ِ

 :َأْكَقاعٍ  َثَلَثةُ  آ

ـَةِ  َوَأْققَِستِِفْؿ، بِآَرائِِفؿْ  َطَؾْقفِ  اْلُؿْعَتِرُضقنَ  :َأَحُدَها مَ  َما َتْحؾِقَؾ  اْلُؿَتَضؿِّ  الؾَّفُ  َحرَّ

 َوإِْبَطاَل  َأْسَؼَطُف، َما َوإِيَجاَب  َأْوَجَبُف، َما َوإِْسَؼاطَ  َأَباَحُف، َما ْحِريؿَ َوتَ  َوَتَعاَلك، ُسْبَحاَكفُ 

َحُف، َما  َأْصَؾَؼُف، َما َوَتْؼقِقدَ  اْطتََبَرُه، َما َوإِْلَغاءَ  َأْلَغاُه، َما َواْطتَِبارَ  َأْبَطَؾُف، َما َوَتْصِحقَح  َصحَّ

 .َققََّدهُ  َما َوإِْصَلَق 

َراءُ  َل هِ  َوَهِذهِ  ْٔ َْققَِسةُ  ا ْٕ تِل َوا َػَؼ  الَّ َؾُػ  اتَّ َفا، َطَؾك َقاصَِبةً  السَّ . مِـَْفا َوالتَّْحِذيرِ  َذمِّ

ـْ  َأْصَحابَِفا َطَؾك َوَصاُحقا َْرضِ  َأْقَطارِ  مِ ْٕ ُروا. ا  .َطـُْفؿْ  َوَكَػُروا مِـُْفْؿ، َوَحذَّ

ْطتَِراُض  :الثَّاكِل الـَّْقعُ 
ِ

يَؿانِ  َحَؼائِِؼ  َطَؾك آ ْرعِ  اإْلِ َْذَواِق  َوالشَّ ْٕ  َواْلَؿَقاِجقدِ  بِا

ِت، َٓ ْقَطاكِقَِّة، اْلَباصَِؾةِ  َواْلُؽُشقَفاِت  َواْلَخَقا ـَةِ  الشَّ ـٍ  َشَرعَ  اْلُؿتََضؿِّ  الؾَُّف، بِفِ  َيْلَذنْ  َلؿْ  ِدي

ِذي ِديـِفِ  َوإِْبَطاَل  َض  َرُسقلِِف، لَِسانِ  َطَؾك َشَرَطفُ  الَّ يَؿانِ  َحَؼائِِؼ  ـْ طَ  َوالتََّعقُّ  بُِخَدعِ  اإْلِ

ْقَطانِ   .اْلَجاِهَؾةِ  الـُُّػقسِ  َوُحُظقظِ  الشَّ

، فِقفِ  ُهؿْ  َما َوُكؾُّ . اْلُحُظقظِ  َأْهؾِ  َطَؾك ُيـْؽُِرونَ  َأْرَباَبَفا َأنَّ  َواْلَعَجُب  َـّ  َفَحظٌّ
 َوَلؽِ

ـٌ  َحظَُّفؿْ  ْطَرا الؾَِّف، ُمَرادِ  ُمَخاَلَػةَ  ُمَتَضؿِّ ـْ  َض َواإْلِ . الؾَّفِ  إَِلك ُقْرَبةٌ  َأكَّفُ  َواْطتَِؼادَ  ِديـِِف، َط

ـَ  ـْ  َهَذا َفَلْي َفَقاِت، َأْصَحاِب  ُحُظقظِ  مِ ـَ  الشَّ َفا، اْلُؿْعَتِرفِق ـَ  بَِذمِّ  مِـَْفا، اْلُؿْسَتْغِػِري

ـَ  ي ؟ ُمـَافَِقةٌ  َوَأكََّفا َوَطْقبِِفْؿ، بِـَْؼِصِفؿْ  اْلُؿِؼرِّ ـِ ي  لِؾدِّ

ءِ  َٓ ُمقَها ِديـًا، اتََّخُذوَها ُحُظقظٍ  فِل َوَهُم  بَِفا َواْغَتاُلقا. َوِديـِفِ  الؾَّفِ  َشْرعِ  َطَؾك َوَقدَّ

ـْ  َواْقَتَطُعقَها. اْلُؼُؾقَب  ـْ  َفَتَقلَّدَ . الؾَّفِ  َصِريِؼ  َط ـَ  َوآَراءِ  ُأوَلئَِؽ، َمْعُؼقلِ  مِ َخِري ْٔ  ا
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ءِ َهمُ  َوَأْذَواِق  اْلَباصَِؾِة، َوَأْققَِستِِفؿُ   َقَقاِطدِ  َوَهْدمُ  اْلُقُجقِد، َوَفَسادُ  اْلَعاَلِؿ، َخَراُب  َٓ

، ـِ ي َْمرُ  َوَتَػاَقؿَ  الدِّ ْٕ َٓ  :َوَكادَ  ا ـَ  الؾَّفَ  َأنَّ  َلْق ـْ  بِفِ  َيُؼقمُ  َيَزاُل  َٓ  َأكَّفُ  َضِؿ ـُ  َيْحَػُظُف، َم  َوُيَبقِّ

ـْ  َوَيْحِؿقفِ  َمَعالَِؿُف، ـْ  َكْقدِ  مِ  .َيؽِقدُ  َم

ْطتَِراُض  :الثَّالُِث  عُ الـَّْق 
ِ

َقاَساِت  َذلَِؽ  َطَؾك آ تِل اْلَجائَِرِة، بِالسِّ َْرَباِب  الَّ
ِ

ٕ 

َياِت  َٓ تِل اْلِق ُمقَها الَّ ـَ  بَِفا َوَحَؽُؿقا. َوَرُسقلِفِ  الؾَّفِ  ُحْؽؿِ  َطَؾك َقدَّ  َلَفا َوَططَُّؾقا ِطَباِدِه، َبْق

 .َوُحُدوَدهُ  َوَطَدَلفُ  َشْرَطفُ  َوبَِفا

ُلقنَ  َؼاَل فَ  َوَّ ْٕ ُفَؿا َوالـَّْؼُؾ  اْلَعْؼُؾ  َتَعاَرَض  إَِذا: ا ُم؟ َأيُّ ْمـَا:  ُيَؼدَّ  .اْلَعْؼَؾ  َقدَّ

َخُرونَ  َوَقاَل  ْٔ ََثرُ  َتَعاَرَض  إَِذا: ا ْٕ ْمـَا: َواْلِؼَقاُس  ا  .اْلِؼقَاَس  َقدَّ

ْوِق  َأْصَحاُب  َوَقاَل  ْوُق  َض َتَعارَ  إَِذا: َواْلَقْجدِ  َواْلَؽْشِػ  الذَّ  َواْلَقْجدُ  الذَّ

ْرعِ  َوَضاِهرُ  َواْلَؽْشُػ  ْمـَا: الشَّ ْوَق  َقدَّ  .َواْلَؽْشَػ  َواْلَقْجدَ  الذَّ

َقاَسةِ  َأْصَحاُب  َوَقاَل  َقاَسةُ  َتَعاَرَضِت  إَِذا: السِّ ْرُع، السِّ ْمـَا َوالشَّ َقاَسةَ  َقدَّ  .السِّ

ـِ  ُقَباَلةَ  َصائَِػةٍ  ُكؾُّ  َفَجَعَؾْت   .إَِلْقفِ  َيَتَحاَكُؿقنَ  َصاُغقًتا َوَشْرِطفِ  الؾَّفِ  ِدي

ءِ  َٓ َخُرونَ . اْلَعْؼُؾ  َوَلـَا الـَّْؼُؾ  َلُؽؿُ : َيُؼقُلقنَ  َفَفُم ْٔ  آَثارٍ  َأْصَحاُب  َأْكُتؿْ : َيُؼقُلقنَ  َوا

ـُ  ،َوَأْخَبارٍ   الظَّاِهِر، َأْرَباُب  َأْكُتؿْ : َيُؼقُلقنَ  َوُأوَلئَِؽ . َوَأْفَؽارٍ  َوآَراءٍ  َأْققَِسةٍ  َأْصَحاُب  َوَكْح

ـُ  َخُرونَ . اْلَحَؼائِِؼ  َأْهُؾ  َوَكْح ْٔ ْرعُ  َلُؽؿُ : َيُؼقُلقنَ  َوا َقاَسةُ  َوَلـَا الشَّ ـْ  َلَفا فِقَا. السِّ  َبؾِقٍَّة، مِ

ْت  ةٍ  َفَلْطَؿْت، َطؿَّ ْت، َرَمْت  َوَرِزيَّ  َقْؾٍب  ُكؾُّ  َفَلَجاَبَفا اْلُؼُؾقَب  َدَطِت  َوفِْتـَةٍ  َفَلَصؿَّ

ْت . َطَصَػْت  َوَأْهِقَيةٍ  ُتقٍن،َمػْ  َذاُن، مِـَْفا َفُصؿَّ ْٔ  - َلَفا ُططَِّؾْت . اْلُعُققنُ  مِـَْفا َوَطِؿقَْت  ا

َْحَؽامِ  َمَعالِؿُ  - َوالؾَّفِ  ْٕ ْكَرامِ  اْلَجَللِ  ِذي ِصَػاُت  َلَفا ُكِػَقْت  َكَؿا. ا  ُكؾُّ  َواْسَتـَدَ . َواإْلِ

ـَ  الؾَّفِ  َطَؾك َوَحَؽُؿقا اِئِفْؿ،آرَ  َوُضُؾَؿاِت  ُضْؾؿِ  إَِلك َقْقمٍ  تِِفؿُ  ِطَباِدهِ  َوَبْق َٓ  اْلَػاِسَدةِ  بَِؿَؼا

َْجؾَِفا َوَصارَ . َوَأْهَقائِِفؿْ 
ِ

ـُ  َوَتْلِويٍؾ، َتْحِريٍػ  لُِؽؾِّ  ُطْرَضةً  اْلَقْحُل  ٕ ي  َطَؾك َوْقًػا َوالدِّ

 .َوَتْبِديؾٍ  إِْفَسادٍ  ُكؾِّ 

ُِٛع َّ ْطتَِراُض  :ايجايح اي
ِ

الِ  اْطتَِراُض  َوَهَذا. َوَقَدِرهِ  َوَقَضائِفِ  َأْفَعالِفِ  َطَؾك آ . اْلُجفَّ

ـَ  َما َوُهقَ  ، َجؾِلٍّ  َبْق  .ُتْحَصك َٓ  َأْكَقاعٌ  َوُهقَ  َوَخِػلٍّ
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ك َسَرَيانَ  الـُُّػقسِ  فِل َسارٍ  َوُهقَ  َؾ  َوَلقْ . اْلَؿْحُؿقمِ  َبَدنِ  فِل اْلُحؿَّ  َكَلَمفُ  اْلَعْبدُ  َتَلمَّ

 َقَدرِ  َطَؾك ُمْعَتِرَضةٍ  َكْػسٍ  َفُؽؾُّ  َطَقاًكا، َقْؾبِفِ  فِل َذلَِؽ  َلَرَأى َوَأْحَقاَلُف، َوإَِراَدَتفُ  ْمـَِقَتفُ َوأُ 

َّٓ  َوَأْفَعالِِف، َوَقْسِؿفِ  الؾَّفِ  تِل اْلَؿْعِرَفةِ  َحؼَّ  َوَطَرَفتْفُ  إَِلْقِف، اْصَؿَلكَّْت  َقدِ  َكْػًسا إِ ـُ  الَّ  ُيْؿؽِ

َفا َفتِْؾَؽ . إَِلْقَفا َبَشرِ الْ  ُوُصقُل  ْكِؼَقادُ  التَّْسؾِقؿُ  َحظُّ
ِ

َضا. َوآ َضاءِ  ُكؾُّ  َوالرِّ  ها.الرِّ
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 (:1/94) اب اٌىايفىاجلكام يف قال 

بِقُف اْلَؿْخُؾقِق بِِف، َهَذا ُهَق التَّْشبِقُف فِل َوَتْش  ،ُهَق التََّشبُُّف بِاْلَخالِِؼ  َدٔمَُمُح اٌشِِّشٔن:

ُف بَِفا َكْػَسُف، َوَوَصَػُف بَِفا َرُسقُلُف،  تِل َوَصَػ الؾَّ َٓ إِْثَباُت ِصَػاِت اْلَؽَؿاِل الَّ اْلَحِؼقَؼِة، 

ُف َقَؾَبفُ  :ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َكَؽَس الؾَّ َْمَر َم ْٕ بَِؽْسبِِف، َوَجَعَؾ َوَأْرَكَسُف  ،َوَأْطَؿك َبِصقَرَتفُ  ،َفَعَؽَس ا

َوالتَّْشبِقَف َتْعظِقًؿا َوَصاَطًة، َفاْلُؿْشِرُك ُمَشبٌِّف لِْؾَؿْخُؾقِق بِاْلَخالِِؼ فِل  ،التَّْقِحقَد َتْشبِقًفا

َلِفقَِّة.  َخَصائِِص اإْلِ

رِّ َوالـَّْػِع َواْلَعَطاءِ  َد بِِؿْؾِؽ الضُّ َلِفقَِّة التََّػرُّ ـْ َخَصائِِص اإْلِ
َواْلَؿـِْع، َوَذلَِؽ  َفنِنَّ مِ

َؼ َذلَِؽ بَِؿْخُؾقٍق  ـْ َطؾَّ ِؾ بِِف َوْحَدُه، َفَؿ َجاِء َوالتََّقكُّ َطاِء َواْلَخْقِف َوالرَّ ُيقِجُب َتْعؾِقَؼ الدُّ

َٓ َحقَ  ،َفَؼْد َشبََّفُف بِاْلَخالِِؼ  َٓ َمْقًتا َو َٓ َكْػًعا، َو ا َو َٓ َيْؿؾُِؽ لِـَْػِسِف َضرًّ ـْ  َٓ َوَجَعَؾ َم اًة َو

ـْ َغْقِرهِ  َفا بَِقَدْيِف، َوَمْرِجُعَفا  ُكُشقًرا، َفْضًل َط ُُمقِر ُكؾِّ ْٕ ُة ا َْمُر ُكؾُُّف، َفَلِزمَّ ْٕ ـْ َلُف ا َشبِقًفا بَِؿ

َٓ ُمْعطَِل لَِؿا َمـََع،  َٓ َماكَِع لَِؿا َأْطَطك، َو  ، ـْ َبْؾ إَِذا إَِلْقِف، َفَؿا َشاَء َكاَن َوَما َلْؿ َيَشْل َلْؿ َيُؽ

 َفَتَح لَِعْبِدِه َباَب َرْحَؿتِِف َلْؿ ُيْؿِسْؽَفا َأَحٌد، َوإِْن َأْمَسَؽَفا َطـُْف َلْؿ ُيْرِسْؾَفا إَِلْقِف َأَحٌد.

ـْ َأْقَبِح التَّْشبِقِف: اِت. َفِؿ اِت بِاْلَؼاِدِر اْلَغـِلِّ بِالذَّ  َتْشبِقُف َهَذا اْلَعاِجِز اْلَػِؼقِر بِالذَّ

ـْ َخَص 
َٓ َكْؼَص فِقِف َومِ ِذي  ـْ َجِؿقِع اْلُقُجقِه الَّ

َلِفقَِّة: اْلَؽَؿاُل اْلُؿْطَؾُؼ مِ ائِِص اإْلِ

َفا َلُف َوْحَدُه، َوالتَّْعظِقُؿ  ـَ اْلُقُجقِه، َوَذلَِؽ ُيقِجُب َأْن َتُؽقَن اْلِعَباَدُة ُكؾُّ
بَِقْجٍف مِ

َجاءُ  َطاُء َوالرَّ ْجَلُل َواْلَخْشَقُة َوالدُّ ْستَِعاَكُة، َوَغاَيُة  َواإْلِ
ِ

ُؾ َوآ َكاَبُة َوالتَّْقَبُة َوالتََّقكُّ َواإْلِ

لِّ َمَع َغاَيِة اْلُحبِّ  ُكؾُّ َذلَِؽ َيِجُب َطْؼًل َوَشْرًطا َوفِْطَرًة َأْن َيُؽقَن َلُف َوْحَدُه،  -الذُّ

ـْ َذلَِؽ لَِغْقِرِه َفَؼْد َشبََّف َوَيْؿَتـُِع َطْؼًل َوَشْرًطا َوفِْطَرًة َأْن َيُؽقَن لَِغْقِرِه، َفؿَ 
ـْ َجَعَؾ َشْقًئا مِ

َٓ كِدَّ َلُف، َوَذلَِؽ َأْقَبُح التَّْشبِقِف َوَأْبَطُؾُف، َولِِشدَّ  َٓ َمثِقَؾ َو َٓ َشبِقَف َلُف َو ـْ  ةِ َذلَِؽ اْلَغقَْر بَِؿ
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ْؾِؿ َأْخَبَر ُسْبَحاَكُف ِطَباَدهُ  ـِِف َغاَيَة الظُّ ُف َكَتَب َطَؾك َكْػِسِف  ُقْبِحِف َوَتَضؿُّ َٓ َيْغِػُرُه، َمَع َأكَّ ُف  َأكَّ

ْحَؿَة.  الرَّ

َٓ قَِقاَم َلَفا بُِدوكِِفَؿا:  ـِ  تِل َقاَمْت َطَؾك َساَقْق ُة الَّ َلِفقَِّة: اْلُعبُقِديَّ ـْ َخَصائِِص اإْلِ
َومِ

ةِ  . َهَذا َتَؿاُم اْلُعُبقِديَّ لِّ ، َمَع َغاَيِة الذُّ ، َوَتَػاُوُت َمـَاِزِل اْلَخْؾِؼ فِقَفا بَِحَسِب َغاَيِة اْلُحبِّ

. ـِ َْصَؾْق ْٕ ـِ ا  َتَػاُوتِِفْؿ فِل َهَذْي

ِف، َوَهَذا  ِف َفَؼْد َشبََّفُف بِِف فِل َخالِِص َحؼِّ ُف َوُخُضقَطُف لَِغْقِر الؾَّ ـْ َأْطَطك ُحبَُّف َوُذلَّ َفَؿ

ـَ ا
ـَ اْلُؿَحاِل َأْن َتِجلَء بِِف َشِريَعٌة مِ

َرائِِع، َوُقْبُحُف ُمْسَتِؼرٌّ فِل ُكؾِّ فِْطَرٍة َوَطْؼٍؾ، مِ لشَّ

ـْ َغقََّرِت 
ـُ فَِطَر اْلَخْؾِؼ َوُطُؼقَلُفْؿ َوَأْفَسَدْتَفا َطَؾْقِفْؿ، َواْجَتاَلْتُفْؿ َطـَْفا،  َوَلؽِ َقاصِق الشَّ

ِف اْلحُ  ـَ الؾَّ
ـْ َسَبَؼْت َلُف مِ ُوَلك َم ْٕ ْسـَك، َفَلْرَسَؾ إَِلْقِفْؿ ُرُسَؾُف، َوَمَضك َطَؾك اْلِػْطَرِة ا

َوَأْكَزَل َطَؾْقِفْؿ ُكتَُبُف بَِؿا ُيَقافُِؼ فَِطَرُهْؿ َوُطُؼقَلُفْؿ، َفاْزَداُدوا بَِذلَِؽ ُكقًرا َطَؾك ُكقٍر، 

 .{=;}النور: [ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ]

ـْ َسَجدَ  ُجقُد، َفَؿ َلِفقَِّة السُّ ـْ َخَصائِِص اإْلِ لَِغْقِرِه َفَؼْد َشبََّف  إَِذا ُطِرَف َهَذا َفِؿ

 اْلَؿْخُؾقَق بِِف.

َِٕها: ِٔ َؾ َطَؾك َغْقِرِه َفَؼْد َشبََّفُف بِِف. َو ـْ َتَقكَّ ُؾ، َفَؿ  التََّقكُّ

َِٕها: ِٔ ـْ َتاَب لَِغقِْرِه َفَؼْد َشبََّفُف بِِف. َو  التَّْقَبُة، َفَؿ

َِٕها: ِٔ ًٓ َلفُ  َو ـْ َحَؾَػ بَِغْقِرِه َفَؼْد َشبََّفُف بِِف، َهَذا اْلَحؾُِػ بِاْسِؿِف َتْعظِقًؿا َوإِْجَل ، َفَؿ

 فِل َجاكِِب التَّْشبِقِف.

ـْ َتَعاَضَؿ َوَتَؽبََّر َوَدَطا الـَّاَس إَِلك إِْصَرائِِف فِل اْلَؿْدِح  ا فِل َجاكِِب التََّشبُِّف بِِف: َفَؿ َوَأمَّ

َجاِء، َوَتْعؾِقِؼ الْ  َؼْؾِب بِِف َخْقًفا َوَرَجاًء َواْلتَِجاًء َواْستَِعاَكًة، َوالتَّْعظِقِؿ َواْلُخُضقِع َوالرَّ

ِف َوَكاَزَطُف فِل ُرُبقبِقَّتِِف َوإَِلِفقَّتِِف، َوُهَق َحِؼقٌؼ بَِلْن ُيِفقـَُف َغاَيَة اْلَفَقانِ  ُف َفَؼْد َتَشبََّف بِالؾَّ ، َوُيِذلَّ

، َوَيْجَعَؾُف َتْحَت َأْقَداِم َخْؾِؼِف. لِّ  َغاَيَة الذُّ
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ِحقِح َطـُْف  : اْلَعَظَؿُة إَِزاِري»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل الصَّ ُف َطزَّ َوَجؾَّ ، َواْلؽِْبرَِياُء َيُؼقُل الؾَّ

ْبُتفُ  ـُْفاَم َطذَّ ـْ َكاَزَطـِل َواِحًدا ِم  .(1)«ِرَدائِل، َفَؿ

ـْ َأَشدِّ الـَّاِس َطَذاًبا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوإَِذا َكاَن 
قَرَة بَِقِدِه مِ ُر الَِّذي َيْصـَُع الصُّ اْلُؿَصقِّ

َلِفقَّةِ  ُبقبِقَِّة َواإْلِ ُـّ بِالتََّشبُِّف بِالؾَِّف فِل الرُّ قَرِة، َفَؿا الظَّ ِد الصُّ  ؟لَِتَشبُِّفِف بِالؾَِّف فِل ُمَجرَّ

ُرونَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَكَؿا َقاَل الـَّبِلُّ  ، ُيَؼاُل َلُفْؿ َأْحُققا َأَشدُّ الـَّاِس َطَذاًبا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة اْلُؿَصقِّ

 .(2)«َما َخَؾْؼُتؿْ 

َِٓوفِل  ُِ ُف َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَطـُْف  اٌٖصٔذَُذ ُف َطزَّ » َأكَّ : َقاَل الؾَّ ـْ َذَهَب  َوَجؾَّ َّ
ِ

ـْ َأْضَؾُؿ مم َوَم

ِعقَرِة َطَؾك (3)«ًة، َفْؾَقْخُؾُؼقا َشِعقَرةً َيْخُؾُؼ َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل، َفْؾَقْخُؾُؼقا َذرَّ  ِة َوالشَّ رَّ ، َفـَبََّف بِالذَّ

 َق َأْطَظُؿ مِـَْفا َوَأْكَبُر.َما هُ 

ـْ َتَشبََّف بِِف  َواْلَؿْؼُصقُد: ـْ َتَشبََّف بِِف فِل َصـَْعِة ُصقَرٍة، َفَؽْقَػ َحاُل َم َأنَّ َهَذا َحاُل َم

َٓ َيـَْبِغل إِ  ِذي  ْسِؿ الَّ
ِ

ـْ َتَشبََّف بِِف فِل آ َّٓ لِؾَِّف فِل َخَقاصِّ ُرُبقبِقَّتِِف َوإَِلِفقَّتِِف؟ َوَكَذلَِؽ َم

اِم، َوَكْحِقِه.  َوْحَدُه، َكَؿؾِِؽ اْلُؿُؾقِك، َوَحاكِِؿ اْلُحؽَّ

ـِ الـَّبِلِّ  ِحقِح َط ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َثَبَت فِل الصَّ ِف »َأكَّ ـَْد الؾَّ َْساَمِء ِط ْٕ ـََع ا  َرُجٌؾ إِنَّ َأْخ

ك َّٓ الؾَّفُ  -َأْي َمؾِِؽ اْلُؿُؾقِك  -بَِشاَهاْن َشاْه  ُيَسؿَّ َأِغقُظ َرُجٍؾ »َوفِل َلْػٍظ:  (4)«َٓ َمؾَِؽ إِ

َْماَلكِ  ْٕ ك بَِؿؾِِؽ ا ِف َرُجٌؾ ُيَسؿَّ  .(5)«َطَؾك الؾَّ

 َٓ ْسِؿ الَِّذي 
ِ

ـْ َتَشبََّف بِِف فِل آ ِف َوَغَضُبُف َطَؾك َم َّٓ َلُف، َفُفَق َفَفَذا َمْؼُت الؾَّ َيـَْبِغل إِ

اِم َوْحَدُه، َفُفَق الَِّذي َيْحُؽُؿ َطَؾك  ُسْبَحاَكُف َمؾُِؽ اْلُؿُؾقِك َوْحَدُه، َوُهَق َحاكُِؿ اْلُحؽَّ

َٓ َغْقُرُه. ِفْؿ،  اِم ُكؾِِّفْؿ، َوَيْؼِضل َطَؾْقِفْؿ ُكؾِّ  هااْلُحؽَّ

، وغقرهؿ  (، طـ أبل هريرة 4999(، وأبق داود )7382(، وأمحد )2629أخرجف مسؾؿ ) (1)

 .بللػاظ متؼاربة

 .طـ ابـ مسعقد  (2199(، ومسؾؿ )5959أخرجف البخاري ) (2)

 .( طـ أبل هريرة 2111(، ومسؾؿ )7559أخرجف البخاري ) (3)

 .( طـ أبل هريرة 2143(، ومسؾؿ )6296أخرجف البخاري ) (4)

 .( طـ أبل هريرة 2143أخرجف مسؾؿ ) (5)
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 : الط اإلسالَىٔيف هاب قد بـ طبد القال اإلمام الؿجدد حمؿ

 الط: ىالط اإلسالَ ػششج ٔىاػٍُ أْ ٔ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿قال اهلل تعاىل:  الشرك يف طبادة اهلل تعاىل، ٍ:ٚاأل

 .{@>}النساء: [ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿قال تعاىل: و

 وح لؾجـ أمـف الذبح لغقر اهلل كؿـ يذبو {:?}ادائدة: [ ڈ ڈ ڎ

 لؾؼبر.

ّكؾ قيتو ،يسللفؿ الشػاطةو ،هؿقسائط يدطوبقـ اهلل ومـ جعؾ بقـف  ايجاْٞ:

 طؾقفؿ َكَػَر إمجاًطا.

 صحح مذهبفؿ َكَػَر. وشؽ يف كػرهؿ، أ وَمـ مل ُيَؽّػر الؿشركقـ، أ ايجايح:

أن ُحْؽَؿ غقِره  وأكؿُؾ مِـ هديف، أ ملسو هيلع هللا ىلصَمـ اطتؼد أن غقر هْدي الـبل  ايسابع:

ـُ  ؾ حؽؿ الط أحس  كافٌِر. قاغقت طىل حؽؿف ففقمـ حؽؿف، كالذي يػضِّ

 َطِؿؾ بف َكَػَر. قلو ملسو هيلع هللا ىلصل قمؿا جاء بف الرس اَمـ أْبَغَض شقئً  ارتاَص:

 طؼابف، َكَػَر. واب اهلل، أقث و، أملسو هيلع هللا ىلصل قَمـ استفزأ بشلء مِـ ديـ الرس ايشادض:

گ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿لف تعاىل: قالدلقؾ قو

 .﴾گ گ گ ڳ ڳ 

الدلقؾ و رضل بف كػر، والعطػ، فؿـ فعؾف أومـف الصرف والسحر،  :ايشابع

 [ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿لف تعاىل: قق

 .{:98}البقرة:
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لف تعاىل: قالدلقؾ قو ،كتفؿ طىل الؿسؾؿقـومعاوالثامـ: ُمظاهرة الؿشركقـ 

 .{9=}ادائدة: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

كؿا  ملسو هيلع هللا ىلصج طـ شريعة محؿد وف الخرمـ اطتؼد أن بعض الـاس يسع ايتاسع:

 كافر. قسك طؾقف السلم ففقج طـ شريعة موِسع الَخِضر الخرو

لف قالدلقؾ قو ٓ يعؿؾ بف،واإلطراض طـ ديـ اهلل تعاىل ٓ يتعؾؿف  ايعاطس:

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿تعاىل: 

 .{::}السجدة: [ ٹ

ائػ، إٓ الُؿْؽَره، الخوالجاد واقض بقـ الفازل قٓ فرق يف مجقع هذه الـو

، فقـبغل لؾؿسؾؿ أن اطً ققون قمِـ أكثر ما يؽو، ان خطرً قكؾفا مـ أطظؿ ما يؽو

ألقؿ طؼابف، و ،جبات غضبفقذ باهلل مـ مقكع ،يخاف مـفا طىل كػسفويحذرها، 

 هاسؾؿ.وصحبف وآلف وصىل اهلل طىل خقر خؾؼف محؿد و

 :( 1371/  7 ) اٌشفا ترؼشَف دمىق ادلصطفًيف قال الؼاضل طقاض

ر كؾ مـ دان بغقر مؾة الؿسؾؿقـ مـ الؿؾؾ، أو  شؽ،  وقػ فقفؿ، أو ولفذا كؽػِّ

ح مذهبفؿ،  وأ اطتؼد إبطال كؾ واطتؼده، وإن أضفر مع ذلؽ اإلسلم، وصحَّ

 .ه.اكافر بنضفاره ما أضفر مـ خلف ذلؽ قاه، ففقمذهب س

 (:8/11) اٖوع فراىجمّكام يف ابـ باز  اإلمامقال 

 :ادح لسّاْىاٌمو

 ذ باهلل .قن صاحبف كافرا، كعقيبطؾفا، فقؽوقسؿ يـؼض هذه العؼقدة 

 يضعػفا .وقسؿ يـؼص هذه العؼقدة و

ا ن صاحبف كافرً قيؽويػسدها، و: الذي يبطؾفا قهويسؿك: كاقضا،  ٍ:ٚفاأل

 :ادح الؿؽػرةق: الؼقع هقهذا الـوا طـ اإلسلم، مرتدً 

 اقض .قلؾردة، هذه تسؿك: ك جبةقهل الؿواقض اإلسلم، قهل كو
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فؼد يرتد  .ن شؽاقيؽون اطتؼادا، قيؽون طؿل، قيؽوٓ، قن ققيؽ إٌالط:و

بشؽ يطرأ طؾقف، هذه  وباطتؼاد يعتؼده، أ وبعؿؾ يعؿؾف، أ وأ ،لفقل يؼقاإلكسان بؼ

قد ذكرها ويبطؾفا، وٕربعة كؾفا يليت مـفا الـاقض الذي يؼدح يف العؼقدة ر اقإم

(، فؽؾ مذهب مـ مذاهب ا: )باب حؽؿ الؿرتدا باهبقسؿوأهؾ العؾؿ يف كتبفؿ 

د يذكر وطـدما يذكر الحد -يف الغالب-قف مـ الػؼفاء ألػ كتبا ؼكؾ فوالعؾؿاء، 

يسؿك هذا: مرتدا، يعـل: أكف والذي يؽػر بعد اإلسلم،  قهو)باب حؽؿ الؿرتد(: 

خرجف  «هقمـ بدل ديـف فاقتؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصارتد طـف، قال فقف الـبل ورجع طـ ديـ اهلل 

 .(1)البخاري يف الصحقح

، ثؿ أتبعف سك إشعري إلك القؿـقبعث أبا م ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: اٌصذُذٌنيف و

ثؼ، قإذا رجؾ طـده موسادة، وألؼك لف و ما فؾام قدم طؾقف قال: اكزل. امعاذ بـ جبؾ 

فؼال  د.قفتف -ءقديـ الس-ثؿ راجع ديـف  ،فلسؾؿ ،دياققال: ما هذا؟ قال: هذا كان هي

قال: ٓ أكزل حتك يؼتؾ،  ، فؼال: اكزل.لفقرسوأكزل حتك يؼتؾ، قضاء الل  معاذ: ٓ

 .(2) «فؼتؾ سكقم قلف، ثالث مرات، فلمر بف أبقرسوقضاء الل 

تاب فنن  مل يتب، يستتابإذا  فدل ذلؽ طىل أن الؿرتد طـ اإلسلم يؼتؾ،

 :عجؾ بف إىل الـاريوضللف يؼتؾ، وأصر طىل كػره وإن مل يرجع ورجع فالحؿد هلل، و

 .«هقمـ بدل ديـف فاقتؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصلف قلؼ

 :الط اٌيت ذٕمط اإلسالَ وصًنج، ِٕهاىفإٌ

، ملسو هيلع هللا ىلصل قهؽذا سب الرسول يـؼض الديـ، قمثؾ: سب اهلل، هذا ق ٍ:ٛايسد٠ بايك

ل: إن اهلل ضامل، قالتـؼص، مثؾ أن يؼوالعقب  ولف، أقلرسوالسب هلل ويعـل: الؾعـ 

ٓ يؼدر طىل  ور، أقٓ يعؾؿ بعض إم طلوؼقر، إن اهلل جؾ إن اهلل بخقؾ، إن اهلل ف

 ردة طـ اإلسلم .وأشباهفا سب وال قر، كؾ هذه إققبعض إم

 .(،  طـ ابـ طباس 3917أخرجف البخاري ) (1)

 .(1733(، ومسؾؿ )6923أخرجف البخاري ) (2)
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ذ باهلل قكع -كافر مرتد طـ اإلسلم  قطابف بشلء فف وسبف أ وفؿـ اكتؼص اهلل أ

ر ٓ صػف بلمو وتـؼصف أ واستفزأ بف أ وسب اهلل أإذا  لقة،قهذه ردة قو -مـ ذلؽ 

قال: إن  قهؽذا لوكحـ أغـقاء، ود: إن اهلل بخقؾ، إن اهلل فؼقر قل القفقيؾقؼ، كؿا تؼ

مل يممـ وكػك صػات اهلل  ور، أقٓ يؼدر طىل بعض إم ور، أقاهلل ٓ يعؾؿ بعض إم

 الف السقئة .قن مرتدا بلققهبا، ففذا يؽ

اإلسلم، فؿـ قال: جب طؾقـا الصلة، ففذه ردة طـ ققال مثل: إن اهلل مل ي وأ

كان جاهل إذا  جب الصلة فؼد ارتد طـ اإلسلم بنمجاع الؿسؾؿقـ، إٓقإن اهلل مل ي

كان بقـ الؿسؾؿقـ، إذا  أماوأصر كػر، فنن  بعقدا طـ الؿسؾؿقـ ٓ يعرف، فقعؾؿ،

فنن  ففذه ردة، يستتاب مـفا، اجبة.قر الديـ، ثؿ قال: لقست الصلة بقيعرف أمو

م رمضان غقر ققال: ص واجبة طىل الـاس، أوقال: الزكاة غقر  وأ قتؾ،إٓ و تاب

اجب طىل الـاس، مـ قال هذه والحج مع آستطاطة غقر  واجب طىل الـاس، أو

هذه و -ذ باهلل مـ ذلؽ قكع -قتؾ إٓ و تابفنن  يستتابوالؿؼآت كػر إمجاطا، 

 لقة .قر ردة ققإم

 :َٓٗا: ايسد٠ بايفعٌٚ
لؽـ ٓ  -اجبة وإن قال: إهنا وكف ٓ يصظ قثؾ: ترك الصلة، فؽالردة الػعؾقة مو

العفد الذي بقــا »: ملسو هيلع هللا ىلصل الـبل قلؼ :ال العؾؿاءقهذه ردة طىل إصح مـ أق -يصظ 

سائل، الـوالترمذي، واه اإلمام أمحد، ور (1)«، فؿـ تركفا فؼد كػربقـفؿ الصالةو

ترك الؽػر وبقـ الشرك وبقـ الرجؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصلف ققو، صحقح ابـ ماجف بنسـادو

 .(2)فأخرجف مسؾؿ يف صحقح .«الصالة

( طـ بريدة 1979(، وابـ ماجف )463(، والـسائل )2621(، والترمذي )22937أمحد ) أخرجف (1)

 .، وإسـاده حسـ 

 .(82أخرجف مسؾؿ ) (2)
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كان ؿتػؼ طىل جللة قدره رمحف اهلل: التابعل ال -قال طبد اهلل بـ شؼقؼ العؼقظ و

اه ور .مـ إطؿال تركف كػر غقر الصلة ن شقئاوٓ ير ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب محؿد 

 ا .هل ترك الصلة طؿدً وهذه ردة فعؾقة، و إسـاده صحقح.و، الترمذي

لطخف  وقعد طؾقف مستفقـا بف، أو ،استفان بالؿصحػ الشريػ قمـ ذلؽ: لو

 .يرتد بذلؽ طـ اإلسلم فنكفصله بؼدمف يستفقـ بف، و وا، أبالـجاسة طؿدً 

 ويصظ لفؿ أ ور يتؼرب ٕهؾفا بذلؽ، أقف بالؼبقيط كفقك َٔ ايسد٠ ايفع١ًٝ:ٚ

 .لقةقالـذر لفؿ: فردة قوآستعاكة هبؿ وأما دطاؤه لفؿ  هذه ردة فعؾقة.ولؾجـ، 

بدطة قادحة يف الديـ،  قر، يؼصد بذلؽ طبادة اهلل، ففقأما مـ صاف بالؼب

مل إذا  ن بدطة قادحة يف الديـقن ردة، إكؿا يؽقٓ يؽوسائؾ الشرك، وسقؾة مـ وو

 إكؿا فعؾ ذلؽ تؼربا إىل اهلل سبحاكف جفل مـف .ويؼصد التؼرب إلقفؿ بذلؽ، 

يتؼرب لغقره سبحاكف بالذبائح، يذبح وكف يذبح لغقر اهلل، قك َٔ ايهفس ايفعًٞ:ٚ

 ور تؼربا إلقفؿ يعبدهؿ هبا، أقالبؼرة ٕصحاب الؼب والدجاجة أ والشاة أ والبعقر أ

هذا مؿا أهؾ بف لغقر اهلل، وإلقفا بذلؽ،  كب يتؼرباقلؾؽ ولؾجـ يعبدهؿ هبا، أ

اع الردة قن كػرا أكبر، كسلل اهلل العافقة مـ ذلؽ، هذه كؾفا مـ أكقيؽون مقتة، قفقؽ

 اقض طـ اإلسلم الػعؾقة .قالـو

 :َٓٗا: ايسد٠ باالعتكادٚ
ؼؾبف مل يػعؾ، بؾ بوإن مل يتؽؾؿ هبا و ،اع الردة العؼدية التل يعتؼدها بؼؾبفقمـ أكو

أكف ما  قلوأكف ضامل،  وأكف بخقؾ، أ وطل فؼقر، أواطتؼد بؼؾبف أن اهلل جؾ إذا  يعتؼد:

 بنمجاع الؿسؾؿقـ . -بؿجرد هذه العؼقدة  -مل يػعؾ شقئا، هذا كػر  قلوتؽؾؿ، 

أن كؾ ما جاء يف هذا لقس لف ور، قٓ كشوجد بعث قاطتؼد بؼؾبف أكف ٓ ي وأ

اطتؼد ذلؽ بؼؾبف إذا  ٓ حقاة أخرى،وكار،  وجد جـة أقي اطتؼد بؼؾبف أكف ٓ وحؼقؼة، أ

ن قتؽو -ذ باهلل مـ ذلؽ قكع -ردة طـ اإلسلم ومل يتؽؾؿ بشلء، هذا كػر  قلو

 ن مصقره إىل الـار بسبب هذه العؼقدة .قيؽوأطؿالف باصؾة، 



 فصل يف ذكر كواقض اإلسالم 
103 

 
أكف  ولقس بصادق، أ ملسو هيلع هللا ىلصأن محؿدا  -مل يتؽؾؿ  قلو -اطتؼد بؼؾبف  قهؽذا لو

 فنكفاطتؼد أن مسقؾؿة الؽذاب كبل صادق،  وأن بعده أكبقاء، أوإكبقاء لقس بخاتؿ 

 ن كافرا هبذه العؼقدة .قيؽ

غقرهؿ مـ إكبقاء طؾقفؿ  وطقسك، أ وسك، أقم وحا، أقاطتؼد بؼؾبف أن ك وأ

 أحدا مـفؿ، هذا ردة طـ اإلسلم . ون أقالسلم أهنؿ كاذب

 وغقرهؿ مـ الـاس، أ وكإكبقاء أ اطتؼد أكف ٓ بلس أن يدطك مع اهلل غقره وأ

اطتؼد بؼؾبف ذلؽ صار مرتدا طـ اإلسلم: ٕن اهلل إذا  غقرها، واكب أقالؽوالشؿس 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ل: قتعاىل يؼ

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿قال سبحاكف: و ،{:<}احلج: [ ﮳

قال: و ،{=}الفاحتة: [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿قال: و {;<9}البقرة: [ حب

 ڭ ڭ ڭ ڭ﴿قال: و ،{;:}اإلرساء: [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿

 ﮲ ۓ ۓ ے﴿قال سبحاكف: و {>9}غافر: [ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 {=<}الزمر: [ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 أيات يف هذا الؿعـك كثقرة .و

شجر،  وكبل، أ وز أن يعبد مع اهلل غقره: مـ مؾؽ، أقاطتؼد أكف يج وفؿـ زطؿ أ

ل قل بؾساكف ذلؽ صار كافرا بالؼقاوإذا كطؼ وكافر،  قغقر ذلؽ فف وجـ، أ وأ

ل قاستغاث بغقر اهلل صار كافرا بالؼودطا غقر اهلل وإن فعؾ ذلؽ والعؼقدة مجقعا، و

 العؼقدة مجقعا، كسلل اهلل العافقة مـ ذلؽ .والعؿؾ و

م يف كثقر مـ إمصار مـ دطاء قر الققمؿا يدخؾ يف هذا: ما يػعؾف طباد الؼبو

ل بعضفؿ: يا سقدي، الؿدد قؾب الؿدد مـفؿ، فقؼصوآستغاثة هبؿ، وات، قإم

أصؾح ورد غائبل، وارك، اشػ مريضل، قث، أكا بجقث الغقالؿدد، يا سقدي، الغ

 قؾبل .
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ا اهلل قهنؿ هذا السمال، كسقيسللولقاء، وهنؿ: إقات الذيـ يسؿقن إمقيخاصب

 . فعظوطؼدي ول قففذا كػر ق -تعاىل اهلل طـ ذلؽ  -ا معف غقره قأشركو

ل اهلل، قيف أمصار متباطدة: يا رسوبعضفؿ يـادي مـ مؽان بعقد و

ل اهلل، اشػ مريضل، يا قل طـد قبره: يا رسقبعضفؿ يؼوهذا،  قكحواكصرين...

ل اهلل، الؿدد الؿدد، اكصركا طىل أطدائـا، أكت تعؾؿ ما كحـ فقف، اكصركا طىل قرس

 أطدائـا .

قب إٓ اهلل سبحاكف، هذا مـ الشرك إذ ٓ يعؾؿ الغ :ٓ يعؾؿ الغقب ملسو هيلع هللا ىلصل قالرسو

لقا قأكف ٓ بلس بف صار شركا قوإذا اطتؼد مع ذلؽ أن هذا جائز، والعؿظ، ول قالؼ

 طؼديا، كسلل اهلل العافقة مـ ذلؽ .وفعؾقا و

اقعا يف واقعا يف هذه البلد، كان وكان وبؾدان كثقرة، ول واقع يف دوهذا و

هاب رمحف اهلل، فؼد كاكت قخ محؿد بـ طبد الة الشققالدرطقة قبؾ ققام دطوالرياض 

أكاس يؼال: ون اهلل، وغقرمها، أشجار تعبد مـ دوالدرطقة ولفؿ آلفة يف الرياض 

 ر تعبد مع اهلل .ققبوهنؿ مع اهلل، ولقاء يعبدوإهنؿ مـ إ

ب الردة ودا يف الجبقؾة حقث قتؾ يف حرقجقم كان قبر زيد بـ الخطاب و

م قكسل القون اهلل حتك هدم ذلؽ الؼبر، ويعبد مـ د أيام مسقؾؿة، كان قبره

طـ وجزاه طـا وحف وة الشقخ محؿد، قدس اهلل رقهلل، بلسباب دط الحؿدو

 .الؿسؾؿقـ أفضؾ الجزاء

ة قدطوآطتؼادات الباصؾة، والحجاز مـ الشرك العظقؿ وقد كان يف كجد و

يف هاب قالٓ يحصك، فؾؿا جاء الشقخ محؿد بـ طبد واهلل ما ٓ يعد  غقر

الـصػ الثاين مـ الؼرن الثاين طشر، أي: قبؾ ما يزيد طـ مائتل سـة، دطا إىل اهلل 

ى، لؽـ اهلل أيده بعؾؿاء قأهؾ الفوأرشد الـاس، فعاداه كثقر مـ العؾؿاء الجفؾة و

حقد اهلل، قأرشد الـاس إىل توفدطا إىل اهلل،  -اهلل الجؿقع  رحؿ -د قبآل سعوالحؼ، 

غقرهؿ شرك مـ طؿؾ والصالحقـ ولقاء وإوإحجار وطبادة الجـ  لفؿ: أن بقـو
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أمثالف مـ كػار قريش يف طبادهتؿ اللت، و ،أهنا أطؿال أبل جفؾوالجاهؾقة، 

 ر، هذه هل أطؿالفؿ .قطبادة الؼبومـاة، والعزى، و

ة بلد كجد قهدى اهلل طىل يديف مـ هدى، ثؿ طؿت الدطولؾـاس  فبقـ 

ترك الـاس و، يؿاناإلوحقد قاكتشر فقفا التوزيرة العربقة، بؼقة الجوالحجاز و

هنا إٓ مـ رحؿ اهلل، بؾ كان وا يعبدقلقاء بعد أن كاكوإور قطبادة الؼبوالشرك باهلل 

هذا مـ طظقؿ ولقاء، وهنؿ: أقيسؿول لفؿ، قبعضفؿ يعبد أكاسا مجاكقـ ٓ طؼ

 اقعقـ فقف .وا قجفؾفؿ الذي كاك

 :َٓٗا: ايسد٠ بايظوٚ
الردة بالعؼقدة، أما الردة والردة بالعؿؾ، ول، قن بالؼقرضـا لؾردة التل تؽط

هذا كافر كػر  ل: أكا ٓ أدري هؾ اهلل حؼ أم ٓ؟ أكا شاك.قبالشؽ: فؿثؾ الذي يؼ

الـار وقال: أكا ٓ أدري هؾ الجـة  وقال: أكا ٓ أطؾؿ هؾ البعث حؼ أم ٓ؟ أ وشؽ، أ

قتؾ كافرا لشؽف إٓ و تابفنن  فؿثؾ هذا يستتاب، حؼ أم ٓ؟ أكا ٓ أدري، أكا شاك.

 اإلمجاع .وبالـص ورة وم مـ الديـ بالضرقمعؾ قفقؿا ه

ل حؼ؟ قهؾ الرس ول: أكا ٓ أدري هؾ اهلل حؼ؟ أقيؼوفالذي يشؽ يف ديـف 

قال: ٓ أدري  وخاتؿ الـبققـ؟ أ ققال: ٓ أدري هؾ ه وصادق أم كاذب؟ أ قهؾ هو

ة يف قالذي ادطك الـب - لد العـسققال: ما أدري هؾ إس ومسقؾؿة كاذب أم ٓ؟ أ

يبقـ وك كؾفا ردة طـ اإلسلم، يستتاب صاحبفا قكاذب أم ٓ؟ هذه الشؽ -القؿـ 

 واجبة أم ٓ؟ أوقال: أشؽ يف الصلة هؾ هل  قمثؾ لو قتؾ.إٓ و تابفنن  لف الحؼ،

شؽ يف الحج  وأ اجب أم ٓ؟و قصقام رمضان هؾ هواجبة أم ٓ؟ والزكاة هؾ هل 

ك كؾفا كػر أكبر قاجب يف العؿر مرة أم ٓ؟ ففذه الشؽو قمع آستطاطة هؾ ه

مـ بدل ديـف »: ملسو هيلع هللا ىلصل الـبل قلؼ :قتؾإٓ و آمـوتاب فنن  يستتاب صاحبفا،

 اه البخاري يف الصحقح.ور (1)«هقفاقتؾ

 .(،  طـ ابـ طباس 3917أخرجف البخاري ) (1)
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 -الحج والصقام والزكاة وأطـل: الصلة  -ر قبلن هذه إم يؿانفل بد مـ اإل

 صفا الشرطقة .واجبة طىل الؿسؾؿقـ بشرووكؾفا حؼ 

الؼسؿ الذي يـؼض اإلسلم  قهوادح، قل مـ الؼوالؼسؿ إ قهذا الذي تؼدم ه

 قتؾ .إٓ و تابفنن  ن صاحبف مرتدا يستتاب،قيؽويبطؾف، و

 يؿانن الؽػر، لؽـفا تضعػ اإلوادح دقد الؼقجو قفف ع ايجاْٞ:ٛأَا ايٓ

 ن صاحبفا كافرا .قغضب اهلل، لؽـ ٓ يؽومعرضا لؾـار تجعؾ صاحبفا وتـؼصف، و

يعؾؿ أكف ومل يستحؾف، بؾ يزين وآمـ أكف حرام إذا  أمثؾة ذلؽ كثقرة مـفا: الزكاو

هذه الؿعصقة و ف كاقص.إيؿاكن طاصقا، لؽـ قإكؿا يؽون كافرا قطاص، هذا ٓ يؽ

 ذلؽ كافرا .اطتؼد أن الزكا حلل صار ب قفؾ ن الؽػر.وقدحت يف طؼقدتف لؽـ د

ن كافرا: ٕكف استحؾ ما قما أشبف ذلؽ، يؽ وقال: السرقة حلل، أ قهؽذا لو

 اهلل . حرم

أشباه ذلؽ، كؾ هذه مـ وأكؾ الربا والديـ قق القطؼوالـؿقؿة وكذلؽ الغقبة و

 . يؿاناإلوادح يف العؼقدة الؿضعػة لؾديـ قالؼ

ٓ و، يؿانضعػ اإلهل أشد مـ الؿعاصل، فالبدع يف الديـ توهؽذا البدع، و

ر، كلن يبـل قمـ أمثؾة ذلؽ: بدطة البـاء طىل الؼبو  شرك  جد فقفاقن ردة ما مل يقتؽ

بـاها إذا  ، لؽـيؿانتضعػ اإلوقبة، ففذه بدطة تؼدح يف الديـ  وطىل الؼبر مسجدا أ

الـذر وآستغاثة هبؿ ومل يؼترن بذلؽ دطاء الؿقتقـ واز الؽػر باهلل، قٓ يعتؼد ج قهو

يؼدرهؿ، ففذا العؿؾ حقـئذ لقس كػرا، بؾ وؿ، بؾ ضـ أكف بػعؾف هذا يحترمفؿ لف

 سقؾة إىل الشرك .ووتـؼصف، و يؿانبدطة قادحة يف الديـ تضعػ اإل

حقث يحتػؾ بعض الـاس يف  :يقلد الـبقبدطة آحتػال بالؿ َٔ أَج١ً ايبدع:ٚ

 ملسو هيلع هللا ىلصمل يػعؾف الـبل  ، ففذا العؿؾ بدطة،ملسو هيلع هللا ىلصلد الـبل قل بؿوالثاين طشر مـ ربقع إ

ٓ الثالث، بؾ ومل يػعؾفا أهؾ الؼرن الثاين ون، وٓ خؾػاؤه الراشدوٓ أصحابف و

 هذه بدطة محدثة.
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غقرمها، فآحتػال  وطبد الؼادر الجقلين، أ وي، أولد البدقآحتػال بؿ وأ

ٕن اهلل ما  :مـؽر مـ الؿـؽرات التل تؼدح يف العؼقدةوالد بدطة مـ البدع، قبالؿ

 «كؾ بدطة ضاللةو ،ر حمدثاهتاقشر إمو»: ملسو هيلع هللا ىلصقد قال الـبل وأكزل هبا مـ سؾطان، 

متػؼ طىل  (2)«رد قمـ أحدث يف أمركا هذا ما لقس مـف فف»: ملسو هيلع هللا ىلصقال و، (1)اه مسؾؿور

 قففمـ طؿؾ طؿال لقس طؾقف أمركا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال ود طؾقف، ومرد ق، أي: فف(3)صحتف

كؾ حمدثة فنن  :رقحمدثات إمو إياكؿ»قال: و، خرجف مسؾؿ يف صحقحف (4)«رد

 .(5)«كؾ بدطة ضاللةوبدطة، 

كان إذا  مل يؽـ فقفا كػر، أماإذا  ن الؽػر،وادح يف الديـ التل دقدع مـ الؼفالب

، صؾبف الـصر صار شركا باهللوآستغاثة بف و ملسو هيلع هللا ىلصل قة الرسقلد دطقيف آحتػال بالؿ

 وث، أقث الغقل اهلل .. الغقل اهلل اكصركا، الؿدد الؿدد يا رسقا دطاؤهؿ: يا رسكذو

غقره، كاطتؼاد بعض الشقعة يف طظ  ويعؾؿ الغقب أ ملسو هيلع هللا ىلصل قاطتؼادهؿ أن الرس

اء كان قردة طـ الديـ، سون الغقب، كؾ هذا شرك قالحسقـ أهنؿ يعؾؿوالحسـ و

 لد .قيف غقر الؿ ولد أقيف الؿ

هذا ون الغقب، قالرافضة: إن أئؿتفؿ آثـل طشر يعؾؿ ل بعضقمثؾ هذا قو

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿لف تعاىل: قردة طـ اإلسلم: لؼوضلل وكػر 

 .{=<}النمل: [ ڦ ڦ ڦ ڦ

لده قذكر ما جرى يف موية، قكان آحتػال بؿجرد قراءة السقرة الـبإذا  أما

 لؽـ ٓ تـؼضف .واتف، ففذا بدطة يف الديـ تـؼصف وغزو

 .(،  طـ جابر بـ طبد اهلل 867أخرجف مسؾؿ ) (1)

 .( طـ طائشة 1718(، ومسؾؿ )2697البخاري )ف أخرج(2)

 .(، طـ طائشة 1718(، ومسؾؿ )2697رجف البخاري )أخ (3)

 .( طـ طائشة 1718(، ومسؾؿ )2697البخاري )ف أخرج(4)

 .(،  طـ جابر بـ طبد اهلل 867أخرجف مسؾؿ ) (5)
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ما يعتؼده بعض الجفال يف شفر صػر مـ أكف ٓ يسافر فقف،  :َٔ ايبدعٚ 

ٓ وٓ صقرة وى وٓ طد»: ملسو هيلع هللا ىلصضلل، فؼد قال الـبل وهذا جفؾ و، ن بفقفقتشاءم

ٕن اطتؼاد  :«لقٓ غوء قٓ كو»زاد مسؾؿ: ومتػؼ طىل صحتف،  (1)«ٓ هامةوصػر 

ر الجاهؾقة التل تؼدح قل، كؾ هذه مـ أمقالغ واء أقبإك التعؾؼوالطقرة وى والعد

 يف الديـ .

لؽـ اهلل جعؾ الؿخالطة لبعض وى ففذا باصؾ، ومـ زطؿ أن هـاك طدو

لؿا ولؽـ ٓ تعدي بطبعفا، ود الؿرض يف الصحقح، قجقن سببا لقالؿرضك قد تؽ

ن يف قل الل، اإلبؾ تؽقى... قال: يا رسوٓ طد»: ملسو هيلع هللا ىلصل الـبل ققسؿع بعض العرب 

 «ل؟و: فؿـ أطدى إملسو هيلع هللا ىلصدخؾفا إجرب أجرهبا ؟ قال فنذا الرمال كلهنا الظباء، 

 .(2)ل؟وأي: مـ الذي أكزل الجرب يف إ

إن شاء مل وشاء أجرهبا بسبب هذا الجرب، إذا  تعاىلوفإمر بقد اهلل سبحاكف 

ا اإلبؾ وردقيعـل: ٓ ت (3)«ٓ يردن ممرض طؾك مصح»: ملسو هيلع هللا ىلصقد قال ويجرهبا، 

ذلؽ مـ باب وهذه طىل حدة، ون هذه طىل حدة قالؿريضة طىل الصحقحة، بؾ تؽ

 قر بقد اهلل، ٓ يعدي شلء بطبعف، إكؿا هقفإمإٓ و البعد طـ أسبابف،واتؼاء الشر 

فالخؾطة مـ أسباب  {9=}التوبة: [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿بقد اهلل: 

تـبغل الخؾطة، فإجرب ٓ يخالط الصحقح، هؽذا أمركا  د الؿرض فلقجو

إذا  الحذر مـ أسباب الشر، لؽـ لقس الؿعـك: أكفومـ باب آتؼاء  ملسو هيلع هللا ىلصل قالرس

تعاىل: وإمر بقد اهلل سبحاكف وقد ٓ يعدي، وسقعدي، ٓ، قد يعدي  فنكفخالط 

 .(4)«؟لوفؿـ أطدى إ»: ملسو هيلع هللا ىلصال لفذا قو

 .طـ أبل هريرة  (2229مسؾؿ )و(، 5757أخرجف البخاري ) (1)

 .رة ( طـ أبل هري2221(، ومسؾؿ برقؿ )5771أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 .( طـ أبل هريرة 2221(، ومسؾؿ برقؿ )5771أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 .( طـ أبل هريرة 2221(، ومسؾؿ برقؿ )5771أخرجف البخاري برقؿ ) (4)
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د: قالؿؼصو  (1)«فرارك مـ إسد موفر مـ الؿجذ»: ملسو هيلع هللا ىلصلف قمـ هذا الباب قو

ن: قلقح الؿقت، يؼوهل: رو -الفامة  وبالتطقر أوى وأن تشاؤم أهؾ الجاهؾقة بالعد

ح وروهذا باصؾ ٓ أصؾ لف، و -ن هبا قل قبره يتشاءمقا صائر حن كلهنقإهنا تؽ

 الـار . والجـة أيف  الؿقت مرهتـة بعؿؾف إما

ا ق، حقث كاكالسؿعقات مـ طؿؾ الجاهؾقةوالتشاؤم بالؿرئقات والطقرة و

ع قمؼط ود، أقالحؿار إس وقئا ٓ يـاسبفؿ مثؾ الغراب، أا شورأإذا  نقيتشاءم

ضللفؿ، قال اهلل جؾ ون بف، هذا مـ جفؾفؿ قما أشبف ذلؽ، فقتشاءم والذكب، أ

فاهلل بقده الضر  {9;9}األعراف: [ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿طل يف الرد طؾقفؿ: و

 كف يفولؽـف شلء يجدوالطقرة ٓ أصؾ لفا، والؿـع، وبقده العطاء والـػع، و

 .«ٓ صقرة»: ملسو هيلع هللا ىلصلفذا قال وشلء باصؾ،  قٓ حؼقؼة لف، بؾ هورهؿ وصد

خرح  قرأى ما يتشاءم بف: أٓ يرجع طـ حاجتف، فؾإذا  لذا يجب طىل الؿسؾؿو

ما أشبف ذلؽ، فل يرجع،  ورجؾ غقر مـاسب أ وصادفف محار غقر مـاسب أولقسافر، 

الطقرة قادحة يف وطقرة، رجع ففذه هل الفنن  طىل اهلل، كؾقيتوبؾ يؿضل يف حاجتف 

 .ك إكبر، بؾ هل مـ الشرك إصغرن الشرولؽـفا دوالعؼقدة 

ن الؽػر، إن مل وادح يف العؼقدة، لؽـفا دقهؽذا سائر البدع، كؾفا مـ الؼو

 يصاحبفا كػر .

اتخاذ الؿساجد طؾقفا، ور، قالبـاء طىل الؼبوالد، قبدطة الؿ فٗرٙ ايبدع َجٌ:

الؿعراج التل وآحتػال بؾقؾة اإلسراء وكؾفا بدع، مثؾ صلة الرغائب هذه و

بعض الـاس وطشريـ مـ رجب، هذه بدطة لقس لفا أصؾ، وهنا بسبع ويحدد

 وربؿا أحقا لقؾفا أويعؿؾ فقفا أطؿآ يتؼرب هبا، ويحتػؾ بؾقؾة الـصػ مـ شعبان 

بؾ إحاديث فقف غقر صحقحة، وصام هنارها يزطؿ أن هذا قربة، ففذا ٓ أصؾ لف، 

 مـ البدع. قه

 ( مـ حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف، معؾًؼا.5797أخرجف البخاري ) (1)
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ل قمل يلمر بف الرسوالجامع يف هذا: أن كؾ شلء مـ العبادات يحدثف الـاس و

مـ أحدث يف أمركا هذا ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل قٕن الرس :بدطة قمل يؼره ففومل يػعؾف و ملسو هيلع هللا ىلص

ل يف قكان يؼو «رد قمـ طؿؾ طؿال لقس طؾقف أمركا فف»قال: و، (1)«رد قلقس مـف فف

، يحذر الـاس مـ البدع (2)«كؾ بدطة ضاللةور حمدثاهتا، قشر إمو»خطبة الجؿعة: 

 . ملسو هيلع هللا ىلصم السـة وهؿ إىل لزقيدطو

يف هذا وا طؾقف، قيستؼقؿوا اإلسلم قاجب طىل أهؾ اإلسلم أن يؾزمقفال

 چ چ چ﴿ل اهلل تعاىل: قا بحاجة إىل بدع، يؼقكؿالفؿ، فؾقسوكػايتفؿ 

ـ فاهلل أكؿؾ الدي {;}ادائدة: [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

: ملسو هيلع هللا ىلصقد قال الـبل ون هبا، قفضؾف، فؾقس الـاس بحاجة إىل بدع يلتوأتؿف بحؿده و

ا طؾقفا قطضو ،ا هباق، متسؽسـة الخؾػاء الراشديـ مـ بعديوطؾقؽؿ بسـتل »

 .(3)«اجذقبالـ

بؾ يجب التؿسؽ بؿا شرطف اهلل، ، وطؿروفؾقس الـاس بحاجة إىل بدع زيد 

ترك ما أحدثف الـاس، كؿا قال اهلل وده، وف طـد حدقققالوالسقر طىل مـفج اهلل، و

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿أهؾفا: وتعاىل ذما لؾبدع وسبحاكف 

 .{9:}الشورى: [ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

فؼفؿ لؾػؼف يف ووال الؿسؾؿقـ، قأصؾح أحوفؼ اهلل الجؿقع لؿا فقف الخقر، و

سؾؿ طىل كبقـا وصىل اهلل وآكحراف، والضلل وبفؿ أسباب الزيغ جـوديـف، 

 اكتفك. ،م الديـقأتباطفؿ بنحسان إىل يوصحبف وآلف ومحؿد، 

 .هريرة  ( طـ أبل2221(، ومسؾؿ برقؿ )5771أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .(،  طـ جابر بـ طبد اهلل 867أخرجف مسؾؿ ) (2)

(، والترمذي 43(، وابـ ماجف )4697(، وأبق داود )193(، والدرامل )17142أخرجف أمحد ) (3)

 .(، وهق حديث صحقح2676)
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 :س ػًٍ اٌذسبىي ٔوفراكام يف العثقؿقـ  اإلمامقال 

كاقٌض لإلسلم  قفف :جب الردةواقض اإلسلم بؿعـاها اإلمجال كؾ ما أقك

كاقٌض  قفف ان بف اإلكسان مرتدً قطؼقدة يؽ وفعؾ أ وٍل أقيعـل كؾ شلء مـ ق

ٓ وٓ بعشريـ واقع يعـل أفراده ٓ تحصر ٓ بعشرة قٓ يحصر يف ال قهولإلسلم 

كػر  اقض اإلسلم فؿثًل قمـ ك قلؾردة فف ابلكثر لؽـ الضابط أن كؾ ما كان مؼتضقً 

 ود اهلل أقجوالعقاذ باهلل وبف مثؾ أن يجحد  يؿاند أن يجحد ما يجب اإلقالحج

 اشره فؼد أتك كاقًض والؼدر خقره  وم أخر أقالق والؽتب أ والرسؾ أ والؿلئؽة أ

 .اقض اإلسلمقمـ ك

ب الحج قجو وب الصقام أقجو وب الزكاة أقجو وب الصلة أقجوجحد  قل

ما أشبف ذلؽ مـ الؿحرمات الظاهرة  وتحريؿ الخؿر أ وأكؽر تحريؿ الزكا أ وأ

 .اقض اإلسلمقكاقٌض مـ ك الؿجؿع طؾقفا ففذا

لف ففذا قرس وآياتف أ واستفزأ باهلل أ قل :اقض اإلسلم آستفزاءقكذلؽ مـ ك

ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿ :قال اهلل تعاىل .اقض اإلسلمقكاقٌض مـ ك

گ  ڎ ڈ ڈ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .﴾گ گ گ ڳ ڳ 

صار ٓ وترك الصلة  قن آستؽبار طـف ردة كؿا لقاستؽبر طؿا يؽ قكذلؽ ل

 .اقض اإلسلمقففذا كاقٌض مـ ك ،ٓ مع الجؿاطةو ، يف بقتفيصظ ٓ

 قجؾ اطتؼد يف اهلل ما ٓ يؾقؼ باهلل ففواطتؼد يف قؾبف ما ٓ يؾقؼ باهلل طز  قكذلؽ ل

هل كؾ و قهوإكؿا تذكر بحد و ،اقض اإلسلم ٓ تحصر بعددقالحاصؾ أن كومرتد 

اٌء كان ذلؽ قاإلسلم س اقضقكاقٌض مـ ك قجب الردة أي كؾ ما كان ردة ففوما أ

 الػعؾ. ول أقيف الؼ ويف العؼقدة أ

 

 



 112     فصل يف ذكر أكواع الؽػر 

 

 (:1/115) ادلذاسضيف قال ابـ الؼقؿ 

ْٔ: ُوْفْش َأْوَثُش، َوُوْفْش َأِصَغُش. ٌُْىْفُش َِٔىَػا   ا

َْص  ُهَق اْلُؿقِجُب لِْؾُخُؾقِد فِل الـَّاِر. ْنَبُساأَل َفاْيَهْفُس ْٕ ْستِْحَؼاِق َوا
ِ

َغُر ُمقِجٌب ٓ

ا ُيْتَؾك َفـُِسَخ َلْػُظُف  -اْلَقِطقِد ُدوَن اْلُخُؾقِد، َكَؿا فِل َقْقلِِف َتَعاَلك  َٓ َتْرَغُبقا ﴿ -َوَكاَن مِؿَّ

ُف ُكْػٌر بُِؽؿْ  ـْ آَبائُِؽْؿ َفنِكَّ ـََتاِن فِل ُأمَّتِل، ُهاَم بِِفْؿ كُ »فِل اْلَحِديِث  َوَقْقلِِف  .﴾َط ْػٌر: اْث

ِـَّقاَحةُ  ـُ فِل الـََّسِب، َوال ـِ   (1)«الطَّْع ـَ ـْ َأَتك اْمَرَأًة فِل» :َوَقْقُلُف فِل السُّ ُدُبرَِها َفَؼْد َكَػَر  َم

دٍ  َخِر  (2)«باَِم ُأْكِزَل َطَؾك حُمَؿَّ ْٔ َقُف باَِم »َوفِل اْلَحِديِث ا اًفا، َفَصدَّ ـًا َأْو َطرَّ ـْ َأَتك َكاِه َم

دٍ َيُؼقُل، َفؼَ  ُف َطَؾك حُمَؿَّ «ْد َكَػَر باَِم َأْكَزَل الؾَّ
(1)

اًرا َيْضرُِب »َوَقْقلِِف:   َٓ َتْرِجُعقا بِْعِدي ُكػَّ

 .( طـ أبل هريرة 67مسؾؿ ) أخرجف (1)

(، وأبق داود 639اجف )(، وابـ م1239، والدارمل )(476، 2/498)أخرجف أمحد  ضعقػ: (2)

طـ  ،مـ صريؼ حؽقؿ إثرم( 8967) الؽبرى(، والـسائل يف 135(، والترمذي )3994)

 طـ أبل هريرة بف.  ل،تؿقؿة الفجقؿ أبل

وهذا الحديث قد أطؾ، فنن البخاري يؼقل يف أبل تؿقؿة: ٓ يعرف لف سؿاع مـ أبل هريرة. وحؽقؿ 

ابع طىل حديثف هذا. وقال البزار: حدث طـف محاد بحديث مـؽر، إثرم ثؼة، ولؽـ قال البخاري: ٓ يت

 .الؽامؾيعـل هذا الحديث. وذكره ابـ طدي يف 

 الؽبرى(، والـسائل يف 135(، وأخرجف أيًضا الترمذي )3994أخرجف أبق داود ) .صحيح لغريه (3)

إثرم، طـ (، وغقرهؿ مـ صريؼ: َحؽقؿ 476، 2/498(، وأمحد )639(، وابـ ماجف )9917)

، وحؽقؿ قد ُأكؽر طؾقف هذا الحديث. فضعػ الحديَث البخاري،  تؿقؿة، طـ أبل هريرة  أبل

 (.4526) الػتحوالـسائل، وأبق طظ الـقسابقري، وغقرهؿ كؿا يف 

 وأبق تؿقؿة قال البخاري: لقس لف سؿاع مـ أبل هريرة. ولؽـ لؾحديث صريؼ أخرى:

 (، وهق مـؼطع، مـ صريؼ خلس بـ8/135(، والبقفؼل )1/8(، والحاكؿ )2/429أخرجف أمحد )

 ومل يسؿع مـف. ،  طؿرو، طـ أبل هريرة

  :ـِِخلس بـ طؿرو، والصقاب طدم ذكره وقد جاءت طـد الحاكؿ زيادة )محؿد بـ سقريـ( مؼروًكا ب

 مسـدهٕنَّ الحاكؿ رواه مـ صريؼ: الحارث بـ أبل أسامة، ولقس لفذه الزيادة ذكٌر يف 

 (، وأخرجفا مـ صريؼ: أمحد بـ مفران إصبفاين، وهق 7/69) اإلرواء( كؿا يف 2/187/2)
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َحاَبِة فِل َقْقلِِف َتَعاَلك  (1)«َبْعُضُؽْؿ ِرَقاَب َبْعضٍ  ِة الصَّ ـِ َطبَّاٍس َوَطامَّ َوَهَذا َتْلِويُؾ اْب

ـُ قَ  {>>}ادائدة: [ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ اَل اْب

ـِ اْلِؿؾَّةِ  ـْ َكَػَر بِالؾَِّف (2)َطبَّاٍس: َلقَْس بُِؽْػٍر َيـُْؼُؾ َط ، َبْؾ إَِذا َفَعَؾُف َفُفَق بِِف ُكْػٌر، َوَلْقَس َكَؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجؾ زاهد مل يمثر تقثقؼف طـ أحد، فرواية اإلمام أمحد بدون زيادة )ابـ سقريـ( أرجح، وطؾقف ففق  =

 .مـؼطع

ؼبة بـ (، قال: حدثـا ط3945) كشػ إستارولف شاهد آخر مـ حديث جابر طـد البزار كؿا يف 

ان بـ مضر، ثـا سعقد بـ يزيد، طـ أبل كضرة، طـ جابر بـ طبداهلل، طـ الـبل  بف.  ملسو هيلع هللا ىلصسـان، ثـا غسَّ

: إٓ طؼبة بـ سـان فؼد ترجؿ لف ابـ التفذيبوهذا إسـاد حسـ، رجالف كؾفؿ ثؼات مـ رجال 

لحديث (، وكؼؾ طـ أبقف أكف قال: صدوق. وطؾقف فا6/311) الجرح والتعديؾأبل حاتؿ يف 

 .يرتؼل إىل الصحة مع صريؼل حديث أبل هريرة 

( مـ حديث  1679، و66، و65(، ومسؾؿ )4493، و1741، و1739، و121البخاري ) أخرجف (1)

جرير بـ طبد اهلل، وطبد اهلل بـ طؿر، وأبل بؽرة رضل اهلل طـفؿ، واكػرد بف البخاري طـ ابـ طباس 

. 

د الؿؼري، حدثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ يزي(: 6434) سقرهتػابـ أبل حاتؿ يف  أخرجف صحقح: (2)

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿طـ ابـ طباس يف ققلف:  ،طـ صاوس ،قرجحطـ هشام بـ  ،ثـا سػقان

وهذا إسـاٌد حسـ، رجالف  قال: لقس هق بالؽػر الذي يذهبقن إلقف. [ ھ ھ ھ ھ

 ثؼات: إٓ هشام بـ حجقر: فنكف حسـ الحديث.

( مـ صريؼ 569) تعظقؿ قدر الصلة( وابـ كصر الؿروزي يف 749) وأخرجف سعقد بـ مـصقر

 سػقان، طـ هشام بف.

( مـ صريؼ طظ بـ حرب، طـ سػقان بـ طققـة 15854(، والبقفؼل )3219وأخرجف الحاكؿ )

ُف َلْقَس كُ بف، ولػظف:  ِذي َيْذَهبُقَن إَِلْقِف إِكَّ ـِ اْلؿِ َلْقَس بِاْلُؽْػِر الَّ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿ؾَِّة ْػًرا َيـِْؼُؾ َط

 .ُكْػٌر ُدوَن ُكْػرٍ [ 44الؿائدة: ] ﴾ ھ ھ ھ ھ

ـِ ( قال: 571وأخرجف الؿروزي ) ـِ اْب ـْ َمْعَؿٍر، َط ـْ ُسْػَقاَن، َط َثـَا إِْسَحاُق، أكا َوكِقٌع، َط َحدَّ

ـِ َطبَّاٍس، َقاَل:  ـِ اْب ـْ َأبِقِف، َط ـْ كِْػَرةُهَق بِِف »َصاُوٍس، َط  .«َكَػَر بِالؾَِّف، َوَمَلئَِؽتِِف َوُكُتبِِف َوُرُسؾِفِ ، َوَلْقَس َكَؿ

 وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف ثؼات.

ـُ ( 713) تػسقرهوأخرجف طبد الرزاق يف  ـْ َأبِقِف ، َقاَل: ُسئَِؾ اْب ـِ َصاُوٍس ، َط ـِ اْب ـْ َمْعَؿٍر ، َط َط

ـْ َقْقلِِف َتَعاَلك: َطبَّ  ،  [44الؿائدة: ] ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿اٍس ، َط

ـُ َصاُوٍس: « ، ِهَل ُكْػرٌ »َقاَل:  ِف َوَمَلئَِؽتِِف َوُرُسؾِفِ »َقاَل اْب ـْ َكَػَر بِالؾَّ  «َوَلْقَس َكَؿ
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ِخِر، َوَكَذلَِؽ َقاَل َصاُوٌس، َوَقاَل َطَطاٌء: ُهَق ُكْػٌر ُدوَن ُكْػٍر، َوُضْؾٌؿ ُدوَن  ْٔ َواْلَقْقِم ا

 .(1)ْسٌؼ ُدوَن فِْسٍؼ ُضْؾٍؿ، َوفِ 

ـُْفؿْ  َيَة َطَؾك َتْرِك اْلُحْؽِؿ بَِؿا َأْكَزَل الؾَُّف َجاِحًدا َلُف، َوُهَق َقْقُل  َوِم ْٔ َل ا ـْ َتَلوَّ َم

 ِطْؽِرَمَة، َوُهَق َتْلِويٌؾ َمْرُجقٌح، َفنِنَّ َكْػَس ُجُحقِدِه ُكْػٌر، َسَقاٌء َحَؽَؿ َأْو َلْؿ َيْحُؽْؿ.

ـُْفؿْ  ـْ  َوِم َلَفا َطَؾك َتْرِك اْلُحْؽِؿ بَِجِؿقِع َما َأْكَزَل الؾَُّف، َقاَل: َوَيْدُخُؾ فِل َذلَِؽ َم َتَلوَّ

، َوُهَق َأْيًضا َبِعقٌد، إِِذ  ْسَلِم، َوَهَذا َتْلِويُؾ َطْبِد اْلَعِزيِز اْلؽِـَاكِلِّ اْلُحْؽُؿ بِالتَّْقِحقِد َواإْلِ

ِل، َوُهَق َيتَـَاَوُل َتْعطِقَؾ اْلُحْؽِؿ بَِجِؿقِعِف َوبَِبْعِضِف.اْلَقِطقُد َطَؾك َكْػِل اْلُحْؽِؿ بِالْ   ُؿـَزَّ

ـُْفْؿ  َٓ َخَطلٍ َوِم ـْ َغْقِر َجْفٍؾ بِِف َو
ًدا مِ ، َتَعؿُّ َلَفا َطَؾك اْلُحْؽِؿ بُِؿَخاَلَػِة الـَّصِّ ـْ َتَلوَّ َم

ـِ اْلُعَؾَؿاِء ُطُؿق  ًما.فِل التَّْلِويِؾ، َحَؽاُه اْلَبَغِقيُّ َط

ـُْفؿْ  َحاِك َوَغْقِرِهَؿا، َوُهَق  َوِم َلَفا َطَؾك َأْهِؾ اْلؽَِتاِب، َوُهَق َقْقُل َقَتاَدَة، َوالضَّ ـْ َتَلوَّ َم

ـِ  َبِعقٌد، َوُهَق ِخَلُف َضاِهِر الؾَّْػِظ، َفَل ُيَصاُر إَِلْقِف. ـْ َجَعَؾُف ُكْػًرا َيـُْؼُؾ َط َومِـُْفْؿ َم

ِة.  اْلِؿؾَّ

ِحقُح  َْكَبَر  َوالصَّ ْٕ َْصَغَر َوا ْٕ ، ا ـِ ُف َيَتـَاَوُل اْلُؽْػَرْي َأنَّ اْلُحْؽَؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل الؾَّ

ُف إِِن اْطَتَؼَد ُوُجقَب اْلُحْؽِؿ بَِؿا َأْكَزَل الؾَُّف فِل َهِذِه اْلَقاقَِعِة، بَِحَسِب َحاِل اْلَحاكِؿِ  ، َفنِكَّ

ُف ُمْسَتِحؼٌّ لِْؾُعُؼقَبِة، َفَفَذا ُكْػٌر َأْصَغُر، َوإِِن اْطَتَؼَد  ُف َوَطَدَل َطـُْف ِطْصَقاًكا، َمَع اْطتَِرافِِف بَِلكَّ َأكَّ

ـِِف َأكَُّف ُحْؽُؿ الؾَِّف، َفَفَذا ُكْػٌر َأْكبَُر، َوإِْن َجِفَؾُف  ُف ُمَخقٌَّر فِقِف، َمَع َتَقؼُّ َغْقُر َواِجٍب، َوَأكَّ

. ـَ  َوَأْخَطَلُه َفَفَذا ُمْخطٌِئ، َلُف ُحْؽُؿ اْلُؿْخطِئِق

َْصَغرِ  ْٕ ـْ َكْقِع اْلُؽْػِر ا
ْؽِر، الَِّذي ُهَق َواْلَؼْصُد َأنَّ اْلَؿَعاِصَل ُكؾََّفا مِ ، َفنِكََّفا ِضدُّ الشُّ

ـْ َهَذا، 
َٓ مِ ـْ َهَذا َو

َٓ مِ ا َثالٌِث،  ا َكْػٌر، َوإِمَّ ا ُشْؽٌر، َوإِمَّ ْعُل إِمَّ اْلَعَؿُؾ بِالطَّاَطِة، َفالسَّ

ُف َأْطَؾُؿ.  َوالؾَّ

(، طـ ابـ جريج، 2/21) تػسقره(، وطـف طبد الرزاق يف 191)ص تػسقرهالثقري يف  أخرجف (1)

 وهذا إشـاٌد صحقٌح، رجافه ثؼات. .طـ ططاء بف
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ًٌ ٌُْىْفُش اأَل :َفِص ِٖا ا َِٔىاٍع:َوَأ َِّسُح َأ ُكْػُر َتْؽِذيٍب، َوُكْػُر اْستِْؽَباٍر َوإَِباٍء  ْوَثُش، َفَخ

، َوُكْػُر كَِػاٍق.  َمَع التَّْصِديِؼ، َوُكْػُر إِْطَراٍض، َوُكْػُر َشؽٍّ

ُسِؾ، َوهَ  َفَلمَّا ُكْػُر التَّْؽِذيِب  اِر، َفنِنَّ َفُفَق اْطتَِؼاُد َكِذِب الرُّ َذا اْلِؼْسُؿ َقؾِقٌؾ فِل اْلُؽػَّ

َياِت َطَؾك ِصْدقِِفْؿ َما َأَقاَم بِِف  ْٔ ـِ َوا ـَ اْلَبَراِهق
َد ُرُسَؾُف، َوَأْطَطاُهْؿ مِ َف َتَعاَلك َأيَّ الؾَّ

ـْ فِْرَطْقَن َوَقْقمِِف  ُف َتَعاَلك َط َة، َوَأَزاَل بِِف اْلَؿْعِذَرَة، َقاَل الؾَّ  ٻ ٱ﴿اْلُحجَّ

 ۈ ۆ ۆ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل لَِرُسقلِِف  {>9}النمل: [ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .{;;}األىعام: [ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

َل َهَذا ُكْػَر َتْؽِذيٍب َأْيًضا َفَصِحقٌح، إِْذ ُهَق َتْؽِذيٌب بِالؾَِّساِن.  َوإِنَّ ُسؿِّ

ْستِْؽَباِر 
ِ

َباِء َوآ ُف َوَأمَّا ُكْػُر اإْلِ َٓ َقاَبَؾُف َفـَْحُق ُكْػِر إِْبؾِقَس، َفنِكَّ ِف َو َلْؿ َيْجَحْد َأْمَر الؾَّ

ُسقِل،  ـْ َطَرَف ِصْدَق الرَّ ـْ َهَذا ُكْػُر َم
ْستِْؽَباِر، َومِ

ِ
َباِء َوآ اُه بِاإْلِ ْكَؽاِر، َوإِكََّؿا َتَؾؼَّ بِاإْلِ

ـْ ِطـِْد الؾَِّف، َوَلْؿ َيـَْؼْد َلُف إَِباًء َواْستِْؽَبارً 
ُف َجاَء بِاْلَحؼِّ مِ ا، َوُهَق اْلَغالُِب َطَؾك ُكْػِر َوَأكَّ

ـْ فِْرَطْقَن َوَقْقمِِف  ُف َتَعاَلك َط ُسِؾ، َكَؿا َحَؽك الؾَّ  ڌ ڍ ڍ﴿َأْطَداِء الرُّ

َُمِؿ لُِرُسؾِِفْؿ وَ  {?>}ادًمنون: [ ڈ ڎ ڎ ڌ ْٕ  ائ ى ى ې﴿َقْقِل ا

َوُهَق ُكْػُر  {99}الشمس: [ چ چ چ چ﴿َوَقْقلِِف:  {98}إبراهوم: [ ائ

َوَقاَل  {A@}البقرة: [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿قِد َكَؿا َقاَل َتَعاَلك ْلَقفُ ا

َقُف  {<>9}البقرة: [ پ پ پ ٻ ٻ﴿ َوُهَق ُكْػُر َأبِل َصالٍِب َأْيًضا، َفنِكَُّف َصدَّ

تِِف  ـْ مِؾَّ ـْ َأَخَذْتُف اْلَحِؿقَُّة، َوَتْعظِقُؿ آَباِئِف َأْن َيْرَغَب َط
ْؿ، َوَلْؿ َيُشؽَّ فِل ِصْدقِِف، َوَلؽِ

 َوَيْشَفَد َطَؾْقِفْؿ بِاْلُؽْػِر.

َٓ  َوَأمَّا ُكْػُر اإْلِْطَراضِ  ُقُف َو َٓ ُيَصدِّ ُسقِل،  ـِ الرَّ َفَلْن ُيْعِرَض بَِسْؿِعِف َوَقْؾبِِف َط

َٓ ُيْصِغل إَِلك َما َجاَء بِِف اْلَبتََّة، َكَؿا َقاَل َأَح  َٓ ُيَعاِديِف، َو َٓ ُيَقالِقِف َو ُبُف، َو ُد َبـِل َطْبِد ُيَؽذِّ

ـْ َأْن  : َواهللملسو هيلع هللا ىلصَيالِقَؾ لِؾـَّبِلِّ 
َأُققُل َلَؽ َكؾَِؿًة، إِْن ُكـَْت َصاِدًقا، َفَلْكَت َأَجؾُّ فِل َطْقـِل مِ

ـْ َأْن ُأَكؾَِّؿَؽ.
 َأُردَّ َطَؾْقَؽ، َوإِْن ُكـَْت َكاِذًبا، َفَلْكَت َأْحَؼُر مِ
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ؽِّ  َٓ يَ  َوَأمَّا ُكْػُر الشَّ ُف  َٓ َفنِكَّ ُبُف، َبْؾ َيُشؽُّ فِل َأْمِرِه، َوَهَذا  َٓ ُيَؽذِّ ْجِزُم بِِصْدقِِف َو

ُسقِل َصؾَّك  ـِ الـََّظِر فِل آَياِت ِصْدِق الرَّ ْطَراَض َط َّٓ إَِذا َأْلَزَم َكْػَسُف اإْلِ ُف إِ َيْسَتِؿرُّ َشؽُّ

َٓ َيؾْ  ُف َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُجْؿَؾًة، َفَل َيْسَؿُعَفا َو ا َمَع اْلتَِػاتِِف إَِلْقَفا، َوَكَظِرِه الؾَّ َتِػُت إَِلْقَفا، َوَأمَّ

َٓ ِسقََّؿا بَِؿْجُؿقِطَفا، َفنِنَّ  ْدِق، َو َفا ُمْسَتْؾِزَمٌة لِؾصِّ َكَّ
ِ

ٕ ، َٓ َيْبَؼك َمَعُف َشؽٌّ ُف  فِقَفا َفنِكَّ

ْؿِس َطَؾك الـََّفاِر. َلِة الشَّ َٓ ْدِق َكَد َلَتَفا َطَؾك الصِّ َٓ  َد

ِـَّػاِق  يَؿاَن، َوَيـَْطِقَي بَِؼْؾبِِف َطَؾك التَّْؽِذيِب،  َوَأمَّا ُكْػُر ال َفُفَق َأْن ُيْظِفَر بِؾَِساكِِف اإْلِ

ُف َتَعاَلك. َْكَبُر، َوَسَقْلتِل َبَقاُن َأْقَسامِِف إِْن َشاَء الؾَّ ْٕ  َفَفَذا ُهَق الـَِّػاُق ا

ًٌ ْٔ: ُو :َفِص ٌَْجُذىٔد َِٔىَػا ُْٖذ َخاصٌَّوُوْفُش ا َُِم ٌّ، َوُوْفْش  َُِطٍَْك َػا  .ْفْش 

ُسقَل. َفاْلُؿْطَؾُؼ:  َأْن َيْجَحَد ُجْؿَؾَة َما َأْكَزَلُف الؾَُّف، َوإِْرَساَلُف الرَّ

ـْ الْ  :َواْلَخاصُّ 
ٍم مِ ْسَلِم، َأْو َتْحِريَؿ ُمَحرَّ ـْ ُفُروِض اإْلِ

ُؿَؼقَُّد َأْن َيْجَحَد َفْرًضا مِ

ُف بِِف، َطْؿًدا، َأْو َتْؼِديًؿا  ُف بَِفا َكْػَسُف، َأْو َخَبًرا َأْخَبَر الؾَّ َماتِِف، َأْو ِصَػٍة َوَصَػ الؾَّ ُمَحرَّ

ـَ 
ـْ َخاَلَػُف َطَؾْقِف لَِغَرٍض مِ َْغَراِض.لَِؼْقِل َم ْٕ ا َجْحُد َذلَِؽ َجْفًل، َأْو َتْلِويًل ُيْعَذُر  ا َوَأمَّ

ِف َطَؾْقِف َوَأَمَر َأْهَؾُف َأْن  ِذي َجَحَد ُقْدَرَة الؾَّ ُر َصاِحُبُف بِِف، َكَحِديِث الَّ فِقِف َصاِحُبُف َفَل ُيَؽػَّ

يِح، َوَمَع َهَذا َفَؼْد َغَػرَ  ُف َلُف، َوَرِحَؿُف لَِجْفؾِِف، إِْذ َكاَن َذلَِؽ  َيْحِرُققُه َوَيْذُروُه فِل الرِّ الؾَّ

ِف َطَؾك إَِطا ِذي َفَعَؾُف َمْبَؾَغ ِطْؾِؿِف، َوَلْؿ َيْجَحْد ُقْدَرَة الؾَّ   ها.َدتِِف ِطـَاًدا َأْو َتْؽِذيًباالَّ
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ؾِِب   ـِ َطْبِد الُؿطَّ ـِ الَعبَّاِس ْب ُف َسِؿَع رسقل اهلل  َط  َأكَّ

  :ـًا، »َيُؼقُل  َربًّا، َوبِاإِلْساَلِم دِي
َذاَق َصْعَم اإِليََمِن َمْن َرِضَي بِاهللِ

دٍ  ًٓ   َوبُِؿَحؿَّ  .(1). َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ «َرُسو

 ذنس بعض فٛا٥د احلدٜح

دل حديث الباب طىل أن العبد ٓ يجد صعؿ اإليؿان: حتك يحؼؼ تقحقد الربقبقة 

 الؿستؾزم لتقحقد إلقهقة.

 (:2/172) ودازج الطاللني يف قاه ابَ القٗي 

يََمِن َمْن َرِضَي بِالؾَّ » :َوَقاَل الـَّبِلُّ  ٍد َذاَق َصْعَم اإْلِ ـًا، َوبُِؿَحؿَّ ْساَلِم ِدي
ِه َربًّا، َوبِاإْلِ

 ًٓ    . (2)«َرُسو

ٍد »َوَقاَل:   ـًا، َوبُِؿَحؿَّ ْساَلِم ِدي
ِه َربًّا، َوبِاإْلِ ِـَّداَء: َرِضقُت بِالؾَّ َمْن َقاَل ِحقَن َيْسَؿُع ال

، ُغِػَرْت َلُه ُذُكوُبهُ  ًٓ  .(3)«َرُسو

ـِ َوَهَذاِن اْلَحِديَثاِن َطَؾْقِفَؿا  ي َضا َمَداُر َمَؼاَماِت الدِّ ـَا الرِّ ، َوإَِلْقِفَؿا َيـَْتِفل. َوَقْد َتَضؿَّ

ْكِؼَقاَد لَ 
ِ
َضا بَِرُسقلِِف، َوآ َضا بِِديـِِف، َوالتَّْسؾِقَؿ َلُف، بُِرُبقبِقَّتِِف ُسْبَحاَكُف َوُأُلقِهقَّتِِف. َوالرِّ ُف. َوالرِّ

 .(34أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (1)

 (.34أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (2)

 .(386أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (3)



   

ا يُؼ َحؼًّ دِّ َْرَبَعُة: َفُفَق الصِّ ْٕ ـِ اْجَتَؿَعْت َلُف َهِذِه ا ْطَقى َوالؾَِّساِن. وَ َوَم ِهَل . َوِهَل َسْفَؾٌة بِالدَّ

َٓ ِسقََّؿا إَِذا َجاَء َما ُيَخالُِػ َهَقى الـَّْػِس  ْمتَِحاِن. َو
ِ
ُُمقِر ِطـَْد اْلَحِؼقَؼِة َوآ ْٕ ـْ َأْصَعِب ا

مِ

َٓ َطَؾك َحالِِف. َضا َكاَن لَِساُكُف بِِف َكاصًِؼا. َفُفَق َطَؾك لَِساكِِف  ـَ َأنَّ الرِّ ـْ َذلَِؽ َتبَقَّ
 َوُمَراَدَها. مِ

َض  َضا بَِؿَحبَّتِفِ َفالرِّ ـُ الرِّ َكاَبَة إَِلْقِف،  ا بِنَِلِفقَّتِِف َيَتَضؿَّ َوْحَدُه، َوَخْقَفُف، َوَرَجاَئُف، َواإْلِ

اِضل بَِؿْحُبقبِِف ُكؾَّ  َفا إَِلقِْف. َفَعَؾ الرَّ َراَدةِ َواْلُحبِّ ُكؾِّ َوالتََّبتَُّؾ إَِلْقِف، َواْكِجَذاَب ُقَقى اإْلِ

َضا. َوَذلَِؽ  ْخََلَص َلُف. الرِّ ـُ ِطَباَدَتُف َواإْلِ  َيتََضؿَّ

َضا بُِرُبوبِقَّتِِه: ِؾ َطَؾْقِف.  َوالرِّ ـُ إِْفَراَدُه بِالتََّقكُّ َضا بَِتْدبِقِرِه لَِعْبِدِه. َوَيَتَضؿَّ ـُ الرِّ َيَتَضؿَّ

ْطتَِؿاِد َطَؾْقِف. َوَأْن َيُؽقَن 
ِ
ْستَِعاَكِة بِِف، َوالثَِّؼِة بِِف، َوآ

ِ
 َراِضًقا بُِؽؾِّ َما َيْػَعُؾ بِِف.َوآ

ُل: َوَّ ْٕ ـُ ِرَضاُه بَِؿا َيْؼِدُر َطَؾْقِف. َفا ـُ ِرَضاُه بَِؿا ُيْمَمُر بِِف. َوالثَّاكِل: َيَتَضؿَّ  َيَتَضؿَّ

: ًٓ ِه َرُسو ـَبِقِّ َضا بِ ْكِؼَقاِد َلُف. َوالتَّْسؾِقَؿ اْلُؿْطَؾَؼ  َوَأمَّا الرِّ
ِ
ـُ َكَؿاَل آ إَِلْقِف، بَِحقُْث  َفقَتََضؿَّ

َّٓ إَِلقْ  َٓ ُيَحاكُِؿ إِ ـْ َمَقاقِِع َكؾَِؿاتِِف. َو
َّٓ مِ ك اْلُفَدى إِ ـْ َكْػِسِف. َفََل َيَتَؾؼَّ

ِف. َيُؽقُن َأْوَلك بِِف مِ

َٓ َيْحُؽُؿ َطَؾْقِف َغْقُرُه، وَ  ـْ َأْسَؿاآَ َيْرَضك بُِحْؽِؿ َغْقِرِه َو
َٓ فِل َشْلٍء مِ بِّ ْلَبتََّة.  ِء الرَّ

ـْ 
َٓ فِل َشْلٍء مِ يَؿاِن َوَمَؼاَماتِِف. َو ـْ َأْذَواِق َحَؼائِِؼ اإْلِ

َٓ فِل َشْلٍء مِ َوِصَػاتِِف َوَأْفَعالِِف. َو

َّٓ بُِحْؽِؿِف. َفنِْن  َٓ َيْرَضك إِ َٓ َيْرَضك فِل َذلَِؽ بُِحْؽِؿ َغقِْرِه. َو َأْحَؽاِم َضاِهِرِه َوَباصِـِِف. 

ـَ اْلَؿْقتَِة َطَجَز َطـْ 
َّٓ مِ ـْ َباِب ِغَذاِء اْلُؿْضَطرِّ إَِذا َلْؿ َيِجْد َما ُيِؼقُتُف إِ

ُف َكاَن َتْحؽِقُؿُف َغْقَرُه مِ

ـِ  ُؿ بِِف ِطـَْد اْلَعْجِز َط ـْ َباِب التَُّراِب الَِّذي إِكََّؿا ُيَتَقؿَّ
ـُ َأْحَقالِِف: َأْن َيُؽقَن مِ ِم. َوَأْحَس  َوالدَّ

 اْلَؿاِء الطَُّفقِر. اْستِْعَؿالِ 

َضا بِِديـِِه: َضا. َوَلْؿ َيْبَؼ  َوَأمَّا الرِّ َفنَِذا َقاَل، َأْو َحَؽَؿ، َأْو َأَمَر، َأْو َكَفك: َرِضَل ُكؾَّ الرِّ

ـْ ُحْؽِؿِف. َوَسؾََّؿ َلُف َتْسؾِقًؿا. َوَلْق َكاَن ُمَخالًِػا لُِؿَرا
اَها، ِد َكْػِسِف َأْو َهقَ فِل َقْؾبِِف َحَرٌج مِ

ِدِه َوَشْقِخِف َوَصائَِػتِِف. َأوْ   َقْقِل ُمَؼؾِّ



 

    

َضا :قاه  ـْ َأْطَظِؿ َأْسبَاِب ُحُصقِل الرِّ
ُف َومِ ُف ِرَضاُه فِقِف. َفنِكَّ : َأْن َيْؾَزَم َما َجَعَؾ الؾَّ

.ُيقِصُؾُف إَِلك َمَؼاِم ال َٓ ُبدَّ َضا َو  رِّ

َضا؟ َفَؼاَل: إَِذا َأَقاَم َكْػَسُف َطَؾك  ـِ ُمَعاٍذ: َمَتك َيبُْؾُغ اْلَعْبُد إَِلك َمَؼاِم الرِّ قَؾ لَِقْحَقك ْب
قِ

ُف، َفَقُؼقُل: إِْن َأْطَطْقتَـِل َقبِْؾُت. َوإِْن َمـَْعَتـِل َرِضقُت. وَ  إِْن َأْرَبَعِة ُأُصقٍل فِقَؿا ُيَعامُِؾ بِِف َربَّ

 َتَرْكَتـِل َطَبْدُت. َوإِْن َدَطْقَتـِل َأَجْبُت.

ُة اْلِعْؾِؿ اْلَقاِصِؾ إَِلك اْلَؼْؾِب. َفنَِذا َباَشَر اْلَؼْؾَب  َضا ُهَق ِصحَّ َحِؼقَؼُة  َوَقاَل اْلُجـَْقُد: الرِّ

َضا. اُه إَِلك الرِّ  اْلِعْؾِؿ َأدَّ

َّٓ ُيحِ  :قاه  َضا َأ ـْ َشْرِط الرِّ
َّٓ َيْعَتِرَض َطَؾك َوَلْقَس مِ ََلِؿ َواْلَؿَؽاِرِه. َبْؾ َأ ْٕ سَّ بِا

َضا بِاْلَؿْؽُروِه، َوَصَعـُقا فِقِف.  َطُف. َولَِفَذا ُأْشؽَِؾ َطَؾك َبْعِض الـَّاِس الرِّ َٓ َيَتَسخَّ اْلُحْؽِؿ َو

بُْر، َوإِ  بِقَعِة. َوإِكََّؿا ُهَق الصَّ َضا َوَقاُلقا: َهَذا ُمْؿتَـٌِع َطَؾك الطَّ َّٓ َفَؽْقَػ َيْجَتِؿُع الرِّ

اِن.  َواْلَؽَراَهُة؟ َوُهَؿا ِضدَّ

َواُب: َٓ ُيـَافِل  َوالصَّ ِؿ َوَكَراَهَة الـَّْػِس َلُف  َٓ َتـَاُقَض َبْقـَُفَؿا، َوَأنَّ ُوُجقَد التََّللُّ ُف  َأكَّ

َواِء اْلَؽِريِف، َوِرَضا ا َضا، َكِرَضا اْلَؿِريِض بُِشْرِب الدَّ ِديِد اْلَحرِّ بَِؿا الرِّ ائِِؿ فِل اْلَقْقِم الشَّ لصَّ

ـْ َأَلِؿ اْلُجقِع َوالظََّؿلِ، َوِرَضا اْلُؿَجاِهِد بَِؿا َيْحُصُؾ َلُف فِل َسبِقؾِ 
ـْ َأَلِؿ اهلل  َيـَاُلُف مِ

مِ

 اْلِجَراِح، َوَغْقِرَها.

ا، ُمقِصَؾةٌ  َضا َصِريٌؼ ُمْختََصَرٌة، َقِريَبٌة ِجدًّ َـّ فِقَفا  َوَصِريُؼ الرِّ
إَِلك َأَجؾِّ َغاَيٍة. َوَلؽِ

ـَ 
َٓ فِقَفا مِ ِة َصِريِؼ اْلُؿَجاِهَدِة. َو ـْ َمَشؼَّ

ُتَفا بَِلْصَعَب مِ ًة. َوَمَع َهَذا َفَؾْقَسْت َمَشؼَّ َمَشؼَّ

قَّ 
ٌة َطالَِقٌة. َوَكْػٌس َزكِ ـُ الـَّْػِس َطَؾك اْلَعَؼَباِت َواْلَؿَػاِوِز َما فِقَفا. َوإِكََّؿا َطَؼَبُتَفا ِهؿَّ ٌة، َوَتْقصِق

ـَ الؾَّفِ 
   .ُكؾِّ َما َيِرُد َطَؾْقَفا مِ

َضا َثاَلَثُة َأْقَسامٍ  :ٔقاه  ُف َوَأْطَطاُه. َوِرَضا  :َوالرِّ امِّ بَِؿا َقَسَؿُف الؾَّ ِرَضا اْلَعقَّ

رَ  ـْ ُكؾِّ َما ِسَقاهُ اْلَخَقاصِّ بَِؿا َقدَّ
ًٓ مِ  .ُه َوَقَضاُه. َوِرَضا َخَقاصِّ اْلَخَقاصِّ بِِف َبَد



   

ا َغْقرَ  :ٔقاه  َٓ َيتَِّخَذ َربًّ ا: َأْن  ِف َربًّ َضا بِالؾَّ ـُ إَِلك َتْدبِقِرِه. اهلل  الرِّ َتَعاَلك َيْسُؽ

ُف َتَعاَلك: َوُيـِْزُل بِِف َحَقائِ   {461}األنعام: ﴾ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿َجُف. َقاَل الؾَّ

ـُ َطبَّاٍس  ا َغْقَرُه، َوُهَق َربُّ ُكؾِّ َشْلٍء؟ (1): َسقًِّدا َوإَِلًفاَقاَل اْب . َيْعـِل َفَؽْقَػ َأْصُؾُب َربًّ

قَرةِ  ِل السُّ َيْعـِل  [14]إكعام:  ﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: َوَقاَل فِل َأوَّ

ـُ اْلُحبَّ َوالطَّ اا َوَكاِصًرا َوُمِعقـًا َوَمْؾجً َمْعُبقدً  تِل َتَتَضؿَّ ِة الَّ َٓ ـَ اْلُؿَقا
اَطَة. َوَقاَل . َوُهَق مِ

]إكعام:  ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿فِل َوَسطَِفا 

ـْ َيْحُؽُؿ َبْقـِل َوَبْقـَُؽْؿ، َفـََتَحاَكَؿ إَِلْقِف فِقَؿا اْخَتَؾْػـَا فِقِف؟ اهلل  َأْي: َأَفَغْقرَ  .[114 َأْبَتِغل َم

ًَل، ُمَبقَّـًا َكافِ َوهَ  َتابِِف؟ َوَقْد َأْكَزَلُف ُمَػصَّ
اِم، َفَؽْقَػ َكَتَحاَكُؿ إَِلك َغْقِر كِ َتاُبُف َسقُِّد اْلُحؽَّ

قًا َذا كِ

  َشافًِقا.

َضا بِالؾَّ  ِؾ، َرَأْيَتَفا ِهَل َكْػَس الرِّ َياِت الثَََّلَث َحؼَّ التََّلمُّ ْٔ ْؾَت َهِذِه ا ا، َوَأْكَت إَِذا َتَلمَّ ِف َربًّ

ٍد  ْسََلِم ِديـًا، َوبُِؿَحؿَّ
ا مِـَْفا.  َوبِاإْلِ ، َوَرَأْيَت اْلَحِديَث ُيَتْرِجُؿ َطـَْفا، َوُمْشَتؼًّ ًٓ َرُسق

َٓ َيْرَضك بِِف َوْحَدُه َولِقًّا ا ِسَقاُه، َلؽِـَُّف  َٓ َيْبِغل َربًّ ا، َو ِف َربًّ ـَ الـَّاِس َيْرَضك بِالؾَّ
 َفَؽثِقٌر مِ

ُبقَكُف إَِلكَوَكا ُفْؿ ُيَؼرِّ ـْ ُدوكِِف َأْولَِقاَء. َضـًّا مِـُْف َأكَّ
َتُفْؿ اهلل،  ِصًرا. َبْؾ ُيَقالِل مِ َٓ َوَأنَّ ُمَقا

ـْ ُدوكِِف َأْولِقَاَء. 
َٓ َيتَِّخَذ مِ ْرِك. َبِؾ التَّْقِحقُد: َأْن  ـُ الشِّ ِة َخَقاصِّ اْلَؿؾِِؽ. َوَهَذا َطْق َٓ َكُؿَقا

ـْ ُدوكِِف َأْولَِقاَء. َواْلُؼْرآنُ 
ـَ بَِلكَُّفُؿ اتََّخُذوا مِ ق

ـْ َوْصِػ اْلُؿْشِركِ
 َمْؿُؾقٌء مِ

يَؿاِن  ـْ َتَؿاِم اإْلِ
ـَ فِقِف. َفنِنَّ َهَذا مِ  َأْكبَِقائِِف َوُرُسؾِِف، َوِطَباِدِه اْلُؿْممِـِق

ةِ َٓ َوَهَذا َغْقُر ُمَقا

ُة أَ  َٓ تِِف. َفُؿَقا َٓ ـْ َتَؿاِم ُمَقا
ـْ َلْؿ َيْػَفِؿ َومِ ـْ ُدوكِِف َلْقٌن. َوَم

ْولَِقائِِف َلْقٌن َواتَِّخاُذ اْلَقلِلِّ مِ

ـْ َأَساِسِف. َفنِنَّ َهِذِه اْلَؿْسَلَلَة َأْصُؾ التَّْقِحقِد َوَأَساُس 
 ُف.اْلُػْرَقاَن َبْقـَُفَؿا َفْؾَقْطُؾِب التَّْقِحقَد مِ

 ذـره افبغقي يف تػسره، شقرة إكعام، ظـد أية ادذـقرة بدون إشـاد. (1)



 

    

ـَ الـَّاِس َيْبَتِغل َغقَْرُه 
َحَؽًؿا، َيَتَحاَكُؿ إَِلْقِف، َوُيَخاِصُؿ إَِلْقِف، َوَيْرَضك بُِحْؽِؿِف. َوَكثِقٌر مِ

َٓ َغْقرَ  َٓ إَِلًفا، َو ا، َو َٓ َيتَِّخَذ ِسَقاُه َربًّ ُه َوَهِذِه اْلَؿَؼاَماُت الثَََّلُث ِهَل َأْرَكاُن التَّْقِحقِد: َأْن 

 َحَؽًؿا.

ا ِف َربًّ َضا بِالؾَّ ا. َوُهَق َوَتْػِسقُر الرِّ ِف َربًّ َضا بِالؾَّ : َأْن َيْسَخَط ِطَباَدَة َما ُدوَكُف. َهَذا ُهَق الرِّ

ُف ُسْخُط ِطَباَدِة َما ُدوَكُف َقْطًعا. ا َحؼُّ َضا بِِف َربًّ ـْ ُأْططَِل الرِّ ا. َفَؿ ِف َربًّ َضا بِالؾَّ ـْ َتَؿاِم الرِّ
َنَّ  مِ

ِ
ٕ

ُبقبِقَِّة َيْس  َضا بَِتْجِريِد ُرُبقبِقَّتِِف َيْسَتْؾِزُم َتْجِريَد ِطَباَدتِِف، َكَؿا َأنَّ اْلِعْؾَؿ بَِتْقِحقِد الرُّ َتْؾِزُم الرِّ

َلِفقَِّة.  اْلِعْؾَؿ بَِتْقِحقِد اإْلِ

وهق الرضك طـف يف كؾ ما قضك وقدر، وكؼؾ طـ  السضا عَ اهلل: ثي ذكس 

 .ؾ هذا الؼسؿ أرفع مـ الرضا باهللل السائريـ أكف جعصاحب مـاز

َٓ َيْخَػك، َوُهَق َكظِقُر  :ثي قاه  تِل َقْبَؾَفا َكَظٌر  ـَ الَّ
َرَجَة َأْطَؾك مِ َوفِل َجْعؾِِف َهِذِه الدَّ

ْبِر لِؾَِّف. ـَ الصَّ
ِف َأْطَؾك مِ ْبَر بِالؾَّ  َجْعؾِِف الصَّ

ِذي َيـَْبِغل: َأْن َتُؽقَن ا ٌة َوالَّ َْوَلك َأْطَؾك َشْلًكا َوَأْرَفَع َقْدًرا. َفنِكََّفا ُمْخَتصَّ ْٕ َرَجُة ا لدَّ

ـِ َواْلَؽافِِر. َوَغاَيُتُف التَّْسؾِقُؿ  َوَهِذهِ  ـَ اْلُؿْممِ
َضا بِاْلَؼَضاِء َيِصحُّ مِ َرَجُة ُمْشَتَرَكٌة. َفنِنَّ الرِّ الدَّ

ـَ اهلل  لَِؼَضاءِ  ـَ َهَذا مِ ا َوإَِلًفا َوَمْعُبقًدا؟ َوَقَدِرِه. َفَلْي َضا بِِف َربًّ  الرِّ

ـْ َلْؿ َيْرَض  ِة. َفَؿ ُمَّ ْٕ َػاِق ا ـْ آَكِد اْلُػُروِض بِاتِّ
ا َفْرٌض. َبْؾ ُهَق مِ َضا بِِف َربًّ َوَأْيًضا َفالرِّ

َٓ َحاٌل. َٓ َطَؿٌؾ َو ا، َلْؿ َيِصحَّ َلُف إِْسََلٌم َو  بِِف َربًّ

َضا بَِؼَضائِ  ا الرِّ ُف ُمْسَتَحب  َوَأمَّ . َوَلقَْس بَِقاِجٍب. َوقِقَؾ: َبْؾ ُهَق ِف: َفَلْكَثُر الـَّاِس َطَؾك َأكَّ

ِن فِل َمْذَهِب َأْحَؿَد. َٓ  َواِجٌب، َوُهَؿا َقْق



   

َرَج  ـَ الدَّ َلِفلِّ َفاْلَػْرُق َبْق
ـَ اْلَػْرِض َوالـَّْدِب. َوفِل اْلَحِديِث اإْلِ ـِ َفْرُق َما َبْق َتقْ

ِحقِح  َب إَِليَّ َطْبِدي بِِؿْثِل َأَداِء َما اْفَتَرْضُت َطَؾْقهِ »الصَّ : َما َتَؼرَّ ُه َطزَّ َوَجلَّ َفَدلَّ  (1)«َيُؼوُل الؾَّ

ِب إَِلْقِف بِالـََّقافِ  ـَ التََّؼرُّ
َب إَِلْقِف ُسْبَحاَكُف بَِلَداِء َفَرائِِضِف َأْفَضُؾ َوَأْطَؾك مِ  ِؾ.َطَؾك َأنَّ التََّؼرُّ

ا َيتََضؿَّ  َضا بِِف َربًّ َضا بُِرُبقبِقَّتِِف: ُهَق َوَأْيًضا: َفنِنَّ الرِّ َضا َطـُْف، َوَيْسَتْؾِزُمُف. َفنِنَّ الرِّ ـُ الرِّ

اُه، وَ  ُرُه َطَؾْقِف، َوُيْعطِقِف إِيَّ َيْؿـَُعُف مِـُْف. ِرَضا اْلَعْبِد بَِؿا َيْلُمُرُه بِِف، َوَيـَْفاُه َطـُْف، َوَيْؼِسُؿُف َلُف َوُيَؼدِّ

ـْ َجِؿقِع اْلُقُجقِه. َوإِْن َكاَن َراِضًقا َفَؿَتك َلْؿ َيْرَض بَِذلَِؽ ُكؾِّ 
ا مِ ـْ َقْد َرِضَل بِِف َربًّ ِف َلْؿ َيُؽ

ـُُف بََِل َريْ  َضا َطـُْف، َوَيَتَضؿَّ ـْ ُكؾِّ َوْجٍف: َيْسَتْؾِزُم الرِّ
ا مِ َضا بِِف َربًّ ـْ َبْعِضَفا. َفالرِّ

ا مِ  ٍب.بِِف َربًّ

ا ُمَتعَ  َضا بِِف َربًّ ِة، َوَأْيًضا: َفالرِّ ِة َواْلَخاصَّ ٌؼ بَِذاتِِف، َوِصَػاتِِف َوَأْسَؿاِئِف، َوُرُبقبِقَّتِِف اْلَعامَّ ؾِّ

ًرا، َوآمًِرا َوَكاِهًقا، َوَمؾًِؽا، َوُمْعطًِقا َوَماكًِعا، َوَحَؽًؿا، َوَوكِقًَل  َضا بِِف َخالًِؼا َوُمَدبِّ َفُفَق الرِّ

َوَحِسقًبا َوَرقِقًبا، َوُمْبَتؾًِقا َوُمَعافًِقا، َوَقابًِضا َوَباِسًطا، إَِلك َوَولِقًّا، َوَكاِصًرا َوُمِعقـًا، َوَكافًِقا 

ـْ ِصَػاِت ُرُبقبِقَّتِِف.
 َغْقِر َذلَِؽ مِ

َّٓ فِ  اُه، َولَِفَذا َلْؿ َيِجْئ إِ َضا َطـُْف: َفُفَق ِرَضا اْلَعْبِد بَِؿا َيْػَعُؾُف بِِف، َوُيْعطِقِف إِيَّ ا الرِّ ل َوَأمَّ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ﴿َجَزاِء. َكَؼْقلِِف َتَعاَلك: اِب َوالْ الثَّقَ 

ـْ َكَراَمتِِف. َكَؼْقلِِف َتَعاَلك:  [28-27]افػجر:     ﴾ڤ
َفَفَذا بِِرَضاَها َطـُْف لَِؿا َحَصَؾ َلَفا مِ

 .[ 8]افبقـة:  ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

َضا َطـُْف، َوال َضا بِِف: َأْصُؾ الرِّ َضا بِِف.َوالرِّ َضا َطـُْف: َثَؿَرُة الرِّ  رِّ

َضا َطـْفُ  ٌؼ بَِلْسَؿائِِف َوِصَػاتِِف. َوالرِّ َضا بِِف ُمَتَعؾِّ ٌؼ بَِثَقابِِف َوِسرُّ اْلَؿْسَلَلِة: َأنَّ الرِّ : ُمَتَعؾِّ

 َوَجَزائِِف.

ْؼُف  نَّ الـَّبِلَّ َوَأْيًضا: َفنِ  ا. َوَلْؿ ُيَعؾِّ ِف َربًّ ـْ َرِضَل بِالؾَّ يَؿاِن بَِؿ
َؼ َذْوَق َصْعِؿ اإْلِ َطؾَّ

ـْ َرِضَل َطـُْف، َكَؿا َقاَل  ـًا، » بَِؿ ْساَلِم ِدي ِه َربًّا، َوبِاإْلِ يََمِن َمْن َرِضَي بِالؾَّ
َذاَق َصْعَم اإْلِ

 . ظـ أيب هريرة  (6552برؿؿ ) افبخاريأخرجف  (1)



 

    

ٍد  ًٓ  َوبُِؿَحؿَّ َضا بِِديـِِف َوَكبِقِِّف. َوَهِذِه الثَََّلَثُة ِهَل (1)«َرُسو ـَ الرِّ َضا بِِف َقِري . َفَجَعَؾ الرِّ

َٓ َيُؼقُم إِ  تِل  ْسََلِم، الَّ  َّٓ بَِفا َوَطَؾْقَفا.ُأُصقُل اإْلِ

َؾ َطَؾْقِف،  َكاَبَة إَِلْقِف، َوالتََّقكُّ ـُ َتْقِحقَدُه َوِطَباَدَتُف، َواإْلِ ا َيَتَضؿَّ َضا بِِف َربًّ َوَأْيًضا: َفالرِّ

ـُ ُرْؤيَ  ْؽُر َطَؾك كَِعِؿِف: َيَتَضؿَّ ْبَر َلُف َوبِِف. َوالشُّ َة ُكؾِّ َما مِـُْف َوَخْقَفُف َوَرَجاَءُه َوَمَحبََّتُف، َوالصَّ

َضا ُف َوالرِّ َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ ـُ َشَفاَدَة َأْن  َضا بِِف َيَتَضؿَّ  كِْعَؿًة َوإِْحَساًكا، َوإِْن َساَء َطْبُدُه. َفالرِّ

ًدا َرُسقُل  ـُ َشَفاَدَة َأْن ُمَحؿَّ ًٓ َيَتَضؿَّ ٍد َرُسق ْسََلِم ِديـًا: َيتَ اهلل  بُِؿَحؿَّ َضا بِاإْلِ ـُ َوالرِّ َضؿَّ

ـَ ُكؾَُّف. ي تِِف، َوَصاَطَتُف َوَصاَطَة َرُسقلِِف. َفَجَؿَعْت َهِذِه الثَََّلَثُة الدِّ  اْلتَِزاَم ُطُبقِديَّ

ـُ اتَِّخاَذُه َمْعُبقًدا ُدوَن َما ِسَقاُه. َواتَِّخاَذُه َولِقًّا َوَمْعُبقًدا،  ا َيَتَضؿَّ َضا بِِف َربًّ َوَأْيًضا: َفالرِّ

 ﴾ گ گ ک ک﴿ :َباَدِة ُكؾِّ َما ِسَقاُه. َوَقْد َقاَل َتَعاَلك لَِرُسقلِفِ َوإِْبَطاَل طِ 

 ائ ائ ى ى ې﴿ :َوَقاَل  [14]إكعام:  ﴾ ڻ ڻ ڻ ں﴿ :َوَقاَل [ 114]إكعام: 

َضا بِِف َربًّا.[ 164]إكعام:  ﴾ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ـُ الرِّ  . َفَفَذا ُهَق َطقْ

ُف َجَعَؾ َحِؼقَؼَة الرِّ  ا: َأْن َيْسَخَط ِطَباَدَة َما ُدوَكُف. َفَؿَتك َسِخَط َوَأْيًضا: َفنِكَّ َضا بِِف َربًّ

ًٓ اهلل  اْلَعْبُد ِطَباَدَة َما ِسَقى لَِفِة اْلَباصَِؾِة، ُحبًّا َوَخْقًفا، َوَرَجاًء َوَتْعظِقًؿا، َوإِْجََل ْٔ ـَ ا
 -مِ

ِذي ُهَق ُقْطُب َرَح  ا، الَّ َضا بِِف َربًّ َؼ بِالرِّ ْسََلِم.َفَؼْد َتَحؼَّ  ك اإْلِ

َْحَقاِل: إِكََّؿا َتـَْبـِل  ْٕ َْطَؿاِل، َوا ْٕ َنَّ َجِؿقَع اْلَعَؼائِِد َوا
ِ
ـِ ٕ ي َوإِكََّؿا َكاَن ُقْطَب َرَحك الدِّ

ـْ َلُف َهَذا اهلل  َطَؾك َتْقِحقدِ  ـْ َلْؿ َيُؽ  َما ِسَقاُه. َفَؿ
َطزَّ َوَجؾَّ فِل اْلِعَباَدِة، َوُسْخِط ِطَباَدةِ

َحك. اْلُؼطْ  ـْ َحَصَؾ َلُف َهَذا اْلُؼْطُب َثَبَتْت َلُف الرَّ ـْ َلُف َرًحك َتُدوُر َطَؾْقِف. َوَم ُب َلْؿ َيُؽ

ْسََلِم. َفتَُدوُر  ْرِك إَِلك َدائَِرِة اإْلِ ـْ َدائَِرةِ الشِّ
َوَداَرْت َطَؾك َذلَِؽ اْلُؼْطِب. َفَقْخُرُج ِحقـَئٍِذ مِ

ِزِم.َرَحك إِْسََلمِِف َوإِيَؿاكِِف طَ   َؾك ُقْطبَِفا الثَّابِِت الَلَّ
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َضا َمْقُققًفا َطَؾك َكْقِن اْلَؿْرِضلِّ بِِف  ـَ الرِّ
َرَجِة مِ َوَأْيًضا: َفنِكَُّف َجَعَؾ ُحُصقَل َهِذِه الدَّ

ا  َْشَقاِء بِالتَّْعظِقِؿ، وَ  -ُسْبَحاَكُف  -َربًّ ْٕ ـْ ُكؾِّ َشْلٍء، َوَأْوَلك ا
َْشقَاِء َأَحبَّ إَِلك اْلَعْبِد مِ ْٕ َأَحؼَّ ا

ِة، َوُيـَّظُِؿ ُفُروَطَفا َوُشَعَبَفا.  بِالطَّاَطِة، َوَمْعُؾقٌم َأنَّ َهَذا َيْجَؿُع َقَقاِطَد اْلُعُبقِديَّ

قَّتِِف إَِلك اْلَؿْحُبقِب: َكاَن َذلَِؽ اْلَؿقُْؾ  ُة َمْقَؾ اْلَؼْؾِب بُِؽؾِّ ا َكاَكِت اْلَؿَحبَُّة التَّامَّ َوَلؿَّ

، َوالتَّْعظِقُؿ  َحامًَِل  َؿا َكاَن اْلَؿْقُؾ َأْقَقى: َكاَكِت الطَّاَطُة َأَتؿَّ َطَؾك َصاَطتِِف َوَتْعظِقِؿِف. َوُكؾَّ

ـْ  يَؿاِن َوُلبُُّف. َفَليُّ َشْلٍء َيُؽقُن َأْطَؾك مِ يَؿاَن، َبْؾ ُهَق ُروُح اإْلِ  َأْوَفَر. َوَهَذا اْلَؿْقُؾ ُيََلِزُم اإْلِ

ـُ  َْشَقاِء بِالتَّْعظِقِؿ، َأْمٍر َيَتَضؿَّ ْٕ َْشَقاِء إَِلك اْلَعْبِد، َوَأْوَلك ا ْٕ ُف ُسْبَحاَكُف َأَحبَّ ا َأْن َيُؽقَن الؾَّ

َْشَقاِء بِالطَّاَطِة؟ ْٕ  َوَأَحؼَّ ا

يَؿاِن. ِحقِح َطـُْف َكَؿا فِل  َوبَِفَذا َيِجُد اْلَعْبُد َحََلَوَة اإْلِ ُف َقاَل:  الصَّ َثاَلٌث َمْن »َأكَّ

َّا ِسَواُهََم. َوَمْن َكاَن ُيحِ 
ِ
ُه َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْقِه ِم يََمِن: َمْن َكاَن الؾَّ ب  ُكنَّ فِقِه َوَجَد َحاَلَوَة اإْلِ

ِه. َوَمْن َكاَن َيْؽَرُه َأْن َيْرِجَع إَِلى اْلُؽْػرِ  َّٓ لِؾَّ ُه إِ َٓ ُيِحب  ُه مِ  -اْلَؿْرَء  ُه َبْعَد إِْذ َأْكَؼَذُه الؾَّ َكََم  -ـْ

 .(1)«َيْؽَرُه َأْن ُيْؾَؼى فِي الـَّارِ 

ِف َرًبا. َوَطؾََّؼ ُوُجقَد َحََلَوتِِف بَِؿا ُهَق َمْقُققٌف َطَؾْقِف.  َضا بِالؾَّ يَؿاِن بِالرِّ
َؼ َذْوَق اإْلِ َفَعؾَّ

َْشَقاِء إَِلك اْلَعبِْد ُهَق َوَرُسقُلُف.وَ  ْٕ َّٓ بِِف، َوُهَق َكْقُكُف ُسْبَحاَكُف َأَحبَّ ا  َٓ َيتِؿُّ إِ

ْخََلُص  ، َواإْلِ ا َكاَن َهَذا اْلُحبُّ التَّامُّ دِ  -الَِّذي ُهَق َثَؿَرُتُف  -َوَلؿَّ ـْ ُمَجرَّ
َأْطَؾك مِ

َضا بُِرُبقبِقَّتِِف ُسْبَحاَكُف: كَ  َضا: الرِّ يَؿاِن. َوَثَؿَرُة الرِّ
اَكْت َثَؿَرُتُف َأْطَؾك. َوُهَق َوْجُد َحََلَوِة اإْلِ

ُف اْلُؿْسَتَعاُن. يَؿاِن. َفَفَذا َوْجُد َحََلَوٍة، َوَذلَِؽ َذْوُق َصْعٍؿ. َوالؾَّ  َذْوُق َصْعِؿ اإْلِ

َضا بِِف َوْحَدُه َربًّ  ِة َما ِسَقاُه، َوإِكََّؿا َتَرتََّب َهَذا َوَهَذا َطَؾك الرِّ ـْ ُطُبقِديَّ
ا، َواْلَبَراَءِة مِ

ِف َتابٌِع لِ  ـْ َربِّ َفا إَِلْقِف. َوِرَضاُه َط قَّتِِف إَِلْقِف، َواْكِجَذاِب ُقَقى اْلُؿِحبِّ ُكؾِّ َفَذا َومِقِؾ اْلَؼْؾِب بُِؽؾِّ

ُف َلُف َطْبًدا ا َرِضَقُف الؾَّ ِف َربًّ ـْ َرِضَل بِالؾَّ َضا بِِف. َفَؿ ـْ َرِضَل َطـُْف فِل َطَطائِِف َوَمـِْعِف الرِّ . َوَم
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ا، َوبِـَبِقِِّف رَ  بِّ َطـُْف، إِْن َلْؿ َيْرَض بِِف َربًّ ، َوَبََلِئِف َوَطافَِقتِِف: َلْؿ َيـَْؾ بَِذلَِؽ َدَرَجَة ِرَضا الرَّ ًٓ ُسق

ـِ  ْسََلِم ِديـًا، َفنِنَّ اْلَعْبَد َقْد َيْرَضك َط ِف اهلل  َوبِاإْلِ َٓ َربِّ ـْ 
فِقَؿا َأْطَطاُه َوفِقَؿا َمـََعُف، َوَلؽِ

ـْ َرِضَل بِِف  ـَ ِرَضا اْلَعْبِد َيْقَم اْلِؼَقاَمِة لَِؿ َيْرَضك بِِف َوْحَدُه َمْعُبقًدا َوإَِلًفا. َولَِفَذا إِكََّؿا َضِؿ

ا. َكَؿا َقاَل الـَّبِلُّ  ِه َربًّ » َربًّ ٍد َمْن َقاَل ُكلَّ َيْوٍم: َرِضقُت بِالؾَّ ـًا، َوبُِؿَحؿَّ ْساَلِم ِدي
ا، َوبِاإْلِ

ا َطَؾى َّٓ َكاَن َحؼًّ  . (1)«َأْن ُيْرِضَقُه َيْوَم اْلِؼَقاَمةِ اهلل  َكبِقًّا: إِ

ـِ  :ٔقاه  َضا َط َضاُء بِالؾَِّف، َوالرِّ َضا بَِؼَضاِء الؾَِّف.اهلل،  َهاُهـَا َثََلَثُة ُأُمقٍر: الرِّ  َوالرِّ

َضا َطـُْف  َضا بِِف َفْرٌض. َوالرِّ ُُمقِر َوَأْشرَ  -َفالرِّ ْٕ ـْ َأَجؾِّ ا
ِة َوإِْن َكاَن مِ ِف َأْكَقاِع اْلُعُبقِديَّ

تِِف َطَؾْقِفْؿ.  -  َفَؾْؿ ُيَطالِْب بِِف اْلُعُؿقَم. لَِعْجِزِهْؿ َوَمَشؼَّ

قا بُِحَجٍج. َضا بِِف، َواْحَتجُّ  َوَأْوَجَبْتُف َصائَِػٌة َكَؿا َأْوَجُبقا الرِّ

ِف َفُفَق َساِخطٌ  ـْ َربِّ ـْ َراِضًقا َط ُف إَِذا َلْؿ َيُؽ َضا  مِـَْفا: َأكَّ ـَ الرِّ َٓ َواِسَطَة َبْق َطَؾْقِف. إِْذ 

ا. ِف ُمـَاٍف لِِرَضاُه بِِف َربًّ َخِط. َوَسَخُط اْلَعْبِد َطَؾك َربِّ  َوالسَّ

 َقاُلقا: َوَأْيًضا َفَعَدُم ِرَضاُه َطـُْف َيْسَتْؾِزُم ُسقَء َضـِِّف بِِف، َوُمـَاَزَطَتُف َلُف فِل اْختَِقاِرِه لَِعْبِدِه،

َٓ َيْرَضاُه، َوَهَذا ُمـَاٍف  َوَأنَّ  بَّ َتَباَرَك َوَتَعاَلك َيْخَتاُر َشْقئًا َوَيْرَضاُه َفََل َيْخَتاُرُه اْلَعْبُد َو الرَّ

ِة.  لِْؾُعُبقِديَّ

ـْ َلْؿ َيْرَض بَِؼَضائِل، َوَلْؿ َيْصبِْر َطؾَ  َلِفقَِّة َم َثاِر اإْلِ ْٔ ، ك َبََلئِلَقاُلقا: َوفِل َبْعِض ا

ـْ َذلَِؽ.َفْؾَقتَّ 
َة فِل َشْلٍء مِ َٓ ُحجَّ ا ِسَقاَي. َو  ِخْذ َربًّ

، 9747(، وافـسائل يف افؽزى )5572وأبق داود )(، 5/367، و4/337أمحد )أخرجف  ضعقف: (1)

، ويف إشـاده شابؼ بـ ملسو هيلع هللا ىلص(، وؽرهؿ، مـ حديث رجؾ خدم افـبل 3875(، وابـ ماجف )15324و

  .كاجقة، وهق جمفقل

، ويف إشـاده شعقد ( وؽرمها مـ حديث ثقبان 354(، وافطزاين يف افدظاء )3389وأخرجف افسمذي )

ك اخلادم ثقبان ابـ ادرزبان، وهق ضعقػ،  ومدفس، وفعؾف دفس افرجؾ إول يف اإلشـاد افسابؼ، وشؿَّ

 وؿد ضعػ احلديث اإلمام إفباين .  ( 5525يف افسؾسؾة افضعقػة). 



   

ا َقْقُلُف:  ـَ )َأمَّ َٓ َواِسَطَة َبقْ َضا َطـُْف. إِْذ  َّٓ بِالرِّ ِف إِ َخِط َطَؾك َربِّ ـَ السَّ
َٓ َيَتَخؾَُّص مِ ُف  إِكَّ

َخطِ  َضا َوالسَّ ْخَط بِاْلَؿْؼِضلِّ  (الرِّ َنَّ السُّ
ِ
ـْ  َفَؽََلٌم َمْدُخقٌل. ٕ ْخَط َطَؾك َم َٓ َيْسَتْؾِزُم السُّ

َؼ َذلَِؽ بِالَِّذي قَ َقَضاهُ  َٓ َتْسَتْؾِزُم َتَعؾُّ َضاُه ، َكَؿا َأنَّ َكَراَهَة اْلَؿْؼِضلِّ َوُبْغَضُف َوالـُّْػَرَة َطـُْف 

َرُه. َبْؾ َقْد َيْجَتِؿُع  ـْ َقَضاُه َوَقدَّ َرُه. َفاْلَؿْؼِضلُّ َقْد َيْسَخُطُف اْلَعْبُد َوُهَق َراٍض َطؿَّ َوَقدَّ

َضا بِـَْػِس اْلَؼَضاِء. َكَؿا َسَقْلتِل إِْن َشاَء الؾَُّف. ُطُف َوالرِّ  َتَسخُّ

ا َقْقُلُؽؿْ  ِـّ ) :َوَأمَّ ُف َيْسَتْؾِزُم ُسقَء َض ِف َوُمـَاَزَطَتُف َلُف فِل اْختَِقاِرهِ  إِكَّ َفَؾْقَس  (اْلَعْبِد بَِربِّ

ُف إِكََّؿا َيْسَخُط اْلَؿْؼُدوَر َوُيـَاِزُطُف  حسـَكَذلَِؽ. َبْؾ ُهَق  . َفنِكَّ ـِ ِف فِل اْلَحاَلتَْق ِـّ بَِربِّ الظَّ

ِذي َيْؽَرُهُف َربُّ   ُف بِاْلَؼَدِر الَِّذي ُيِحبُُّف َوَيْرَضاُه. َفُقـَاِزُع َقَدرَ بَِؿْؼُدوٍر آَخَر. َكَؿا ُيـَاِزُع اْلَؼَدَر الَّ

ـْ ُطُؼقَبتِِف، َوَيْسَتِعقُذ اهلل،  بَِؼَدرِ اهلل 
ـْ َسَخطِِف، َوبُِؿَعاَفاتِِف مِ

ِف لِؾَِّف، َكَؿا َيْسَتِعقُذ بِِرَضاُه مِ بِالؾَّ

 بِِف مِـُْف.

ا َكْقُكُف َيْخَتاُر لِـَْػِسِف ِخََلَف  َٓ ُيْسَحُب  َفَلمَّ بُّ َفَفَذا َمْقِضُع َتْػِصقٍؾ.  َما َيْخَتاُرُه الرَّ

بِّ َتَعاَلك لَِعْبِدِه َكْقَطانِ  ْثَباِت. َفاْختَِقاُر الرَّ  .َطَؾْقِف َذْيُؾ الـَّْػِل َواإْلِ

َٓ َيْخَتاَر فِل َهَذا الـَّْقِع َغقَْر اْختَِقاٌر  َأَحُدُهََم: . َفاْلَقاِجُب َطَؾك اْلَعبِْد َأْن  ِديـِل  َشْرِطل 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: َلُف َسقُِّدُه. َقاَل َتَعاَلكَما اْخَتاَرُه 

يَؿاكِِف [ 36]إحزاب: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ َفاْختَِقاُر اْلَعْبِد ِخََلَف َذلَِؽ ُمـَاٍف إِلِ

.َوَتْس  ًٓ ٍد َرُسق ْسََلِم ِديـًا، َوبُِؿَحؿَّ
ا، َوبِاإْلِ ِف َربًّ  ؾِقِؿِف، َوِرَضاُه بِالؾَّ

ُف  الـَّْوُع الثَّاكِي: تِل َيْبَتؾِل الؾَّ ، َكاْلَؿَصائِِب الَّ بُّ َٓ َيْسَخُطُف الرَّ  . اْختَِقاٌر َكْقكِل  َقَدِري 

ُه فَِراُرُه مِ  َٓ َيُضرُّ ـَْفا إَِلك اْلَؼَدِر الَِّذي َيْرَفُعَفا َطـُْف، َوَيْدَفُعَفا َوَيْؽِشُػَفا. بَِفا َطْبَدُه. َفَفَذا 

ُبقبِقَِّة. َوإِْن َكاَن فِقِف ُمـَاَزَطٌة لِْؾَؼَدِر بِاْلَؼَدِر.  َوَلْقَس فِل َذلَِؽ ُمـَاَزَطٌة لِؾرُّ

، َفَفَذا َيُؽقُن َتاَرًة َواِجًبا، َوَتاَرًة َيُؽقُن ُمْسَتَحبًّا، َوَتارَ  ـِ َرَفْق ًة َيُؽقُن ُمَباًحا ُمْسَتِقَي الطَّ

 َوَتاَرًة َيُؽقُن َمْؽُروًها، َوَتاَرًة َيُؽقُن َحَراًما.



 

    

َٓ َيْرَضاُه  َٓ ُيِحبُُّف َو ا اْلَؼَدُر الَِّذي  ُكقِب  -َوَأمَّ َفاْلَعْبُد  -مِْثَؾ َقَدِر اْلَؿَعائِِب َوالذُّ

ـِ  َضا بَِفا. َمْلُمقٌر بَِسَخطَِفا. َوَمـِْفل  َط  الرِّ

َضا بِاْلَؼَضاِء.  َوَهَذا ُهَق التَّْػِصقُؾ اْلَقاِجُب فِل الرِّ

َوَقِد اْضَطَرَب الـَّاُس فِل َذلَِؽ اْضطَِراًبا َطظِقًؿا. َوَكَجا مِـُْف َأْصَحاُب اْلِػَرِق 

َضا بِاْلَؼَضاِء َلْػٌظ َمْحُؿقٌد َمْلُمقٌر  ـْ َمَؼاَماِت َوالتَّْػِصقِؾ. َفنِنَّ َلْػَظ الرِّ
 بِِف. َوُهَق مِ

ـْ َغْقِر َتْػِصقٍؾ. َوَضـُّقا َأنَّ ُكؾَّ َما 
. َفَصاَرْت َلُف ُحْرَمٌة َأْوَجَبْت لَِطائَِػٍة َقُبقَلُف مِ ـَ يِؼق دِّ الصِّ

َضا بِِف. ُثؿَّ  بِّ َتَعاَلك َفُفَق َمْؼِضل  َمَرِضل  َلُف. َيـَْبِغل َلُف الرِّ اْكَؼَسُؿقا َطَؾك َكاَن َمْخُؾقًقا لِؾرَّ

. ـِ  فِْرَقتَْق

. َفَؿْعُؾقٌم َأكَّا َمْلُمقُروَن بُِبْغِض  ـِ َضا ُمَتََلِزَمْق َفَؼاَلْت فِْرَقٌة: إَِذا َكاَن اْلَؼَضاُء َوالرِّ

َرًة. ْؾِؿ. َفََل َتُؽقُن َمْؼِضقًَّة ُمْؼدَّ  اْلَؿَعاِصل، َواْلُؽْػِر َوالظُّ

ْرُع َطَؾك َأكََّفا َواقَِعٌة بَِؼَضاءِ َوفِْرَقٌة َقاَلْت: َقْد َدلَّ اْلعَ  ـُ اهلل  ْؼُؾ َوالشَّ َوَقَدِرِه. َفـَْح

 َكْرَضك بَِفا.

ـْ َقَضاِء  بِقِؾ. َفُلوَلئَِؽ َأْخَرُجقَها َط ـْ َقْصِد السَّ َرَتاِن َط
َوالطَّائَِػَتاِن ُمـَْحِرَفَتاِن، َجائِ

ِء َرُضقا بَِفا َوَلؿْ  َٓ بِّ َوَقَدِرِه. َوَهُم بَّ َتَعاَلك فِل ِرَضاُه  الرَّ ِء َخاَلُػقا الرَّ َٓ َيْسَخُطقَها. َهُم

َؼ َقَضائِِف َوَقَدِرِه بَِفا. ـْ َشْرِطِف َوِديـِِف. َوُأوَلئَِؽ َأْكَؽُروا َتَعؾُّ  َوَسَخطِِف. َوَخَرُجقا َط

 : قاه 

ـْ َجَعَؾ َمِشقَئتَ  ُف ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َطَؾك َم ُف َوَقَضاَءُه ُمْسَتْؾِزَماِن لَِؿَحبَّتِِف َوَقْد َأْكَؽَر الؾَّ

ـْ َجَعَؾ َذلَِؽ َشْقًئا َواِحًدا؟ َقاَل ا َوِرَضاُه. ُف َتَعاَلك: َفَؽْقَػ بَِؿ  ٿ ٺ ٺ ٺ﴿لؾَّ
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 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿َوَقاَل َتَعاَلك:  [35]افـحؾ:  ﴾ڤ

قا َطَؾك َمَحبَّتِِف لِِشْركِِفْؿ َوِرَضاُه َطـُْف بَِؿِشقَئتِِف لَِذلَِؽ. [25ف: ]افزخر ﴾ ائ . َفُفُؿ اْسَتَدلُّ

ـْ َجَعَؾ َمِشقَئَتُف َغْقَر َمَحبَّ  دِّ لَِؼْقِل َم ـُ الرَّ لِقِؾ َأْمَرُه َوَكْفَقُف. َوفِقِف َأْبَق تِِف َوَطاَرُضقا بَِفَذا الدَّ

ْشَؽاُل  ـْ َجَعْؾِفُؿ اْلَؿِشقَئَة َكْػَس اْلَؿَحبَِّة. ُثؿَّ َزاُدوُه بَِجْعؾِِفُؿ َوِرَضاُه. َفاإْلِ
إِكََّؿا َكَشَل مِ

ـْ َذلَِؽ إِْلَزاُمُفْؿ بَِؽْقكِِف َتَعاَلك 
. َفـََشَل مِ ـَ اْلَؿْؼِضلِّ اْلِػْعَؾ َكْػَس اْلَؿْػُعقِل، َواْلَؼَضاَء َطْق

 َضاُهْؿ بِِف.َراِضًقا ُمِحبًّا لَِذلَِؽ. َواْلتَِزاُم رِ 

ِذي َيؽْ  َة، َوُيبَ َوالَّ ـْ َهِذِه اْلَقْرَصِة: إِكََّؿا صِّ ِشُػ َهِذِه اْلُغؿَّ
ـْ َهِذِه اْلِعَؿاَيِة، َوُيـِْجل مِ

ُر مِ

ُف َبْقـَُف، َوُهَق اْلَؿِشقئَُة َواْلَؿَحبَُّة. َفنِكَُّفَؿا َلْقَسا َواِحًدا. َق الؾَّ ـَ َما َفرَّ َٓ ُهَؿا  ُهَق التَّْػِريُؼ َبْق َو

َٓ َيَشاُء َكْقَكُف. َٓ ُيِحبُُّف، َوُيِحبُّ َما  . َبْؾ َقْد َيَشاُء َما  ـِ  ُمَتََلِزَمقْ

ُل: َوَّ ْٕ ِة لَِجِؿقِع َما فِل اْلَؽْقِن َمَع َكَؿِشقئَتِِف لُِقُجقِد إِْبؾِقَس َوُجـُقِدِه. وَ  َفا َمِشقَئتِِف اْلَعامَّ

 ُبْغِضِف لَِبْعِضِف.

، َوَتْقَبَة  َوالثَّاكِي: ـَ اِر، َوَطْدَل الظَّالِِؿق اِر، َوَصاَطاِت اْلُػجَّ َكَؿَحبَّتِِف إِيَؿاَن اْلُؽػَّ

ُف َوَكاَن َجِؿقُعُف. . َوَلْق َشاَء َذلَِؽ َلُقِجَد ُكؾُّ ـَ ُف َما َشاَء َكاَن. َوَما َلْؿ َيَشْل َلْؿ  اْلَػاِسِؼق َفنِكَّ

. ـْ  َيُؽ

فَ  ، َوَأنَّ الؾَّ َْصُؾ، َوَأنَّ اْلِػْعَؾ َغْقُر اْلَؿْػُعقِل، َواْلَؼَضاَء َغْقُر اْلَؿْؼِضلِّ ْٕ َر َهَذا ا  َفنَِذا َتَؼرَّ

َضا بُِؽؾِّ َما َخَؾَؼُف َوَشا َبَفاُت. َواْكَحؾَِّت ُسْبَحاَكُف َلْؿ َيْلُمْر ِطَباَدُه بِالرِّ َءُه: َزاَلِت الشُّ

ُـّ إِْبَطاُل  بِّ َوَقَدِرِه ُتـَاُقٌض، بَِحْقُث ُيَظ ـَ َشْرِع الرَّ ِف اْلَحْؿُد. َوَلْؿ َيْبَؼ َبْق ُت. َولِؾَّ َٓ ْشَؽا اإْلِ

ُق اْلَؼَدَر.  ْرُع ُيَصدِّ ْرَع. َوالشَّ ُؼ َأَحِدِهَؿا لِْمَخِر، َبِؾ اْلَؼَدُر َيـُْصُر الشَّ َوُكؾ  مِـُْفَؿا ُيَحؼِّ

َخَر. ْٔ  ا



 

    

ْسََلِم  ْرِطلِّ َواِجٌب، َوُهَق َأَساُس اإْلِ يـِلِّ الشَّ َضا بِاْلَؼَضاِء الدِّ إَِذا ُطِرَف َهَذا، َفالرِّ

 َٓ َٓ ُمـَاَزَطٍة َو يَؿاِن. َفَقِجُب َطَؾك اْلَعْبِد َأْن َيُؽقَن َراِضًقا بِِف بََِل َحَرٍج، َو  َوَقاِطَدُة اإْلِ

ُف َتَعاَلك:  َٓ اْطتَِراٍض. َقاَل الؾَّ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ُمَعاَرَضٍة، َو

 ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[65]افـساء: 

ـْ ُكُػقِسِفْؿ 
ُؿقا َرُسقَلُف، َوَحتَّك َيْرَتِػَع اْلَحَرُج مِ َٓ ُيْممِـُقَن َحتَّك ُيَحؽِّ ُفْؿ  َفَلْقَسَؿ: َأكَّ

ـْ ُحْؽِؿِف، َوَحتَّك يُ 
َضا بُِحْؽِؿِف.مِ  َسؾُِّؿقا لُِحْؽِؿِف َتْسؾِقًؿا. َوَهَذا َحِؼقَؼُة الرِّ

يَؿاِن. َوالتَّْسؾِقُؿ: فِل  ْسََلِم. َواْكتَِػاُء اْلَحَرِج: فِل َمَؼاِم اإْلِ َفالتَّْحؽِقُؿ: فِل َمَؼاِم اإْلِ

ْحَساِن.  َمَؼاِم اإْلِ

يَؿاِن، وَ  ، َوَحقَّك َوَمتَّك َخاَلَط اْلَؼْؾَب َبَشاَشُة اإْلِ ـِ اْكَتَحَؾْت َبِصقَرُتُف بَِحِؼقَؼِة اْلَقِؼق

اَرُة ُمَطَؿئِـًَّة َراِضَقًة َواِدَطًة، َوَتؾَ  َمَّ ْٕ َدْت َصبِقَعُتُف، َواْكَؼَؾَبِت الـَّْػُس ا ك بُِروِح اْلَقْحِل، َوَتَؿفَّ ؼَّ

بِّ َتَعاَلك بَِصْدٍر َواِسٍع ُمـَْشِرٍح ُمْسؾٍِؿ: فَ  َضا بَِفَذا اْلَؼَضاِء َأْحَؽاَم الرَّ َؼْد َرِضَل ُكؾَّ الرِّ

ِف َولَِرُسقلِِف. يـِلِّ اْلَؿْحُبقِب لِؾَّ  الدِّ

، اْلُؿَقافِِؼ لَِؿَحبَِّة اْلَعبِْد َوإَِراَدتِِف َوِرَضاُه  َضا بِاْلَؼَضاِء اْلَؽْقكِلِّ اْلَؼَدِريِّ ـَ  -َوالرِّ
مِ

ِة، َواْلِغـَك، َواْلَعافَِقِة، َوالؾَّ  حَّ ِة الصِّ ُف ُمََلئٌِؿ لِْؾَعْبِد،  -ذَّ َكَّ
ِ
ِزٌم بُِؿْؼَتَضك الطَّبِقَعِة. ٕ َٓ َأْمٌر 

ْطتَِراِف 
ِ
ْؽِر، َوآ ُة فِل ُمَؼاَبَؾتِِف بِالشُّ ٌة. َبِؾ اْلُعُبقِديَّ َضا بِِف ُطُبقِديَّ َمْحُبقٌب َلُف. َفَؾْقَس فِل الرِّ

َٓ ُيْعَصك اْلُؿـِْعُؿ بِاْلِؿـَِّة، َوَوْضِع الـِّْعَؿِة َمَقاِضَعَفا  ُف َأْن ُتقَضَع فِقَفا، َوَأْن  تِل ُيِحبُّ الؾَّ الَّ

 بَِفا، َوَأْن ُيَرى التَّْؼِصقُر فِل َجِؿقِع َذلَِؽ.

 اْلَعْبِد َوَمَحبَّتِِف 
، اْلَجاِري َطَؾك ِخََلِف ُمَرادِ َضا بِاْلَؼَضاِء اْلَؽْقكِلِّ اْلَؼَدِريِّ ا  -َوالرِّ مِؿَّ

َٓ َيْدُخُؾ َتْحَت اْختَِقاِرِه َٓ ُيََلئِ  يَؿاِن َوفِل  -ُؿُف. َو ـْ َمَؼاَماِت َأْهِؾ اإْلِ
. َوُهَق مِ ُمْسَتَحب 



   

ِم َوَكْحِق  َٓ ْٔ ِن. َوَهَذا َكاْلَؿَرِض َواْلَػْؼِر، َوَأَذى اْلَخْؾِؼ َلُف، َواْلَحرِّ َواْلبَْرِد، َوا َٓ ُوُجقبِِف َقْق

 َذلَِؽ.

َضا بِاْلَؼَدرِ  ُف َوَيْسَخُطُف، َوَيـَْفك َطـُْف  -اْلَجاِري َطَؾْقِف بِاْختَِقاِرِه  َوالرِّ ا َيْؽَرُهُف الؾَّ  -مِؿَّ

ِف َتَعاَلك. َفنِنَّ  ْؾِؿ َواْلُػُسقِق َواْلِعْصَقاِن: َحَراٌم ُيَعاَقُب َطَؾْقِف. َوُهَق ُمَخاَلَػٌة لَِربِّ  َكَلْكَقاِع الظُّ

 َٓ َٓ َيْرَضك بَِذلَِؽ َو َف   ُيِحبُُّف. َفَؽْقَػ َتتَِّػُؼ اْلَؿَحبَُّة َوِرَضا َما َيْسَخُطُف اْلَحبِقُب الؾَّ

َضا بِاْلَؼَضاِء. َوُيْبِغُضُف؟ َفَعَؾْقَؽ   بَِفَذا التَّْػِصقِؾ فِل َمْسَلَلِة الرِّ

َٓ ُيِحبُُّف؟ َٓ َيْرَضاُه َو ُف ُسبَْحاَكُف َأْمًرا  ُكُف؟  َفنِْن ُقْؾَت: َكْقَػ ُيِريُد الؾَّ َوَكْقَػ َيَشاُؤُه َوُيَؽقِّ

 َلُف َوُبْغُضُف َوَكَراِهَقُتُف؟اهلل  َوَكْقَػ َتْجَتِؿُع إَِراَدةُ 

َْج  قِقَل:
ِ
َماُل ُهَق الَِّذي اْفَتَرَق الـَّاُس ٕ ؾِِف فَِرًقا، َوَتَباَيـَْت ِطـَْدُه ُصُرُقُفْؿ َهَذا السُّ

 َوَأْقَقاُلُفْؿ.

ـَْػِسِه. َوُمَراٌد لَِغْقرِِه.  َفاْطَؾْم َأنَّ اْلُؿَراَد َكْوَطاِن: ُمَراٌد لِ

ـَ اْلَخقِْر. َفُفَق ُمَراُد إَِراَدِة اْلَغاَياِت  َفاْلُؿَراُد لِـَْػِسِف:
َمْطُؾقٌب َمْحبُقٌب لَِذاتِِف َولَِؿا فِقِف مِ

 َواْلَؿَؼاِصِد.

َٓ فِقِف َمْصَؾَحٌة َلُف بِالـََّظِر  َٓ َيُؽقُن فِل َكْػِسِف َمْؼُصقًدا لِْؾُؿِريِد، َو َواْلُؿَراُد لَِغْقِرِه: َقْد 

ـْ َحْقُث َكْػُسُف َوَذاُتُف، ُمَراٌد إَِلك َذاتِِف. َوإِْن كَ 
اَن َوِسقَؾًة َمْؼُصقَدًة َوُمَراَدًة. َفُفَق َمْؽُروٌه َلُف مِ

 َٓ َْمَراِن: ُبْغُضُف، َوإَِراَدُتُف، َو ْٕ ـْ َحْقُث إِْفَضاُؤُه َوإِيَصاُلُف إَِلك ُمَراِدِه. َفَقْجَتِؿُع فِقِف ا
َلُف مِ

ْختََِلِف مُ 
ِ
َواِء اْلُؿتَـَاِهل فِل اْلَؽَراَهِة، إَِذا َطؾَِؿ ُمتَـَاِوُلُف َأنَّ َيَتـَاَفَقاِن. ٓ ِؼِفَؿا. َوَهَذا َكالدَّ َتَعؾِّ

فِقِف ِشَػاَءُه، َوَكَؼْطِع اْلُعْضِق اْلُؿَتآكِِؾ إَِذا ُطؾَِؿ َأنَّ فِل َقْطِعِف َبَؼاَء َجَسِدِه، َوَكَؼْطِع اْلَؿَساَفِة 

ا إَِذا ُطؾِ  ِة ِجدًّ اقَّ َؿ َأكََّفا ُتقِصُؾُف إَِلك ُمَراِدِه َوَمْحُبقبِِف. َبِؾ اْلَعاقُِؾ َيْؽَتِػل فِل إِيَثاِر َهَذا الشَّ

ِـّ اْلَغالِِب، َوإِْن َخِػَقْت َطـُْف َطاقَِبُتُف، َوُصِقَيْت َطـُْف َمَغبَُّتُف، َفَؽْقَػ   اْلَؿْؽُروِه َوإَِراَدتِِف بِالظَّ



 

    

َٓ َتْخَػك َطَؾْقِف اْلعَ  ـْ  َٓ بَِؿ ْلَء َوُيْبِغُضُف فِل َذاتِِف. َو َقاقُِب؟ َفُفَق ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َيْؽَرُه الشَّ

ـْ َفْقتِِف.
 ُيـَافِل َذلَِؽ إَِراَدَتُف لَِغْقِرِه، َوَكْقَكُف َسَبًبا إَِلك َما ُهَق َأَحبُّ إَِلقِْف مِ

ذِ  ُف ُسْبَحاَكُف َخَؾَؼ إِْبؾِقَس، الَّ َْطَؿاِل، مَِثاُل َذلَِؽ: َأكَّ ْٕ َْدَياِن َوا ْٕ ٌة لَِػَساِد ا ي ُهَق َمادَّ

بَّ َتَباَرَك  َراَداِت، َوُهَق َسَبُب َشَؼاَوِة اْلَعبِقِد، َوَطَؿؾِِفْؿ بَِؿا ُيْغِضُب الرَّ ْطتَِؼاَداِت َواإْلِ
ِ
َوآ

ُف َوَيْرَضاهُ  اِطل فِل ُوُققِع ِخََلِف َما ُيِحبُُّف الؾَّ بُِؽؾِّ َصِريٍؼ َوُكؾِّ ِحقَؾٍة.  َوَتَعاَلك. َوُهَق السَّ

ُف َوَمَؼَتُف. َوَغِضَب َطَؾْقِف. َوَمَع  بِّ ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك، َمْسُخقٌط َلُف. َلَعـَُف الؾَّ َفُفَق َمْبُغقٌض لِؾرَّ

َبْت َطَؾك َخْؾِؼِف. َوُج  بِّ َتَعاَلك َتَرتَّ قُدَها َأَحبُّ إَِلْقِف َهَذا َفُفَق َوِسقَؾٌة إَِلك َمَحابَّ َكثِقَرٍة لِؾرَّ

ـْ َطَدمَِفا.
 مِ

اِت اْلُؿَتَؼابََِلِت َفَخَؾَؼ  بِّ َتَعاَلك َطَؾك َخْؾِؼ اْلُؿتََضادَّ مِـَْفا: َأْن َتْظَفَر لِْؾِعَباِد ُقْدَرُة الرَّ

اَت  َها. َوِهَل َسَبُب ُكؾِّ َشرٍّ  -َهِذِه الذَّ َواِت َوَشرُّ تِل ِهَل َأْخبَُث الذَّ َؼاَبَؾِة َذاِت فِل مُ  -الَّ

ُف  ُة ُكؾِّ َخقٍْر. َفَتَباَرَك الؾَّ َواِت، َوَأْصَفُرَها َوَأْزَكاَها. َوِهَل َمادَّ تِل ِهَل َأْشَرُف الذَّ ِجْبِريَؾ، الَّ

َقاِء  ْقِؾ َوالـََّفاِر، َوالضِّ ُة فِل َخْؾِؼ الؾَّ َخالُِؼ َهَذا َوَهَذا. َكَؿا َضَفَرْت َلُفْؿ ُقْدَرُتُف التَّامَّ

ـِ َواْلَؼبِقِح، وَ  َواِء، َواْلَحَقاِة َواْلَؿْقِت، َواْلَحرِّ َواْلَبْرِد، َواْلَحَس اِء َوالدَّ الظَََّلِم، َوالدَّ

. رِّ ُْكَثك، َواْلَؿاِء َوالـَّاِر، َواْلَخْقِر َوالشَّ ْٕ َكِر َوا َؿاِء، َوالذَّ َْرِض َوالسَّ ْٕ  َوا

ئِِؾ َطَؾك كَ  َٓ ـْ َأَدلِّ الدَّ
ُف َخَؾَؼ َهِذِه َوَذلَِؽ مِ تِِف، َوُسْؾَطاكِِف َوُمْؾؽِِف. َفنِكَّ َؿاِل ُقَدَرتِِف َوِطزَّ

فِِف  اِت. َوَقاَبَؾ َبْعَضَفا بَِبْعٍض. َوَسؾََّط َبْعَضَفا َطَؾك َبْعٍض. َوَجَعَؾَفا َمَحالَّ َتَصرُّ اْلُؿَتَضادَّ

ـْ َبْعِضفَ  فِِف َوَتْدبِقِرِه َوِحْؽَؿتِِف. َفُخُؾقُّ اْلُقُجقِد َط قَِّة َتْعطِقٌؾ لِِحْؽَؿتِِف، َوَكَؿاِل َتَصرُّ ا بِاْلُؽؾِّ

 َوَتْدبِقِر َمْؿَؾَؽتِِف.

ـَْفا: ،  َوِم ارِّ اِر، َواْلُؿـَْتِؼِؿ، َواْلَعْدِل، َوالضَّ ِة، مِْثَؾ اْلَؼفَّ ُضُفقُر آَثاِر َأْسَؿاِئِف اْلَؼْفِريَّ

. َفنِنَّ َوَشِديِد اْلِعَؼاِب، َوَسِريِع اْلِحَساِب، َوذِ  ِديِد، َواْلَخافِِض، َواْلُؿِذلِّ ي اْلَبْطِش الشَّ



   

ِؼَفا. َوَلْق َكاَن اْلَخْؾُؼ ُكؾُُّفْؿ َطَؾك  ـْ ُوُجقِد ُمَتَعؾِّ
َْفَعاَل َكَؿاٌل. َفََل ُبدَّ مِ ْٕ َْسَؿاَء َوا ْٕ َهِذِه ا

َْفعَ  ْٕ َْسَؿاِء َوا ْٕ  اِل.َصبِقَعِة اْلَؿَؾِؽ َلْؿ َيْظَفْر َأَثُر َهِذِه ا

ـَْفا: ـَِة لِِحْؾِؿِف َوَطْػِقِه، َوَمْغِػَرتِِف َوِسْتِرِه، َوَتَجاُوِزِه  َوِم ُضُفقُر آَثاِر َأْسَؿائِِف اْلُؿَتَضؿِّ

َْسَباِب اْلُؿْػِضقَِة إَِلك  ْٕ ـَ ا
َٓ َخْؾُؼ َما َيْؽَرُه مِ ـْ َطبِقِدِه. َفَؾْق

ـْ َشاَء مِ ِف، َوِطْتِؼِف لَِؿ ـْ َحؼِّ َط

ُد. َوَقْد َأَشاَر الـَّبِلُّ ُضُفقِر آثَ 
َْسَؿاِء َلتََعطََّؾْت َهِذِه اْلِحَؽُؿ َواْلَػَقائِ ْٕ إَِلك َهَذا  اِر َهِذِه ا

ُه بُِؽْم، َوَلَجاَء بَِؼْوٍم ُيْذكُِبوَن َفَقْسَتْغِػُرونَ »بَِؼْقلِِف:  َفَقْغِػُر اهلل.  َلْو َلْم ُتْذكُِبوا َلَذَهَب الؾَّ

 .(1)«َلُفمْ 

ـَْفا: ُف ُسْبَحاَكُف اْلَحؽِقُؿ اْلَخبِقُر الَِّذي  َوِم ُضُفقُر آَثاِر َأْسَؿاِء اْلِحْؽَؿِة َواْلِخبَْرِة. َفنِكَّ

ْلَء فِل َغقِْر َمْقِضِعِف. َيَضُع ا ئَِؼَة بَِفا. َفََل َيَضُع الشَّ َْشَقاَء َمَقاِضَعَفا. َوُيـِْزُلَفا َمـَاِزَلَفا الَلَّ ْٕ

تِل َيْؼَتِضقَفا َكَؿاُل ِطْؾِؿِف َوِحْؽَؿُتُف َوِخْبَرُتُف. َفََل َيَضُع اْلِحْرَمانَ  َٓ ُيـِْزُلُف َغقَْر َمـِْزلِِف، الَّ  َو

َٓ  َواْلَؿـْعَ  َٓ اْلَػْضَؾ َواْلَعَطاَء َمْقِضَع اْلِحْرَماِن َواْلَؿـِْع. َو َمْقِضَع اْلَعَطاِء َواْلَػْضِؾ. َو

 َٓ ْفِع، َو َٓ اْلَخْػَض َمْقِضَع الرَّ َٓ اْلِعَؼاَب َمْقِضَع الثََّقاِب، َو الثََّقاَب َمْقِضَع اْلِعَؼاِب، َو

َٓ الْ  ْفَع َمْقِضَع اْلَخْػِض، َو َٓ َيْلُمُر بَِؿا َيـَْبِغل الرَّ ، َو لَّ َمَؽاَن اْلِعزِّ َٓ الذُّ ، َو لِّ ِعزَّ َمَؽاَن الذُّ

َْمُر بِِف. ْٕ ا َيـْبَِغل ا َٓ َيـَْفك َطؿَّ  الـَّْفُل َطـُْف، َو

ـْ َيْصُؾُح لَِؼُبقلَِفا. َوَيْشُؽُرُه َطؾَ  ك اْكتَِفائَِفا َفُفَق َأْطَؾُؿ َحْقُث َيْجَعُؾ ِرَساَلَتُف. َوَأْطَؾُؿ بَِؿ

ـْ َأْن َيْؿـََعَفا َأْهَؾفَ 
َٓ َيْسَتْلِهُؾُف. َوَأْحَؽُؿ مِ َٓ َيْصُؾُح لَِذلَِؽ َو ـْ  ا. إَِلْقِف َوُوُصقلَِفا. َوَأْطَؾُؿ بَِؿ

 َوَأْن َيَضَعَفا ِطـَْد َغْقِر َأْهؾَِفا.

َْسَباِب اْلَؿْؽُروَهِة اْلَبِغقَضِة َلُف لَ  ْٕ َر َطَدُم ا َثاُر. َوَلْؿ َتْظَفْر َفَؾْق ُقدِّ ْٔ َتَعطََّؾْت َهِذِه ا

ـْ ُحُصقِل تِْؾَؽ 
َبُة َطَؾْقَفا. َوَفَقاُتَفا َشر  مِ لَِخْؾِؼِف. َوَلَػاَتِت اْلِحَؽُؿ َواْلَؿَصالُِح اْلُؿَتَرتِّ

َْسَباِب. ْٕ  ا

 .( ظـ أيب أيقب إكصاري 2748، وبـحقه )( ظـ أيب هريرة 2749مسؾؿ )أخرجف  (1)



 

    

َْسَباُب  ْٕ رِّ  -َفَؾْق ُططَِّؾْت تِْؾَؽ ا ـَ الشَّ
ـَ  َلَتَعطََّؾ  -لَِؿا فِقَفا مِ

اْلَخْقُر الَِّذي ُهَق َأْطَظُؿ مِ

ـَ اْلَؿَصالِِح 
تِل فِقَفا مِ َياِح الَّ ْؿِس َواْلَؿَطِر َوالرِّ َْسبَاِب. َوَهَذا َكالشَّ ْٕ رِّ الَِّذي فِل تِْؾَؽ ا الشَّ

َر َتْعطِقؾُ  َرِر. َفَؾْق ُقدِّ رِّ َوالضَّ ـَ الشَّ
لِئََلَّ  -َفا َما ُهَق َأْضَعاُف َأْضَعاِف َما َيْحُصُؾ بَِفا مِ

لُّ 
رُّ اْلُجْزئِ َٓ  -َيْحُصَؾ مِـَْفا َذلَِؽ الشَّ رِّ بَِؿا  ـْ َذلَِؽ الشَّ

ـَ اْلَخْقِر َما ُهَق َأْطَظُؿ مِ
َلَتَعطََّؾ مِ

 .مؾخًصاه ا كِْسَبَة َبْقـَُف َوَبْقـَُف.

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:-10/682)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

َض  َضا بِِػْعِؾ َما َأَمَر بِِف َوَتْرِك َما َكَفك َطـْفُ  َأَحُدُهََم:َكْقَطاِن:  االرِّ ، َوَيَتـَاَوُل َما الرِّ

ـْ َغْقِر َتَعدٍّ إَلك الَؿْحُظقِر َكَؿا َقاَل:اهللُ  َأَباَحفُ 
 .﴾ پ پ پ پ ٻ﴿  مِ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ َتَعاَلك: َوَقاَل 

 .﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ـْ َتَرَكُف بَِؼْقلِِف: َوَهَذا َضا َواِجٌب، َولَِفَذا ُذمَّ َم  ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ الرِّ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .﴾ ں

َضا ُمْسَتَحب   َوالـَّْوُع الثَّاكِي: ، َفَفَذا الرِّ لِّ َضا بِالَؿَصائِِب، َكاْلَػْؼِر َواْلَؿَرِض َوالذُّ الرِّ

ِحقُح: َأنَّ الَقاِجَب  ُف َواِجٌب، َوالصَّ فِل َأَحِد َقْقَلْل الُعَؾَؿاِء، َوَلْقَس بَِقاِجٍب، َوَقْد قِقَؾ: إكَّ

بْ  ـُ ُر، َكَؿا َقاَل الحَ ُهَق الصَّ بَْر مِْعَقُل الُؿْممِ  :َس َـّ الصَّ
َضا َغِريَزٌة، َوَلؽِ  .ـِ الرِّ

ـِ َطبَّاسٍ  إْن اْسَتَطْعت َأْن َتْعَؿَل » َقاَل:  َأنَّ الـَّبِلَّ   َوَقْد ُرِوَي فِل َحِديِث اْب

بْ  َضا َمَع الَقِؼقِن، َفنِْن َلْم َتْسَتطِْع َفنِنَّ فِي الصَّ  .(1)«ًرا َكثِقًراَخقْ  هُ رِ َطَؾى َما َتْؽَر بِالرِّ

اح وهق مسوك. (، ويف شـده: ظبداهلل بـ م3/541أخرجف احلاـؿ ) (1)  قؿقن افؼدَّ

  وؾقف مبفامن. ،(1/314) احلؾقة يف كعقؿ أبق وأخرجف



   

ا َضا بِاْلُؽْػِر َواْلُػُسقِق َواْلِعْصقَ  َوَأمَّ َٓ َيْرَضك الرِّ ُف  ـِ َأكَّ ي ُة الدِّ ِذي َطَؾْقِف َأئِؿَّ اِن، َفَالَّ

َٓ َيْرَضاُه َكَؿا َقاَل: َف   .﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ بَِذلَِؽ، َفنِنَّ الؾَّ

 گ ک ک ک ک ڑ﴿ ، َوَقاَل َتَعاَلك:﴾ ک ک ک ڑ ڑ﴿ :َوَقاَل 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ َتَعاَلك: َوَقاَل  .﴾ ڳ ڳ گ گ گ

 ې ې﴿ :َوَقاَل  .﴾  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 َتَعاَلك: َوَقاَل  .﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

ـَ فِقَفا ِهَل َحْسُبُفؿْ ﴿ اَر َكاَر َجَفـََّؿ َخالِِدي ـَ َوالُؿـَافَِؼاِت َواْلُؽػَّ  َوَقاَل  .﴾َوَطَد اهلُل الُؿـَافِِؼق

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ َتَعاَلك:

 .﴾ ھ ھ ہ ہ﴿ َتَعاَلك: َوَقاَل  .﴾ ڱ

َٓ َيْرَضك َلُفْؿ َما َطِؿُؾقُه، َبْؾ َيْسَخُطُف َذلَِؽ َوُهَق َيْسَخُط َطَؾْقِفْؿ  َفنَِذا َكاَن اهللُ  ُسْبَحاَكُف 

َٓ َيْسَخَط َوَيْغَضَب لَِؿا  ـِ َأْن َيْرَضك َذلَِؽ َوَأْن  َوَيْغَضُب َطَؾْقِفْؿ، َفَؽْقَػ ُيْشَرُع لِْؾُؿْممِ

َف َوُيْغِضُبُف. َؿا َضؾَّ  ُيْسِخُط الؾَّ ـْ الـَّاِس: َوإِكَّ
 ُهـَا َفِريَؼاِن مِ

ِة، َضـُّقا َأنَّ َمَحبََّة الَحؼِّ  ـَِّة فِل ُمـَاَضَرِة الَؼَدِريَّ ـَ إَلك السُّ ـْ َأْهِؾ الَؽََلِم الُؿـَْتِسبِق
َقْقٌم مِ

ُف ُمِريٌد لَِجِؿقعِ  الَؽائِـَاِت ِخََلًفا  َوِرَضاُه َوَغَضَبُف َوَسَخَطُف َيْرِجُع إَلك إَراَدتِِف، َوَقْد َطؾُِؿقا َأكَّ

ِة.  لِْؾَؼَدِريَّ

ُفقَن الَؽؾِؿَ  .ا ُمِحب  َلَفا، ُمِريٌد َلَفاُهَق َأْيًض  َوَقاُلقا: ـْ َمَقاِضِعِف،  ُثؿَّ َأَخُذوا ُيَحرِّ َط

َٓ ُيِريُد الَػَساَد، َأْي  ،َٓ ُيِحبُّ الَػَسادَ  َفَؼاُلقا: ـَ  بَِؿْعـَك  َٓ . َٓ ُيِريُدُه لِْؾُؿْممِـِق  َيْرَضك َو

. هَٓ ُيِريدُ  :َأْي  .لِِعَباِدِه الُؽْػرَ  ـَ  لِِعَباِدِه الُؿْممِـِق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـ يربع، حدثـا  ( مـ ضريؼ: ظؿرو3111) اإليامء( ـام يف 2/194) إمايلوأخرجف افشجري يف  =

احلارث بـ احلجاج، ظـ أيب معؿر، ظـ ظع بـ ظبداهلل بـ ظباس، ظـ أبقف، وظؿرو بـ يربع مل أجد فف 

شمآت رمجة، وحيتؿؾ أن يؽقن تصحػ، واحلارث وأبق معؿر جمفقٓن، ؿافف افدارؿطـل ـام يف ت

 .افزؿاين



 

    

َٓ َيْرَضك  َٓ ُيِحبُّ اإِليَؿاَن، َو َوَهَذا َغَؾٌط َطظِقٌؿ، َفنِنَّ َهَذا ِطـَْدُهْؿ بَِؿـِْزَلِة َأْن ُيَؼاَل: 

ـَ  .لِِعَباِدِه اإِليَؿانَ  َٓ ُيِريُدُه لِْؾَؽافِِري َٓ  ،َأْي  . َو ـَ  َيْرَضاُه لِْؾَؽافِِري

ُف َيُؽقُن ُمْسَتَحبًّا ُيِحبُُّف. َػَؼ َأْهُؾ اإِلْسََلِم َطَؾك َأنَّ َما َأَمَر اهلُل بِِف َفنِكَّ  َوَقْد اتَّ

ُثؿَّ َقْد َيُؽقُن َمَع َذلَِؽ َواِجًبا، َوَقْد َيُؽقُن ُمْسَتَحبًّا َلْقَس بَِقاِجٍب، َسَقاٌء َفَعَؾ َأْو َلْؿ 

 ْؾ، َواْلَؽََلُم َطَؾك َهَذا َمبُْسقٌط فِل َغْقِر َهَذا الَؿْقِضِع.َيْػعَ 

، َفَشِفُدوا َأنَّ الؾََّف َربُّ  ُق الثَّاكِي:يَواْلَػر ـِ ـْ َهِذِه الَعْق
َفِة، َشِرُبقا مِ ـْ َغالِطِل الُؿَتَصقِّ

مِ

ُف َقَدَر َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َوَش  ـَ الَؽائِـَاِت َجِؿقًعا، َوَطؾُِؿقا َأكَّ َٓ َيُؽقُكقا َراِضق ُفْؿ  اَءُه، َوَضـُّقا َأكَّ

ـْ الُؽْػِر َواْلُػُسقِق َواْلِعْص 
ُرُه َوَيْؼِضقِف مِ  َقاِن، َحتَّك َقاَل َبْعُضُفْؿ:َحتَّك َيْرَضْقا بُِؽؾِّ َما ُيَؼدِّ

ـْ الَؼْؾِب ُكؾَّ 
 .َما ِسَقى ُمَرادِ الَؿْحُبقِب  اْلَؿَحبَُّة َكاٌر ُتْحِرُق مِ

ُف ُمَراُد الَؿْحُبقِب َواْلَؽقْ  ا:َقاُلق  .ُن ُكؾُّ

ْذِن  يـِقَِّة َواْلَؽْقكِقَِّة، َواإْلِ  الدِّ
ـَ اإِلَراَدةِ ُققا َبْق ًٓ َطظِقًؿا، َحْقُث َلْؿ ُيَػرِّ ِء َضََل َٓ َوَضؾَّ َهُم

، َواْلَبْعِث الَؽْقكِلِّ  يـِلِّ َْمِر الَؽْقكِلِّ َوالدِّ ْٕ ، َوا يـِلِّ ْرَساِل  الَؽْقكِلِّ َوالدِّ ، َواإْلِ يـِلِّ َوالدِّ

، َكَؿا َبَسْطـَاُه فِل َغْقِر َهَذا الَؿْقِضِع. يـِلِّ  الَؽْقكِلِّ َوالدِّ

ِء  َٓ ـَ الَؿْلُمقِر َواْلَؿْحُظقِر. يمولَوَهُم ُققا َبْق َٓ ُيَػرِّ  إَْمُر بِِفْؿ إَلك َأْن 

َْكبَِقاِء َوالْ اهلل  َوَأْولَِقاءِ  ْٕ ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا َوَأْطَدائِِف، َوا ِذي ، َوَيْجَعُؾقَن الَّ ـَ ُؿتَِّؼق

ـَ  اِر َوَيْجَعُؾقَن الُؿْسؾِِؿق ـَ َكاْلُػجَّ ـَ فِل إَْرِض، َوَيْجَعُؾقَن الُؿتَِّؼق الَِحاِت َكاْلُؿْػِسِدي الصَّ

، َوُيَعطِّؾُ  ـَ ْقا َهِذِه إَْمَر َوالـَّْفَل، َواْلَقْطَد َواْلَقِطقَد َوالشَّ  قنَ َكاْلُؿْجِرمِق َؿا َسؿَّ َرائَِع، َوُربَّ

َـّ َهِذِه الَحِؼقَؼَة الَؽْقكِقََّة َقْد َطَرَفَفا ُطبَّاُد إَْص 
ُف َحِؼقَؼٌة َكْقكِقٌَّة، َلؽِ ـَاِم، َحِؼقَؼًة، َوَلَعْؿِري َأكَّ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ َكَؿا َقاَل:

 .﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ



   

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ َتَعاَلك: َوَقاَل 

َياُت. ﴾ ۅ ۋ ۋ ْٔ  ا

ـَ بَِلنَّ الؾََّف َخالُِؼ ُكؾِّ َشْلءٍ  ي ـَ َيْعُبُدوَن إَْصـَاَم َكاُكقا ُمِؼرِّ ِذي ُف  َفاْلُؿْشِرُكقَن الَّ َوَربُّ

ـْ َكاَن َهَذا ُمـْتََفك َتْحِؼقِؼِف َكاَن َأْقَرَب َأْن َيُؽقَن َكُعبَّاِد إَْصـَاِم.  َوَمؾِقُؽُف، َفَؿ

ِف َوبُِرُسؾِِف، َوبَِتْصِديِؼِفْؿ فِقَؿا َأْخَبُروا  يَؿاِن بَِالؾَّ ـُ إكََّؿا َفاَرَق الُؽْػَر بِاإْلِ
َواْلُؿْممِ

ـْ الُؽْػِر َوَصاَطُتُفْؿ فِقَؿا 
ُرُه َوَيْؼِضقِف مِ َباُع َما َيْرَضاُه اهلُل َوُيِحبُُّف، ُدوَن َما ُيَؼدِّ َأَمُروا، َواتِّ

ـْ الَؿَعائِِب.
َٓ بَِؿا َفَعَؾُف مِ ـْ الَؿَصائِِب، 

ـْ َيْرَضك بَِؿا َأَصاَبُف مِ
 َواْلُػُسقِق َواْلِعْصَقاِن، َوَلؽِ

ُكقِب َيْسَتْغِػُر، َفُفقَ  ـْ الذُّ
 ژ﴿َفُفَق َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:  َوَطَؾك الَؿَصائِِب َيْصبُِر، مِ

 .﴾ ک ک ک ک ڑ ڑ

ْبِر َطَؾك الَؿَصائِِب، َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: َفَقْجَؿعُ  ـَ َصاَطِة إَْمِر َوالصَّ  ائ ى﴿ َبْق

 .﴾ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 .﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿ َتَعاَلك: َوَقاَل 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ ُيقُسُػ: َوَقاَل 

  ها.﴾ ڻ

 (:2)شسح حدٖح/ جاوع العمًٕ ٔاحللي يف قاه ابَ زجب 

ذاق »، قال: -  -طـ العباس بـ طبد الؿطؾب، طـ الـبل  صحقح مسؾؿ ويف

 .(1)«صعم اإليَمن من رضي باهلل ربا، وباإلسالم ديـا، وبؿحؿد رسوٓ

والرضا بربقبقة اهلل يتضؿـ الرضا بعبادتف وحده ٓ شريؽ لف، وبالرضا بتدبقره 

 والرضا والرضا باإلسَلم ديـا يؼتضل اختقاره طىل سائر إديان. لؾعبد واختقاره لف.

بؿحؿد رسقٓ يؼتضل الرضا بجؿقع ما جاء بف مـ طـد اهلل، وقبقل ذلؽ بالتسؾقؿ 

 .ظـ افعباس بـ ظبد ادطؾب  (34أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (1)



 

    

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ ، كؿا قال تعاىل:وآكشراح

 . ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

ثالث من كن فقه وجد هبن حالوة »قال:   طـ الـبل ،طـ أكس الصحقحقـ ويف

به إٓ هلل، وأن اإليَمن: من كان اهلل ورسوله أحب إلقه ِما سوامها، وأن حيب الؿرء ٓ حي

. ويف رواية: (1)«يف الـار ه كَم يؽره أن يؾؼىإلى الؽػر بعد إذ أكؼذه اهلل مـيؽره أن يرجع 

 .(3)«صعم اإليَمن وحالوته»، ويف بعض الروايات: (2)«ن صعم اإليَمنوجد هب»

ٓ يممن أحدكم حتى أكون أحب »قال:   طـ أكس، طـ الـبل الصحقحقـ ويف

من أهؾه، وماله، والـاس »، ويف رواية: (4)«من ولده، ووالده، والـاس أمجعقنإلقه 

 ها.(5)«أمجعقن

 : ايبها٤ ع٢ً املٝت ٌٖ ٜٓايف ايسضا عٔ اهلل؟(1) َطأي١

 (:2/202) ودازج الطاللني يف ابَ القٗي  اإلواً قاه

 َوالـَّاُس فِي َذلَِك َطَؾى َأْرَبِع َمَراتَِب.

ـِ اْج  َأَحُدَها: َضا بِاْلَؼَضاِء َوَرْحَؿُة الطِّْػِؾ. َفَدَمَعْت َطقْـَاُه َرْحَؿًة َم َتَؿَع َلُف الرِّ

 َواْلَؼْؾُب َراٍض.

ـِ  الثَّاكِي: . َبْؾ َغقََّبُف َأَحُدُهَؿا َط ـِ ْحَؿِة. َفَؾْؿ َيتَِّسْع لِْْلَْمَرْي ـِ الرَّ َضا َط ـْ َغقََّبُف الرِّ َم

َخِر. ْٔ  ا

 .( ظـ أكس 43(، ومسؾؿ )16افبخاري )أخرجف  (1)
 .قخغ، بنشـاد صحقح ظذ رشط افش( ظـ أكس 13912، و12765أمحد )أخرجف  (2)

 .، بنشـاد حسـ( ظـ أكس 34765، و35365ابـ أيب صقبة )أخرجف  (3)

 .( ظـ أكس 44(، ومسؾؿ )15افبخاري )أخرجف  (4)
 .( ظـ أكس 44مسؾؿ )أخرجف  (5)



   

ـْ َغقَّبَ  الثَّالُِث: َضا.َم ـِ الرِّ َضا َفَؾْؿ َيْشَفْدُه، َبْؾ َفـَِل َط ـِ الرِّ ُة َط قَّ ْحَؿُة َوالرِّ  ْتُف الرَّ

ابُِع: ـَ اْلَؿقِِّت.  الرَّ
ِف مِ َٓ َرْحَؿَة. َوإِكََّؿا َيُؽقُن ُحْزُكُف لَِػَقاِت َحظِّ َٓ ِرَضا ِطـَْدُه َو ـْ  َم

ُف اْلُؿْسَتَعاُن. َوَهَذا َحاُل َأْكَثِر اْلَخْؾِؼ. َفََل إِْحَساَن. . َوالؾَّ ـِ ْحَؿ ـِ الرَّ َٓ ِرَضا َط  َو

َضا. َوالثَّاكِل ُدوَكُف. َوالثَّالُِث ُدوَن الثَّاكِ  ُل فِل َأْطَؾك َمَراتِِب الرِّ َوَّ ْٕ ابُِع ُهَق َفا ل. َوالرَّ

اِخطُ   ه.االسَّ



 

    

ا إَِذا َأَراَد َوَطْن ُسَفْقِل بِن َأبِي َصالٍِح َقاَل: َكاَن َأُبو َصالٍِح َيْلُمُركَ  

َْٕيَؿِن، ُثمَّ َيُؼوُل:  ِه ا ـَاَم َأْن َيْضَطِجَع َطَؾى ِشؼِّ الؾُفمَّ َربَّ »َأَحُدَكا َأْن َي

ـَا َوَربَّ ُكلِّ َشيٍء،  َْٕرِض، َوَربَّ الَعْرِش الَعظِقِم، َربَّ َؿَواِت َوَربَّ ا السَّ

ـِْزَل التَّْوَراِة َو  اإِلْكِجقِل َواْلُػْرَقاِن، َأُطوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َفالَِق الـَحبِّ َوالـََّوى، َوُم

ـَاِصَقتِِه، الؾُفمَّ َأْكَت  ُل َفَؾْقَس َقْبَؾَك َش  ُكلِّ َشيٍء َأْكَت آِخٌذ بِ ٌء، َوَأْكَت يإَوَّ

الظَّاِهُر َفَؾْقَس َفْوَقَك َشيٌء، َوَأْكَت الَباصُِن  َوَأْكَت أِخُر َفَؾْقَس بَْعَدَك َشيٌء، 

ـَا ِمَن الَػْؼرِ َفَؾقْ  ْيَن، َوَأْغـِ َـّا الدَّ َذلَِك  ي. َوَكاَن َيْروِ «َس ُدوَكَك َشيٌء، اْقِض َط

 .(3172) . َأْخَرَجُه ُمْسؾِمٌ َطِن الـَّبِيِّ  َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة 

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث

 ايسبٛب١ٝ هلل عص ٚدٌ تٛحٝد: (1) َطأي١

اكف بتقحقد الربقبقة هلل طز وجؾ: فَل إلف غقره، وٓ ٓ يحؼؼ العبد إيؿاكف: إٓ بنيؿ

 ربَّ سقاه.

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿قال اهلل جؾ وطَل: 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿وقال تعاىل:  .[31]يقكس: ﴾ ېئ

 ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿وقال تعاىل:  .[27-26آل طؿران:] ﴾   ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

وقال  [17]إكعام: ﴾ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ



   

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿سبحاكف وتعاىل: 

 .[157يقكس:] ﴾   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڇ   چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿وقال اهلل جؾ وطَل: 

   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک

   ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼   ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

                    ﯁ ﯀

 .[74-58:القاقعة] ﴾ ىئ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ    

 ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿وقال جؾ وطَل: 

   ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ   جئ ی ی ی ی ىئ

 .[89-84الؿممـقن:]

ا وأيات يف هذا الؿعـك كثقرة  معؾقمة. جدًّ

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:-3/491) اجلٕاب الضخٗحَكَىا ِف٘  َقاَه َش

 ،وٓ إىل غقره ،ٓ إىل العرش ،فوالرب تعاىل يؿتـع أن يحتاج إىل شلء مـ مخؾققات

 كؿا ثبت يف، ءلفؾقس فققف ش :إذ هق الظاهر :أو يحقط بف شلء مـ الؿقجقدات

وأكت أخر فؾقس  ،أكت إول فؾقس قبؾك شيء» :أكف قال  طـ الـبل الصحقح

ففق  :«ءيوأكت الباصن فؾقس دوكك ش ،ءيوأكت الظاهر فؾقس فوقك ش ،بعدك شيء

ولفذا مل يؽـ ما وصػ اهلل بف كػسف  ،وكؾ ما سقاه فؼقر إلقف ،غـل طـ كؾ ما سقاه



 

    

مؿاثَل لصػات الؿخؾقققـ كؿا مل تؽـ ذاتف كذوات الؿخؾقققـ ففق مستق طىل طرشف 

 ؿا أخبركا طـ كػسف مع غـاه طـ العرش ك

لسؼط  :أو الدابة لق ذهب ما تحتف ،أو الػؾؽ ،والؿخؾقق الؿستقي طىل السرير 

ولحؿؾة  ،وهق الحامؾ بؼدرتف لؾعرش ،واهلل غـل طـ كؾ ما سقاه ،لحاجتف إلقف

 ه.االعرش

 َع٢ٓ قٛي٘ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ: أْت األٍٚ فًٝظ قبًو غ٤ٞ...اخل (:2) َطأي١

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:1/111) بٗاُ تمبٗظ اجلّىَٗٛكَىا ِف٘  َقاَه َش

وأكت  ،أكت إول فؾقس قبؾك شيء» :يف الحديث الصحقح  الـبل وقال

وأكت الباصن فؾقس دوكك  ،أخر فؾقس بعدك شيء وأكت الظاهر فؾقس فوقك شيء

لقست فقققة الرتبة كؿا أن  ،والباري سبحاكف وتعاىل فقق العامل فقققة حؼقؼقة «شيء

إكف بؿجرد الرتبة كؿا يؽقن بالؿؽان مثؾ تؼدم العامل طىل  :قد يؼال ،التؼدم طىل الشلء

بؾ هق  ،فتؼدم اهلل طىل العامل لقس بؿجرد ذلؽ ،وتؼدم اإلمام طىل الؿلمقم ،الجاهؾ

كؿا يؼال العامل  ،إكف يؽقن بؿجرد الرتبة :فؽذلؽ العؾق طىل العامل قد يؼال :قبؾف حؼقؼة

بؾ هق طال طؾقف طؾقا حؼقؼقا  ،وطؾق اهلل طىل العامل لقس بؿجرد ذلؽ .فقق الجاهؾ

 هوهق العؾق الؿعروف والتؼدم الؿعروف.ا

َٔٝ َكَىا ِف٘  ٔقاه   (:5/244)َوِجُىٕع اْلَفَتا

ـَ َمْعـَك اْلَعالِل َكَؿا َقاَل:  ﴾ېئ ﴿وَقْقلف َتَعاَلك   حس جس مخ﴿ُضؿِّ

َوَضاِهُر الثَّْقِب َأْطََلُه بِِخََلِف بَِطاَكتِِف.  .َوُيَؼاُل: َضَفَر اْلَخطِقُب َطَؾك اْلِؿـْبَرِ  ﴾ خس

ْكَساِن ِخََلُف  ،َؼْقِل َما َضَفَر مِـُْف َوَبانَ َوَضاِهُر الْ  ،َوَكَذلَِؽ َضاِهُر اْلَبْقِت َأْطََلهُ  َوَضاِهُر اإْلِ

ْلُء َضَفَر: َولَِفَذا َقاَل:  ،َباصِـِفِ  َؿا َطََل الشَّ َفَلْثَبَت  «َأْكَت الظَّاِهُر َفَؾْقَس َفْوَقك َشْيءٌ »َفُؽؾَّ



   

ُف َلقَْس َفْقَقُف َشْلٌء َولَ  الظُُّفقرَ  ـَ مِـْؽ ْؿ َيُؼْؾ َلقْ َوَجَعَؾ ُمقِجَب الظُُّفقِر َأكَّ َس َشْلٌء َأْبَق

 َٓ  َأْطَرَف. َو

ـْ َيُؼقُل الظَّاِهُر  ُف اْلَؿْعُروُف َكَؿا َيُؼقُلُف َم َر )الظَّاِهَر( بَِلكَّ ـْ َفسَّ ـَ َخَطُل َم َوبَِفَذا َتَبقَّ

ـِ بِاْلِحَجاِب  لِقِؾ اْلَباصِ َوَرُسقلِِف اهلل  َؾْؿ َيْذُكْر ُمَرادَ َكََلِم َأبِل اْلَػَرِج َوَغقِْرِه فَ َكَؿا فِل  بِالدَّ

ِذي َذَكَرُه َلُف َمْعـًك َصِحقٌح  فِقِفَؿا  «َباصُِن َفَؾْقَس ُدوَكك َشْيءٌ َأْكَت الْ »َوَقاَل:  ،َوإِْن َكاَن الَّ

َضاَفةِ  ـْ َٓ ُبدَّ َأْن َيُؽق ،َمْعـَك اإْلِ ـُ  َن اْلُبُطقُن َوالظُُّفقُر لَِؿ َوإِْن َكاَن فِقِفَؿا  ،َيْظَفُر َوُيْبطِ

َٓ ُيقَصُػ  :َوَمْعـًك آَخُر َكاْلُعُؾقِّ فِل الظُُّفقرِ  ،َمْعـَك التََّجؾِّل َواْلَخَػاءِ  ُف ُسْبَحاَكُف  َفنِكَّ

ـْ إكَّؿَ 
َحاَصِة َلؽِ ُػقِل. َوَقْد َبَسْطـَا َهَذا فِل اإْلِ ـْ اْلِجَفِة اْلَعالَِقِة َطَؾقْـَابِالسُّ

َفُفَق  :ا َيْظَفُر مِ

َوُهَق َباٍد َطاٍل َلْقَس َفْقَقُف  ،ُيْظِفُر ِطْؾًؿا بِاْلُؼُؾقِب َوَقْصًدا َلُف َوُمَعاَيـًَة إَذا ُرئَِل َيْقَم اْلِؼقَاَمةِ 

 .َشْلءٌ 

ـُ َفََل ُيْؼَصُد مِـَْفا ـْ ِجَفٍة ُأْخَرى َيْبُط
َٓ يُ  ،َومِ ُف َو ـْ َشْلٌء َأْدَكك مِـُْف: َفنِكَّ ْشَفُد َوإِْن َلْؿ َيُؽ

ـْ َوَرائِِفْؿ ُمِحقٌط َفََل َشْلَء ُدوَكُف ُسْبَحاَكفُ 
 ه.امِ

َٔٝ  يف ٔقاه   (:16/424)َوِجُىٕع اْلَفَتا

 َٓ َْطَؾك َو ْٕ َٓ َيُؽقُن َشْلٌء َأْطَؾك مِـُْف َقطُّ َبْؾ ُهَق اْلَعؾِلُّ ا بُّ َتَعاَلك   َيَزاُل ُهَق َوالرَّ

ُف َيْؼُرُب إَلك ِطَباِدِه َوَيْدُكق مِـُْفؿْ  َْطَؾك َمَع َأكَّ ْٕ َوَيْلتِل َكَؿا  ،َوَيـِْزُل إَلك َحْقُث َشاءَ  ،اْلَعؾِلُّ ا

 َشاَء.

هِ  ِه َقِريٌب فِل ُطُؾقِّ َْطَؾك اْلَؽبِقُر اْلُؿَتَعالِل َطؾِل  فِل ُدُكقِّ ْٕ . َفَفَذا َوُهَق فِل َذلَِؽ اْلَعؾِلُّ ا

ـَ َهَذا َوَهَذا. َكَؿا َيْعِجُز َأْن َيُؽقَن  َوإِْن َلْؿ َيتَِّصْػ بِِف َغْقُرُه َفؾَِعْجِز اْلَؿْخُؾقِق َأْن َيْجَؿَع َبْق

. ـُ
ِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباصِ ْٔ ُل َوا َوَّ ْٕ اِز بَِؿ َطَرْفت الؾََّف؟  ُهَق ا َبِل َسِعقٍد اْلَخرَّ

ِ
َولَِفَذا قِقَؾ ٕ

ُف َيْجَتِؿُع َلُف َما َيَتـَاَقُض فِل َحؼِّ اْلَخْؾِؼ َكَؿا اْجَتَؿعَ قَ  . َوَأَراَد َأكَّ ـِ ـَ الـَِّؼقَضْق  اَل: بِاْلَجْؿِع َبْق

ـْ  َْفَعاِل َمَع َما فِقَفا مِ ْٕ َْطَقاِن َوا ْٕ ـْ ا
ـْ َأْفَعاِل اْلِعَباِد َوَغقِْرَها مِ

 َلُف َأكَُّف َخالُِؼ ُكؾِّ َشْلٍء مِ



 

    

ـْ اْلَؿَعاِصل َمَع ُقْدَرتِِف اْلخُ 
ـْ ِطَباِدِه مِ

ـَُف مِ ـْ َمؽَّ ـُ َم ُف ُيَؿؽِّ ُف َطْدٌل َحؽِقٌؿ َرِحقٌؿ. َوَأكَّ ْبِث َوَأكَّ

ـَ َوَخقُْر  ـَ َوَأْحَؽُؿ اْلَحاكِِؿق َْطَؾِؿق ْٕ ُف َأْطَؾُؿ ا َطَؾك َمـِْعِفْؿ َوُهَق فِل َذلَِؽ َحؽِقٌؿ َطاِدٌل. َفنِكَّ

ـَ  َٓ ُيِحقُطقا ِطْؾًؿا بَِؿا ُهَق َأْطَظُؿ فِل َذلَِؽ اْلَػاتِِحق ـَ َأْيِديِفْؿ َوَما َخْؾَػُفْؿ. َفَلْن  : َيْعَؾُؿ َما َبْق

 هاَأْوَلك َوَأْحَرى.

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:4/318) اجلٕاب الضخٗحَكَىا ِف٘  َقاَه َش

ُسُؾ  َطٍة، َأْخَبُروا بَِلنَّ الؾَّ  -َطَؾْقِفْؿ اهلل  َصَؾَقاُت  -َوالرُّ َف َفْقَق اْلَعاَلِؿ بِِعَباَراٍت ُمَتـَقِّ

َؿاِء، َكَؼْقلِِف:  َْطَؾك، َوَتاَرًة َيُؼقُلقَن: ُهَق فِل السَّ ْٕ َأْم َأمِـْتُْؿ ﴿َتاَرًة َيُؼقُلقَن: ُهَق اْلَعؾِلُّ َوُهَق ا

َؿاِء َأْن ُيْرِسَؾ َطَؾقُْؽْؿ َحاِصًبا ـْ فِل السَّ  .﴾َم

ـَ َوَلْقَس ُمَراَدُهْؿ بِ 
َف َيْحُصُرُه َشْلٌء مِ َؿاَواِت، َأْو َأنَّ الؾَّ َذلَِؽ َأنَّ الؾََّف فِل َجْقِف السَّ

ُق َبْعُضُف َبْعًضا، َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:  ُف ُيَصدِّ ُسِؾ ُكؾُّ  ىئ ىئ﴿اْلَؿْخُؾقَقاِت، َبْؾ َكََلُم الرُّ

   . ﴾ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئ حئ ی ی ی ی

 .[ 3]احلديد:  ﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿َوَقْد َقاَل َتَعاَلك: 

ِحقِح  َوَثَبَت فِل ـِ الـَّبِلِّ   الصَّ ُف َقاَل:   َط ُل َفَؾْقَس َقْبَؾَك َشْيٌء، َوَأْكَت »َأكَّ َوَّ ْٕ َأْكَت ا

ِخُر َفَؾْقَس بَْعَدَك َشْيٌء، َوَأْكَت  ْٔ َكَك الظَّاِهُر َفَؾْقَس َفْوَقَك َشْيٌء، َوَأْكَت اْلَباصُِن َفَؾْقَس ُدو ا

َٓ َيُؽقُن َشْلٌء َفْققَ  ،«َشْيءٌ  ُف   ُف.َفَلْخَبَر َأكَّ

َٓ َيْخُؾق  ْكَقا، َو َؿاِء الدُّ ُف َيـِْزُل إَِلك السَّ َؾِػ: إِكَّ ِة السَّ ـْ َأئِؿَّ
َولَِفَذا َقاَل َغْقُر َواِحٍد مِ

ِزَمٌة  َٓ ، َبِؾ اْلُعُؾقُّ َطَؾْقَفا ِصَػٌة  اْلَعْرُش مِـُْف، َفََل َيِصقُر َتْحَت اْلَؿْخُؾقَقاِت َوفِل َجْقفَِفا َقطُّ

َّٓ َطالًِقا َطَؾْقِف.َلُف َحْقُث وُ  بُّ إِ  ِجَد َمْخُؾقٌق، َفََل َيُؽقُن الرَّ

َْفََلِك، َبْؾ  ْٕ ، َلْقَس ُمَراُدُهْؿ َأكَُّف فِل َجْقِف ا َؿاِء( َأْي فِل اْلُعُؾقِّ ُسِؾ: )فِل السَّ َوَقْقُل الرُّ

، َؿاُء اْلُعُؾقُّ َْطَؾك َوَلْقَس ُهـَاَك َمْخُؾقٌق َحتَّك  السَّ ْٕ َوُهَق إَِذا َكاَن َفْقَق اْلَعْرِش، َفُفَق اْلَعؾِلُّ ا

ـَ اْلؿَ 
بُّ َمْحُصقًرا فِل َشْلٍء مِ َٓ ُهَق فِل ِجَفٍة َمْقُجقَدٍة، َبْؾ َلقَْس َيُؽقَن الرَّ ْخُؾقَقاِت، َو



   

ـْ َمْخُؾقَقاتِِف، َطاٍل َطَؾْقَفا، َفَؾْقَس ُهَق  ـٌ َط
َّٓ اْلَخالُِؼ َواْلَؿْخُؾقُق، َواْلَخالُِؼ َبائِ َمْقُجقًدا إِ

َل َذلَِؽ اْلَؿْخُؾقُق ِجَفًة، َأْو َلْؿ يُ   َسؿَّ ِجَفًة.فِل َمْخُؾقٍق َأْصًَل، َسَقاٌء ُسؿِّ

ـَ 
ـْ َقاَل: إِكَُّف فِل ِجَفٍة َمْقُجقَدٍة َتْعُؾق َطَؾْقِف َأْو ُتِحقُط بِِف َأْو َيْحَتاُج إَِلْقَفا بَِقْجٍف مِ َوَم

 اْلُقُجقِه، َفُفَق ُمْخطٌِئ.

َٓ َطَؾك اْلَعْرِش إَِلٌف، َومُ  ، َو َؿاَواِت َرب  ـْ َقاَل: َلقَْس َفْقَق السَّ ٌد َلْؿ َكَؿا َأنَّ َم َحؿَّ

َٓ َيْؼُرُب مِـُْف َش  َٓ َتـِْزُل اْلُؽُتُب مِـُْف، َو َٓ َتْصَعُد اْلَؿََلئَِؽُة إَِلْقِف، َو ِف، َو ْلٌء، ُيْعَرْج بِِف إَِلك َربِّ

َٓ َيْدُكق إَِلك َشْلٍء   َفُفَق َأْيًضا ُمْخطٌِئ. -َو

ك َما َفْقَق اْلَعاَلِؿ ِجَفًة، َوَجَعَؾ اْلعَ  ـْ َسؿَّ  -ُهَق فِل ِجَفٍة  َدَم اْلَؿْحَض ِجَفًة، َوَقاَل َوَم

 َأْي ُهَق َكْػُسُف َفْقَق ُكؾِّ َشْلٍء: َفَفَذا َمْعـًك َصِحقٌح. -بَِفَذا اْلَؿْعـَك 

ـْ َكَػك َهَذا اْلَؿْعـَك بَِؼْقلِِف: َلْقَس فِل ِجَفٍة َفَؼْد َأْخَطَل.  َوَم

ْطتَِصاِم َأنَّ َما َأْثبَ 
ِ
ـِ َبْؾ َصِريُؼ آ ُسُؾ َط ُسُؾ لِؾَِّف، ُأْثبَِت َلُف، َوَما َكَػْتُف الرُّ ُكِػَل اهلل،  َتُف الرُّ

 َطـُْف.

َٓ إِْثَباٍت، َكَؾْػِظ اْلِجَفِة َواْلَحقِّزِ  ُسُؾ فِقَفا بِـَْػٍل َو تِل َلْؿ َتـْطِِؼ الرُّ َْلَػاُظ الَّ ْٕ َوَكْحِق  ،َوا

َٓ إِْثَباتً  َٓ ُيْطؾُِؼ َكْػًقا َو َّٓ َبْعَد َبَقاِن اْلُؿَراِد.َذلَِؽ،   ا إِ

ـْ َأَراَد بَِؿا َأْثَبَت َمْعـًك َصِحقًحا، َفَؼْد َأَصاَب فِل اْلَؿْعـَك، َوإِْن َكاَن فِل الؾَّْػِظ  َفَؿ

 .اَخطً 

ـْ َأَراَد بَِؿا َكَػاُه َمْعـًك َصِحقًحا، َفَؼْد َأَصاَب فِل اْلَؿْعـَك، َوإِْن َكاَن فِل َلْػظِِف  َوَم

 .اَخطَ ً

ـْ َأْثَبَت بِؾَ  ا َم ا َوَباصًَِل، َفؽََِلُهَؿا ُمِصقٌب َوَأمَّ ا َوَباصًَِل، َأْو َكَػك بَِؾْػظِِف َحؼًّ ْػظِِف َحؼًّ

ـَ اْلَباصِِؾ، َقْد َلبََّس اْلَحؼَّ بِاْلَباصِِؾ، َوَجَؿَع فِل 
، ُمْخطٌِئ فِقَؿا َطـَاُه مِ ـَ اْلَحؼِّ

فِقَؿا َطـَاُه مِ

ا َوَباصًَِل. َْكبَِقاُء كُ  َكََلمِِف َحؼًّ ْٕ .َوا ُفْؿ ُمَتَطابُِؼقَن َطَؾك َأكَُّف فِل اْلُعُؾقِّ  ؾُّ



 

    

ـَِّة َما ُيَؼاِرُب َأْلَػ َدلِقٍؾ َطَؾك َذلَِؽ  َْكبِقَ َوفِل اْلُؼْرآِن َوالسُّ ْٕ ـَ ، َوفِل َكََلِم ا مِق اِء اْلُؿَتَؼدِّ

َٓ ُيْحَصك.  هاَما 

: ملاذا دا٤ ذنس االمسني: األٍٚ ٚاآلخس, ٚنرا ايظاٖس ٚايباطٔ, َعطٛفني (4) َطأي١
 ٚقد دا٤ت أمسا٤ أخس٣ َكرت١ْ بدٕٚ حسف ايعطف؟ ,حبسف ايعطف

 (:3/52) بداٟع الفٕاٟدَكَىا ِف٘  ابَ القٗي  اإلواً قاه

حسـ إسؼاط  :أو اكػراد لصػات مـ غقر كظر إىل مجعفنذا كان الؿؼام مؼام تعداد ا

التـبقف طىل تغايرها حسـ إدخال  وإن أريد الجؿع بقـ الصػات أو ،حرف العطػ

وققلف:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿حرف العطػ فؿثال إول: 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿تعاىل: ققلف  :ومثال الثاين ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ﴿وتلمؾ كقػ اجتؿع الـقطان يف ققلف تعاىل:  ،﴾ ىئ ېئ

بالقاو يف  كفلت ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ٕن غػران الذكب وقبقل التقب قد  :وحذففا يف القصػقـ أخريـ ،القصػقـ إولقـ

 :فؿـ غػر الذكب قبؾ التقب :لتَلزمفؿا :يظـ أهنؿا يجريان مجرى القصػ القاحد

ران يدل طىل أهنؿا صػتان وفعَلن متغاي فؽان يف ططػ أحدمها طىل أخر ما

  ومػفقمان مختؾػان لؽؾ مـفؿا حؽؿف:

 .ؼ باإلساءة واإلطراض وهق الؿغػرةيتعؾ :أحدمها 

وهق التقبة  ،والرجقع إلقف ،واإلقبال طىل اهلل تعاىل ،يتعؾؼ باإلحسان :والثاين 

  .وتغػر تؾؽ السقئة ،فتؼبؾ هذه الحسـة

ـ كان العطػ وكؾؿا كان التغاير أبق ،فذا التغاير الظاهرلوحسـ العطػ هفـا  

 :وترك يف ققلف ﴾ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿ولفذا جاء العطػ يف ققلف  ،أحسـ

وأما  ﴾ ى ې ې ې﴿ :وققلف ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﴿



   

وهل الدٓلة طىل  ،لـؽتف بديعة :فترك العطػ بقـفؿا ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

 ،وأكف حال كقكف شديد العؼاب ففق ذو الطقل ،اجتؿاع هذيـ إمريـ يف ذاتف سبحاكف

فنن إولقة ٓ  :بؾ مها مجتؿعان لف بخَلف إول وأخر ،شدة طؼابف وصقلف ٓ يـاىف

وأكت  ،أكت إول فؾقس قبؾك شيء»بؼقلف   ولفذا فسرها الـبل ،تجامع أخرية

  .يتفوآخريتف أبد ،فلولقتف أزلقتف «أخر فؾقس بعدك شيء

فنن ضفقره تعاىل ثابت مع بطقكف  ﴾ ىئ ېئ ېئ﴿فؿا تصـع بؼقلف  :فنن قؾت

 ،الظاهر بلكف الذي لقس فققف شلء فسر  والـبل ،فقجتؿع يف حؼف الظفقر والبطقن

وهذا العؾق والػقققة مجامع لفذا الؼرب والدكق  ،والباصـ بلكف الذي لقس دوكف شلء

  .واإلحاصة

القاو هفـا أن هذه الصػات متؼابؾة  ـ دخقلحسَّ والذي  ،هذا سمال حسـ :قؾت 

والصػتان إخريان  ،وقد ططػ الثاين مـفا طىل إول لؾؿؼابؾة التل بقـفؿا ،متضادة

فؽؿا حسـ  :وكسبة الباصـ إىل الظاهر كـسبة أخر إىل إول ،كإولققـ يف الؿؼابؾة

 ها.إولققـ حسـ بقـ إخريقـالعطػ بقـ 

غري اهلل بٗرٙ األمسا٤ األزبع١ ٚبػريٖا مما ٖٛ خمتص ب٘ ضبحاْ٘  : تط١ُٝ(5) َطأي١
 ٚتعاىل.

 ( وا ٌضْ:7/292)  ابَ باش اإلواًفتأٝ  يف

حقث يؼقل بعضفؿ: إكف إول وأخر   : ما رأيؽؿ يف الغؾق يف الـبلالسمال

 ؟  والظاهر والباصـ.. فؿا رأيؽؿ يف مثؾ هذا آطتؼاد فقف
ر والظاهر والباصـ هق اهلل طز وجؾ قال تعاىل يف سقرة : إول وأخالجقاب

 .﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿ الحديد:



 

    

وأكت أخر  ،فؾقس قبؾك شيء ؛الؾفم أكت إول»يف دطائف:   الـبل وقال

وأكت الباصن فؾقس دوكك شيء  ،ءيوأكت الظاهر فؾقس فوقك ش ،عدك شيءفؾقس ب

 ، رواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف.«وأغــا من الػؼر ،اقض طـا الدين

طؾقؿ  هق إول وأخر والظاهر والباصـ وهق بؽؾ شلء  قال: إن الـبل فؿـ

بلسؿاء أربعة مختصة باهلل طز وجؾ ٓ يستحؼفا   ق كافر، لؽقكف وصػ الـبلفف

هق اهلل وحده سبحاكف، وهق  وأخرغقره. وهذا ٓ يؼقلف طاقؾ يػفؿ ما يؼقل، إول 

. وهق الظاهر فقق مجقع خؾؼف، تعاىلوبعد كؾ شلء سبحاكف و ،الذي قبؾ كؾ شلء

ٓ يعؾؿ إٓ ما طؾؿف اهلل، وقد   قلوالباقل بعدهؿ، والذي يعؾؿ أحقالفؿ، والرس

تقيف طؾقف الصَلة والسَلم، ووجد بعد أن كان معدوما، وجد يف مؽة بقـ أمف آمـة وأبقف 

فالذي  :ؽطبد اهلل، وكان طدما قبؾ ذلؽ، ثؿ وجد مـ ماء مفقـ، وغقره مـ البشر كذل

 ها.اففق ضال ومرتد إن كان مسؾؿ :يؼقل: إكف إول وأخر والظاهر والباصـ

 (:-125)ص حتفٛ املٕدٔدَكَىا ِف٘  ابَ القٗي  اإلواً قاه

ومؿا ُيؿـع تسؿقة اإلكسان بف: أسؿاء الرب تبارك وتعاىل، فَل يجقز التسؿقة 

بإحد، والصؿد، وٓ بالخالؼ، وٓ بالرازق، وكذلؽ سائر إسؿاء الؿختصة بالرب 

هر، كؿا ٓ يجقز تسؿقتفؿ تبارك وتعاىل، وٓ تجقز تسؿقة الؿؾقك بالؼاهر، والظا

 بالجبار، والؿتؽبر، وإول، وأخر، والباصـ، وطَلم الغققب.

ثؿ قال: وأما إسؿاء التل تطؾؼ طؾقف وطىل غقره كالسؿقع والبصقر والرؤوف 

وٓ يجقز أن يتسؿك هبا طىل  ،فقجقز أن يخبر بؿعاكقفا طـ الؿخؾقق :والرحقؿ

  الرب تعاىل. اكتفك.اإلصَلق بحقث يطؾؼ طؾقف كؿا يطؾؼ طىل



   

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ     َرُسقَل  َسِؿْعُت : َقاَل ،  َوَط
ِ
َيُؼقُل:   اهلل

ـْ َذَهَب َيْخُؾُؼ َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل،  َقاَل اهلُل َطزَّ » ـْ َأْضَؾُؿ مِؿَّ : َوَم َوَجؾَّ

ًة، َأْو لَِقْخُؾُؼقا َحبًَّة، َأْو لَِقْخُؾُؼقا َشِعقَرةً   .(1). ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ «َفْؾَقْخُؾُؼقا َذرَّ

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث

 :د اهلل باخلًل َٔ تٛحٝد ايسبٛب١ٝفسا: إ(1)َطأي١

 ويدل، دل حديث الباب طىل أن اهلل طز وجؾ هق الؿتػرد بالخؾؼ سبحاكف وتعاىل

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿طىل ذلؽ أيًضا ققلف تعاىل: 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿، وققلف تعاىل: [65]افعـؽبقت: ﴾ھ ھ

 ، وققلف تعاىل:[25]فؼامن: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿وققلف تعاىل:  [9]افزخرف:

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[31]يقكس: ﴾ ېئ ۈئ

ُٔ اِيَدأئكنَي﴿: ٌٖ يف قٛي٘ تعاىل: (2)َطأي١  إثبات خايل غري اهلل؟ ﴾َفَتَباَزَى اهلُل َأِحَط

 (:1/131) شفاٞ العمٗن يف قاه اإلواً ابَ القٗي 

فنن استعؿَل مطؾؼقـ غقر مؼقديـ مل يطؾؼا إٓ طىل الرب  :ما الخالؼ والؿصقروأ

وإن استعؿَل مؼقديـ أصؾؼا طىل العبد كؿا يؼال لؿـ  ﴾ ى ې ې ې﴿ :كؼقلف

 :-يعـل الشاطر–. قال كف خؾؼفإ :فسر شقئا يف كػقدَّ 

 .(2111(، ومسؾؿ )5953افبخاري )أخرجف  (1)



 

    

فهجينهتت فنتتتفريتتاهفلتت ف   تتتمأل
 

فهمبعتتافقو تتلقفث تت ففتت ف ف يتتا 
وهق طاجز  ،وغقرك يؼدر أشقاء ،وتـػذ هبا ما قدرتف يف كػسؽ لضأي لؽ قدرة تؿ 

وهبذا آطتبار صح إصَلق خالؼ طىل العبد يف ققلف تعاىل  ،كػاذها وإمضائفاإطـ 

 .أي أحسـ الؿصقريـ والؿؼدريـ ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

لتؼطع مـف مزاده أو قربف  :إذا قستف .قدرت إديؿ وخؾؼتف :والعرب تؼقل

رجؾ  :وقال الؾقث .واهلل خقر الصاكعقـ ،هلليصـعقن ويصـع ا :دقال مجاه .وكحقها

يؼقل تعاىل هق أحسـ خؾؼا  :وقال مؼاتؾ .وهـ الخالؼات لؾـساء .صاكع :أي .خالؼ

 هء.الوغقرها التل ٓ يتحرك مـفا ش ،مـ الذيـ يخؾؼقن التؿاثقؾ

 (:1/4) جمىٕع فتأآَكَىا ِف٘  العجٗىني  اإلوأًقاه 

كجؿع بقـ إفراد اهلل طز وجؾ بالخؾؼ مع أن الخؾؼ قد يثبت لغقر ققؾ: كقػ  فنن

  . وققل الـبل﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ اهلل كؿا يدل طؾقف ققل اهلل تعاىل:
 ؟(1)«يؼال: هلم: أحقوا ما خؾؼتم»يف الؿصقريـ: 

فَل يؿؽـف إيجاد  :خؾؼ اهللأن غقر اهلل تعاىل ٓ يخؾؼ ك فالجواب طؾى ذلك:

وتحقيؾ الشلء مـ  ،معدوم، وٓ إحقاء مقت، وإكؿا خؾؼ غقر اهلل تعاىل يؽقن بالتغققر

، إذا صقر صقرة فالؿصقر مثًَل  -طز وجؾ  -وهق مخؾقق هلل  ،صػة إىل صػة أخرى

إىل شلء كؿا يحقل الطقـ إىل صقرة  اغاية ما هـالؽ أكف حقل شقئً  افنكف مل يحدث شقئً 

ر أو صقرة مجؾ، وكؿا يحقل بالتؾقيـ الرقعة البقضاء إىل صقرة مؾقكة فالؿداد مـ صق

خؾؼ اهلل طز وجؾ، والقرقة البقضاء مـ خؾؼ اهلل طز وجؾ، هذا هق الػرق بقـ إثبات 

 .( ظـ ظائشة وابـ ظؿر 2158، و2157(، ومسؾؿ )5951، و2155افبخاري )أخرجف  (1)



   

الخؾؼ بالـسبة إىل اهلل، طز وجؾ وإثبات الخؾؼ بالـسبة إىل الؿخؾقق. وطىل هذا يؽقن 

 هبالخؾؼ الذي يختص بف.ا ااهلل سبحاكف وتعاىل مـػردً 

 :فا٥د٠ تتعًل بعًِ ايهُٝٝا٤

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:29/390)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ا َٓ َتْخَتصُّ  :الؽِقْؿَقاءُ  َوَأمَّ . َواْلؽِقْؿَقاُء  ـِ ِة الَؿْخُؾقَققْ َهِب َواْلِػضَّ َفُفَق الُؿَشبَُّف بِالذَّ

: َبْؾ َتْصـَعُ  ـِ َبْرَجِد. َوكِقْؿَقاَء الَؿْشُؿقَماِت:  بَِفَذْي ْمُلِم َوالزَّ قْؿَقاَء الَجَقاِهِر: َكالؾُّ
كِ

َمٌة َشْرًطا ْلَقْردِ َكاْلِؿْسِؽ َواْلَعـَْبِر َوا ُف  :َوكِقْؿَقاَء الَؿْطُعقَماِت. َوِهَل َباصَِؾٌة َصْبًعا ُمَحرَّ َفنِكَّ

ـْ الـَّبِلِّ  ِحقِح َط ُف َقاَل:  َقْد َثَبَت فِل الصَّ ـَا َفَؾْقَس ِمـَّا» َأكَّ ـْ  َواْلؽِقْؿَقاءُ  .(1)«َمْن َغشَّ
مِ

َف َلْؿ َيْخُؾْؼ َشقْ  : َفنِنَّ الؾَّ َّٓ بَِؼَدرٍ  ًئاالِغشِّ َٓ َيْصـَُعقَن مِْثَؾ َما َخَؾَؼ اهلُل َتَعاَلك. َوا ،إ ْلَخْؾُؼ 

َيُؼوُل اهلُل »: ِحقِح . َوفِل الَحِديِث الصَّ ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ َقاَل اهلُل َتَعاَلك:

َّْن َذَهَب َيْخُؾُق َكَخ  َتَعاَلى:
ِ
ةً  ْؾِؼي؛َوَمْن َأْضَؾُم ِم  . (2)«َأْو لَِقْخُؾُؼوا ُشَعْقَرةً  َفْؾَقْخُؾُؼوا َذرَّ

ـْ الَؿْخُؾقَقاِت َما َصـََع الَخْؾُؼ مِْثَؾفُ  قاه:
َٓ ُيقَجُد مِ ْؿ َوَما َيْصـَُعُف الَخْؾُؼ لَ  ،َولَِفَذا 

َفُفْؿ َيْطَحـُقَن الطََّعاَم َوَيـِْسُجقَن الثَِّقاَب َوَيْبـُقَن البُُققَت َوَلْؿ َيْخُؾْؼ َلُفْؿ  :َيْخُؾْؼ َلُفْؿ مِْثَؾفُ 

 مِْثَؾ َذلَِؽ. 

ا اْحَتجَّ  ْمِؾ َواْلَحَصك َوَلْؿ َيْخُؾْؼ مِْثَؾُف. َوَهَذا مِؿَّ ـْ الرَّ
َجاُج َيْصـَُعقَكُف مِ بِِف  َوَكَذلَِؽ الزُّ

ِة الؽِقْؿقَاءِ  ُة َطَؾك ِصحَّ ٌة َباصَِؾةٌ  ،الؽِقَؿاِويَّ ُف َلْق ُخؾَِؼ ُزَجاٌج َوُصـَِع : لَِؿا ُذكِرَ  :َوِهَل ُحجَّ َفنِكَّ

ةٌ   َوَلْقَس إَْمُر َكَذلَِؽ.  ،ُزَجاٌج مِْثُؾُف: َلَؽاَن فِل َهَذا ُحجَّ

 .( ظـ أيب هريرة 2111مسؾؿ ) أخرجف (1)
 .ظـ أيب هريرة  (2111(، ومسؾؿ )5953افبخاري )أخرجف  (2)



 

    

ـَ وأخريـ ا لِق ـْ إَوَّ
ـَ َتَؽؾَُّؿقا بِِعْؾٍؿ فِل َهَذا الَباِب َوَجَؿاِهقُر الُعَؼََلِء مِ ِذي لَّ

ـُ َأْن ُيْصـََع مِْثُؾُف:  ،َيْعَؾُؿقَن َأنَّ الؽِقْؿَقاَء ُمَشبَّفٌ 
ـْ الَؿَعاِدِن َما ُيْؿؽِ

َهَب الَؿْخُؾقَق مِ َوَأنَّ الذَّ

َٓ ُيْصـَُع َوُكؾ  َيـَْؽِشُػ َقِريًبا َأْو َبِعقًدا ـْ مِـُْف َما ،َبْؾ َو
َبفِ  َوَلؽِ َومِـُْف َما ُهَق  ،ُهَق َشِديُد الشَّ

 هَهَذا الَؿْقِضِع.ا قْرِ َأْبَعُد َشَبًفا مِـُْف. َوَقْد ُبِسَط الَؽََلُم َطَؾك َهَذا فِل غَ 

 يرٚات األزٚاح:املصٛز ٚ يتصٜٛسا : حهِ(3)َطأي١

 (:5950) الفتح يف قاه احلافظ ابَ حجس 

ـَ  ،َتْصِقيُر ُصقَرِة اْلَحَقَقاِن َحَراٌم َشِديُد التَّْحِريؿِ  :َقاَل اْلُعَؾَؿاءُ  :َقاَل الـََّقِويُّ 
َوُهَق مِ

ِديدِ  :اْلَؽَبائِرِ  ٌد َطَؾْقِف بَِفَذا اْلَقِطقِد الشَّ ُف ُمَتَقطَّ َكَّ
ِ
ـُ َأْم لَِغقِْرِه َفُصـُْعُف  ،ٕ َوَسَقاٌء َصـََعُف لَِؿا ُيْؿَتَف

َأْو َفْؾٍس َأْو إَِكاٍء  َثْقٍب َأْو بَِساٍط َأْو ِدْرَهٍؿ َأْو ِديـَارٍ  َوَسَقاٌء َكاَن فِل ،َحَراٌم بُِؽؾِّ َحالٍ 

ا َتْصِقيُر َما َلْقَس فِقِف ُصقَرُة َحَقَقانٍ  .َحائٍِط َأْو َغْقِرَها َأوْ    .َفَؾْقَس بَِحَرامٍ  :َفَلمَّ

ُد التَّْعِؿقَؿ فِقَؿا َلُف ضِؾ   :ُقْؾُت  َٓ ضِؾَّ َلُف مَ  ،َوُيَميِّ ـْ َحِديِث َوفِقَؿا 
ا َأْخَرَجُف َأْحَؿُد مِ

ـَةِ » :َقاَل  ،َطؾِلٍّ َأنَّ الـَّبِلَّ  ـَْطؾُِق إَِلى اْلَؿِدي ُؽْم َي َٓ  ؛َأي  َّٓ َكَسَرُه َو ـًا إِ َفاَل َيَدُع بَِفا َوَث

َّٓ َلطََّخَفا َأْي َصَؿَسَفا اْلَحِديَث  ـْ َهَذا َفَؼْد  (1) «...ُصوَرًة إِ
ـْ َطاَد إَِلك َصـَْعِة َشْلٍء مِ َوفِقِف َم

دٍ   .َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ

رِ إِ  :َوَقاَل اْلَخطَّابِلُّ  َقَر َكاكَ  :كََّؿا ُطظَِّؿْت ُطُؼقَبُة اْلُؿَصقِّ َنَّ الصُّ
ِ
ـْ ُدونِ ٕ

اهلل،  ْت ُتْعَبُد مِ

ـُ  َنَّ الـََّظَر إَِلْقَفا َيْػتِ
ِ
َقِر ُهـَا التََّؿاثِقُؾ  :َقاَل  .َوَبْعُض الـُُّػقِس إَِلْقَفا َتِؿقُؾ  ،َوٕ َواْلُؿَراُد بِالصُّ

تِل َلَفا ُروٌح    .الَّ

أبق حمؿد اهلذيل ويؽـك أيضا بليب ، ويف إشـاده (، مـ حديث ظع بـ أيب ضافب 657أمحد )أخرجف  (1)

َوََل ُصوَرًة »( بؾػظ: 969. واحلديث ثابت يف صحقح مسؾؿ ): ٓ يعرفادقزانؿال افذهبل يف  .ادقرع

 «إَِلا َطَؿْسَتَفا



   

َرِة َطَؾك َتْؽِػقِر اْلُؿَشبَِّفةِ  َواْسَتَدلَّ 
َفَحَؿَؾ اْلَحِديَث  :بِِف َأُبق َطؾِلٍّ اْلَػاِرِسلُّ فِل التَّْذكِ

ُفُؿ اْلُؿَراُد بَِؼْقلِِف  ،َطَؾْقِفؿْ  ُرونَ »َوَأكَّ ـَ َيْعَتِؼُدوَن َأنَّ لِؾَِّف ُصقرَ  :َأِي  «اْلُؿَصوِّ ِذي َب  ،ةً الَّ َوُتُعؼِّ

ِذي َبْعَدُه فِل اْلَباِب بَِؾْػظِ  بُونَ إ» :بِاْلَحِديِث الَّ ور ُيَعذَّ  «ن الَّذين يصـعون َهِذه الص 

ـِ بَِؾْػظِ   َوبَِحِديِث َطائَِشةَ  تِل َبْعَد َباَبْق ْٔ ُبونَ  إِنَّ َأْصَحاَب » :ا َوِر ُيَعذَّ َوَغْقِر  (1)«َهِذِه الص 

  .َذلَِؽ 

َر َقاِصًدا َأْن ُيَضاِهَل  ـْ َصقَّ ِديَد بَِؿ ُف َيِصقُر بَِذلَِؽ  :َوَخصَّ َبْعُضُفُؿ اْلَقِطقَد الشَّ َفنِكَّ

ـَ التََّصاِويرِ )اْلَؼْصِد َكافًِرا َوَسَقْلتِل فِل 
اِس َطَذاًبا الَِّذيَن َأَشد  الـَّ » :بَِؾْػظِ  (َباِب َما وصلء مِ

ـْ َطَداهُ  «َتَعاَلىاهلل  ُيَضاُهوَن بَِخْؾِق  ا َم ـْ إِْثُؿُف ُدوَن إِْثِؿ  ،َفَقْحُرُم َطَؾقْفِ  :َوَأمَّ
َوَيْلَثُؿ َلؽِ

 .اْلُؿَضاِهل

ـْ ُدونِ وَ  :ُقْؾُت 
ُر َما ُيْعَبُد مِ ـْ ُيَصقِّ مَ اهلل  َأَشدُّ مِـُْف َم َأنَّ َأْهَؾ  :َوَذَكَر اْلُؼْرُصبِلُّ  ،َكَؿا َتَؼدَّ

ـْ َطْجَقةٍ 
ـْ ُكؾِّ َشْلٍء َحتَّك إِنَّ َبْعَضُفْؿ َطِؿَؾ َصـََؿُف مِ

َْصـَاَم مِ ْٕ اْلَجاِهؾِقَِّة َكاُكقا َيْعَؿُؾقَن ا

 ه.افُ ُثؿَّ َجاَع َفَلَكؾَ 

 :فففـا صقرتان مـ التصقير يؽقن صاحبفؿا كافًرا كػًرا أكبر قال أبو عبد اهلل:

مـ صقر صقرة، وهق يزطؿ أكف يستطقع أن يخؾؼ كخؾؼ اهلل، ويدل طىل  إحدامها:

فقف دٓلة طىل تؽػقره:  «أضؾم ِمن ذهب خيؾق كخؾؼيومن »كػره حديث الباب: فؼقلف: 

يستعؿؾ يف الشرع يف حؼ مـ بؾغ مـ الظؾؿ مـتفاه، وهذا  «ومن أضؾم»فنكف هذا الؾػظ: 

 هق الؽػر.

قث أورد هذا الحديث يف مؼام ح وقد أشار إىل ذلؽ شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة 

 ذكره ٕدلة طىل الظؾؿ إكبر، وهق الؽػر.

 .( ظـ ظائشة وابـ ظؿر 2158، و2157(، ومسؾؿ )5951، و2155افبخاري )أخرجف  (1)



 

    

 (:6/237) جامع املسائلَكَىا ِف٘  قاه 

ؾؿ، وأكف مـ ولفذا يؽثر مـ ذكر الشرك والؽػر وأكقاطف يف الؼرآن، ويخبر بلكف ض

 ڱ ڳ ڳ ڳ﴿، وققلف: ﴾ ڻ ڻ ں﴿أطظؿ الظؾؿ، كؼقلف: 

بر الؿسقح أن العبادة . وقد أخ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿إىل ققلف:  ﴾ ڱ

 ک ک ڑ ڑ﴿لقست بحؼ لؾؿخؾقق، وإكؿا هل حّؼ لؾخالؼ تعاىل، يف ققلف: 

 . ﴾ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ڱ﴿. وقال تعاىل: «ومن أضؾُم ِمن ذهب خيؾق كخؾؼي»ويف الحديث الصحقح: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ية. وققلف: أ ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿وقال:  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿أيات. وقال:  ﴾ گ گ گ ک ک

 . ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

. ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿وققلف يف الذي آتاه اهلل الؿؾؽ: 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿وققلف: 

. ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿أية. وققلف:  ﴾ ڑ ڑ

 ٻ ٻ ٱ﴿. وقال: ﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وققلف: 

 ې ۉ ۉ﴿، ﴾ ڻ ڻ ڻ ں﴿. وققلف: ﴾ پ پ ٻ ٻ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿، ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿. وقال: ﴾ ې ې

 ٹ﴿، ﴾ يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب﴿. وقال: ﴾ ۈئ

 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ ﴾ ڤ ڤ ٹ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿. وققلف: ﴾   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ



   

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ققلف: و 

 ېئ﴿. وققلف: ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿. وققل أهؾ إطراف: ﴾ ڎ

 ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿. وققلف: ﴾ ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 ہ﴿وققلف:  ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿

  هوأيات يف هذا كثقرة.ا .﴾ ھ ھ ہ ہ ہ

 ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ تعاىل: ربف: ققلف يدل طىل كػر مـ أراد التشبف بخؾؼو

 ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ، وهذا استػفام بؿعـك الـػل، وقال:[65]مريؿ: 

 ۈ﴿ ، وقال:[74]افـحؾ:  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ وقال تعاىل: ،[4]اإلخالص: 

 .[22]افبؼرة:  ﴾ ۋ ٴۇ ۈ

لعبادهتا مـ دون اهلل: فنكف هبذا العؿؾ يؽقن راضًقا بعبادة  :أن يصقر صقرة الثاكقة:

 غقر اهلل، والعقاذ باهلل.

ومـ مل يرد بتصقيره هذيـ الغرضقـ: فنن تصقيره  :غفر اهلل له عبد اهللقال أبو 

 لذوات إرواح يعد مـ كبائر الذكقب: لْلدلة القاردة بتعظقؿ حرمة ذلؽ.

َشد  الـَّاِس َطَذاًبا أَ »قال:   أن الـبل الصحقحقـ : حديث ابـ مسعقد يفمـفا

ـَْد  ُروناهللِ يَ  ِط  .(1)«ْوَم الِؼَقاَمِة الُؿَصوِّ

ـَ ُطَؿرَ اهلل  : حديث َطْبدَ ومـفا إِنَّ » :َقاَل   اهلل َأنَّ َرُسقَل  الصحقحقـ يف  ْب

ُبوَن َيْوَم الِؼَقاَمةِ  َوَر ُيَعذَّ ـَُعوَن َهِذِه الص   .(2)«َأْحُقوا َما َخَؾْؼُتمْ  :َؼاُل َلُفمْ يُ  ،الَِّذيَن َيْص

 اهلل  قال: َسِؿْعُت َرُسقَل  ، ما أخرجف مسؾؿ مـ حديث ابـ طباس :ومـفا
ٍر فِ » :قُل َيؼُ  َرَها َكْػًسا ،الـَّارِ  يُكل  ُمَصوِّ ُبُه فِ  ؛َيْجَعُل َلُه بُِؽلِّ ُصوَرٍة َصوَّ  .«َجَفـَّمَ  يَفُتَعذِّ

 .( ظـ ابـ مسعقد 2159(، ومسؾؿ )5955افبخاري )أخرجف  (1)
 .( ظـ ابـ ظؿر 2158(، ومسؾؿ )5951افبخاري )أخرجف  (2)



 

    

إن الؿالئؽة » :قال  ، طـ الـبلرجف الشقخان طـ أبل صؾحة ما أخ ومـفا

 .(1)«ٓ تدخل بقًتا فقه كؾب وٓ صورة

إدلة تشؿؾ ما كان مـحقًتا، وما مل يؽـ كذلؽ: ومؿا يدل طىل أن غقر  وهذه

طـد الشقخقـ أهنا قالت: َدَخَؾ َطَؾكَّ  ، ائشةـحقت داخؾ يف التحريؿ حديث طالؿ

ا َرآُه َهَتَؽفُ  ،بِِؼَراٍم فِقِف َتَؿاثِقُؾ  لَوَقْد َسَتْرُت َسْفَقًة لِ  ،اهلل  َرُسقُل  َن َوْجُففُ  ،َفَؾؿَّ  ،َوَتَؾقَّ

ـَْد  :َيا َطائَِشةُ » :َوَقاَل  . «اهلل  ُيَضاُهوَن بَِخْؾِق  َيْوَم الِؼَقاَمِة الَِّذيَن اهلل  َأَشد  الـَّاِس َطَذاًبا ِط

ـِ  :َقاَلْت َطائَِشةُ   .(2)َفَؼَطْعـَاُه َفَجَعْؾـَا مِـُْف ِوَساَدًة َأْو ِوَساَدَتْق

ٓ تدع صورة إٓ »قال لف:   طـد مسؾؿ أن الـبل،  طظحديث  وكذلؽ

 .(3)«صؿستفا، وٓ قبًرا مشرًفا إٓ سويته

 : ٌٖ ٜدخٌ يف ايتحسِٜ َا نإ َصٛزا باآلآلت احلدٜج١؟(4)َطأي١

ح بالتحريؿ اإلمام إلباين، أكثر طؾؿائـا الؿعاصريـ طىل تحريؿ  ذلؽ، ومؿـ صرَّ

 .وغقرهؿ رمحة اهلل طؾقفؿ واإلمام ابـ باز، واإلمام القادطل،

بتدخؾ  إٓ واستدلقا طىل ذلؽ بعؿقم إدلة، وٕن التصقير بألة ٓ يؿؽـ

 فصار ذلؽ مـ فعؾ اإلكسان، وصار هق الؿصقر حؼقؼة. :اإلكسان يف ذلؽ

 ، واستدلوا بتعؾقالت وققاسات:وقد ذهب بعضفم إلى الجواز

مثؾ ضفقر القجف والجسؿ  ،أهنؿ قاسقها طىل الؿرآة، فؼالقا: التصقير بألة مـفا:

 طىل الؿرآة.

 .( ظـ أيب ضؾحة 2156ؿ )(، ومسؾ3225افبخاري )أخرجف  (1)
 .( ظـ ظائشة 2157(، ومسؾؿ )5954افبخاري )أخرجف  (2)
 (.969مسؾؿ )أخرجف  (3)



   

ألة، وهق بؿثابة الـاقؾ، وقالقا: الؿصقر بألة لقس لف طؿؾ، وإكؿا العؿؾ طؿؾ 

 .لبعضفؿوهذا ققل 

ٔبني أُ  الشٗخ حمىد بَ إبساِٗي يف اجلصٞ الجاٌ٘ وَ الفتأٝ. عمّٗيقد زد ٔ

 ٍِاك فسًقا بني التضٕٖس باآللٛ ٔالظّٕز باملسآٚ وَ ٔجٕٓ:

فقف استؼرار وبؼاء، وأما طىل الؿرآة فَل تبؼك وٓ  ،أن التصقير بألة الوجه إول:

 تستؼر.

أن التصقير بألة طـ طؿؾ ومعالجة: بخَلف الظفقر طىل الؿرآة  الوجه الثاين:

 فَل طؿؾ فقف وٓ معالجة.

مـ حقث الؾغة والعرف والعؼؾ، قال: ٓ يليت لغة وٓ طرًفا وٓ  الثالث: الوجه

 هأن مـ وقػ أمام الؿرآة أكف صقر. ا طؼًَل 

 ٔأوا قٕهلي إُ اآللٛ لٗظ فّٗا عىن فٗقاه:

ويؾتؼط  ويقجف ألة، ،فقفا ، أو الذاكرةؾؿقر بألة يليت بألة، ويضع الػِ إن الؿص

ويحؿض الصقرة، وهذه كؾفا أطؿال، وربؿا طّدل يف الصقرة أيًضا، فليـ  الصقرة،

 الدطقى أكف لقس لف طؿؾ؟

وهذا الؼقل مثؾ لق قال قائؾ إكف ٓ يحرم مـ الخؿر إٓ ما اطتصر بإيدي فؼط، 

 ٔٓت فَل يحرم.أما الؿعتصر با

ويؼال لفؿ: هذه تعؾقَلت يف مؼابؾ الـص، والتعؾقؾ يف مؼابؾ الـص فاسد 

 آطتبار.

مـ التصقير بالقد كظًرا  مػسدةتقغرايف أطظؿ قويؼال أيًضا: إن التصقير الػ

 لسفقلتف وكثرة اكتشاره.



 

    

أفتك  الجقاب الؿػقد يف حؽؿ التصقير رسالة اسؿفا  ابـ بازاإلمام وقد ألػ 

هبا بتحريؿ التصقير الػقتقغرايف، وتؽؾؿ طـ هذه الؿسللة ابـ إبراهقؿ يف مجؿقع 

الرد طىل مـ تحريؿ التصقير و الشقخ محقد التقيجري يف رسالتقفالػتاوى، وتؽؾؿ طـفا 

 ،وكذلؽ لإلمام إلباين ،ن الـؽقر طىل الؿػتقكقـ بالتصقيرإطَلوإخرى  ،أباحف

 ان بتحريؿ صقر ذوات إرواح.كتابان متعؾؼ :واإلمام القادطل

 :األزٚاح نايػذس ٚاجلباٍ ٚحنٛ ذيو: تصٜٛس غري ذٚات (5)َطأي١

، واستدلقا طىل طامة العؾؿاء طىل جقاز تصقير ما ٓ روح لف مـ الشجر وغقره

 ذلؽ بؿا يظ:

يف حديث جبريؾ أكف قال  ،ج أمحد وأبق داود طـ أبل هريرة ما أخر -1

. فلجاز كقكف (1)«فؾقؼطع فقصقر كفقئة الشجرة ،مر برأس التؿثال»  لؾرسقل

 كالشجرة مؿا يدل طىل الجقاز.

يف التصقير، فؼال ابـ طباس: طـد مسؾؿ لرجؾ استػتاه  ققل ابـ طباس  -2

، ثؿ قال ابـ طباس: إن كـت ٓ بد «كل مصور يف الـار»يؼقل:   سؿعت رسقل اهلل

 .(2)وما ٓ كػس لف ،فاصـع الشجر :فاطًَل 

 (:2110) شسح وطميَكَىا ِف٘  قاه اإلواً الٍٕٔٙ 

َجر َوَكْحقه مِؿَّ  ا الشَّ ب بِِف، َوَسَقاء َوَأمَّ َٓ التََّؽسُّ َٓ ُروح فِقِف َفََل َتْحُرم َصـَْعتف، َو ا 

َّٓ ُمَجاِهًدا ة إِ َجر الُؿْثِؿر َوَغْقره، َوَهَذا َمْذَهب الُعَؾَؿاء َكافَّ َجر الُؿثِْؿر  :الشَّ َفنِكَُّف َجَعَؾ الشَّ

ـْ الَؿْؽُروه. َقاَل الَؼاِضل: َلْؿ َيُؼْؾُف َأَحد َغْقر ُمجَ 
 هاِهد.امِ

 ، بنشـاد حسـ.( مـ حديث أيب هريرة 4158(، وأبق داود )8545أمحد )أخرجف  (1)

 .( ظـ ابـ ظباس 2115مسؾؿ )أخرجف  (2)



   

( مـ صريؼ 8/319قؾت: أثر مجاهد مل يثبت طـف: فؼد أخرجف ابـ أبل شقبة )

لقث، وهق ابـ أبل سؾقؿ، طـ مجاهد بف. وهذا إسـاٌد ضعقػ: ٕن لقًثا ضعقػ 

 مختؾط.

 : صٛز٠ ذٚات األزٚاح املُت١ٓٗ.(6)َطأي١

، أجاز مجاطة مـ أهؾ العؾؿ مـ صقر ذوات إرواح ما كان مؿتفـًا بالقطء

 طؾقف، أو آتؽاء، وما أشبف ذلؽ. الجؾقس أو

 ،، فنن فقفا تصاوير(1)واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طائشة الؿتؼدم يف الـؿرقة

 اد.أو وسادتقـ، وهذا مثال لَلتؽاء وآستـ ،فجعؾت وسادة ،فؼطعت

ولقجعل مـه وسادتان  ،ومر بالستر فؾقؼطع»وحديث جبريؾ طؾقف السَلم وفقف: 

ثؿ وضعت وسادة  ،وفصؾ الرأس ،ويحتؿؾ أهنا أصَل قطعت (2)«مـبوذتان توصآن

الؿعامل لؾصقرة، والقسادة والقطء  وذهاب ،يف الؼطع تقصل: فزوال الؿحظقر أصًَل 

 زيادة.

 (:5954) الفتح يف قاه احلافظ ابَ حجس 

 واتخاذ الـؿرقة قطع يف الؿتؼدم طائشة حديث يعـل –واستدل هبذا الحديث 

 يقصل مؿا ذلؽ مع وهل لفا، ضؾ ٓ كاكت إذا الصقر اتخاذ جقاز طىل -مـفا القسائد

 .لقسائدوا كالؿخاد بآستعؿال يؿتفـ أو ويداس

قال الـقوي: وهق ققل مجفقر العؾؿاء مـ الصحابة والتابعقـ، وهق ققل الثقري 

وما ٓ ضؾ لف، فنن كان  ،ومالؽ وأبل حـقػة والشافعل، وٓ فرق يف ذلؽ بقـ ما لف ضؾ

 ففق حرام. :معؾؼا طىل حائط أو مؾبقسا أو طؿامة أو كحق ذلؽ مؿا ٓ يعد مؿتفـا

 .( ظـ ظائشة 2157(، ومسؾؿ )5954افبخاري )أخرجف  (1)
 ، بنشـاد حسـ.( مـ حديث أيب هريرة 4158(، وأبق داود )8545أمحد )أخرجف  (2)



 

    

اخذات: مـفا أن ابـ العربل مـ الؿالؽقة كؼؾ أن وفقؿا كؼؾف مم قاه احلافظ:

، وهذا اإلمجاع الصقرة إذا كان لفا ضؾ حرم باإلمجاع سقاء كاكت مؿا يؿتفـ أم ٓ

 وحؽك الؼرصبل يف( باب مـ صقر صقرة)كره يف كؿا سلذمحؾف يف غقر لعب البـات 

 أضفرمها الؿـع.  :يف الصقر التل ٓ تتخذ لإلبؼاء كالػخار ققلقـ الؿػفؿ

 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 

أو فرقت هقئتفا جاز، وهذا الؿذهب مـؼقل  ،كاكت مؿا يؿتفـ أم ٓ، وإن قطع رأسفا

يعـل الؿذكقر يف الباب  -وققاه الـقوي، وقد يشفد لف حديث الـؿرقة  ،طـ الزهري

 وسقليت ما فقف. -الذي بعده 

أن إمام الحرمقـ كؼؾ وجفا أن الذي يرخص فقف مؿا ٓ ضؾ لف ما كان طىل  :ومـفا

وسادة، وأما ما طىل الجدار والسؼػ فقؿـع، والؿعـك فقف أكف بذلؽ يصقر ستر أو 

ف بصدد أن يؿتفـ، وتساطده فنك :فقخرج طـ هقئة آمتفان بخَلف الثقب :امرتػعً 

 صقرة ذات روح إن كاكت مـصقبة. مختصر الؿزين طبارة

أن الصقرة إذا قطع رأسفا ارتػع الؿاكع. وقال  :وكؼؾ الرافعل طـ الجؿفقر

  ٓ فرق. التتؿة يف لؿتقيلا

ولق كان معؾؼا طىل ما يف خبر  ،أن مذهب الحـابؾة جقاز الصقرة يف الثقب :ومـفا

 ، لؽـ إن ستر بف الجدار مـع طـدهؿ. أبل صؾحة

وأما ما ٓ ضؾ  ،الـقوي: وذهب بعض السؾػ إىل أن الؿؿـقع ما كان لف ضؾ قال

كاكت   فَل بلس باتخاذه مطؾؼا، وهق مذهب باصؾ، فنن الستر الذي أكؽره الـبل :لف

 مر بـزطف.الصقرة فقف بَل ضؾ بغقر شؽ، ومع ذلؽ فل



   

ٍد بَِسـٍَد  ـِ ُمَحؿَّ ـِ الَؼاِسِؿ ْب قال الحافظ: الَؿْذَهُب الَؿْذُكقُر َكَؼَؾُف ابـ َأبِل َشْقَبَة َط

َة فِل َبْقتِِف  :َقاَل : َوَلػظف َطـ ابـ َطْقنٍ  ،َصِحقح َدَخْؾُت َطَؾك الَؼاِسِؿ َوُهَق بَِلْطَؾك َمؽَّ

َفِػل إِْصََلِق َكْقكِِف َمْذَهًبا َباصًَِل  :َصاِويُر الُؼـُْدِس َواْلَعـَْؼاءِ َفَرَأْيُت فِل َبْقتِِف َحَجَؾًة فِقَفا تَ 

َؽ فِل َذلَِؽ بُِعُؿقِم َقْقلِِف  :َكَظرٌ  ُف َتَؿسَّ َّٓ َرْقًَم فِي َثْوٍب »إِْذ ُيْحَتَؿُؾ َأكَّ ـْ َأْن  «إِ
ُف َأَطؿُّ مِ َفنِكَّ

ًؼا َأْو َمْػُروًشايَ  ُف َجَعَؾ إِْكَؽاِر ا ،ُؽقَن ُمَعؾَّ ْتِر الَؿْذُكقِر   لـَّبِلِّ َوَكَلكَّ َشَة َتْعؾِقَؼ السِّ
َطَؾك َطائِ

ًرا ـْ َكْقكِِف ُمَصقَّ
ًبا مِ ـْ َكْقكِِف َساتًِرا لِْؾِجَدارِ  ،ُمَركَّ

 .َومِ

ُدهُ  ـِ َيَسارٍ  :ؾِؿٍ َما َوَرَد فِل َبْعِض ُصُرقِِف ِطـَْد ُمْس  :َوُيَميِّ ـْ َصِريِؼ َسِعقِد ْب
ـْ  ،َفَلْخَرَج مِ َط

ـِ َخالٍِد الُجَفـِلِّ  ـْ َقاَل   َدَخْؾُت َطَؾك َطائَِشةَ  :َقاَل  ،َزْيِد ْب
َفَذَكَر َكْحَق َحِديِث الَباِب َلؽِ

َه َلْم َيْلُمْرَكا َأْن َكْؽُسَو الحِ » :َوَقاَل  ،َفَجَذَبُف َحتَّك َهَتَؽفُ  قَن إِنَّ الؾَّ َفَؼَطْعـَا  :َقاَل  «َجاَرَة َوالطِّ

ـِ    .الَحِديَث  .مِـُْف ِوَساَدَتْق

ِر َفََل ُيَساِويفِ  ُف َكِرَه َسْتَر الِجَداِر بِالثَّْقِب الُؿَصقَّ ـُ  َفَفَذا َيُدلُّ َطَؾك َأكَّ الثَّْقُب الُؿْؿَتَف

َٓ ُيْسَتُر بِِف الِجَدارُ  ِذي   .َوَلْق َكاَكْت فِقِف ُصقَرٌة َوَكَذلَِؽ الثَّْقُب الَّ

ـْ َأْفَضِؾ َأْهِؾ َزَماكِفِ 
ٍد َأَحُد ُفَؼَفاِء الَؿِديـَِة َوَكاَن مِ ـُ ُمَحؿَّ ِذي  ،َواْلَؼاِسُؿ ْب َوُهَق الَّ

ْخَصَة فِل مِْثِؾ الَحَجَؾِة َما اْسَتَجاَز اْستِْعَؿاَلَفا َفؾَ  :َرَوى َحِديَث الـُّْؿُرَقةِ  ُف َفِفَؿ الرُّ َٓ َأكَّ ْق

ـَ إََحاِديِث الَقاِرَدةِ فِل َذلَِؽ َيُدلُّ َطَؾك َأكَُّف َمْذَهٌب َمْرُجقٌح  َـّ الَجْؿَع َبْق
َوَأنَّ الَِّذي  ،َلؽِ

َٓ َما كَ  ـُ  ـْ َذلَِؽ َما ُيْؿَتَف
َص فِقِف مِ  .اَن َمـُْصقًباُرخِّ

ـْ ِطْؽِرَمَة َقاَل َكاُكقا َيُؼقُلقَن فِل  ـْ َصِريِؼ َأيُّقَب َط
َوقد أخرج ابـ َأبِل َشقَْبَة مِ

تِل ُتقَصُل ُذل  َلَفا  .التََّصاِويِر فِل الُبُسِط َواْلَقَسائِِد الَّ

ـْ ِطْؽِرَمَة َقاَل َكاُكقا َيْؽَرُهقَن َما ُكِص  ـْ َصِريِؼ َطاِصٍؿ َط
َٓ َومِ ـَ التََّؿاثِقِؾ َكْصًبا َو

َب مِ

 .َيَرْوَن َبْلًسا بَِؿا وصئتف إَْقَدام



 

    

ـِ َطْبدِ  ـَ َوَسالِِؿ ْب ـِ ُجَبقٍْر اهلل  َومـ َصِريؼ ابـ ِسقِري ـِ َخالٍِد َوَسِعقِد ْب َوِطْؽِرَمَة ْب

قَرِة إَِذا َكاَكْت ُتقَصلُ  َٓ َبْلس بِالصُّ ُفْؿ َقاُلقا  َقُفْؿ َأكَّ  .َفرَّ

َجاُل.وَ  ْقُر َوالرِّ قُؾ الطَّ
ُف َكاَن َيتَّؽُِئ َطَؾك الَؿَرافِِؼ فِقَفا التََّؿاثِ ـْ َصِريِؼ ُطْرَوَة َأكَّ

 اكتفك. مِ

 (:5957) الفتح يف قاه احلافظ ابَ حجس 

  َأكََّفا اْشتََرْت ُكْؿُرَقًة فِقَفا َتَصاِويُر َفَؼاَم الـَّبِلُّ  ،شرحف لحديث َطائَِشَة  يف
ا َأْذَكْبُت َقاَل: َما َهِذِه الـُّْؿُرَقُة؟ ُقْؾُت: لَِتْجؾَِس اهلل  َباِب َفَؾْؿ َيْدُخْؾ َفُؼْؾُت َأُتقُب إَِلكبِالْ  مِؿَّ

َدَها. َقاَل:  ُبوَن َيْوَم الِؼَقاَمِة ُيَؼاُل َلُفْم َأْحُقوا َما »َطَؾْقَفا َوَتَقسَّ َوِر ُيَعذَّ إِنَّ َأْصَحاَب َهِذِه الص 

وَرةُ  اْدُخُل َبْقتً َوإِنَّ الَؿاَلئَِؽَة َٓ تَ  َخَؾْؼُتمْ  قِه الص 
 «فِ

قَرُة َلَفا وَ  :قاه  ـَ َأْن َتُؽقَن الصُّ َٓ َفْرَق فِل َتْحِريِؿ التَّْصِقيِر َبْق ُف  ُيْسَتَػاُد مِـُْف َأكَّ

 َٓ ـَ َأْن َتُؽقَن َمْدُهقَكًة َأْو َمـُْؼقَشًة َأْو َمـُْؼقَرًة َأْو َمـُْسقَجةً  ،ضِؾ  َأْو  َٓ َبْق ـِ  ،َو ِخََلًفا لَِؿ

ُف َلقَْس بَِتْصِقيرٍ َوادََّطك  َج اْسَتثْـَك الـَّْس   .َأكَّ

ِذي قبؾف التََّعاُرض فُ  :َوَضاِهُر َحِديَثْل َطائَِشَة َهَذا َوالَّ ِذي َقْبَؾُف َيُدلُّ َطَؾك َأكَّ َن الَّ
ِ
ٕ  

قَرُة َبْعَد َأْن ُقطِعَ  ِذي فِقِف الصُّ ْتَر الَّ ك َوَهَذا َيُدلُّ َطؾَ  ،َوُطِؿَؾْت مِـُْف الِقَساَدةُ  ،اْسَتْعَؿَؾ السِّ

ُف َلْؿ َيْسَتْعِؿْؾُف َأْصًَل   .َأكَّ

ـَ  :َوَقْد َأَشاَر الُؿَصـُِّػ إَِلك الَجْؿِع َبْقـَُفَؿا
ـْ َجَقاِز اتَِّخاِذ َما ُيقَصُل مِ

َٓ َيْؾَزُم مِ ُف  بَِلكَّ

ـَ الِقَساَدِة مَ 
قَرِة َفَقُجقُز َأْن َيُؽقَن اْستَْعَؿَؾ مِ َقِر َجَقاُز الُؼُعقِد َطَؾك الصُّ َٓ ُصقَرَة الصُّ ا 

تَِّؽاِء َوُهَق َبِعقدٌ  ،فِقفِ 
ِ
ـَ الُؼُعقِد َوآ  .َوَيُجقُز َأْن َيُؽقَن َرَأى التَّْػِرَقَة َبْق

ْتَر َوَقَع الَؼْطُع فِل َوَسِط  ا َقَطَعِت السِّ ـِ بَِلكََّفا َلؿَّ ـَ الَحِديَثْق َوُيْحَتَؿُؾ َأْيًضا َأْن ُيْجَؿَع َبْق

قَرِة َمَثًَل  ـْ َهْقئَتَِفاَفخَ  :الصُّ  .َفؾَِفَذا َصاَر َيْرَتِػُؼ بَِفا :َرَجْت َط



   

اُوِديُّ فِل الَجْؿِع َمْسَؾًؽا آَخرَ  َطك َأنَّ َحِديَث الَباِب َكاِسٌخ لَِجِؿقِع  :َوَسَؾَؽ الدَّ َفادَّ

َٓ َيْدُخ  ُف َخَبٌر َواْلَخبَُر  ْخَصِة َواْحَتجَّ بَِلكَّ ِة َطَؾك الرُّ الَّ ُؾُف الـَّْسُخ َفَقُؽقُن ُهَق إََحاِديِث الدَّ

 .الـَّاِسُخ 

ْحتَِؿالِ  :ُقْؾُت 
ِ
َٓ َيْثُبُت بِآ ـَ الَجْؿعُ  ،َوالـَّْسُخ  َفََل ُيْؾَتَػُت لَِدْطَقى الـَّْسِخ  :َوَقْد َأْمَؽ

ا َما اْحَتجَّ بِِف َفرده  ـِ بَِلنَّ الَخَبَر إَِذا َقاَرَكُف إَْمُر َجاَز ُدُخقُل اَوَأمَّ  الـَّْسِخ فِقِف.اكتفك. بـ التِّق

يظفر واهلل أطؾؿ هق تحريؿ الصقر طىل اإلصَلق، سقاء كاكت  أبو عبد اهلل: قال

طؾقفا مع أهنا   مؿتفـة، أو غقر مؿتفـة: لحديث طائشة: فنكف صريح يف إكؽار الـبل

أهنا اشترهتا لف: لقتقسدها ويؼعد طؾقفا، وطؾقف فقحؿؾ حديث   قد أخبرت الـبل

 طىل أن الؼطع حصؾ طىل الرأس مؿا غقر الصقرة طـ شؽؾفا الؿعؾقم.القسادتقـ 

 : دا٤ يف حدٜح ابٔ َطعٛد يف ايصحٝحني أغد ايٓاع عرابا ّٜٛ ايكٝا١َ(7)َطأي١
: أغد ايٓاع عرابا ّٜٛ ايكٝا١َ ايرٜٔ ٜطاٖٕٛ خبًل اهلل. املصٛزٕٚ. َٚجً٘ حدٜح عا٥ػ١ فٝ٘

 عرابا؟ ع٢ً َاذا حيٌُ قٛي٘ يف احلدٜح: أغد ايٓاع 

 (:5950) الفتح يف قاه احلافظ ابَ حجس 

ـْ  -مسعقد ابـ حديث يف يعـل –َوَوَقَع ِطـَْد ُمْسؾٌِؿ  ـِ  ُمَعاِوَيةَ  َأبِل َصِريِؼ  مِ  َط

ـْ  نَّ إ» :إَْطَؿشِ  ِريـالُؿَص »ُخُف َفِػل َبْعِضَفا َكْس  َواْختؾػت «الـَّاس َأشد مِ َوِهَل  «قِّ

ُرونَ » :َوفِل َبْعِضَفا ،لِْْلَْكَثرِ  ـْ َأبِل ُمَعاِوَيَة َأْيًضا .«الُؿَصقِّ َْحَؿَد َط
ِ
 .َوِهَل ٕ

َفْت بَِلنَّ  ـْ )َوُوجِّ َمالٍِؽ َطَؾك َحْذِف َضِؿقِر بـ اووجففا  (َأشد)َواْسُؿ إِنَّ  ،َزائَِدةٌ  (مِ

ْلنِ  ـْ َأَشدِّ الـَّاِس إَِلْخ إ :َوالتَّْؼِديرُ  ،الشَّ
ُف مِ  .كَّ

ِر َأَشدَّ الـَّاِس َطَذاًبا َمَع َقْقلِِف َتَعاَلك ہ ہ ہ  ﴿ :َوَقِد اْسَتْشَؽَؾ َكْقُن الُؿَصقِّ

ُف َيْؼَتِضل َأْن َيُؽقَن الؿُ  ﴾ ہ ھ ھ ھ ـْ آِل فِْرَطْقَن َفنِكَّ
ُر َأَشدَّ َطَذاًبا مِ َصقِّ

ـْ ُدونِ 
ُر َما ُيْعَبُد مِ ـْ ُيَصقِّ َبِريُّ بَِلنَّ الُؿَراَد ُهـَا َم َوُهَق َطاِرٌف بَِذلَِؽ اهلل،  َوَأَجاَب الطَّ



 

    

ُف َيْؽُػُر بَِذلَِؽ  :َقاِصًدا َلفُ  َٓ َيْؼِصُد . َفََل َيْبُعُد َأْن ُيْدَخَؾ ُمْدَخَؾ آِل فِْرَطْقنَ  :َفنِكَّ ـْ  ا َم َوَأمَّ

ُف َيُؽقُن َطاِصًقا بَِتْصِقيِرِه َفَؼطْ   .َذلَِؽ َفنِكَّ

َواَيَة بِنِْثَباِت  ـْ )َوَأَجاَب َغْقُرُه بَِلنَّ الرِّ ـْ  ،َثابَِتٌة َوبَِحْذفَِفا َمْحُؿقَلٌة َطَؾْقَفا (مِ َوإَِذا َكاَن َم

ـْ َأَشدِّ الـَّاِس طَ 
َوَلْقَس فِل أَيِة َما َيْؼَتِضل  ،َذاًبا َكاَن ُمْشَتِرًكا َمَع َغْقِرهِ َيْػَعُؾ التَّْصِقيَر مِ

َفَؽَذلَِؽ َغقُْرُهْؿ َيُجقُز  :َبْؾ ُهْؿ فِل الَعَذاِب إََشدِّ  ،اْختَِصاَص آِل فِْرَطْقَن بَِلَشدِّ الَعَذاِب 

ى الطََّحاِويُّ َذلَِؽ  ،َأْن َيُؽقَن فِل الَعَذاِب إََشدِّ  بـ ابَِؿا َأْخَرَجُف مـ َوجف آخر َطـ َوَققَّ

ا َأْو َقَتَؾُه َكبِي   :إِنَّ َأَشدَّ الـَّاِس َطَذاًبا َيْوَم الِؼَقاَمةِ » :َمْسُعقٍد َرَفَعفُ  َوإَِماُم  ،َرُجٌل َقَتَل َكبِقًّ

ؾِقَن  ،َضاَلَلةٍ   .(1)َوَكَذا َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ  «َوُِمَثٌِّل ِمَن الُؿَؿثِّ

ـْ َحِديِث َطائَِشةَ 
ْوَم َأَشد  الـَّاِس َطَذاًبا يَ » :َمْرُفقًطا  َوَأْخَرَج الطََّحاِويُّ َأْيًضا مِ

ِء  َفُؽؾُّ  :َقاَل الطََّحاِويُّ  (2)«الِؼَقاَمِة َرُجٌل َهَجا َرُجاًل َفَفَجا الَؼبِقَؾَة بَِلْسرَِها َٓ ـْ َهُم
َواِحٍد مِ

ةِ الَعَذاِب  َيْشَتِركُ   .َمَع أَخِر فِل ِشدَّ

ـُ ُرْشٍد فِل إِنَّ الَقِطقَد  :َما َحاِصُؾفُ  ُمْخَتَصِر ُمْشؽِِؾ الطََّحاِويِّ  َوَقاَل َأُبق الَقلِقِد ْب

قَغِة إِْن َوَرَد فِل َحؼِّ َكافِرٍ  َكَُّف َيُؽقُن ُمْشَتِرًكا فِل َذلَِؽ  :َفََل إِْشَؽاَل فِقفِ  :بَِفِذِه الصِّ
ِ
َمَع آِل  ٕ

َلٌة َطَؾك ِطَظِؿ ُكْػِر الَؿْذُكقرِ  ،فِْرَطْقنَ  َٓ َوإِْن َوَرَد فِل َحؼِّ َطاٍص َفَقُؽقُن  ،َوَيُؽقُن فِقِف َد

ـَ الُعَصاةِ 
ـْ َغْقِرِه مِ

ًّٓ َطَؾك ِطَظِؿ الَؿْعِصَقِة الَؿْذُكقَرةِ  ،َأَشدَّ َطَذاًبا مِ  .َوَيُؽقُن َذلَِؽ َدا

َٓ ُيَراُد  الُؿْػِفؿِ  َوَأَجاَب الُؼْرُصبِلُّ فِل ـَ ُأِضقَػ إَِلْقِفْؿ َأَشدُّ  ِذي بِِفْؿ ُكؾُّ بَِلنَّ الـَّاَس الَّ

ِد َطَؾْقِف بِاْلَعَذاِب  ،الـَّاِس َبْؾ َبْعُضُفؿْ  ـْ ُيَشاِرُك فِل الَؿْعـَك الُؿَتَقطَّ َفِػْرَطْقُن َأَشدُّ  :َوُهْؿ َم

( مـ ضريؼ ظاصؿ بـ أيب افـجقد، ظـ 6) رشح مشؽؾ أثار(، وافطحاوي يف 3868أخرجف أمحد ) (1)

 أيب وائؾ، ظـ ابـ مسعقد بف. وهذا إشـاد حسـ.

(، 3761(، وابـ ماجف )1178إشحاق ) أخرجف(، و9) رشح مشؽؾ أثارأخرجف افطحاوي يف  (2)

 ( بنشـاد صحقح5785وابـ حبان )



   

َطُقا اإِلَلِفقََّة َطَذاًبا ـَ ادَّ ِذي ـْ  ،الـَّاِس الَّ ـْ ُيْؼَتَدى بِِف فِل َضََلَلِة ُكْػِرِه َأَشدُّ َطَذاًبا مِؿَّ َوَم

ـْ  ،ُيْؼَتَدى بِِف فِل َضََلَلِة فِْسِؼفِ  َر ُصقَرًة َذاَت ُروٍح لِْؾِعَباَدِة َأَشدُّ َطَذاًبا مِؿَّ ـْ َصقَّ َوَم

َٓ لِْؾِعَباَدةِ  ُرَها   .ُيَصقِّ

َـّ الَؼْتَؾ ْشؽِ َواْستُ  ـِ آَدَم الَِّذي َس  بَِلكَّفُ  :َوُأِجقَب  ،َؾ َضاِهُر الَحِديِث َأْيًضا بِنِْبؾِقَس َوبِاْب

ـْ ُيـَْسُب إَِلك آَدمَ  ،فِل إِْبؾِقَس َواِضٌح   . َوُيَجاُب بَِلنَّ الُؿَراَد بِالـَّاِس َم

َٓ اَوأما فِل  ـْ َيْؼُتُؾ ُضْؾًؿا َو ِف َأنَّ َطَؾْقِف مِْثُؾ َأْوَزاِر َم بـ آَدَم َفُلِجقَب بَِلنَّ الثَّابَِت فِل َحؼِّ

َكا َمَثًَل َيْؿَتـُِع َأْن ُيَشاِرَكُف فِل مِْثِؾ َتعْ  ـِ اْبَتَدَأ الزِّ ـْ َيْزكِل  :ِذيبِِف َم َفنِنَّ َطَؾْقِف مِْثَؾ َأْوَزاِر َم

َـّ َذلَِؽ  :َبْعَدهُ  ـْ َس ُل َم ُف َأوَّ َكَّ
ِ
ـَ  ،ٕ ـَ الَؼاتِؾِق

َكاِة َأْكثَُر مِ  ها.َوَلَعؾَّ َطَدَد الزُّ



 

    

 

ـْ   ْخـََع اْسٍؿ إِنَّ أَ »: َقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ  َأبِل ُهَرْيَرَة  َوَط

َّٓ اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ  َٓ َمالَِؽ إِ ك َمؾَِؽ إَْمَلَِك،   َرُجٌؾ َتَسؿَّ
ِ
ُمتََّػٌؼ  «ِطـَْد اهلل

ؾْػُظ لُِؿْسؾِؿٍ ْقِف، َواَطؾَ   .(1)لَّ

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث

 : َٔ تٛحٝد ايسبٛب١ٝ إفساد اهلل عص ٚدٌ باملًو.(1)َطأي١

حديث الباب طىل أن اهلل طز وجؾ هق الؿتػرد بالؿؾؽ سبحاكف وتعاىل، ويدل  دل

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿طىل ذلؽ أيًضا ققلف تعاىل: 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿، وققلف تعاىل: [31]يقكس: ﴾ ېئ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ   ائ

 ﴾ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ   جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 ﴾ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿وكذلؽ ققلف تعاىل: . [89-84الؿممـقن:]

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿وققلف تعاىل:  [16]ؽاؾر:

 .[26]آل ظؿران: ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .( ظـ أيب هريرة 2143(، ومسؾؿ )6255افبخاري )أخرجف  (1)



   

 (:1/94) اجلٕاب اللايف يف قاه ابَ القٗي 

ْرِك: ُهَق التََّشبُُّف بِاْلَخالِِؼ َوَتْشبِقُف اْلَؿْخُؾقِق بِِف، َهَذا ُهَق التَّْشبِقُف فِل  َحِؼقَؼُة الشِّ

تِ  َٓ إِْثَباُت ِصَػاِت اْلَؽَؿاِل الَّ ُف بَِفا َكْػَسُف، َوَوَصَػُف بَِفا َرُسقُلُف، اْلَحِؼقَؼِة،  ل َوَصَػ الؾَّ

 ُف َقَؾَبُف َوَأْطَؿك َبِصقَرَتُف َوَأْرَكَسُف بَِؽْسبِِف، َوَجَعَؾ التَّْقِحقَد ـْ َكَؽَس الؾَّ َْمَر َم ْٕ . َفَعَؽَس ا

ْؾَؿْخُؾقِق بِاْلَخالِِؼ فِل َخَصائِِص َتْشبِقًفا َوالتَّْشبِقَف َتْعظِقًؿا َوَصاَطًة، َفاْلُؿْشِرُك ُمَشبٌِّف لِ 

َلِفقَِّة.  اإْلِ

رِّ َوالـَّْػِع َواْلَعَطاِء َواْلَؿـِْع، َوَذلَِؽ  َد بِِؿْؾِؽ الضُّ َلِفقَِّة التََّػرُّ
ـْ َخَصائِِص اإْلِ

َفنِنَّ مِ

ِؾ بِِف َوْحَدُه، فَ  َجاِء َوالتََّقكُّ َطاِء َواْلَخْقِف َوالرَّ ـْ َطؾََّؼ َذلَِؽ بَِؿْخُؾقٍق ُيقِجُب َتْعؾِقَؼ الدُّ َؿ

 َٓ َٓ َحَقاًة َو َٓ َمْقًتا َو َٓ َكْػًعا، َو ا َو َٓ َيْؿؾُِؽ لِـَْػِسِف َضرًّ ـْ  َفَؼْد َشبََّفُف بِاْلَخالِِؼ َوَجَعَؾ َم

ـْ َغْقِرِه  ُُمقِر كُ  -ُكُشقًرا، َفْضًَل َط ْٕ ُة ا َْمُر ُكؾُُّف، َفَلِزمَّ ْٕ ـْ َلُف ا َفا بَِقَدْيِف، َوَمْرِجُعَفا َشبِقًفا بَِؿ ؾِّ

َٓ ُمْعطَِل لَِؿا َمـََع، َبْؾ إَِذا َٓ َماكَِع لَِؿا َأْطَطك، َو  ، ـْ  إَِلْقِف، َفَؿا َشاَء َكاَن َوَما َلْؿ َيَشْل َلْؿ َيُؽ

 ْؾَفا إَِلْقِف َأَحٌد.َفَتَح لَِعْبِدِه َباَب َرْحَؿتِِف َلْؿ ُيْؿِسْؽَفا َأَحٌد، َوإِْن َأْمَسَؽَفا َطـُْف َلْؿ ُيْرِس 

اِت  اِت بِاْلَؼاِدِر اْلَغـِلِّ بِالذَّ ـْ َأْقَبِح التَّْشبِقِف: َتْشبِقُف َهَذا اْلَعاِجِز اْلَػِؼقِر بِالذَّ  ...َفِؿ

  :قاه ثي 
ـْ َأَشدِّ الـَّاِس َطَذاًبا َيْقَم الْ 

قَرَة بَِقِدِه مِ ِذي َيْصـَُع الصُّ ُر الَّ ِؼَقاَمِة َوإَِذا َكاَن اْلُؿَصقِّ

َلِفقَّةِ  ُبقبِقَِّة َواإْلِ ُـّ بِالتََّشبُِّف بِالؾَِّف فِل الرُّ قَرِة، َفَؿا الظَّ ِد الصُّ  ؟لَِتَشبُِّفِف بِالؾَِّف فِل ُمَجرَّ

ُروَن، ُيَؼاُل َلُفْم َأْحُقوا َما »: َكَؿا َقاَل الـَّبِلُّ  َأَشد  الـَّاِس َطَذابًا َيْوَم اْلِؼَقاَمِة اْلُؿَصوِّ

 .(1)«َخَؾْؼُتمْ 

، «أحققا ما خؾؼتؿ»، دون آخره: ( ظـ ابـ مسعقد 2159(، ومسؾؿ )5955افبخاري )أخرجف  (1)

 . ( ظـ ابـ ظؿر 2158(، ومسؾؿ )5951افبخاري )أخرجف وآخره 



 

    

ـِ َطـُْف  ِحقَحْق ُف َقاَل:  َوفِل الصَّ : »َأكَّ ُه َطزَّ َوَجلَّ َّْن َذَهَب َيْخُؾُق َقاَل الؾَّ
ِ
َوَمْن َأْضَؾُم ِم

ًة، َفْؾَقْخُؾُؼوا َشِعقَرةً َخ  ِة َوال(1)«ْؾًؼا َكَخْؾِؼي، َفْؾَقْخُؾُؼوا َذرَّ رَّ ِعقَرِة َطَؾك َما ُهَق ، َفـَبََّف بِالذَّ شَّ

 َأْطَظُؿ مِـَْفا َوَأْكَبُر.

ـْ َتَشبََّف بِِف فِل  ـْ َتَشبََّف بِِف فِل َصـَْعِة ُصقَرٍة، َفَؽْقَػ َحاُل َم َواْلَؿْؼُصقُد: َأنَّ َهَذا َحاُل َم

ْسِؿ ا
ِ
ـْ َتَشبََّف بِِف فِل آ ِف َوْحَدُه، َخَقاصِّ ُرُبقبِقَّتِِف َوإَِلِفقَّتِِف؟ َوَكَذلَِؽ َم َّٓ لِؾَّ َٓ َيـَْبِغل إِ ِذي  لَّ

اِم، َوَكْحِقِه.  َكَؿؾِِؽ اْلُؿُؾقِك، َوَحاكِِؿ اْلُحؽَّ

ِحقِح  َوَقْد َثَبَت فِل ـِ الـَّبِلِّ  الصَّ ُف َقاَل:  َط ـَْد »َأكَّ َْسََمِء ِط ْٕ ـََع ا َرُجٌل اهلل  إِنَّ َأْخ

ى َّٓ الؾَّهُ  -ُؾوِك َأْي َمؾِِك اْلؿُ  -بَِشاَهاْن َشاْه  ُيَسؿَّ  َأِغقُظ َرُجٍل َطَؾى»َوفِل َلْػٍظ:  «َٓ َمؾَِك إِ

َمْ اهلل  ْٕ ى بَِؿؾِِك ا  .«اَلكِ َرُجٌل ُيَسؿَّ

َّٓ َلُف، َفُفَق اهلل  َفَفَذا َمْؼُت  َٓ َيـَْبِغل إِ ْسِؿ الَِّذي 
ِ
ـْ َتَشبََّف بِِف فِل آ َوَغَضُبُف َطَؾك َم

اِم ُسْبَحاَكُف َمؾُِؽ اْلُؿُؾقِك َوْحَدُه، َوُهَق َحاكِ  اِم َوْحَدُه، َفُفَق الَِّذي َيْحُؽُؿ َطَؾك اْلُحؽَّ ُؿ اْلُحؽَّ

َٓ َغقُْرُه. ِفْؿ،   هاُكؾِِّفْؿ، َوَيْؼِضل َطَؾْقِفْؿ ُكؾِّ

: حتسِٜ ايتطُٞ مبًو األَالى, َٚا أغبٗ٘ َٔ األمسا٤ املدتص١ باهلل (2)َطأي١
 تعاىل.

 (:1/114) حتفٛ املٕدٔد يف ٔقاه 

فؼد َثبت  .وشاهـشاه ،وسؾطان السَلصقـ ،ْسِؿَقة بِؿؾؽ اْلُؿُؾقكَومـ اْلؿحرم التَّ 

ـِ  فِل ِحقَحقْ ـْد اهلل رجل » :َقاَل  مـ َحِديث أبل ُهَرْيَرة َطـ الـَّبِل  الصَّ إِن أخـع اْسم ِط

َْماَلك ْٕ َأغقظ » :َوفِل ِرَواَية لُؿسؾؿ «أخـع»بدل  «أخـى» :َواَيةَوفِل رِ  «تسؿى مؾك ا

ـْد اهلل َيْوم اْلِؼَقاَمة وأخبثه رجل َكاَن ُيسؿى َّٓ اهلل رجل ِط َٓ مؾك إِ َْماَلك  ْٕ  «مؾك ا

 .أوضع :َومعـك أخـع وأخـك

 .ظـ أيب هريرة  (2111(، ومسؾؿ )5953افبخاري )أخرجف  (1)



   

وحاكؿ  ة،قَة التَّْسِؿقَة بؼاضل اْلَؼَضامعـك َذلِؽ َكَراهِ َوفِل  :َوَقاَل بعض اْلعؾََمء

ام ام فِل اْلَحِؼقَؼة ُهَق اهللنف :اْلُحؽَّ َوقد َكاَن مَجاَطة مـ أهؾ الّديـ  ،ن َحاكؿ اْلُحؽَّ

ام قَِقاسا طىل و ،َقاِضل اْلُؼَضاة :َواْلػضؾ يتقرطقن َطـ إِْصََلق لػظ حاكؿ اْلُحؽَّ

َْمََلكيبغضف اهلل َوَرُسقل َما ْٕ   .َوَهَذا َمْحض اْلؼَقاس ،ف مـ التَّْسِؿَقة بِؿؾؽ ا

ن نف :َكَؿا يحرم سقد ولد آدم ،َوسقد اْلؽؾ ،َوَكَذلَِؽ تحرم التَّْسِؿقَة بَِسقِّد الـَّاس

َّٓ ل َفََل يحؾ ٕحد َأن ُيطؾؼ  :َفُفَق سقد ولد آدم :َوحده َرُسقل اهلل َهَذا َلقَْس ٕحد إِ

 .اكتفك.طىل َغقره َذلِؽ



 

    

ـِ   ـِ ُشْعَبَة  َوَط   الُؿِغقَرَة ْب
ِ
ـَ   َأنَّ َرُسقَل اهلل

َكاَن إَِذا َفَرَغ مِ

َلَِة، َوَسؾََّؿ، َقاَل:  َٓ َشرِيَك َلُه، َلهُ »الصَّ َّٓ اهلُل َوْحَدُه  الـُؿْؾُك َوَلُه الـَحْؿُد،  َٓ إَِلَه إِ

 َٓ ـَْعَت، َو َٓ ُمْعطَِي لََِم َم َٓ َماكَِع لََِم َأْطَطْقَت، َو َوُهَو َطَؾى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، الؾُفمَّ 

ـَْك ا ـَْػُع َذا الـَجدِّ ِم  .(1). ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ «لـَجد  َي

 من احلديث ةاملستفاد مسائل العقيدة

 يسبٛب١ٝ إفساد اهلل عص ٚدٌ باملًو ٚايسشم ٚايتدبري.: َٔ تٛحٝد ا(1)َطأي١

: والتدبقر، وذلؽ مـ ققلف  ،والرزق ،حديث الباب طىل إفراد اهلل بالؿؾؽ دل
وٓ »، وققلف: «وٓ معطي لَم مـعت»، وققلف: «ٓ ماكع لَم أططقت»، وققلف: «له الؿؾك»

 .«يـػع ذا الجد مـك الجد

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ققلف تعاىل: طىل ذلؽ أيًضا  ويدل

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿، وققلف تعاىل: [31]يقكس: ﴾ ېئ ۈئ ۈئ

 ې ې ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ   ائ ى ى

 حب جب يئ ىئ مئ حئ   جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

ا.[89-84الؿممـقن:] ﴾ خب  . وأيات يف هذا إمر كثقرة جدًّ

 .( ظـ ادغرة بـ صعبة 593(، ومسؾؿ )844افبخاري )أخرجف  (1)



   

: أثبت اهلل عص ٚدٌ يًعبد ًَّها ٚتدبرّيا؛ فٌٗ ٜٓايف ذيو إفسادٙ تعاىل باملًو (2)َطأي١
 ٚايتدبري؟

 (:1/4) جمىٕع فتأآَكَىا ِف٘  قاه اإلواً العجٗىني 

 ،إفراد اهلل سبحاكف وتعاىل بالخؾؼ، والؿؾؽ، والتدبقر تقحقد الربقبقة: وهق

 وتػصقؾ ذلؽ:

 ًٓ فاهلل تعاىل وحده هق الخالؼ ٓ خالؼ سقاه  ؛بالـسبة إلفراد اهلل تعالى بالخؾق :أو

وقال  .﴾ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ قال اهلل تعاىل:

. فاهلل تعاىل ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ بطَلن آلفة الؽػار: اتعاىل مبقـً 

 .اخؾؼ كؾ شلء فؼدره تؼديرً  ،وحده هق الخالؼ

، ولفذا كان اوَخْؾُؼُف يشؿؾ ما يؼع مـ مػعقٓتف، وما يؼع مـ مػعقٓت خؾؼف أيًض  

 مـ تؿام اإليؿان بالؼدر أن تممـ بلن اهلل تعاىل خالٌؼ ٕفعال العباد كؿا قال اهلل تعاىل:

 .﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

قق هلل، وخالؼ الشلء خالؼ أن فعؾ العبد مـ صػاتف، والعبد مخؾ :ه ذلكووج 

وقدرة تامة، واإلرادة  ،ةأن فعؾ العبد حاصؾ بنرادة جازم :ووجه آخر .لصػاتف

 وخالؼ السبب التام خالؼ لؾؿسبب. ،والؼدرة كؾتامها مخؾققتان هلل طز وجؾ

 كؿا قال اهلل تعاىل: ،فاهلل تعاىل وحده هق الؿالؽ ،: إفراد اهلل تعاىل بالؿؾؽاثاكقً 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ وقال تعاىل: ﴾ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

لعام الشامؾ هق . فالؿالؽ الؿؾؽ الؿطؾؼ ا﴾ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

الؿؾؽ إىل غقره كسبة إضافقة فؼد أثبت اهلل طز وجؾ  بةاهلل سبحاكف وتعاىل وحده، وكس

 ڤ ڤ﴿ . وققلف﴾ ے ے ھ ھ﴿ ققلف تعاىل:َكَؿا فِل  لغقره الؿؾؽ

. إىل غقر ذلؽ مـ الـصقص الدالة طىل أن لغقر اهلل ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ



 

    

قاصر، ومؾؽ مؼقد،  ؾؽففق م ،لؽـ هذا الؿؾؽ لقس كؿؾؽ اهلل طز وجؾ اتعاىل مؾؽً 

مؾؽ قاصر ٓ يشؿؾ، فالبقت الذي لزيد ٓ يؿؾؽف طؿرو، والبقت الذي لعؿرو ٓ 

إٓ طىل القجف  :يؿؾؽف زيد، ثؿ هذا الؿؾؽ مؼقد بحقث ٓ يتصرف اإلكسان فقؿا مؾؽ

 وقال اهلل تبارك وتعاىل: ،طـ إضاطة الؿال  ولفذا هنك الـبل ،الذي أذن اهلل فقف

 . ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

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.

سؿاوات فاهلل طز وجؾ مـػرد بالتدبقر ففق الذي يدبر الخؾؼ ويدبر ال التدبقر :اثالثً 

. ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ وإرض كؿا قال اهلل سبحاكف وتعاىل:

 وهذا التدبقر شامؾ ٓ يحقل دوكف شلء وٓ يعارضف شلء. 

 ،والتدبقر الذي يؽقن لبعض الؿخؾققات كتدبقر اإلكسان أمقالف وغؾؿاكف وخدمف

فظفر بذلؽ صدق صحة  :وما أشبف ذلؽ هق تدبقر ضقؼ محدود، ومؼقد غقر مطؾؼ

 د اهلل بالخؾؼ والؿؾؽ، والتدبقر.هق إفرا :لـا: إن تقحقد الربقبقةقق



   

ـْ    ـِ الـَّبِلِّ  َأبِل َذرٍّ  َوَط  َتَباَرَك َوَتَعاَلك   َط
ِ
ـِ اهلل فِقَؿا َرَوى َط

ُف َقاَل:  ًما فَ »َأكَّ ْؾَؿ َطَؾك َكْػِسل َوَجَعْؾُتُف َبْقـَُؽْؿ ُمَحرَّ ْمُت الظُّ َلَ َيا ِطَباِدي، إِكِّل َحرَّ

ـْ َهَدْيُتُف َفاْسَتْفُدوكِل َأْهِدُكْؿ، َيا ِطَباِدي،  َّٓ َم َتَظاَلُؿقا، َيا ِطَباِدي، ُكؾُُّؽْؿ َضال  إِ

ـْ  َّٓ َم ـْ َأْصَعْؿُتُف َفاْسَتْطِعُؿقكِل ُأْصِعْؿُؽْؿ، َيا ِطَباِدي، ُكؾُُّؽْؿ َطاٍر إِ َّٓ َم ٌع إِ
ُكؾُُّؽْؿ َجائِ

ْقِؾ َوالـََّفاِر َوَأَكا َأْغِػُر َكَسْقُتُف َفاْسَتْؽُسقكِ  ل َأْكُسُؽْؿ، َيا ِطَباِدي، إِكَُّؽْؿ ُتْخطُِئقَن بِالؾَّ

ي  ـْ َتْبُؾُغقا َضرِّ ُؽْؿ َل ُكقَب َجِؿقًعا َفاْسَتْغِػُروكِل َأْغِػْر َلُؽْؿ، َيا ِطَباِدي، إِكَّ الذُّ

ـْ َتْبُؾُغقا َكْػِعل َفَتـَْػُعقكِل، َيا طِ  وكِل، َوَل َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ، َفَتُضرُّ َباِدي، َلْق َأنَّ َأوَّ

َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ، َكاُكقا َطَؾك َأْتَؼك َقْؾِب َرُجٍؾ َواِحٍد مِـُْؽْؿ َما َزاَد َذلَِؽ فِل ُمْؾؽِل 

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ، َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ، َكاُكقا َطَؾك َأفْ  َجِر َقْؾِب َشْقًئا، َيا ِطَباِدي، َلْق َأنَّ َأوَّ

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ،  ـْ ُمْؾؽِل َشْقًئا، َيا ِطَباِدي، َلْق َأنَّ َأوَّ
َرُجٍؾ َواِحٍد َما َكَؼَص َذلَِؽ مِ

َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ، َقاُمقا فِل َصِعقٍد َواِحٍد َفَسَلُلقكِل، َفَلْطَطْقُت ُكؾَّ إِْكَساٍن َمْسَلَلَتُف، 

ا ِطـْ  َؿا َما َكَؼَص َذلَِؽ مِؿَّ َّٓ َكَؿا َيـُْؼُص الِؿْخَقُط إَِذا ُأْدِخَؾ الَبْحَر، َيا ِطَباِدي، إِكَّ ِدي إِ

ـْ  ـْ َوَجَد َخْقًرا َفْؾَقْحَؿِد اهلَل، َوَم اَها، َفَؿ قُؽْؿ إِيَّ ِهل َأْطَؿاُلُؽْؿ ُأْحِصقَفا َلُؽْؿ ُثؿَّ ُأَوفِّ

َّٓ كَ  َـّ إِ  .(1). َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ «ْػَسفُ َوَجَد َغْقَر َذلَِؽ َفَلَ َيُؾقَم

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث

: َٔ تٛحٝد ايسبٛب١ٝ إفساد اهلل عص ٚدٌ بايسشم ٚاهلدا١ٜ ٚاإلضالٍ ٚغفسإ (1)َطأي١
 غري ذيو َٔ أفعاي٘ ضبحاْ٘ ٚتعاىل.ايرْٛب ٚ

دل حديث الباب طىل إفراد اهلل طز وجؾ بالرزق والفداية واإلضَلل، وذلؽ يف 

َّٓ َمْن »ققلف:  ٌع إِ
ُؽْم َجائِ َّٓ َمْن َهَدْيُتُه َفاْسَتْفُدوكِي َأْهِدُكْم، َيا ِطَباِدي، ُكؾ  ُؽْم َضال  إِ ُكؾ 

 .( ظـ أيب ذر 2577مسؾؿ )أخرجف  (1)



 

    

َّٓ َمْن َكَسْوُتُه َفاْسَتْؽُسوكِي َأْصَعْؿُتُه َفاْسَتْطِعُؿوكِي ُأصْ  ُؽْم َطاٍر إِ ِعْؿُؽْم، َيا ِطَباِدي، ُكؾ 

 «َأْكُسُؽْم، َيا ِطَباِدي

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿طىل ذلؽ أيًضا ققلف تعاىل:  ويدل

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿وققلف تعاىل:  [17]افعـؽبقت: ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .[58]افذاريات: ﴾ ژ ژ

وققلف تعاىل:  [31]اددثر: ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿وققلف تعاىل: 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ وققلف تعاىل: [125]إكعام:

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: وققلف تعاىل. [41]ادائدة: ﴾ ی ی

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[135]آل ظؿران: ﴾ ڌ ڍ ڍ

ُف َقاَل لَِرُسقلِ  ، طـ أبل بؽر الصديؼ الصحقحقـ ويف ْؿـِ  اهلل  َأكَّ ُدَطاًء  لَطؾِّ

ُفمَّ إِكِّ »َقاَل  لَصَلَتِ  لق بِِف فِ َأْدطُ  َٓ َيْغِػُر  يَضَؾْؿُت َكْػِس  يُقِل الؾَّ كُ  ُضْؾًَم َكثِقًرا َو وَب إَِّٓ الذ 

ـِْدَك َواْرَحْؿـِ َمْغػِ  يَأْكَت َفاْغِػْر لِ  ِحقمُ إِكَّ  يَرًة ِمْن ِط  . (1)«َك َأْكَت الَغُػوُر الرَّ

 .ظـ أيب بؽر افصديؼ  (2755(، ومسؾؿ )834افبخاري )أخرجف  (1)



   

اهلدا١ٜ ٚاإلضالٍ يف احلدٜح ٚاآلٜات َٚا ٖٛ  :ف املبتدع١ ايكدز١ٜ: مباذا حٓس(2) َطأي١
 ايسد عًِٝٗ؟

ف الؿبتدطة الحديث، وقالقا: هداه. أي: حؽؿ طؾقف بالفداية، أو سؿاه: حرّ 

. مفتدًيا، وأضؾف. أي: حؽؿ ًٓ  طؾقف بالضَلل، أو سؿاه: ضا

 وقد أجاب طؾقفم أهل السـة والجَمطة رمحفم اهلل.

 (:1/213) اإلباٌٛ عَ أصٕه الدٖاٌٛ يف كتابْ قاه أبٕ احلطَ األشعسٙ 

 ؟﴾ چ چ چ ڃ﴿لفؿ: ما معـك ققل اهلل تعاىل:  ويؼال

ؿ: ققؾ لف. ويحؽؿ طؾقفؿ بالضَلل ،سؿقفؿ ضالقـفنن قالقا: معـك ذلؽ أكف ي 

 ڳ ڳ ڳ﴿وقال:  ﴾ ۀ ۀ ڻ﴿س خاصب اهلل العرب بؾغتفؿ فؼال: ألق

  .؟ فَل بد مـ كعؿ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ

فؿـ أيـ وجدتؿ يف  :يؼال لفؿ: وإذا كان اهلل طز وجؾ أكزل الؼرآن بؾسان العرب 

 سؿاه ضآ ؟  :أي .لغة العرب أن يؼال: أضؾ فَلن فَلكا

 .قد ضؾؾت :ؾ لرجؾ ضالل: إذا قال رجوجدكا الؼائؾ يؼق :فقؼال: قالقا 

ومل كجدهؿ  .أكف سؿاه ضآ .ققؾ لفؿ: قد وجدكا لعؿري الؼائؾ: ضؾؾ فَلن فَلكا 

 .يؼقلقن: أضؾ فَلن فَلكا هبذا الؿعـك

مل يجز أن يؽقن معـك ذلؽ  ﴾چ چ چ ڃ﴿فؾؿا قال اهلل تعاىل: 

 :ه ضآبلن سؿا .والحؽؿ إذا مل يجز يف لغة العرب أن يؼال: أضؾ فَلن فَلكا ،آسؿ

 اكتفكبطؾ تلويؾؽؿ إذا كان خَلف لسان العرب.



 

    

 (:82)ص شفاٞ العمٗن يف قاه اإلواً ابَ القٗي 

وتتلولف طىل غقره  ،وتجعؾف مـ متشابف الؼرآن ،والؼدرية ترد هذا كؾف إىل الؿتشابف

الؿراد مـ ذلؽ تسؿقة اهلل  :كؼقل بعضفؿ ،وطدم إرادة الؿتؽؾؿ لف ،بؿا يؼطع ببطَلكف

  .مجرد تسؿقة العبد بذلؽ :ضَللفإفجعؾقا هداه و. مفتديا وضآالعبد 

وأكت إذا تلمؾتفا وجدهتا  ،وهذا مؿا يعؾؿ قطعا أكف ٓ يصح محؾ هذه أيات طؾقف

فضَل طـ أفصح الؾغات  ،مة مـ إمؿأولقس يف لغة  ،ٓ تحتؿؾ ما ذكروه البتة

 .طؾؿف :هؾ يصح أن يؼالو. وأضؾف سؿاه ضآ ،هداه بؿعـك سؿاه مفتديا :وأكؿؾفا

  .إذا سؿاه ففؿا :وففؿف ،إذا سؿاه طالؿا

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿وكقػ يصح هذا يف مثؾ ققلف تعاىل 

لقس طؾقؽ )ففؾ ففؿ أحد غقر الؼدرية الؿحرفة لؾؼرآن مـ هذا  ﴾ ڍ ڍ ڇ

 (.تسؿقتفؿ مفتديـ ولؽـ اهلل يسؿل مـ يشاء مفتديا

ٓ تسؿقف مفتديا  ﴾ گ گ ک ک ک﴿ :هؾ ففؿ أحد قط مـ ققلف تعاىلو

  .ولؽـ اهلل يسؿقف هبذا آسؿ

الؾفؿ اهدين »وققلف  ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :وهؾ ففؿ أحد مـ ققل الداطل

 .الؾفؿ سؿـل مفتديا :وكحقه «مـ طـدك

 كظقر جـاية إخقاهنؿ مـ الجفؿقة طلىل ،وهذا مـ جـاية الؼدرية طىل الؼرآن ومعـاه 

تفؿ طلىل وفتحقا لؾزكادقة والؿَلحدة جـاي ،كصقص الصػات وتحريػفا طـ مقاضعفا

دوهنا وفتحقا  ـويَلت إن مل تؽـ أققى مـ تلويَلهتؿ مل تؽلكصقص الؿعاد وتلويؾفا بت

التحريلػ لؾؼرامطة والباصـقة تلويؾ كصقص إمر والـفلل بـحلق تللويَلهتؿ فتلويلؾ 

للديـ وخلراب العلامل وسلـػرد اللدكقا واأصلؾ فسلاد  الذي سؾسلؾتف هلذه الطقائلػ

 هاهلل كتابا كذكر فقف جـاية الؿتلولقـ طىل الدكقا والديـ.ا شاء إن



   

 :ّ اهلدا١ٜأقطا

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:18/171)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

 َأْقَساٍم:  َولَِفَذا قِقَل: اهلَُدى َأْرَبَعةُ 

ْكَقااهلَِداَيُة إَلى  َأَحُدَها: َْطَجِؿ: َمَصالِِح الد  ْٕ ـَ الَحَقَقاِن الـَّاصِِؼ َوا : َفَفَذا ُمْشَتَرٌك َبْق

ـِ َواْلَؽافِِر. ـَ الُؿْممِ  َوَبْق

ـَْػُعُفمْ  :َوالثَّاكِي ـَى ُدَطاِء الَخْؾِق إَلى َما َي َوُهَق َكْصُب  ،َوَأْمرِِهْم بَِذلَِك  ،اهلَُدى بَِؿْع

ةِ  ـَ َسَقاٌء  ،َوإِْكَزاُل الُؽُتِب  ،ُسؾِ َوإِْرَساُل الرُّ  ،إَِدلَّ ِػق َفَفَذا َأْيًضا َيْشتَِرُك فِقِف َجِؿقُع الُؿَؽؾَّ

َوَقاَل  ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ َتَعاَلك: آَمـُقا َأْو َكَػُروا َكَؿا َقاَل 

 ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ َوَقاَل َتَعاَلك: ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ َتَعاَلك:

ـُ َأنَّ الُفَدى الَِّذي َأْثَبَتُف ُهَق  ﴾ گ گ ک ک ک﴿ َفَفَذا َمَع َقْقلِِف: ﴾ڤ ُيَبقِّ

َْمُر َوالـَّْفُل: َوالتَّْعؾِقُؿ َوَما َيْتَبُع َذلَِؽ َلقَْس ُهَق الُفَدى الَِّذي َكَػاُه َوهُ  ْٕ َطاُء: َوا َق الَبَقاُن َوالدُّ

 َّٓ َٓ َيْؼِدُر َطَؾْقِف إ ِذي   اهلل.  الِؼْسُؿ الثَّالُِث الَّ

قِف  اهلَُدى الَِّذي ُهَو َجْعُل اهلَُدى فِي الُؼُؾوِب. الُِث:َواْلِؼْسُم الثَّ  ِذي ُيَسؿِّ َوُهَق الَّ

ْرَشاِد َوَبْعُضُفْؿ َيُؼقُل: ُهَق َخْؾُؼ الُؼْدَرِة َطَؾك اإِليَؿاِن: َكالتَّْقفِقِؼ  ْلَفاِم َواإْلِ َبْعُضُفْؿ بِاإْلِ

ـْ َقاَل َذلَِؽ  ِطـَْدُهْؿ َوَكْحِق َذلَِؽ َوُهَق بِـَاًء َطَؾك َأنَّ  َّٓ َمَع الِػْعِؾ َفَؿ َٓ َتُؽقُن إ ْستَِطاَطَة 
ِ
آ

ـْ َأْهِؾ اإِلْثَباِت َجَعَؾ التَّْقفِقَؼ َواْلُفَدى َوَكْحَق َذلَِؽ َخْؾَؼ الُؼْدَرِة َطَؾك الطَّاَطِة. 
 مِ

ـْ َقاَل: إكَُّفَؿا اْستَِطاَطتَاِن:  ا َم ْستَِطاَطُة الَؿْشُروَصُة َقبَْؾ الِػْعِؾ وَ  :اُهََم إْحَد َوَأمَّ
ِ
ِهَل آ

َوَقاَل  ﴾ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ فِل التَّْؽؾِقِػ َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:

ـٍ   الـَّبِلُّ  ـِ ُحَصقْ ْم َتْسَتطِْع َفَعَؾى َفنِْن لَ  ،َفَؼاِطًدا ْسَتطِْع َصلِّ َقائًَِم َفنِْن َلْم تَ » :لِِعْؿَران ْب

ـٍْب   .(1)«َج

 .(، ظـ ظؿران بـ حصغ 1117افبخاري )أخرجف  (1)



 

    

ْستَِطاَطُة َيْؼَتِرُن بَِفا الِػْعُؾ َتاَرةً 
ِ
تِل َلْؿ  ،َوَهِذِه آ ْستَِطاَطُة الَّ

ِ
َوالتَّْرُك ُأْخَرى َوِهَل آ

ُة َغقَْرَها َكَؿا َأنَّ ُأو َّٓ َتْعِرْف الَؼَدِريَّ ـْ َأْهِؾ اإِلْثَباِت َلْؿ َيْعِرُفقا إ
ـَ َلُفْؿ مِ َؽ الُؿَخالِِػق

َلئِ

 الُؿَؼاَرَكَة. 

ِة الِػْؼِف َواْلَحِديِث َواْلَؽََلِم َوَغْقِرِهْؿ َفنِْثَباُت  ـْ َأئِؿَّ
ُؼقَن مِ ِذي َطَؾْقِف الُؿَحؼِّ ا الَّ َوَأمَّ

ـِ َجِؿقًعا َكَؿا َقْد َبَسْطـَاُه فِل ْرِطقََّة َواْلَعْؼؾِقََّة  َغقِْر َهَذا الَؿْقِضِع: َفنِنَّ  الـَّْقَطْق َة الشَّ لَّ
إَدِ

ـِ َجِؿقًعا.   ُتْثبُِت الـَّْقَطْق

ـْ َلْؿ َيْػَعْؾ فِل مِْثِؾ  ،الُؿَؼاِرَكُة لِْؾِػْعِؾ: َوِهَل الُؿقِجَبُة َلفُ  َوالثَّاكَِقُة: َوِهَل الَؿـِْػقَُّة َطؿَّ

 ڇ ڇ﴿ َوفِل َقْقلِِف: ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ َقْقلِِف:

 ٹ ٹ﴿ َوَهَذا الُفَدى الَِّذي َيْؽُثُر َذَكَرُه فِل الُؼْرآِن فِل مِْثِؾ َقْقلِِف: ﴾ ڍ ڇ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ َوَقْقلِِف: ﴾ ڤ ٹ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿َوفِل َقْقلِِف:  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ

 َوَأْمَثاِل َذلَِؽ.  ﴾ ژ ڈ ڈ

ةُ  َوَهَذا ُهَق الَِّذي ُف ُهَق الَػاِطَؾ َلفُ  قنَ َأْن َيؽُ  :ُتـْؽُِر الَؼَدِريَّ َوَيْزُطُؿقَن َأنَّ الَعْبَد ُهَق  ،الؾَّ

ِذي َيْفِدي َكْػَسُف. َوَهَذا الَحِديُث َوَأْمَثاُلُف ُحجَّ  ُؽْم » ٌة َطَؾْقِفْؿ: َحْقُث َقاَل:الَّ َيا ِطَباِدي ُكؾ 

َّٓ َمْن َهَدْيته َفاْسَتْفُدو  .«كِي َأْهِدُكمْ َضال  إ

 ٹ﴿ بَِلْن َيْسَلُلقُه الِفَداَيَة َكَؿا َأَمَرُهْؿ بَِذلَِؽ فِل ُأمِّ الؽَِتاِب فِل َقْقلِِف: دَ َفَلَمَر الِعَبا

ةِ  ﴾ ٹ ٹ َٓ  :َوِطـَْد الَؼَدِريَّ َف  : إْرَساِل  َيْؼِدرَأنَّ الؾَّ ـْ
َّٓ َطَؾك َما َفَعَؾُف مِ ـْ الُفَدى إ

مِ

ةِ  ِة َوإَِزاَحِة الِعؾَّ ُسِؾ َوَكْصِب إَدِلَّ ـِ َطَؾك الَؽافِِر فِل ِهَداَيةِ  ،الرُّ َٓ مِْزَيَة ِطـَْدُهْؿ لِْؾُؿْممِ اهلل َو

ـِ أَ  ،َتَعاَلك َٓ كِْعَؿَة َلُف َطَؾك الُؿْممِ ـْ كِْعَؿتِِف َطَؾك الَؽافِِر فِل َباِب الُفَدى.َو
 ْطَظُؿ مِ

ْختَِصاَص فِل َهِذِه بَ 
ِ
ـَ آ ْطَقِة فِل َقْقلِِف: ْعدَ َوَقْد َبقَّ  يئ ىئ مئ حئ﴿ ُطُؿقِم الدَّ

ـْ الظُّْؾِؿ الَِّذي  ﴾ حت جت يب ىب مب خب حب جب َفَؼْد َجَؿَع الَحِديَث: َتـِْزيُفُف َط



   

ُزُه َطَؾْقِف َبْعُض ا ِة. َفَلْخَبَر ُيَجقِّ ا َطَؾك الَؼَدِريَّ ِذي َيْفِدي ِطَباَدُه َردًّ ُف ُهَق الَّ لُؿْثبَِتِة َوَبَقاُن َأكَّ

ِذي ُتـْؽُِرُه الؼَ  ُة ُهـَاَك بَِعْدلِِف الَِّذي َيْذُكُرُه َبْعُض الُؿثْبَِتِة َوَأْخَبَر ُهـَا بِنِْحَساكِِف َوُقْدَرتِِف الَّ َدِريَّ

َٓ َيعْ َوإِْن َكاَن ُكؾ  مِ   َما اْشَتَؿَؾ َطَؾقِْف َقْقُلُف.  ِرُف ـُْفَؿا َقَصَدُه َتْعظِقًؿا 

ابُِع:  وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ الُفَدى فِل أِخَرِة َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: َواْلِؼْسُم الرَّ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ﴾ حئ جئ ی ی ی ی

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ َوَقاَل: ﴾ ڀ پ

 َكَؼْقلِِف: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ َفَؼْقُلُف: ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

َبَعتْ ﴿ ـَ آَمـُقا َواتَّ ِذي ُتُفْؿ بِنِيَؿاٍن َوالَّ يَّ ـْ أُفْؿ ُذرِّ
ـْ َطَؿؾِِفْؿ مِ

َتُفْؿ َوَما َأَلتْـَاُهْؿ مِ يَّ لَحْؼـَا بِِفْؿ ُذرِّ

 فِل أَيِة.  ـِ َطَؾك َأَحِد الَؼْقَلقْ  ﴾َشْلءٍ 

ْهتِدَ 
ِ
ْكَقا: َوَهَذا الُفَدى َثَقاُب آ ْكَقا َكَؿا َأنَّ َضََلَل أِخَرِة َجَزاُء َضََلِل الدُّ اِء فِل الدُّ

ْكَقا َجَزاُؤُه الُفَدى إَلك َصِريِؼ الـَّاِر َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: رِّ فِل الدُّ  ېئ﴿ َوَكَؿا َأنَّ َقْصَد الشَّ

 . َوَقاَل:﴾ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 ې﴿ َوَقاَل: ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ َوَقاَل: ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  مب خب

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .أَيةَ  ﴾ ٹ ٹ

ْكَقا ُيْحَشُروَن َيْقَم الِؼَقاَمِة ُطْؿًقا وَ  ـَ فِل الدُّ ق الِّ ا َفنِنَّ الَجَزاَء َفَلْخَبَر َأنَّ الضَّ ُبْؽًؿا َوُصؿًّ

ْحَؿُن » : َكَؿا َقاَل  ،ـْ ِجـِْس الَعَؿؾِ َأَبًدا مِ  اِحُؿوَن َيْرَحُؿُفْم الرَّ اْرَحُؿوا َمْن فِي  ،الرَّ



 

    

َْٕرِض َيْر  ََمءِ ا َل الؾَُّه »: َوَقاَل  (1)«َحُؿُؽْم َمْن فِي السَّ قِه ِطْؾًَم َسفَّ
َمْن َسَؾَك َصرِيًؼا َيْؾَتِؿُس فِ

ِخَرِة َوَمْن سَ  ْٔ ْكَقا َوا ُه َطَؾْقِه فِي الد  َر الؾَّ َر َطَؾى ُمْعِسرٍ َيسَّ َتَر َلُه بِِه َصرِيًؼا إَلى الَجـَِّة َوَمْن َيسَّ

ِخ  ْٔ ْكَقا َوا ُه فِي الد  ُه فِي َطْوِن الَعْبِد َما َكاَن الَعْبُد فِي َطْوِن َأِخقهِ  َرةِ ُمْسؾًَِم َسَتَرُه الؾَّ . (2)«َوَالؾَّ

ُه َيْوَم الؼِ أِطْؾٍم َيْعَؾُؿُه َفَؽَتَؿُه  َمْن ُسئَِل َطْن »َوَقاَل:  . َوَقْد (3)«َقاَمِة بِؾَِجاِم ِمْن َكارٍ لَجَؿُه الؾَّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ َوَقاَل: ﴾ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ َقاَل َتَعاَلك:

ـَِّة. ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  َوَأْمَثاُل َهَذا َكثِقٌر فِل الؽَِتاِب َوالسُّ

كْ َولِ  ُجَؾ فِل الدُّ ـْ  َقاَفَذا َأْيًضا َيْجِزي الرَّ
ـْ َخقِْر الُفَدى بَِؿا َيْػَتُح َطَؾْقِف مِ

َطَؾك َما َفَعَؾُف مِ

ـْ َطِؿَؾ بَِؿا َطؾِؿَ  ،ُهًدى آَخرَ  قَؾ: َم
ُف ِطْؾَؿ َما َلْؿ َيْعَؾْؿ. َوَقْد َقاَل َتَعاَلك: :َولَِفَذا قِ َثُف الؾَّ  َورَّ

 إَلك َقْقلِِف: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ َوَقاَل: ﴾ ڃ﴿

 ھ ھ ھ﴿ . َوَقاَل:﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

. ﴾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

ُروُه بِالـَّْصِر َوالـََّجاةِ َكَؼْقلِِف: ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ َوَقاَل:  ٹ﴿ َفسَّ

ـَ الَحؼِّ قِقَؾ . َوَقْد ﴾ ڤ ُق بِِف َبْق  َواْلَباصِِؾ. : ُكقٌر ُيَػرِّ

َوَطَد  ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ َوِمْثُؾُه َقْوُلُه: 

ـْ َهَذا الَباِب َقْقُلُف:
قِؼ َوبِِرْزِق الَؿـَافِِع. َومِ ـْ الضِّ

ـَ بِاْلَؿَخاِرِج مِ  ۆئ ۇئ﴿ الُؿتَِّؼق

( مـ حديث ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ 1924(، وافسمذي )4941(، وأبق داود )6494أمحد ) أخرجف (1)

، ويف إشـاده أبق ؿابقس مقػ ظبد اهلل بـ ظؿرو، وهق جمفقل، وهق حديث صحقح افعاص 

 .بشقاهده

 .( ظـ أيب هريرة 2699مسؾؿ ) أخرجف (2)
 .، بنشـاد صحقحريرة ( ظـ أيب ه3658(، وأبق داود )8533أمحد ) أخرجف (3)



   

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ َوَقْقُلُف: ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ ﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ . َومِـُْف َقْقُلُف:﴾ ۋ

 . ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

َمِة َكَؿا َقاَل  ُكقِب الُؿَتَؼدِّ ََلَل َواْلَؿَعاِصَل َتُؽقُن بَِسَبِب الذُّ  اهلل: َوبِنَِزاِء َذلَِؽ َأنَّ الضَّ

 َوَقاَل: ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ ﴾ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿

ى ى  ﴿ . َوَقاَل:﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

  هَواِسٌع.ا َهَذا َباٌب . وَ ﴾ حت ﴿ إَلك َقْقلِِف: ﴾ی ی  ﴿ ِف:إَلك َقْقلِ  ﴾ائ ائ 

: ٌٖ ايظًِ ممتٓع عٔ اهلل يرات٘, أّ تٓصٙ عٓ٘ َع قدزت٘ عًٝ٘ عدال َٓ٘ (3) َطأي١
 ضبحاْ٘ ٚتعاىل؟

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:8/505)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ـْ َوَقْد اتََّػَؼ الُؿْسؾُِؿقَن َوَغْقُرهُ 
ـْ الظُّْؾِؿ َلؽِ ٌه َط َف ُمـَزَّ َتـَاَزَع الـَّاُس فِل ْؿ َطَؾك َأنَّ الؾَّ

بِّ َطـْفُ  (الظُّْؾؿِ )َمْعـَك  ِذي َيِجُب َتـِْزيُف الرَّ ـْ الُؿْعَتِزَلِة َوَغقِْرِهْؿ  :الَّ
ُة مِ َفَجَعَؾْت الَؼَدِريَّ

هُ  (الظُّْؾؿَ ) ِذي ُيـَزَّ ـْ ِجـْسِ  الَّ
ِذي ُيـَْفك َطـُْف الَؿْخُؾقَق َوَشبَُّفقا  (الظُّْؾؿِ ) َطـُْف الَخالُِؼ مِ الَّ

ـْ ِجـِْس َما َيِجُب َطَؾك الَؿْخُؾقِق 
َف َتَعاَلك بَِخْؾِؼِف َفَلْوَجُبقا َطَؾْقِف مِ  .الؾَّ

ـْ ُمْثبَِتِة الَؼَدِر  :قاه 
ـْ الَجْفِؿقَّ  -َوَقاَلْت َصاِئَػٌة مِ

ـَ والؿتلخريـ مِ مِق ـْ الُؿَتَؼدِّ
ة مِ

ـٍ َيْدُخُؾ  -َوَأْهِؾ الَؽََلِم َواْلُػَؼَفاِء َوَأْهِؾ الَحِديِث  ْؾُؿ مِـُْف ُمْؿَتـٌِع لَِذاتِِف َفُؽؾُّ ُمْؿؽِ الظُّ

ـْ  ُف فِل مِْؾِؽ الَغْقِر َأْو الُخُروُج َط ْؾُؿ التََّصرُّ َتْحَت الُؼْدَرِة َلْقَس فِْعُؾُف ُضْؾًؿا. َوَقاُلقا: الظُّ

ـْ َتِجُب  .  َصاَطِة َم
ِ
ـِ ُمْؿَتـٌِع فِل َحؼِّ اهلل ـْ َهَذْي

 َصاَطُتُف َوُكؾ  مِ

ْلِء فِل َغقِْر  ْؾُؿ ُهَق َوْضُع الشَّ ـَِّة َواْلَحِديِث َوالـُّظَّاِر: َبْؾ الظُّ ـْ َأْهِؾ السُّ
َوَقاَل َكثِقٌر مِ

ـْ َذلَِؽ  ،َمْقِضِعفِ 
ـَ  :َومِ ـْ َحَسـَاتِفِ  َأْن َيْبَخَس الُؿْحِس

ـْ َسقَِّئاِت  ،َشْقًئا مِ
َأْو َيْحِؿَؾ َطَؾْقِف مِ



 

    

ُف َكْػَسُف َطـْ ، َغْقِرهِ  َه الؾَّ ِذي َكزَّ ْؾِؿ الَّ ـْ الظُّ
 ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ . َكَؼْقلِِف َتَعاَلك:فُ َوَهَذا مِ

َؾِػ: الَفْضؿُ . َقاَل ﴾ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ـْ السَّ
َأْن  :َغْقُر َواِحٍد مِ

ـْ َحَسـَاتِفِ 
ْؾُؿ َأنْ  ،ُيْفَضَؿ مِ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ :اَلكَوَقْد َقاَل َتعَ  .ُيَزاَد فِل َسقَِّئاتِفِ  َوالظُّ

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ َوَقاَل: ﴾ مب

ـَُف، َوَرَواُه  ﴾ ېئ ۈئ ۈئ ِذي َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوَغْقُرُه َوَحسَّ َوفِل َحِديِث البَِطاَقِة الَّ

ـْ الـَّبِلِّ  َصِحقِحفِ  لالَحاكُِؿ فِ  ُف َقاَل   َط ُيَجاُء َيْوَم الِؼَقاَمِة بَِرُجِل ِمْن ُأمَّتِي َطَؾى » :َأكَّ

ُه  ـَْفا َمد  الَبَصرِ ُثمَّ َيُؼوُل الؾَّ ـَْشُر َلُه تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن ِسِجالًّ ُكل  ِسِجلٍّ ِم ِق َفُق
ُرُءوِس الَخاَلئِ

ـْؽُِر مِ  : َأَلَك ُطْذٌر َأْو َتَعاَلى َلُه: َأُت ُه َطزَّ َوَجلَّ َٓ َيا َربِّ َفَقُؼوُل الؾَّ ْن َهَذا َشْقًئا ؟ َفَقُؼوُل: 

ـَاٍت  ـَْدَكا َحَس ُه َتَعاَلى: َبَؾى. إنَّ َلَك ِط َٓ َيا َربِّ َفَقُؼوُل الؾَّ ُجُل َفَقُؼوُل:  ـٌَة ؟ َفَقَفاُب الرَّ َحَس

َٓ ُضْؾَم َطَؾْقَك َفُتْخَرُج  ُه  ُه َوَأْشَفُد َأنَّ حُمَ  َوإِكَّ َّٓ الؾَّ َٓ إَلَه إ قَفا: َأْشَفُد َأْن 
ًداَلُه بَِطاَقٌة فِ  ؿَّ

َٓ ُتْظَؾُم اهلل  َرُسوُل  َك  ِت ؟ َفَقُؼوُل: إكَّ ِجالَّ َفَقُؼوُل: َيا َربِّ َما َهِذِه البَِطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ

ٍة َواْلبِ  ُت فِي كِػَّ ِجالَّ ُت َوَثُؼَؾْت البَِطاَقةُ َقاَل: َفُتوَضُع السِّ ِجالَّ ٍة َفَطاَشْت السِّ  (1)«َطاَقُة فِي كِػَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :َعاَلكَوَقاَل تَ 

 ڄ﴿ َوَقاَل: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿َوَقاَل َتَعاَلك:  ﴾ ٺ

 .﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

َٓ  ،قَرةٌ َومِْثُؾ َهِذِه الـُُّصقِص َكثِ  َف َتَعاَلك َلْؿ َيـِْػ بَِفا الُؿْؿَتـَِع الَِّذي  َوَمْعُؾقٌم َأنَّ الؾَّ

ْؿ َأَحٌد ُوُجقَدهُ  : َفنِنَّ َهَذا َلْؿ َيَتَقهَّ ـِ ْي دَّ ـَ الضِّ دِ  ،َيْؼَبُؾ الُقُجقَد َكاْلَجْؿِع َبْق َوَلْقَس فِل ُمَجرَّ

َٓ َيْظؾُِؿ َأَحًدا َكَؿا اهلل،  َفنِنَّ الُؿَراَد َبَقاُن َطْدلِ  :َكْػقِِف َما َيْحُصُؾ بِِف َمْؼُصقُد الِخَطاِب  ُف  َوَأكَّ

( ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعاص 2639(، وافسمذي )4355(، وابـ ماجف )6994أمحد ) أخرجف (1)

بنشـاد صحقح ،. 



   

َٓ  ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ َقاَل َتَعاَلك: َبْؾ ُيَجاِزيِفْؿ بَِلْطَؿالِِفْؿ َو

َّٓ َبْعَد إَقاَمةِ  ُف َتَعاَلك: ُيَعاقُِبُفْؿ إ ِة َطَؾْقِفْؿ َكَؿا َقاَل الؾَّ  ەئ ائ ائ ى ى﴿ الُحجَّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ َوَقاَل: ﴾ وئ ەئ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ َوَقاَل َتَعاَلك: ﴾ ڈ ڈ

 . ﴾ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

ِحقِح  َوفِل ـْ الـَّبِلِّ  الصَّ ُف َقاَل:  َط ِمْن َأْجِل اهلل  َما َأَحٌد َأَحب  إَلْقِه الُعْذُر ِمْن » َأكَّ

ُسَل َوَأْكَزَل الُؽُتَب  َذلَِك بََعَث  ْؾَؿ  (1)«الر  ـُ َأنَّ الظُّ َومِْثُؾ َهِذِه الـُُّصقِص َكثِقَرٌة َوِهَل ُتبَقِّ

َه اهلُل َكْػَسُف َطـُْف َلْقَس ُهَق َما َتُؼق ِذي َكزَّ ـْ َواَفَؼُفْؿ َوقَ الَّ ُة َوَم َٓ َما َتُؼقُلُف الَجْبِريَّ ُة َو  دْ ُلُف الَؼَدِريَّ

 َوَطْدُلُف َفنِنَّ 
ِ
ـَ فِقَفا ِحْؽَؿُة اهلل ُبِسَط الَؽََلُم َطَؾك َتْحِؼقِؼ َهَذا الَؿَؼاِم فِل َمَقاِضَع ُأَخَر َوُبقِّ

تِل  ـْ َأْطَظِؿ الَؿَؼاَماِت الَّ
ـَ وأخريـ.اَهَذا الَؿَؼاَم ُهَق مِ لِق ـْ إَوَّ

 هاْضَطَرَب فِقَفا َكثِقٌر مِ

يٛ إٔ اهلل »: ٜطتدٍ اجلرب١ٜ ع٢ً تفطريِٖ ايظًِ مبا ذنسٚٙ بكٛي٘  (4)َطأي١
 . فُا تفطري احلدٜح؟«عرب أٌٖ مساٚات٘ ٚأٌٖ أزض٘ يعربِٗ ٖٚٛ غري ظامل هلِ

 (:113ص) شفاٞ العمٗن يف قاه اإلواً ابَ القٗي 

وهق  ،ولف شلن طظقؿ (2) صحقحف رواه الحاكؿ يف ،وهذا الحديث حديث صحقح

 ،وأكثرهؿ لف تعظقؿا ،اوأطظؿفؿ لف تقحقدً  ،ؿ بف أطرف الخؾؼ باهللؽؾدال طىل أن مـ ت

نكف ٓ يزال يجقل يف كػقس كثقر مـ ف :وفقف الشػاء التام يف باب العدل والتقحقد

( 2765، وأخرجف مسؾؿ أيًضا )( ظـ ادغرة بـ صعبة 1499(، ومسؾؿ )7416افبخاري ) أخرجف (1)

 .، وافؾػظ فف بـحقهظـ ابـ مسعقد 

، بنشـاد ( ظـ زيد بـ ثابت 77(، وابـ ماجف )4699(، وأبق داود )21589) أمحد أخرجف (2)

 صحقح.



 

    

ػ يجتؿع العدل والعؼاب وكق .وإمر والـفل ،كقػ يجتؿع الؼضاء والؼدر :الـاس

 .الؿؼدر الذي ٓ بد لؾعبد مـ فعؾف لطىل الؿؼض

 :ثِ ضًو نٌ طا٥ف١ يف ٖرا املكاّ ٚادٜا ٚطسٜكا
 ،ىل مثؾوصريؼ الؿشقئة الؿحضة الذي يرجح مثَل ط ،فسؾك الجبرية وادي الجبر 

والظؾؿ هق الؿؿتـع  .وكؾ مؿؽـ طدل :قالقا ،مـ غقر اطتبار طؾة وٓ غاية وٓ حؽؿة

والظؾؿ تصرف  ،لؽان متصرفا يف مؾؽف :فؾق طذب أهؾ سؿاواتف وأهؾ أرضف .لذاتف

ولؿا كان إمر راجعا إىل  :قالقا .وذلؽ مستحقؾ طؾقف سبحاكف ،الؼادر يف غقر مؾؽف

فؽاكت رمحتف لؾعباد هل الؿستؼؾة  :ؿال سببا لؾـجاةمل تؽـ إط :محض الؿشقئة

 .بـجاهتؿ فؽاكت رمحتف خقرا مـ أطؿالفؿ

واهلل سبحاكف لف الؿؾؽ ولف  ،وططؾقا جاكب الحؿد ،وهمٓء راطقا جاكب الؿؾؽ

 .الحؿد

 ،وططؾقا جاكب التقحقد ،ومل يقفقه حؼف ،وسؾؽت الؼدرية وادي العدل والحؽؿة

والرد  ،وربؿا قابؾف كثقر مـفؿ بالتؽذيب ، يدروا ما وجففومل ،وحاروا يف هذا الحديث

 .مل يؼؾ ذلؽ  وأن الرسقل ،لف

أوقات طؿره كؾفا واستػرغ  دمـ استـػ وأي ضؾؿ يؽقن أطظؿ مـ تعذيب :قالقا

وكان يعؿؾ بلمره دائؿا فؽقػ  ،ومل يعصف صرفة طقـ ،وفعؾ ما يحبف ،ققاه يف صاطتف

وما  ،ن حؼف طؾقفؿإ :وٓ يؼال .قن طدٓ ٓ ضؾؿاأن تعذيب هذا يؽ يؼقل الرسقل 

فؾق  ،فَل تؼع تؾؽ الطاطات يف مؼابؾة كعؿف وحؼققف :يـبغل لف أطظؿ مـ صاطاهتؿ

 :ٕهنؿ إذا فعؾقا مؼدورهؿ مـ صاطتف مل يؽؾػقا بغقره :طذهبؿ لعذهبؿ بحؼف طؾقفؿ

يبفؿ طىل كقهنؿ وهؾ ذلؽ إٓ بؿـزلة تعذ ،فؽقػ يعذبقن طىل ترك ما ٓ قدرة لفؿ طؾقف

 .مل يخؾؼقا السؿاوات وإرض وكحق ذلؽ مؿا ٓ يدخؾ تحت مؼدورهؿ



   

وهق أكف  ،ومحؾف طىل معـك يصح ،فَل وجف لفذا الحديث إٓ رده أو تلويؾف :قالقا

لؽان غقر  :فؾق طذهبؿ يف هذه الحال :جعؾفؿ أمة واحدة طىل الؽػر :لق أراد تعذيبفؿ

لعذهبؿ وهق غقر ضامل  :مع كقهنؿ مطقعقـ لف طابديـ لفوهق مل يؼؾ لق طذهبؿ  ،ضامل لفؿ

ثؿ أخبر أكف ٓ  ،لؽاكت رمحتف لفؿ خقرا مـ أطؿالفؿ :ثؿ أخبر أكف لق طؿفؿ بالرمحة ،لفؿ

 .والؼدر هق طؾؿ اهلل بالؽائـات وحؽؿف فقفا ،حتك يممـ بالؼدر :يؼبؾ مـ العبد طؿؾ

 :فتارة ؛والثواب والعؼاب ،رووقػت صائػة أخرى يف وادي الحقرة بقن الؼدر وإم

 ،وتارة يغؾب طؾقفؿ شفقد إمر ،فقغقبقن بف طـ إمر :يغؾب طؾقفؿ شفقد الؼدر

 .وتارة يبؼقن يف حقرة وطؿك ،فقغقبقن طـ الؼدر

ولق مجعقا  ،وهذا كؾف إكؿا سببف إصقل الػاسدة والؼقاطد الباصؾة التل بـقا طؾقفا

وأثبتقا لف الؽؿال  ،والحؽؿة والؼدرة ،قةوالربقبقة واإللف ،بقـ الؿؾؽ والحؿد

التل ٓ يقجد كائـ  ،والؿشقئة العامة الـافذة ،ووصػقه بالؼدرة التامة الشامؾة ،الؿطؾؼ

 ،لعؾؿقا حؼقؼة إمر :والحؽؿة البالغة التل ضفرت يف كؾ مقجقد ،إٓ بعد وجقدها

 ،ودخؾقا إىل اهلل سبحاكف مـ باب أوسع مـ السؿاوات السبع ،وزالت طـفؿ الحقرة

وأن  ،ٓ ما أخبر بف طـ كػسف طىل ألسـة رسؾفإ :وطرفقا أكف ٓ يؾقؼ بؽؿالف الؿؼدس

فـؼول  ،بقـ أفؽار باصؾة وآراء مظؾؿة تقلدت ،وأوهام باصؾة ،خالػف ضـقن كاذبة ما

 :وٓ حول وٓ قوة إٓ باهلل ،وطؾقه التؽالن ،وباهلل التوفقق وهو الؿستعان

قف هق الؿـعؿ طىل الحؼقؼة بصـ ،غقره وتعاىل جده وٓ إلف ،الرب تبارك اسؿف

وجعؾفؿ أحقاء  ،فنيجادهؿ كعؿة مـف ،الـعؿ التل ٓ يحصقفا أهؾ سؿاواتف وأرضف

وإدرار إرزاق  ،هؿ إسؿاع وإبصار والعؼقل كعؿة مـفؤوإططا ،كاصؼقـ كعؿة مـف

وتعريػفؿ كػسف بلسؿائف وصػاتف  ،طؾقفؿ طىل اختَلف أكقاطفا وأصـاففا كعؿة مـف

 ، ألسـتفؿ ومحبتف ومعرفتف طىل قؾقهبؿ كعؿة مـفوإجراء ذكره طىل ،وأفعالف كعؿة مـف



 

    

 ،وققامف بؿصالحفؿ دققؼفا وجؾقؾفا كعؿة مـف ،وحػظفؿ بعد إيجادهؿ كعؿة مـف

 .وهدايتفؿ إىل أسباب مصالحفؿ ومعايشفؿ كعؿة مـف

ويؽػل أن  ،وذكر كعؿف طىل سبقؾ التػصقؾ ٓ سبقؾ إلقف وٓ قدرة لؾبشر طؾقف

س يف كؾ ػَ وهق أربعة وطشرون ألػ كَ  ،لتل ٓ يؽادون يعدوهنامـ أدكك كعؿف ا َس ػَ الـَّ 

 ،فؾؾف طىل العبد يف الـػس خاصة أربعة وطشرون ألػ كعؿة كؾ يقم ولقؾة ،يقم ولقؾة

ولؽؾ كعؿة مـ هذه الـعؿ حؼ مـ الشؽر  ،دع ما طدا ذلؽ مـ أصـاف كعؿف طىل العبد

ه الـعؿ مل يخرج قسط كؾ فنذا وزطت صاطات العبد كؾفا طىل هذ :يستدطقف ويؼتضقف

  .مـ القجقه ٓ كسبة لف إىل قدر تؾؽ الـعؿة بقجفٍ  ،كعؿة مـفا إٓ جزء يسقر جدا

حد ألن يدخل » :ويف لػظ «لن يـجو أحد مـؽم بعؿؾه»أكف قال:  قد صح طـف و

وٓ أكا إٓ أن يتغؿدين اهلل » :قال ؟وٓ أكت يا رسقل اهلل :قالقا .«مـؽم الجـة بعؿؾه

وٓ مـ  ،ف مـ إولقـا طؿؾُ أكف ٓ يـجل أحدً : فؼد أخبر  (1)«برمحة مـه وفضل

 ،ٕن رمحتف تـجقف :لف مـ طؿؾف اف خقرً فتؽقن رمحتُ  :إٓ أن يرمحف ربف سبحاكف :أخريـ

لعذهبؿ ببعض حؼف  :فعؾؿ أكف سبحاكف لق طذب أهؾ سؿاواتف وأرضف :وطؿؾف ٓ يـجقف

 .طؾقفؿ

وكان ما  ،أكف كؾؿا كؿؾت كعؿة اهلل طىل العبد طظؿ حؼف طؾقف :مؿا يقضحفو

وأطؿالف ٓ  ،فقؽقن حؼ اهلل طؾقف أطظؿ :يطالب بف مـ الشؽر أكثر مؿا يطالب مـ دوكف

هذا كؾف لق  ،وطرف كػسف ،رفف حؼ الؿعرفة مـ طرف اهللوهذا إكؿا يع ،تػل بحؼف طؾقف

فؽقػ إذا  :مل يحصؾ لؾعبد مـ الغػؾة واإلطراض والذكقب ما يؽقن يف قبالة صاطاتف

فنن مـ حؼ اهلل طىل طبده أن يعبده  :أو يزيد طؾقفا ،حصؾ لف مـ ذلؽ ما يقازي صاطاتف

، واكػرد بف ( ظـ أيب هريرة وظائشة 2818، و2816(، ومسؾؿ )6467، 5673افبخاري ) أخرجف (1)

 .، بلفػاظ متؼاربة( ظـ جابر 2817مسؾؿ )



   

 ،وأن يرضك بف ربا ،يؽػرهوأن يشؽره وٓ  ،وأن يذكره وٓ يـساه ،شقئا ٓ يشرك بف

 ،ولقس الرضا بذلؽ مجرد إصَلق هذا الؾػظ ،رسقٓ وبؿحؿد  ،وباإلسَلم ديـا

فؽقػ يرضك بف ربا مـ يسخط ما يؼضقف لف إذا مل يؽـ  :بف وتخالػفوحالف وإرادتف تؽذ

يرضك وربف غضبان ويغضب وربف  ،فقظؾ ساخطا بف متبرما :مقافؼا إلرادتف وهقاه

وكقػ يدطل الرضا باإلسَلم  ،مل يرض باهلل ربا ،رضل مـ ربف حظا ففذا إكؿا ،راض

ديـا مـ يـبذ أصقلف خؾػ ضفره إذا خالػت بدطتف وهقاه وفروطف وراءه إذا مل يقافؼ 

رسقٓ مـ مل يحؽؿف طىل ضاهره   وكقػ يصح الرضا بؿحؿد ،غرضف وشفقتف

بف رسقٓ مـ  وكقػ يرضك ،ويتؾؼ أصقل ديـف وفروطف مـ مشؽاتف وحده ،وباصـف

إٓ  :وٓ يحؽؿف ويحتج بؼقلف ،وٓ يترك ققل غقره لؼقلف ،يترك ما جاء بف لؼقل غقره

 .فنذا خالػف مل يؾتػت إىل ققلف ،إذا وافؼ تؼؾقده ومذهبف

 ،والؿؼصقد أن مـ حؼف سبحاكف طىل كؾ أحد مـ طبقده أن يرضك بف ربا

وققلف هلل  ،وبغضف يف اهلل ،وأن يؽقن حبف كؾف هلل ،وبؿحؿد رسقٓ ،وباإلسَلم ديـا

وإذا قام  ،ويشؽره وٓ يؽػره ،ويطقعف وٓ يعصقف ،وأن يذكره وٓ يـساه ،وتركف هلل

بؾ ذلؽ كػسف مـ كعؿ اهلل طؾقف حقث  ،بذلؽ كؾف كاكت كعؿ اهلل طؾقف أكثر مـ طؿؾف

 ففق يستدطل شؽرا :وجعؾف مـ أهؾف واختصف بف طىل غقره ،وفؼف لف ويسره وأطاكف طؾقف

فـعؿ اهلل تطالبف بالشؽر  ،آخر طؾقف وٓ سبقؾ لف إىل الؼقام بؿا يجب هلل مـ الشؽر أبدا

وأطؿالف ٓ تؼابؾفا وذكقبف وغػؾتف وتؼصقره قد تستـػد طؿؾف فديقان الـعؿ وديقان 

 .الذكقب يستـػدان صاطاتف كؾفا

لمره هذا وأطؿال العبد مستحؼة طؾقف بؿؼتضك كقكف طبدا مؿؾقكا مستعؿَل فقؿا ي

فؾقس لف شلء مـ أطؿالف  :فـػسف مؿؾقكة وأطؿالف مستحؼة بؿقجب العبقدية ،بف سقده

فَل هق مالؽ لـػسف وٓ صػاتف وٓ أطؿالف وٓ لؿا بقده  ،كؿا أكف لقس لف ذرة مـ كػسف



 

    

بؾ كؾ ذلؽ مؿؾقك طؾقف مستحؼ طؾقف لؿالؽف أطظؿ استحؼاقا  ،مـ الؿال يف الحؼقؼة

إيّل فؾقس لؽ يف كػسؽ وٓ يف  اطؿؾ وأدِّ  :ثؿ قال ،ص مالفمـ سقد اشترى طبدا بخال

فنن ذلؽ كؾف مستحؼ طؾقف  ،فؾق طؿؾ هذا العبد مـ إطؿال ما طؿؾ ،كسبؽ شلء

فؽقػ بالؿـعؿ الؿالؽ طىل الحؼقؼة الذي ٓ تعد كعؿف  ،لسقده وحؼ مـ حؼققف طؾقف

ف سبحاكف لعذبف وهق فؾق طذب ،وٓ يؿؽـ أن تؼابؾفا صاطاتف بقجف ،وحؼققف طىل طبده

وٓ تؽقن أطؿالف ثؿـا لرمحتف البتة  ،وإذا رمحف فرمحتف خقر لف مـ أطؿالف ،غقر ضامل لف

وٓ ذكره  ،وٓ طرف خالؼف ،ا طقش البتةأحدً  ل فضؾ اهلل ورمحتف ومغػرتف ما هـفؾقٓ

وهق  ،وفضؾف ومـتف طؾقف إيجادهفؽؿا أن وجقد العبد محض  ،وٓ آمـ بف وٓ أصاطف

مـفا شلء كؿا لقس لف يف  فتقابع وجقده كؾفا كذلؽ لقس لؾعبد ،حؿقد طىل إيجادهالؿ

والحؼ لف طىل مجقع  ،واإلكعام كؾف لف ،والػضؾ كؾف لف ،ء فالحؿد كؾف هلللوجقده ش

ففق مـ أجفؾ الخؾؼ  :ومـ مل يـظر يف حؼف طؾقف وتؼصقره وطجزه طـ الؼقام بف ،خؾؼف

 .ٓ يسؿع دطاؤهوٓ تـػعف صاطاتف و ،بربف وبـػسف

وبقـ رؤية  ،والعبد يسقر إىل اهلل سبحاكف بقـ مشاهدة مـتف طؾقف وكعؿف وحؼققف

لؽان  :ففق يعؾؿ أن ربف لق طذبف أشد العذاب :وإضاطتف ،طقب كػسف وطؿؾف وتػريطف

وأن ما فقف مـ الخقر فؿجرد فضؾف ومـتف  ،وأن أقضقتف كؾفا طدل فقف ،قد طدل فقف

وء أبوء لك بـعؿتك طؾي وأب»: ان يف حديث سقد آستغػارلفذا كو ،وصدقتف طؾقف

 .متػضَل وٓ يرى ربف إٓ محسـا ،فَل يرى كػسف إٓ مؼصرا مذكبا (1)«بذكبي

 مت خت حت﴿ثالث لفؿا تائبقـ وضالؿقـ فؼال: وقد قسؿ اهلل خؾؼف إىل قسؿقـ ٓ 

لؽ جعؾفؿ قسؿقـ معذبقـ وتائبقـ فؿـ مل يتب ففق وكذ ﴾ مث جث يت ىت

 .( ظـ صداد بـ أوس 6356افبخاري ) أخرجف (1)



   

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿معذب وٓ بد قال تعاىل: 

وأمر مجقع الؿممـقـ مـ أولفؿ إىل  ﴾ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

ىئ ی ی  ﴿خرهؿ بالتقبة وٓ يستثـك مـ ذلؽ أحد وطؾؼ فَلحفؿ هبا قال تعاىل: آ

د سبحاكف مـ مجؾة كعؿف طىل خقر خؾؼف وطدَّ  ﴾ ی ی جئ حئ مئ

وطىل خقاص أتباطف فؼال:  ،اب طؾقفأن ت :ؿ طؾقف وأصقطفؿ لف وأخشاهؿ لفوأكرمف

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

 ەئ﴿ثؿ كرر تقبتف طؾقفؿ فؼال:  ﴾ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

وقدم تقبتف طؾقفؿ طىل تقبة الثَلثة الذيـ  ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

أهنا يدخؾفا  :قؾأهؾفا يف التقراة واإلكج هاوأخبر سبحاكف أن الجـة التل وطد ،خؾػقا

ثؿ  ،والؿفاجريـ وإكصار هبا  ثؿ خص الـبل ،التائبقن فذكر طؿقم التائبقـ أوٓ

ومغػرتف  ،فعؾؿ بذلؽ احتقاج مجقع الخؾؼ إىل تقبتف طؾقفؿ :خص الثَلثة الذيـ خؾػقا

 ﴾ چ چ چ﴿وطػقه طـفؿ وقد قال تعاىل لسقد ولد آدم وأحب خؾؼف إلقف  ،لفؿ

وهق صؾب مـ كػسف  ،أو دطاء لرسقلف بعػقه طـف ،ق الؼائؾقـففذا خبر مـف وهق أصد

 ،أطوذ برضاك من سخطك»يف سجقده أقرب ما يؽقن مـ ربف:  يؼقل وكان 

ـاء طؾقك أكت كَم أثـقت طؾى ٓ أحصي ث ،وأطوذ بك مـك ،وأطوذ بعػوك من طؼوبتك

وخقرهـ الصديؼة بـت الصديؼ وقد  ،وقال ٕصقع كساء إمة وأفضؾفـ (1)«كػسك

لؾفم إكك ا :قولي»قال:  ؟فؿا أدطق بف ،يا رسقل اهلل لئـ وافؼت لقؾة الؼدر :قالت لف

وهق سبحاكف  ،قال الترمذي حديث حسـ صحقح (2)«يطػو حتب العػو فاطف طـ

 . ظـ ظائشة( 486)مسؾؿ  أخرجف (1)
، وهق حديث  (، ظـ ظائشة3855(، وابـ ماجف )3513(، وافسمذي )25384أمحد ) أخرجف (2)

 صحقح.



 

    

لؿحبتف لؾعػق والتقبة خؾؼ خؾؼف طىل صػات وهقئات وأحقال تؼتضل تقبتفؿ إلقف 

 .واستغػارهؿ وصؾبفؿ طػقه ومغػرتف

لو »: رسقل اهلل  قال :قال ،مـ حديث أبل هريرة صحقحف وقد روى مسؾؿ يف

 .(1)«فقستغػرون اهلل فقغػر هلم ،ولجاء بؼوم يذكبون ،اهلل بؽممل تذكبوا لذهب 

ويؽػل يف محبتفا شدة  ،والتقبة مـ أحب الطاطات إلقف ،واهلل تعاىل يحب التقابقـ

قال اهلل طز »: قال رسقل اهلل  :طـ أبل هريرة قال صحقح مسؾؿَكَؿا فِل  فرحف هبا

ده من واهلل هلُل أفرح بتوبة طب ،وأكا معه حقن يذكرين ،وجل: أكا طـد ضن طبدي بي

 مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد طـ الصحقحقـ ويف (2)«أحدكم جيد ضالته يف الػالة

معه  ،هلُل أشد فرحا بتوبة طبده الؿممن من رجل يف أرض دوية مفؾؽة»: رسقل اهلل 

ثم  ،فـام فاستقؼظ وقد ذهبت فطؾبفا حتى أدركه العطش ،راحؾته طؾقفا صعامه وشرابه

 ؛فلكام حتى أموت فوضع رأسه طؾى ساطده ،فقه أرجع إلى الؿؽان الذي كـت :قال

فاهلل أشد فرحا بتوبة العبد  ،فاستقؼظ وطـده راحؾته طؾقفا زاده وصعامه وشرابه ،لقؿوت

 .(3)«الؿممن من هذا براحؾته وزاده

ا هلُل أشد فرًح »قال:  الـعؿان بـ بشقر يرفعف إىل الـبل طـ  صحقح مسؾؿ ويف

فلدركته  ،ثم سار حتى كان بػالة ،بتوبة طبده من رجل محل زاده ومزاده طؾى بعقر

فؾم ير  ،فاستقؼظ فسعى شرفا ،فـزل فؼال حتت شجرة فغؾبته طقـه واكسل بعقره ،الؼائؾة

فلقبل حتى أتى إلى مؽاكه  ،ير شقئافؾم  ،ثم سعى شرفا ثالثا ،ثم سعى شرفا ثاكقا ،شقئا

 (.2749مسؾؿ ) أخرجف (1)

 (.2675مسؾؿ ) أخرجف (2)

 (.2744(، ومسؾؿ )6358افبخاري ) أخرجف (3)



   

فاهلل  (1)«إذ جاء بعقره يؿشي حتى وضع خطامه يف يده ؛فبقـا هو قاطد فقه ،الذي قال فقه

سبحاكف لفذه الطاطة التل  فتلمؾ محبتف :ا بتقبة العبد مـ هذا حقـ وجد بعقرهأشد فرًح 

 .هل أصؾ الطاطات وأساسفا

ففق فؼقر  ،أن العبد فؼقر إىل اهلل مـ كؾ وجف وبؽؾ اطتبار :وحؼقؼة إمر ثي قاه:

وفؼقر إلقف مـ جفة  ،إلقف مـ جفة ربقبقتف لف وإحساكف إلقف وققامف بؿصالحف وتدبقره لف

صَلح لف وٓ فَلح وٓ كعقؿ  وكقكف معبقده وإلفف ومحبقبف إطظؿ الذي ٓ ،إلفقتف

فقؽقن أحب إلقف مـ كػسف وأهؾف ومالف  ،وٓ سرور إٓ بلن يؽقن أحب شلء إلقف

مـ أكقاع البَلء فنكف إن وفؼقر إلقف مـ جفة معافاتف لف  ،ووالده وولده ومـ الخؾؼ كؾفؿ

طـ فنن مل يعػ  ،وفؼقر إلقف مـ جفة طػقه طـف ومغػرتف لف ،ف مـفا هؾؽ ببعضفامل يعاف

وٓ دخؾ الجـة إٓ  ،فَل سبقؾ إىل الـجاة فؿا كجك أحد إٓ بعػق اهلل :العبد ويغػر لف

وٓ يـظر إىل كؿال  ،وكثقر مـ الـاس يـظر إىل كػس ما يتاب مـف فقراه كؼصا ،برمحة اهلل

وٓ يـظر  ،وأن العبد بعد التقبة الـصقح خقر مـف قبؾ الذكب ،الغاية الحاصؾة بالتقبة

وأن لقازم البشرية ٓ يـػؽ مـفا  ،وتػرد الرب بالؽؿال وحده ،لربقبقةإىل كؿال ا

فؾقس  ،كؾ أحد مـ ولد آدم وكؿالف كؿا كاكت هل غايتف وكؿالف وأن التقبة غايةُ  ،البشر

فنكف سبحاكف هق  ،كؿا أكف لقس لف اكػؽاك طـ سببفا ،لؾعبد كؿال بدون التقبة البتة

والعبد هق الػؼقر الؿحتاج  ،كؾ وجف وبؽؾ اطتبارالؿتػرد الؿستلثر بالغـك والحؿد مـ 

فنن طؿؾف  :فرمحتف لؾعبد خقر لف مـ طؿؾف ،إلقف الؿضطر إلقف بؽؾ وجف وبؽؾ اطتبار

 (.2745مسؾؿ ) أخرجف (1)



 

    

تعؾؼ ففذا بعض ما ي ،ولق وكؾ إىل طؿؾف مل يـج بف البتة ،يستؼؾ بـجاتف وٓ سعادتف ٓ

  .(1)«هو غقر ضامل هلمإن اهلل لو طذب أهل سَمواته وأهل أرضه لعذهبم و»: بؼقلف 

أن شؽره سبحاكف مستحؼ طؾقفؿ بجفة ربقبقتف لفؿ وكقهنؿ طبقده  :ومؿا يقضحف

وذلؽ يقجب طؾقفؿ أن يعرفقه ويعظؿقه ويقحدوه ويتؼربقا إلقف تؼرب  ،ومؿالقؽف

ففق يدأب يف التؼرب  :وٓ غـاء بف طـف صرفة طقـ ،الذي يتؼؾب يف كعؿفالعبد الؿحب 

ء مـ إشقاء لعف وصاقتف وٓ يعدل بف سقاه يف شإلقف بجفده ويستػرغ يف ذلؽ وس

بؾ ٓ هقى لف وٓ إرادة إٓ فقؿا يريد سقده ويحبف  ،ويمثر رضا سقده طىل إرادتف وهقاه

وٓ يبؼك لف معفا  ،ائؿ ٓ يعارضفا غقرهاطزيستؾزم طؾقما وأطؿآ وإرادات و وهذا

وما يستحؼف  ،ومعؾقم أن ما يطبع طؾقف البشر ٓ يػل بذلؽ ،غقره بقجف التػات إىل

ففق الؿستحؼ لـفاية  ،الرب تعاىل لذاتف وأكف أهؾ أن يعبد أطظؿ مؿا يستحؼف إلحساكف

جـة  لق مل أخؾؼ) :ويف بعض أثار ،إلحساكف وإكعامفو ،العبادة والخضقع والذل لذاتف

 :وهؿ الؿَلئؽة ،ولفذا يؼقل أطبد خؾؼف لف يقم الؼقامة (وٓ كارا لؽـت أهَل أن أطبد

فؿـ كرمف وجقده ورمحتف أن رضل مـ طباده  (سبحاكؽ ما طبدكاك حؼ طبادتؽ)

فَل كسبة لؾقاقع مـفؿ إىل  :ويستحؼف لذاتف وإحساكف ،بدون القسقر مؿا يـبغل أن يعبد بف

وهق سبحاكف أطؾؿ بعباده  ،فَل يسعفؿ إٓ طػقه وتجاوزه :ف مـ القجقهما يستحؼف بقج

ولق طذهبؿ  ،وإن مل يحقطقا بف طؾؿا ،فؾق طذهبؿ لعذهبؿ بؿا يعؾؿف مـفؿ ،مـفؿ بلكػسفؿ

قبؾ أن يرسؾ رسؾف إلقفؿ طىل أطؿالفؿ مل يؽـ ضالؿا لفؿ كؿا أكف سبحاكف مل يظؾؿفؿ 

فنكف سبحاكف كظر إىل  ،وشركفؿ وقبائحفؿ بؿؼتف لفؿ قبؾ إرسال رسقلف طىل كػرهؿ

، بنشـاد ( ظـ زيد بـ ثابت  77ابـ ماجف )(، و4699(، وأبق داود )21589أمحد ) أخرجف (1)

 صحقح.



   

ولؽـ أوجب طىل  ،أهؾ إرض فؿؼتفؿ طرهبؿ وطجؿفؿ إٓ بؼايا مـ أهؾ الؽتاب

 .كػسف إذ كتب طؾقفا الرمحة أكف ٓ يعذب أحدا إٓ بعد ققام الحجة طؾقف برسالتف

 وٓ يؼقم بذلؽ ،وطىل قدر كعؿف ،أكف لؿا كان شؽر الؿـعؿ طىل قدره :ٚضس املطأي١

 ،وإن مل يغػر لف ويرمحف وإٓ طذبف ،ولف الؿطالبة بف ،أحد كان حؼف سبحاكف طىل كؾ أحد

فنن  :فحاجتفؿ إىل مغػرتف ورمحتف وطػقه كحاجتفؿ إىل حػظف وكَلءتف ورزقف

وإن مل يغػر لفؿ ويرمحفؿ هؾؽقا وخسروا  ،وإن مل يرزقفؿ هؾؽقا ،يحػظفؿ هؾؽقا مل

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ لفذا قال أبقهؿ آدم وأمفؿ حقاء:و

 ڈ ڈ﴿وقد قال مقسك كؾقؿف سبحاكف:  ،وهذا شلن ولده مـ بعده ﴾ ڀ ڀ

وقال:  ﴾ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿وقال:  ﴾ ڑ ڑ ژ ژ

 حئ جئ﴿وقال:  ﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

ۉ ۉ ې ې  ﴿وقال خؾقؾف إبراهقؿ:  ﴾ مب خب حب جب يئ ىئ مئ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 ی ی ی ىئ ىئ﴿ىل ققلف: إ ﴾ ائ ى ى ې ې﴿وقال:  ﴾ۈئ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿وقال أول رسؾف إىل أهؾ إرض:  ﴾ مئ حئ جئ ی

ل ٕكرم خؾؼف وقا ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ى ې ې﴿وقال:  ﴾ يث ىث مث جث يت﴿طؾقف وأحبفؿ إلقف: 

 ٻ ٱ﴿ل: وقا ﴾ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿إىل ققلف:  ﴾ ائ ى

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ

رب أطـي وٓ تعن »:  يف دطائف  م حديث ابـ طباستؼد وقد ﴾ ٹ ٿ



 

    

وقد أخبر سبحاكف طـ أطبد  ،الحديث (1)«يواغسل حوبت يرب تؼبل توبت» :وفقف «طؾّي 

وقال طـ  ﴾ەئ ەئ وئ وئ  ﴿وقال تعاىل:  ،راكعا وأكاب وخرَّ  البشر داود أكف استغػر ربف

ھ ھ ھ ے  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿كبقف سؾقؿان: 

بقف يقكس أكف كاداه يف وقال طـ ك ﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺﮻ 

وقال صديؼ  ﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿الظؾؿات: 

دطاء أدطق بف يف  ل بعد رسقلف: يا رسقل اهلل طؾؿـإمة وخقرها وأبرها وأتؼاها هلل

 ،وٓ يغػر الذكوب إٓ أكت ،الؾفم إين ضؾؿت كػسي ضؾَم كبقرا :قل»صَليت فؼال: 

فاستػتح الخبر طـ  (2)«أكك أكت الغػور الرحقم يوارمحـ ،فاغػر لي مغػرة من طـدك

ثؿ  ،ثؿ ثـك باإلخبار طـ ضؾؿف لـػسف ،لتل تؼتضل تؼرير ما بعدهاكػسف بلداة التقكقد ا

 ،ثؿ صؾب مـ ربف أن يغػر لف مغػرة مـ طـده ،وصػ ذلؽ الظؾؿ بؽقكف ضؾؿا كبقرا

فنذا  ،وإحساكف وأكبر مـ طؿؾف ،بؾ هل محض مـتف ،وٓ سعقف ،طؾؿف ٓ يبؾغفا :أي

 اكتفك. فرجح هبؿ فؽقػ بؿـ دوكف. ،كان هذا شلن مـ وزن بإمة

 (:286)ص طسٖق اهلجستني يف كتابْ ٔقاه 

 -مؾؽف غقر ضامل والؿتصرف يف -مؾؽف يف َف رَّ َص تَ لَ  :لق طذهبؿ :ولقس الؿراد بف

وبقان  ،، والحديث إكؿا سقؼ لؾؿدحاكؿا يظـف كثقر مـ الـاس، فنن هذا يتضؿـ مدًح 

ؽـ بغقر استحؼاق، ومل ي ،وأكف لق طذهبؿ لعذهبؿ بحؼف طؾقفؿ ،طظؿ حؼ اهلل طىل طباده

 ضعاف ما َأتقا. فنن حؼف سبحاكف طؾقفؿ أضعاف أ

(، وإشـاده 3835(، وابـ ماجف )3551(، وافسمذي )1515(، وأبق داود )1997أمحد ) أخرجف (1)

 صحقح.

 .ظـ أيب بؽر افصديؼ  (2755(، ومسؾؿ )834افبخاري )أخرجف  (2)



   

أن رمحتف  ل:يعـ .لفؿ مـ َأطؿالفؿ ااكت رمحتف خقرً ولق رمحفؿ كولفذا قال بعده: 

لقست طىل قدر  لفؿ فرمحتف :وٓ تبؾغ أطؿالفؿ رمحتف ،ٕطؿالفؿ القست ثؿـً لفؿ 

 لؼقق طبقديتف وشؽره التالرمحة، وحأطؿالفؿ، إذ أطؿالفؿ ٓ تستؼؾ باقتضاء 

لحؼف، وهق غقر  الؽان تعذيبً  :يستحؼفا طؾقفؿ مل يؼقمقا هبا، فؾق طذهبؿ والحالة هذه

ضامل لفؿ فقف. وٓ سقؿا فنن أطؿالفؿ ٓ تقازى الؼؾقؾ مـ كعؿف طؾقفؿ، فتبؼك كعؿف 

وأداِء حؼف الذى  ،الؽثقرة ٓ مؼابؾ لفا مـ شؽرهؿ، فنذا طذهبؿ طىل ترك شؽرهؿ

 لفؿ. اومل يؽـ ضالؿً  ،لف سبحاكف طذهبؿ ليـبغ

؛ مل ٖكَ وا عدآ مما وكدٔزِي وَ شكسٓ ٔعبٕدٖتْفإُ قٗن: فّي إذا فعمٕا 

 هلي. فكٗف حيطَ العراب عمْٗ؟ قٗن: اجلٕاب وَ ٔدّني: الْ وكدّٔز ٍٖبػ٘

ر وإطراض وغػؾة بف كؾف، بؾ ٓ بد مـ فتق لؾعبد ٓ يْليت أن الؿؼدور أحدُٖا:

كػس ققامف بالعبقدية ٓ يقفقفا حؼفا القاجب لفا مـ كؿال الؿراقبة  لفػ اًض وأي ،وتقان

تحسقـفا   فقفا، بحقث يبذل مؼدوره كؾف يفواإلجَلل والتعظقؿ والـصقحة التامة هلل

حال الػعؾ، ولفذا سلل  ويف ،حال الترك ٓزم يف ، فالتؼصقراوباصـً  اؽؿقؾفا ضاهرً وت

ضؾؿت كػسى  قل: الؾَّفم إين»صَلتف، فؼال لف:  ، دطاًء يدطق بف يفل الصديؼ الـب

إكك أكت  يوارمحـ ،مغػرة من طـدك يٓ يغػر الذكوب إٓ أكت، فاغػر لو ،اكثقًر  ضؾًَم 

لف بلن الؿؼتضقة ثبقت الخبر  ا، فلخبر طـ ضؾؿف لـػسف ممكدً (1)«الغػور الرحقم

لؿؼتضقة لؾتجقز وآستعارة، ثؿ وصػف بالؽثرة ا وتحؼؼف، ثؿ أكده بالؿصدر الـايف

بؾ  لوٓ سعق ـالفا طؿظٓ ي ي، أ«مغػرة من طـدك يفاغػر ل»لتعدده وتؽثره، ثؿ قال: 

 يوٓ باستغػار لمـ فضؾؽ وإحساكؽ، ٓ بؽسب ليؼصر طـفا، وإكؿا ه طؿظ

 ـل،إٓ طىل مجرد رمحتؽ، فنن رمحت لقس معقيلأي  «يوارمحـ». ثؿ قال: لوتقبت

 .ظـ أيب بؽر افصديؼ  (2755(، ومسؾؿ )834افبخاري )أخرجف  (1)



 

    

والعبقدية، وىف الؿعارف وما فقف مـ  ،فؾقتدبر الؾبقب هذا الدطاء ،فالفَلك ٓزم يل وإٓ

 ٓ أكجق إٓ برمحتؽ ومغػرتؽ.  ، وإينلومل تظؾؿـ لعدلت يف للق طذبتـ ؽضؿـف: إك

قا: وٓ أكت يا رسقل اهلل؟ قال «مـؽم طؿؾه اأحًد  يلن يـج»: ومـ هذا ققلف 

، فنذا كان طؿؾ العبد ٓ يستؼؾ (1)«اهلل برمحة مـه وفضل إٓ أن يتغؿدين ؛وٓ أكا»قال: 

وٓ ضؾؿف، فنكف لقس معف ما  مـ حؼف امل يؽـ قد بخسف شقئً  :بالـجاة، فؾق مل يـجف اهلل

لف لق طذبف؟  ابشؽر الؼؾقؾ مـ كعؿف، ففؾ يؽقن ضالؿً  اكجاتف، وطؿؾف لقس وافقً  ليؼتض

فقف وطدم تقفقتف تؼصقره  لفا مع اوهؾ تؽقن رمحتف لف جزاًء لعؿؾف، ويؽقن العؿؾ ثؿـً 

ؿحبة لف مـ بذل الـصقحة فقف، وكؿال العبقدية مـ الحقاِء والؿراقبة، وال لما يـبغ

 .لعؿؾ لف؟ا اهلل يف يوالخشقع وحضقر الؼؾب بقـ يد

صحقح  ل، فػكقن أطؿال الطاطات تختؿ بآستغػار السر يفومـ طؾؿ هذا طؾؿ 

. اصَلتف استغػر ثَلثً  إذا سؾؿ مـ كان رسقل اهلل  قال: ، طـ ثقبان مسؾؿ

، قال (2)«تباركت يا ذا الجالل واإلكرام ،مومـك السال ،الؾَّفم أكت السالم»وقال: 

 -17الذاريات:    ] ﴾ ڳ گ گ گ   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿تعاىل: 

رهؿ طؼقب صَلة الؾقؾ. قال الحسـ: مدوا الصَلة إىل فلخبر طـ استغػا ،[18

 السحر، فؾؿا كان السحر جؾسقا يستغػرون اهلل.

 گ ک ک﴿الحج فؼال:  طباده بآستغػار طؼقب اإلفاضة يفوأمر اهلل تعاىل 

وشرع  ،[199]افبؼرة:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

َأْشَفُد َأنَّ ٓ »قؼقل: َءه بالتقحقد وآستغػار فأن يختؿ وضق ئلؾؿتقض رسقل اهلل 

، واكػرد بف ( ظـ أيب هريرة وظائشة 2818، و2816(، ومسؾؿ )6467، 5673افبخاري ) أخرجف (1)

 .، بلفػاظ متؼاربة( ظـ جابر 2817مسؾؿ )

 .( ظـ ثقبان 591مسؾؿ ) أخرجف (2)



   

ًد  ابِقن َواْجَعْؾـِ مِ  يَوَرُسوُله، الؾَّفمَّ اْجَعْؾـِ َطْبُدُه  اإَِلَه إِٓ اهلُل وَأْشَفُد َأنَّ حُمَؿَّ ِمَن  يَن التَّوَّ

رِين ، ففذا وكحقه مؿا يبقـ حؼقؼة إمر، وأن كؾ أحد محتاج إىل مغػرة اهلل (1)«اْلُؿَتَطفِّ

 .ورمحتف، وأكف ٓ سبقؾ إىل الـجاة بدون مغػرتف ورمحتف أصًَل 

 ،اوباصـً  ابؿؼدوره كؾف مـ الطاطة ضاهرً  يتأكف لق فرض أن العبد يلْ  :ٞاجلٛاب ايجاْ

 وأضعاف أضعافف. فنذا طجز العبد طـف مل يستحؼ ،فقق ذلؽ لربف سبحاكف ليـبغ يفالذ

الـعؿ. فنذا حرم جزاَء العؿؾ أتك بف ٓ يؼابؾ َأقؾ  يما يترتب طؾقف مـ الجزاِء. والذ

 لف يف اـ الرب ضالؿً لف، ومل يؽ اكان ذلؽ تعذيبً  :مـ طبده سبحاكفلؾرب  يـبغل يالذ

 هذا الحرمان.

بؿـعف.  افقؽقن ضالؿً  :يستحؼف طؾقف افنكف مل يؿـعف حؼً  :طـ أسبابف اولق كان طاجزً 

ف، بؾ وفضؾ تصدق هبا طؾقف ٓ يـالفا طؿؾ ،فنذا أططاه الثقاب كان مجرد صدقة مـف

 هاخقر مـ طؿؾف وأفضؾ وأكثر، لقست معقضة طؾقف. واهلل أطؾؿ. له

جمىٕع َكَىا ِف٘  ،العىن ال ٖٕجب الٍجاٚ يف كتابْ ابَ زجب  ٔقاه اإلواً

 (:4/404) زضاٟن ابَ زجب

فنكَّف ٓ يستؼؾ بـجاة  :فؿـ حؼؼ معرفة هذه إمقر، َطَرَف أنَّ العؿؾ وإْن طظؿ

 العبد، وٓ يستحؼ بف َطَؾك اهلل دخقل الجـة، وٓ الـجاة مـ الـار.

ومـ الـظر إَِلْقف وإن كثر  ،مـ آتؽال طؾقفويقلس  ،وحقـئٍذ فقػؾس العبد مـ طؿؾف

؟، فؽقػ بؿـ لقس لف كثقر طؿؾٍ  العؿؾ وحسـ. ـٌ  ولقس لف طؿٌؾ حس

« افؾفؿ اجعؾـل مـ افتقابغ واجعؾـل مـ ادتطفريـ»، بدون زيادة: ( ظـ ظؿر 234مسؾؿ ) أخرجف (1)

ؾتح افعالم بدراشة (، وهل رواية ضعقػة مضطربة، ـام بقـت ذفؽ يف ـتايب 55ية افسمذي )ؾفل يف روا

 .(54حتت احلديث رؿؿ ) أحاديث بؾقغ ادرام



 

    

فنن هذا يـبغل أن يشغؾف الػؽر يف التؼصقر يف طؿؾف، ويشتغؾ بالتقبة مـ تؼصقره 

 وآستغػار مـف.

ذلؽ مـ فنن  :فلما مـ َحُسـ طؿؾف وكثر، فنكف يـبغل لف أن يشتغؾ بالشؽر طؾقف

وبرؤية التؼصقر يف الؼقام  ،فقجب مؼابؾتف بالشؽر طؾقف ،أطظؿ كعؿ اهلل َطَؾك طبده

 بشؽره.

َيُؼقل: ٓ تسللقا  ،كؿا كان وهقب بـ القرد إذا ُسئؾ طـ أْجر طؿؾ مـ إطؿال

 ولؽـ سؾقا طؿا يجب َطَؾك مـ هدي لف مـ الشؽر طؾقف. ،طـ أجِرهِ 

وإكَّؿا ُيعد العؿؾ كعؿًة مـ  اقؾ بعؿؾف؟وكان أبق سؾقؿان يؼقل: كقػ يعجب ط

 .كعؿ اهلل طز وجؾ، وإكؿا يـبغل لف أن يشؽر ويتقاضع، إِكََّؿا يعجب بعؿؾف الؼدرية

  يعـل: الذيـ ٓ يرون أن أطؿال العباد مخؾققٌة هلل طز وجؾ.

اك بعد -وقام ابـ  ،ليقم مات داود الطائ ما أحسـ ما َقاَل أبق بؽر الـفشظو السؿَّ

ويشفدون  ،دفـف يثـل طؾقف بصالح طؿؾف ويبؽل، والـاس يبؽقكف ويصدققكف َطَؾك مؼالتف

وٓ تؽؾف إَِلك  ،فؿ اغػر لف وارمحفؾَفَؼاَل: ال ظ،ثـل بف طؾقف، فؼام أبق بؽر الـفشبؿا ي

 طؿؾف.

ب اهلل أهل سَمواته »مرفقًطا:  بـ ثابت  طـ زيد ســ أبل داود ويف لو َطذَّ

ؽاكت رمحته خقًرا هلم من وأهل أرضه لعذهبم وهو غقر ضاملٍ هلم، ولو رمحفم ل

 .(1)«أطَمهلم

َفَؼاَل: واُذكقباه  جاء إَِلك الـبّل  : أن رجًَل طـ جابٍر  صحقح الحاكؿ ويف

من  يقل: الؾَّفم مغػرُتك أوسُع ل»: َفَؼاَل رسقل اهلل  واُذكقباه. قالفا مرتقـ أو ثَلًثا.

، بنشـاد ( ظـ زيد بـ ثابت 77(، وابـ ماجف )4699(، وأبق داود )21589أمحد ) أخرجف (1)

 صحقح.



   

 «طد»فعاد، ثؿ َقاَل:  «دط»فؼالفا، ثؿ َقاَل:  .«وبي، ورمحُتَك أرجى طـدي من طؿؾيذك

 .(1)«فؼد ُغِػَر لك ؛قم»َفَؼاَل لف:  ،فعاد

فذنتتتلنففكفرُتتتتاٌافريهتتت ف  تتت  ىف
ف
ف
ف

 

فمرمحتتتٌرفرنفٍلتتتيُبفذنتتتلنف م تتت ٌف 
ف تتلفُ  ٌ تت ٌففلتت فع تتيم  فيففصتت و ي

ف
ف

فيففرمحتتتتٍرفقطٍف ع تتتت ٌففملتنتتتتي 
ف

إصؾ الشريػ العظقؿ، وُطؾؿ أنَّ العؿؾ بـػسف ٓ يقجب الـجاة  َفنَِذا تؼرر هذا

طـ أن يقجب بـػسف القصقَل إَِلك أطىل ما يف الجـة  وٓ دخقل الجـة، فضًَل  ،مـ الـار

العالؿقـ، وإكؿا ذلؽ كؾف برمحة اهلل وفضؾف  مـ مـازل الؿؼربقـ، والـظَر إَِلك وجف ربِّ 

 ومغػرتف.

َّٓ إَِلك  فذلؽ يقجب َطَؾك الؿممـ أن يؼطع كظره طـ طؿؾف بالؽؾقة، وأن ٓ يـظر إ

 فضؾ اهلل ومـّتف طؾقف.

َقاَل: رؤية فضؾ اهلل طز وجؾ،  كؿا ُسئؾ بعض العارفقـ: أي إطؿال أفضؾ؟

 وأكشد:

ففُكفقمل تتتتتتتت س اففذقف تتتتتتتت ُلُاف
 

فحًلً تتتتتتتفقوعتتتتتت  ً ف  حلتتتتتت زقٍف  
ف

ف
 

فقتعقـ حقـئٍذ َطَؾك العبد الؿممـ الطالب لؾـجاة مـ الـار ولدخقل الجـة، 

يطؾب ذلؽ بإسباب الؿقصؾة إَِلك  أنوالـظر إَِلْقف يف دار كرامتف،  ،ولؾؼرب مـ مقٓه

هلل إذ ا فبفا يـال ما طـد اهلل مـ الؽرامة. رمحة اهلل وطػقه ومغػرتف ورضاه ومحبتف.

سبحاكف وتعاىل قد جعؾ لؾقصقل إَِلك ذلؽ أسباًبا مـ إطؿال التل جعؾفا مقصؾة 

إِْبَراِهقُؿ ( مـ ضريؼ 6724) صعب اإليامنفؼل يف (، ومـ ضريؼف افبق1994أخرجف احلاـؿ ) ضعقف: (1)

َثـِل  ، َحدَّ ـِ ُحـَْغٍ ِد ْب ـُ حُمَؿَّ َثـِل ُظَبْقُد اهللِ ْب ، َحدَّ َزاِملُّ ـُ ادُْـِْذِر احْلِ ـُ حُمَ  ظبقدْب ـِ َظْبدِ اهللِ ْب ـِ َجابِِر ْب ِد ْب اهللِ،  ؿَّ

ِه َؿاَل ظَ  ـْ َجدِّ ـاٌد ضعقػ: حمؿد بـ جابر ضعػف ابـ شعد ـام يف هتذيب وهذا إش ... ؾذـره.ـْ َأبِقِف، َظ

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.



 

    

َّٓ فقؿا شرطف اهلل لعباده َطَؾك لسان رسقلف، وأخبر طـف  إلقفا، ولقس ذلؽ مقجقًدا إ

ب إَِلك اهلل ويقجب رضقاكف ومغػرتف، وأكف مؿا يحبُّف اهلل، أو أّكف مـ  رسقلف أّكف يؼرِّ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿اهلل طز وجؾ، فؼد َقاَل تعاىل:  إَِلكأحبَّ إطؿال 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿وقال تعاىل:  .[56]إظراف:  ﴾ ۉ

 .[156]إظراف:  ﴾ ڤ ڤ

وخصال اإِلحسان التل شرطفا  ،فالقاجب َطَؾك العبد البحُث طـ خصاِل التؼقى

ٓ صريؼ  والتؼرب بذلؽ إَِلك اهلل طز وجؾ فنكف ،اهلل يف كتابف، أو َطَؾك لسان رسقلف 

 هالؾعبد يقصؾف إَِلك رضك مقٓه وقربف ورمحتف وطػقه ومغػرتف سقى ذلؽ.

 قٛي٘ عص ٚدٌ يف احلدٜح: نًهِ دا٥ع إال َٔ أطعُت٘.... نًهِ عاز إال َٔ نطٛت٘.
 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:-18/178)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ا ؽُ » َقْقُلُف: َوَأمَّ َّٓ َمْن َأْصَعْؿته َفاْسَتْطِعُؿوكِي ُأْصِعْؿُؽْم َوُكّؾُؽْم َيا ِطَباِدي ُكؾ  ٌع إ
ْم َجائِ

َّٓ َمْن َكَسْو  : لَفَقْؼَتِض  «ته َفاْسَتْؽُسوكِي َأْكُسُؽمْ َطاٍر إ ـِ ـِ َطظِقَؿْق  َأْصَؾْق

ِؾ َطَؾك ـِ َجْؾَب الَؿـَْػَعِة َكالطََّعاِم اهلل  َأَحُدُهَؿا: ُوُجقُب التََّقكُّ ْزِق الُؿَتَضؿِّ فِل الرِّ

َٓ َيؼْ  ُف  َباِس َوَأكَّ ِة َكالؾِّ   ْلُؽْسَقِة ُقْدَرًة ُمْطَؾَؼًة.َؾك اإِلْصَعاِم َواطَ اهلل  َغْقرُ  ِدرُ َوَدْفَع الَؿَضرَّ

تِلَوإِكََّؿا الُؼْدَرُة  َتْحُصُؾ لَِبْعِض الِعَباِد َتُؽقُن َطَؾك َبْعِض َأْسَباِب َذلَِؽ: َولَِفَذا  الَّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ َوَقاَل: ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ َقاَل:

 ے﴿ لِْؾِعَباِد َوَكَذلَِؽ َقْقُلُف:َفاْلَؿْلُمقُر بِِف ُهَق الَؿْؼُدوُر  ﴾ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ۈ﴿ َوَقْقُلُف: ﴾ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 ڑ ژ ژ﴿ َوَقاَل: ﴾ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿ َوَقْقُلُف: ﴾ ۋ ٴۇ ۈ

ـْ  ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ َفَذمَّ َم

 َيْتُرُك الَؿْلُمقَر بِِف اْكتَِػاًء بَِؿا َيْجِري بِِف الَؼَدُر. 



   

ـْ ُهـَ 
َبَب الَؿْلُمقَر بِفِ  :اَومِ ِؾ َطَؾك ،ُيْعَرُف َأنَّ السَّ َٓ ُيـَافِل ُوُجقَب التََّقكُّ  َأْو الُؿَباَح 

َبِب: َبْؾ الَحاَجُة َواْلَػْؼُر إَلكاهلل  َبِب: إْذ َلْقَس فِل اهلل  فِل ُوُجقِد السَّ َثابَِتٌة َمَع فِْعِؾ السَّ

َٓ َيِجُب َأْن َتْؼَتِرَن الَؿْخُؾقَقاِت َما ُهَق َوْحَدُه َسَبٌب تَ  ام  لُِحُصقِل الَؿْطُؾقِب: َولَِفَذا 

َّٓ بَِؿِشقئَةِ  ُف َكانَ اهلل  الَحَقاِدُث بَِؿا َقْد ُيْجَعُؾ َسَببًا إ ُف َما َشاَء الؾَّ َوَما َلْؿ َيَشْل َلْؿ  ،َتَعاَلك: َفنِكَّ

 . ـْ  َيُؽ

ـْ ضَ  َبِب َفَؿ ْستِْغـَاَء بِالسَّ
ِ
ـْ التَّ  َـّ آ ؾِ َط ِؾ:  :َقكُّ ـْ التََّقكُّ

ُف َطَؾْقِف مِ َفَؼْد َتَرَك َما َأْوَجَب الؾَّ

ـْ ، َوَأَخؾَّ بَِقاِجِب التَّْقِحقدِ  ِء إَذا اْطَتَؿُدوا َطَؾك إَْسَباِب. َفَؿ َٓ  َولَِفَذا ُيْخَذُل َأْمَثاُل َهُم

ـْ َغْقرِ  ،َرَجا َكْصًرا
ُف َكَؿااهلل  َأْو ِرْزًقا مِ فُ  َقاَل َطؾِل   َخَذَلُف الؾَّ َّٓ َربَّ  ،َٓ َيْرُجَقن َطْبٌد إ

 َٓ َّٓ َذْكَبُف.  َو  َيَخاَفـ إ

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ َوَقْد َقاَل َتَعاَلك:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ َوَقاَل َتَعاَلك: ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ

 ے ے ھ﴿ َوَقاَل: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 .﴾          ﯁

ـْ إَْسَباِب َفُفَق َأْيًضا  َوَهَذا
ِؾ َتاِرًكا لَِؿا ُأمَِر بِِف مِ ـْ َأَخَذ َيْدُخُؾ فِل التََّقكُّ َكَؿا َأنَّ َم

ِف بَِتْرِك َما َأَمَرُه: َفنِنَّ فِْعَؾ الَؿْلُمقِر بِِف ِطَباَدٌة لِؾَّفِ   . َوَقْد َقاَل َتَعاَلك:َجاِهٌؾ َضالٌِؿ: َطاٍص لِؾَّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ َوَقاَل: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ َوَقاَل: ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

ََلمُ  ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  جئ ی ی﴿ :َوَقاَل ُشَعْقٌب َطَؾْقِف السَّ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ َوَقاَل: ﴾ مئ حئ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿ . َوَقاَل:﴾ ی ی ی

﮾ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 



 

    

﮿ ﯀ ﯁                  

 .﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ـْ َفَعَؾ َتَقكُّ  ِؾ بَِلْطَظَؿ َذْكًبا مِؿَّ ـْ التََّقكُّ
ـْ َفَعَؾ َشْقًئا ُأمَِر بِِف َوَتَرَك َما ُأمَِر بِِف مِ ًَل َفَؾْقَس َم

َبِب: إْذ كََِلهُ  ـْ السَّ
َؿا ُمِخؾ  بَِبْعِض َما َوَجَب َطَؾْقِف َوُهَؿا َمَع ُأمَِر بِِف َوَتَرَك فِْعَؾ َما ُأمَِر بِِف مِ

َؾ فِل  ْكِب َفَؼْد َيُؽقُن َهَذا ألقم َوَقْد َيُؽقُن أَخَر َمَع َأنَّ التََّقكُّ اْشتَِراكِِفَؿا فِل ِجـِْس الذَّ

ـْ ُجْؿَؾِة إَْسَباِب.الَحِؼق
 َؼِة مِ

. َفَؼاَل الَؿْؼِضلُّ َطَؾْقِف:   بِلَّ َأنَّ الـَّ  َوى َأُبق َداُود فِل ُسـَـِفِ َوَقْد رَ  ـِ ـَ َرُجَؾْق َقَضك َبْق

ُف َوكِْعَؿ الَقكِقُؾ  َه َيُؾوُم َطَؾى الَعْجزِ » : َفَؼاَل الـَّبِلُّ  .َحْسبِل الؾَّ َوَلؽِْن َطَؾْقك  ،إنَّ الؾَّ

ُه َوكِْعَم الَوكِقُل  يَفنِْن َغَؾَبك َأْمٌر َفُؼْل: َحْسبِ  ،بِاْلَؽْقسِ   . (1)«الؾَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ  َوفِل ـْ الـَّبِلِّ  َط ُف َقاَل:   َط ي  الُؿْمِمُن الَؼوِ »َأكَّ

ـَْػُعك اهلل  َخْقٌر َوَأَحب  إَلى ِعقِف َوفِي ُكلٍّ َخْقٌر اْحرِْص َطَؾى َما َي ِمْن الُؿْمِمِن الضَّ

هِ َواْسَتِعْن  َٓ َتْعِجْز َفنِْن َأَصاَبك َشْيٌء َفاَل َتُؼْل: َلْو َأكِّي َفَعْؾت َلَؽاَن َكَذا َوَكَذا َوَلؽِْن  بَِالؾَّ َو

ُه َو  َر الؾَّ ْقَطانِ  َما َشاَء َفَعَل َفنِنَّ َلْو ُقْل: َقدَّ اْحرِْص َطَؾى » : َفِػل َقْقلِفِ  (2)«َتْػَتُح َطَؿَل الشَّ

ـَْػُعك َواْستَ  َٓ َتْعِجزْ  ِعْن َما َي ِه َو تََّسبُِّب الَؿْلُمقِر بِِف َوُهَق الِحْرُص َطَؾك َأْمٌر بِال «بَِالؾَّ

ـْ اْكَتَػك بَِلَحِدِهَؿا َفَؼْد َطَصك ِف َفَؿ ْستَِعاَكُة بَِالؾَّ
ِ
ِؾ َوُهَق آ  الَؿـَافِِع. َوَأَمَر َمَع َذلَِؽ بِالتََّقكُّ

ـْ ا ـِ َوَكَفك َط إنَّ » َل فِل الَحِديِث أَخِر:ا َقاالَِّذي ُهَق ِضدُّ الَؽْقِس. َكؿَ  لَعْجزِ َأَحَد إَْمَرْي

َه َيُؾوُم َطَؾى الَعْجزِ  :َوَكَؿا فِل الحَ  «َوَلؽِْن َطَؾْقك بِاْلَؽْقسِ  ،الؾَّ امِلِّ الَؽقُِّس َمْن » ِديِث الشَّ

خافد بـ معدان، ظـ شقػ، ظـ ؼ ( مـ ضري3627(، وأبق داود )23983أمحد )أخرجف  ضعقف: (1)

 .بف. وهذا إشـاٌد ضعقٌػ: جلفافة شقػ افشامل، افراوي ظـ ظقف  ظقف بـ مافؽ

 .( ظـ أيب هريرة 2664مسؾؿ برؿؿ ) أخرجف (2)



   

َبَع َكْػَسُه َهَو َداَن َكْػَسُه َوَطِؿَل   (1)«اَها َوَتَؿـَّى َطَؾى الؾَّهِ لََِم َبْعَد الَؿْوِت َواْلَعاِجُز َمْن اتَّ

َف  ،َفاْلَعاِجُز فِل الَحِديِث ُمَؼابُِؾ الَؽْقسِ  ـْ َقاَل: الَعاِجُز ُهَق ُمَؼابُِؾ البَرِّ َفَؼْد َحرَّ َوَم

. (2)«الَعْجِز َواْلَؽْقسِ  ىُكل  َشْيٍء بَِؼَدِر َحتَّ »ِديُث: ـَاُه. َومِـُْف الحَ َوَلْؿ َيْػَفْؿ َمعْ  ،الَحِديَث 

ـْ َذلَِؽ َما َرَوى الُبَخاِريُّ فِل
ـِ َطبَّاٍس  َصِحقِحفِ  َومِ ـْ اْب ـِ  َط َقاَل: َكاَن َأْهُؾ القََؿ

َٓ َيتَ  قَن َو ُف َيُحجُّ ُؾقَن َفنَِذا َقِدُمقا َسَلُلقا الـَّاَس: َفَؼاَل الؾَّ ـُ الُؿَتَقكِّ ُدوَن َيُؼقُلقَن: َكْح َزوَّ

 .(3)﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ َتَعاَلك:

ـْ   ـَ مِـُْف إَلك َم ِد َفاْسَتَعاَن بِِف َطَؾك َصاَطِة الؾَّف َوَأْحَس ـْ التََّزوُّ
ـْ َفَعَؾ َما ُأمَِر بِِف مِ َفَؿ

ـْ َتَرَك َذلَِؽ ُمْؾَتِػًتا إَلك َأْزَوادِ َيُؽقُن ُمحْ  ـِ بِِخََلِف َم ـِ إَْمَرْي َتاًجا َكاَن ُمطِقًعا لِؾَِّف فِل َهَذْي

ـٍ َفُفَق ُمْؾَتِػٌت إَلك  الَحِجقِج َكَلًّ َطَؾك الـَّاِس: َوإِْن َكاَن َمَع َهَذا َقْؾُبُف َغْقَر ُمْؾَتِػٍت إَلك ُمَعقَّ

ـْ إنْ 
ِؾ َطَؾك الُجْؿَؾِة َلؽِ ـْ التََّقكُّ

ُد َغْقَر َقائٍِؿ بَِؿا َيِجُب َطَؾْقِف مِ َوُمَقاَساةِ اهلل  َكاَن الُؿَتَزوِّ

ِد الَؿْلُمقِر بِِف. ـْ ِجـِْس َهَذا التَّاِرِك لِؾتََّزوُّ
  هاالُؿْحَتاِج َفَؼْد َيُؽقُن فِل َتْركِِف لَِؿا ُأمَِر بِِف مِ

 ا.غفس الرٌٕب مجّٗعأقٕلْ عص ٔدن: ٔأٌا 

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:-18/185)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

:ُِ َِٕعا ٌَ ٌُِٕب  ُٛ ِلَذِىِٗع الرُّ ُٚ الَعاوَّ  اِلَىِػِفَس

َُا ُٖ ـْ َتاَب  :َأَحُد ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ َقْقلف َتَعاَلكَكَؿا فِل  الَؿْغِػَرُة لَِؿ

قَاُق َمَع َفَفَذا  ﴾ ى ى ې ې﴿ إَلك َقْقلِِف: ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے  السِّ

( مـ حديث صداد بـ 4265(، وابـ ماجف )2459(، وافسمذي )17123أمحد ) أخرجف ضعقف: (1)

 ريؿ، وهق ضعقػ.، ويف إشـاده أبق بؽر بـ أيب مأوس 

 .( ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر 2656مسؾؿ برؿؿ ) أخرجف (2)

 (.1523افبخاري برؿؿ ) أخرجف (3)



 

    

ـْ َمْغِػَرةِ 
َٓ َيْقَلُس ُمْذكٌِب مِ ـُ َأنَّ الَؿْعـَك  َوَلْق َكاَكْت ُذُكقُبُف َما اهلل،  َسَبِب ُكُزوِل أَيِة ُيَبقِّ

َٓ َكاَكْت  َف ُسْبَحاَكُف   َيَتَعاَضُؿُف َذْكٌب َأْن َيْغِػَرُه لَِعْبِدِه التَّائِِب.  َفنِنَّ الؾَّ

ْرُك َوَغْقُرُه ِمْن ا َوَقْد َدَخَل فِي ُكوِب َهَذا الُعُؿوِم الشِّ َه َتَعاَلى َيْغِػُر َذلَِك لَِؿْن  لذ  َفنِنَّ الؾَّ

ـْهُ   ۆ ۇ﴿ إَلك َقْقلِِف: ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ َقاَل َتَعاَلك: ،َتاَب ِم

 ڳ ڳ﴿ فِل أَيِة إُْخَرى: اَل َوقَ  ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ک ڑ ڑ ژ﴿ َوَقاَل: ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ إَلك َقْقلِفِ  ﴾ گ گ ک ک ک

 .﴾ ے

َكَؿا َدلَّ َطَؾْقِف الُؼْرآُن  -َوَهَذا الَؼْقُل الَجامُِع بِاْلَؿْغِػَرِة لُِؽؾِّ َذْكٍب لِؾتَّائِِب مِـُْف 

َقاُب ِطـَْد َجَؿاِهقِر َأْهِؾ الِعْؾؿِ  -َواْلَحِديُث  ـْ يَ  ،ُهَق الصَّ ـْ الـَّاِس َم
ْسَتْثـِل َوإِْن َكاَن مِ

اِطقَِة إَلك البَِدعِ  ُكقِب َكَؼْقِل َبْعِضِفْؿ: َأنَّ َتْقَبَة الدَّ َٓ ُتْؼَبُؾ َباصِـًا لِْؾَحِديِث  َبْعَض الذُّ

ِذي فِقِف:اإلِ  قؾِلِّ الَّ
ـَ فِل كَِتابِِف (1)«َفَؽْقَف َمْن َأْضَؾْؾت» ْسَرائِ َف َقْد َبقَّ . َوَهَذا َغَؾٌط: َفنِنَّ الؾَّ

ِة البَِدِع.  فُ َوُسـَِّة َرُسقلِِف َأكَّ  ـْ َأئِؿَّ
ـَ ُهْؿ َأْطَظُؿ مِ ِذي ِة الُؽْػِر الَّ  َيُتقُب َطَؾك َأئِؿَّ

ـان يف بـل  :ؿال ،ظـ خافد افربعل ،ظـ ظقف ،حدثـا أبق أشامة( 13/4995أخرجف ابـ أيب صقبة ) (1)

 :ؾؼال ،أكف تذـر ذات فقؾةو ،ؾدظا افـاس ؾاتبع ،وأكف ابتدع بدظة ،وـان مغؿقرا يف افعؾؿ ،إرسائقؾ رجؾ

ؾبؾغ مـ تقبتف أن حرق  :ؿال ،أفقس اهلل ؿد ظؾؿ ما ابتدظت ،هب همٓء افـاس ٓ يعؾؿقن ما ابتدظت

 :ؿال ،ٓ أكزظفا حتك يتاب ظع :ؿال ،وجعؾ ؾقفا شؾسؾة وربطفا بسارية مـ شقاري ادسجد ،ترؿقتف

: فق أن ذكبؽ ـان ؾقام تـؽر بافقحل: أن ؿؾ فػالنٓ يس وـان ،ؾلوحك اهلل إػ كبل مـ أكبقاء بـل إرسائقؾ

 .رؾدخؾ افـا ،وفؽـ ـقػ بؿـ أضؾؾت مـ ظبادي ،بقـل وبقـؽ فغػرت فؽ

. ملسو هيلع هللا ىلصوهذا إشـاٌد صحقح إػ خافد بـ ثابت افربعل، وفؽـف ؿافف مـ ؿبؾ كػسف، ومل يسـده إػ افـبل 

 وهذه ؿصة باضؾة خمافػة ٕدفة افؼع يف ؿبقل افتقبة.

 ( مـ ضريؼ ظقف إظرايب بف.75) افبدع(، وابـ وضاح يف 556) افزهدد يف وأخرجف أمح

 ( ظـ احلسـ افبكي بـحقه، ويف إشـاده رجؾ مبفؿ، وأبان بـ أيب 69وأخرجف مـ وجف آخر )



   

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ َوَقْد َقاَل َتَعاَلك:

: ُاْكُظُروا إَلك َهَذا الَؽَرمِ  ﴾ گ گ ک ـُ الَبْصِريُّ ُبقا َأْولِقَاَءُه  :َقاَل الَحَس َطذَّ

 ُثؿَّ ُهَق َيْدُطقُهْؿ إَلك التَّْقَبِة.  ،َوَفَتـُقُهؿْ 

َعًة َوَكَذلَِؽ َتْقَبُة الَؼاتِِؾ َوَكْحِقِه َوَحِديُث َأبِل َسِعقٍد الُؿتََّػُؼ َطَؾْقِف فِل الَِّذي َقَتَؾ تِْس 

 َٓ ـَِّة َما ُيـَافِل َذلَِؽ َو ـَ َكْػًسا َيُدلُّ َطَؾك َقبُقِل َتْقَبتِِف َوَلقَْس فِل الؽِتَاِب َوالسُّ َوتِْسِعق

ـْ الَؽَبائِِر  -ُكُصقَص الَقِطقِد 
بُِؿـَافَِقٍة لِـُُصقِص َقُبقِل التَّْقَبِة َفَؾْقَسْت آَيُة  -فِقِف َوفِل َغْقِرِه مِ

َٓ ُمـَاَفاَة َبْقـَُفَؿاالُػْرَقاِن بِؿَ  ُف َقْد َطؾَِؿ َيِؼقـًا َأنَّ ُكؾَّ َذْكٍب فِقِف  :ـُْسقَخٍة بِآَيِة الـَِّساِء: إْذ  َفنِكَّ

َوِطقٌد َفنِنَّ ُلُحقَق الَقِطقِد َمْشُروٌط بَِعَدِم التَّْقَبِة: إْذ ُكُصقُص التَّْقَبِة ُمَبقِّـٌَة لِتِْؾَؽ الـُُّصقِص 

ُكقِب. َكاْلَقِطقِد فِ  ـْ الذُّ
ْحِر َوَغْقِر َذلَِؽ مِ َبا َوَأْكِؾ َماِل الَقتِقِؿ َوالسِّ ْرِك َوَأْكِؾ الرِّ  ل الشِّ

ِريَعِة َأْن  َوَمْن َقاَل ِمْن الُعَؾََمِء: تِل ُتََلئُِؿ ُأُصقَل الشَّ َتْقَبُتُف َغْقُر َمْؼُبقَلٍة. َفَحِؼقَؼُة َقْقلِِف الَّ

َدَة ُتْسِؼطُ ُيَراَد بَِذلَِؽ َأنَّ التَّ  ـْ الِعَؼاِب.اهلل  َحؼَّ  ْقَبَة الُؿَجرَّ
  مِ

ـَ  َٓ َفْرَق فِل َذلَِؽ َبْق . َو ِد التَّْقَبِة َوَهَذا َحؼ  ا َحؼُّ الَؿْظُؾقِم َفََل َيْسُؼُط بُِؿَجرَّ َوَأمَّ

ـْ ُضْؾٍؿ َلْؿ َيْسُؼْط بَِتْقَبتِفِ 
ـْ َتاَب مِ . َفَؿ ـَ ِر الظَّالِِؿق

ـْ َتَؿاِم  َحؼُّ الَؿْظُؾقمِ  الَؼاتِِؾ َوَسائِ
ـْ مِ

َلؽِ

ـْ الِعَقِض فِل 
ْكَقا َفََل ُبدَّ َلُف مِ ْضُف فِل الدُّ َضُف بِِؿْثِؾ َمْظؾَِؿتِِف. َوإِْن َلْؿ ُيَعقِّ َتْقَبتِِف َأْن ُيَعقِّ

ـْ الَحَسـَاِت َحتَّك إَذا اْسَتْقَفك الَؿْظُؾقُمقَن أ
ِخَرِة َفقَـَْبِغل لِؾظَّالِِؿ التَّائِِب َأْن َيْسَتْؽثَِر مِ

ـْ ِطـِْدهِ  ُحُؼقَقُفْؿ َلْؿ َيْبَؼ ُمْػؾًِسا.
َض الَؿْظُؾقَم مِ ُف َأْن ُيَعقِّ َفََل َرادَّ  :َوَمَع َهَذا َفنَِذا َشاَء الؾَّ

ـْ َيَشاُء. لَِػْضؾِِف َكؿَ  ْرِك لَِؿ  ا إَذا َشاَء َأْن َيْغِػَر َما ُدوَن الشِّ

ـُ َطْبدِ  ِذي َركَِب فِقِف َجابُِر ْب ـِ أكقس اهلل  إَلك َطْبدِ اهلل  َولَِفَذا فِل َحِديِث الِؼَصاِص الَّ ْب

بِِف الُبَخاِريُّ فِل  َوَقْد َرَواُه اإِلَماُم َأْحَؿد َوَغْقُرُه َواْسَتْشَفدَ  ،َشْفًرا َحتَّك َشاَفَفُف بِفِ 

ـْ ِجـِْس َحِديِث التِّْرمِِذيِّ ِصَحاِحِف َأْو ِحَساكِِف: َقاَل 
إَذا َكاَن َيْوَم »: فِقفِ َصِحقِحِف: َوُهَق مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظقاش، وهق مسوك. =



 

    

اِطَي ويـػذهم الَبَصَر. ُثمَّ  َق فِي َصِعقٍد َواِحٍد؛ ُيْسِؿُعُفْم الدَّ
َه َيْجَؿُع الَخاَلئِ الِؼَقاَمِة َفنِنَّ الؾَّ

ـَ  يَّانُ  ،ٍب: َأَكا الَؿؾُِك ُر َكََم َيْسَؿُعُه ِمْن قَ  َد ْم بَِصْوِت َيْسَؿُعُه ِمْن َبعُ اِديِ ُي ـَْبِغي  َٓ  ،َأَكا الدَّ َي

ََحِد ِمْن َأْهِل الَجـَِّة َأْن َيْدُخَل الَجـَّةَ 
ََحِد ِمْن َأْهِل الـَّاِر قَِبَؾُه َمْظؾَِؿةٌ و ،ِٕ

ـَْبِغي  ،ِٕ َٓ َي َو

ََحِد مِ  ََحِد ِمْن َأْهِل الَجـَّةِ و ،ْن َأْهِل الـَّاِر َأْن َيْدُخَل الـَّارَ ِٕ
ُه  قَِبَؾُه َمْظؾَِؿةٌ  ِٕ َحتَّى َأُقصَّ

ـْهُ   .(1)«ِم

ـَ َأْهِؾ الَجـَِّة َوَأْهِؾ الـَّاِر. َوفِل ـَ فِل الَحِديِث الَعْدَل َواْلِؼَصاَص َبْق َصِحقِح  َفَبقَّ

ـْ َحِديِث َأبِل َسِعقٍد:  ؿٍ ُمْسؾِ 
ـَْطَرٍة َبْقَن »مِ َراَط َوَقُػوا َطَؾى َق َأنَّ َأْهَل الَجـَِّة إَذا َطَبُروا الصِّ

 إدب ادػردوافبخاري يف  ،(495/ 3وأمحد ) ،(851) مسـدهابـ أيب صقبة يف أخرجف  حسن: (1)

وابـ أيب  ،(175 - 169/ 1/ 4) افتاريخ افؽبرويف  ،(463) افعباد خؾؼ أؾعالويف  ،(975)

/ 2واحلاـؿ ) ،(3527) "ادشؽؾ"وافطحاوي يف  ،(2534) أحاد( ويف 514) افسـةظاصؿ يف 

وؽرهؿ  (347 - 346و  155 - 99)ص  "إشامء"وافبقفؼل يف  ،(575 - 574/ 4و  438 - 437

جابر بـ ، ظـ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظؼقؾ بـ أيب ضافبل، ظـ افؼاشؿ بـ ظبد افقاحد ادؽضرق ظـ مـ 

 بف. وهذا إشـاد ضعقٌػ: فضعػ يسر يف افؼاشؿ، وظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظؼقؾ. ظبد اهلل

 ولؾحديث طريق أخرى يتؼوى هبا:

ظـ احلسـ بـ  (72/286ومـ ضريؼف ابـ ظساـر ) (156) مسـد افشامقغافطزاين يف أخرجف 

)وؿع يف مطبقع افطزاين شؾقامن، وادثبت مـ  ثـا شؾقؿ ،ثـا ظثامن بـ شعقد افصقداوي ،جرير افصقري

ظـ حمؿد بـ ، ظـ احلجاج بـ ديـار ،ثـا ظبد افرمحـ بـ ثابت بـ ثقبان ،بـ صافح تاريخ ابـ ظساـر(

 بف كحقه. ادـؽدر ظـ جابر

ظـ أيب  (357-4/356) افتغؾقؼ(، ومـ ضريؼف احلاؾظ يف 1746) ؾقائدهوأخرجف متام يف 

 ثـا أبق ظع احلسـ بـ جرير افصقري بف. ل،إشحاق بـ إبراهقؿ بـ زامؾ إذرظيعؼقب 

، يظع بـ أمحد بـ إشحاق افبـدار( مـ ضريؼ 72/286) تاريخ دمشؼوأخرجف ابـ ظساـر يف 

، كا ظثامن بـ شعقد افصقاب ما أثبتف(بـ جرير افصقري )وؿع يف آشؿ تصحقػ، وكا احلسـ 

 .افصقداوي

وهذا إشـاٌد ضعقٌػ: جلفافة حال ظثامن بـ شعقد، وشؾقؿ بـ صافح افعـيس. واحلديث حسـ 

 بافطريؼ افسابؼة.



   

وا ُأِذنَ  ص  الَجـَِّة َوالـَّاِر َفَقْؼتَ  ُبوا َوُكؼ   (1)«َلُفْم فِي ُدُخوِل الَجـَّةِ  لَِبْعِضِفْم ِمْن َبْعٍض َفنَِذا ُهذِّ

ا َقاَل: غْ - ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ َوَقْد َقاَل ُسْبَحاَكُف َلؿَّ
ِ
ـْ ُضْؾِؿ إَْطَراضِ َوآ

 -تَِقاُب مِ

. ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ َقاَل:

ْغتَِقاِب 
ِ
ـْ آ

ْؾِؿ.  ،َفَؼْد َكبََّفُفْؿ َطَؾك التَّْقَبِة مِ ـْ الظُّ
 َوُهَق مِ

ِحقِح: َِخقِه َمْظؾَِؿٌة فِي َدٍم َأْو َما» َوفِل الَحِديِث الصَّ ِٕ َدُه  ـْ ٍل َأْو َطَرٍض َمْن َكاَن ِط

ـَاُت َوالسَّ  َّٓ الَحَس ـَاٌر إ َٓ ِدي ْرَهٌم َو
ـُْه َقْبَل َأْن َيْلتَِي َيْوٌم َلْقَس فِقِه دِ َئاُت. َفْؾَقْلتِِه َفْؾَقْسَتِحلَّ ِم قِّ

َّٓ ُأِخَذ ِمْن َسقَِّئاِت َصاِحبِِه َفُطرَِحْت َطَؾْقِه ُثمَّ يُ  ـَاٌت َوإِ َأْو  (2)«ي الـَّارِ فِ  ْؾَؼىَفنِْن َكاَن َلُه َحَس

 َكَؿا َقاَل. 

ا إَذا اْغَتاَبُف َأْو َقَذَفُف َوَلْؿ َيْعَؾْؿ بَِذلَِؽ  ـْ الِعَقِض َفَلمَّ
َفَؼْد  ،َوَهَذا فِقَؿا َطؾَِؿُف الَؿْظُؾقُم مِ

َٓ ُيْشَتَرُط َذلَِؽ  .ـْ َشْرِط َتْقَبتِِف إْطََلُمفُ قِقَؾ: مِ  ـَ  .َوقِقَؾ:  َوُهَؿا  ،َوَهَذا َقْقُل إَْكَثِري

َطاِء َلُف  َـّ َقْقَلُف مِْثَؾ َهَذا َأْن َيْػَعَؾ َمَع الَؿْظُؾقِم َحَسـَاٍت َكالدُّ
ـْ َأْحَؿد. َلؽِ ِرَواَيَتاِن َط

ْستِْغَػاِر َوَطَؿٍؾ َصالٍِح يَ 
ِ
:  َؼاَم اْغتَِقابِِف َوَقْذفِِف.ْفِدي إَلْقِف َيُؼقُم مَ َوآ ـُ البَْصِريُّ َقاَل الَحَس

ـْ اْغَتبْتف.  اَرُة الِغقَبِة َأْن َتْسَتْغِػَر لَِؿ  َكػَّ

 َٓ تِل ُيْطؾُِؼ الُػَؼَفاُء فِقَفا َكْػَل َقُبقِل التَّْقَبِة مِْثَؾ َقْقِل َأْكَثِرِهْؿ:  ُكقُب الَّ ا الذُّ ُتْؼَبُؾ  َوَأمَّ

ْكِديِؼ َوُهَق الُؿـَافُِؼ  َوَقْقُلُفْؿ: إَذا َتاَب الُؿَحاِرُب َقْبَؾ الُؼْدَرةِ َطَؾْقِف َتْسُؼُط َطـُْف  ،َتْقَبُة الزِّ

َقْقُل َكثِقٍر مِـُْفْؿ َأْو َأْكَثِرِهْؿ فِل َسائِِر الَجَرائِِؿ َكَؿا ُهَق َأَحُد َقْقَلْل  َوَكَذلَِؽ اهلل.  ُحُدودُ 

ا ـْ َأْحَؿدالشَّ ـِ َط َواَيَتْق ْفِع إَلك  .فِِعلِّ َوَأَصحُّ الرِّ ِء: إَذا َتاُبقا َبْعَد الرَّ َٓ َوَقْقُلُفْؿ فِل َهُم

َٓ ُتْؼبَُؾ  ،اإِلَماِم َلْؿ ُتْؼَبْؾ َتْقَبُتُفْؿ. َفَفَذا إكََّؿا ُيِريُدوَن بِِف َرْفَع الُعُؼقَبِة الَؿْشُروَطِة َطـُْفؿْ  َأْي: 

ةِ  ،بَِحْقُث ُيَخؾَّك بََِل ُطُؼقَبةٍ  َتْقَبُتُفؿْ  حَّ َنَّ َتْقَبَتُف َغْقُر َمْعُؾقَمِة الصِّ
ِ
ا ٕ ُـّ  ،َبْؾ ُيَعاَقُب: إمَّ َبْؾ ُيَظ

 ، ومل خيرجف مسؾؿ.( ظـ أيب شعقد اخلدري 2445افبخاري برؿؿ ) أخرجف (1)

 ، بـحقه.رة ( ظـ أيب هري6534، و2449افبخاري برؿؿ ) أخرجف (2)



 

    

َنَّ َرْفعَ  ،بِِف الَؽِذُب فِقَفا
ِ
ا ٕ َوَسدِّ َباِب  ،الُعُؼقَبِة بَِذلَِؽ ُيْػِضل إَلك اْكتَِفاِك الَؿَحاِرم َوَأمَّ

َف  ،الَجَرائِؿِ الُعُؼقَبِة َطَؾك  ِء َتْقَبًة َصِحقَحًة َفنِنَّ الؾَّ َٓ ـْ َهُم
ـْ َتاَب مِ َٓ ُيِريُدوَن بَِذلَِؽ َأنَّ َم َو

ِة الُػَؼَفاءِ  ـْ َأئِؿَّ
: إْذ َلْقَس َهَذا َقْقَل َأَحٍد مِ ـِ َٓ ُتْؿـَُع  ،َٓ َيْؼَبُؾ َتْقَبَتُف فِل الَباصِ َبْؾ َهِذِه التَّْقَبُة 

َّٓ إَذا َطايَ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿ ـَ َأْمَر أِخَرِة َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:إ

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 أَيَة.  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

دٍ  َقاَل َأُبق الَعالِقَِة: َسَلْلُت  ـْ َطَصك   َأْصَحاَب ُمَحؿَّ ـْ َذلَِؽ َفَؼاُلقا لِل: ُكؾُّ َم َط

َف َفُفَق  ـْ َقِريٍب  ،َجاِهٌؾ الؾَّ
ـْ َتاَب َقْبَؾ الَؿْقِت َفَؼْد َتاَب مِ  . (1)َوُكؾُّ َم

ـْ َتاَب ِطـَْد ُمَعاَيـَِة الَؿْقِت َفَفَذا َكِػْرَطْقَن الَِّذي َقاَل: َأَكا الؾَّفُ  ا َم  ٹ ٹ﴿ َوَأمَّ

 ﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ـَ بِِف َوَهَذا اْستِ  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ اهلل: َقاَل  ْػَفاُم إْكَؽاٍر َبقَّ

ا بِ  َؿْعـَك َأنَّ َهِذِه التَّْقَبَة َلْقَسْت ِهَل التَّْقَبُة الَؿْؼُبقَلُة الَؿْلُمقُر بَِفا: َفنِنَّ اْستِْػَفاَم اإِلْكَؽاِر: إمَّ

مِّ َوالـَّْفِل إَذا َقاَبَؾ اإلِ  االـَّْػِل إَذا َقاَبَؾ اإِلْخَباَر َوإِمَّ  ـْ َهَذا. بَِؿْعـَك الذَّ
 ْكَشاَء َوَهَذا مِ

حدثـا مقشك، ؿال: حدثـا محقد، ؿال: حدثـا شػقان، ظـ شعقد، ظـ (: 145ؿال ابـ ادـذر يف افتػسر ) (1)

ـؾ ذكب أصابف ابـ ، أن ملسو هيلع هللا ىلصاجتؿع رأي رهط مـ أصحاب افـبل ظـ أيب افعافقة افرياحل، ؿال:  ؿتادة،

هارون احلامل، ومحقد هق ابـ . وهذا إشـاٌد صحقٌح، رجافف ثؼات، ومقشك هق ابـ آدم ؾفل جفافة

 مسعدة افباهع.

ـُ ُمَعاٍذ، َؿاَل: ثـا َيِزيُد، َؿاَل: ثـا (: 6/557وؿال ابـ جرير يف تػسره شقرة افـساء ) َثـَا بِْؼُ ْب َحدَّ

ُث َأنَّ َأْصَحاَب، َرُشقِل اهللَِّ اَن حُيَدِّ ـَ ـْ َأيِب اْفَعافَِقِة، َأكَُّف  ـْ َؿَتاَدَة، َظ اُكقا َيُؼقُفقَن:  ملسو هيلع هللا ىلص َشِعقٌد، َظ ُكلُّ َذْكٍب »ـَ

 «َأَصاَبُه َعْبٌد َفُفَو بَِجَفاَلةٍ 



   

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ﴿ َومِْثُؾُف َقْقلف َتَعاَلك

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 أَيَة. ﴾             

َٓ َتـَْػُع َوَأنَّ َهِذِه ُسـَّةُ   ـَ َأنَّ التَّْقَبَة َبْعَد ُرْؤَيِة الَبْلِس  تِل َقْد َخَؾْت اهلل  َبقَّ فِل ِطَباِدِه:  الَّ

َه َيْؼَبُل َتْوَبَة الَعْبِد َما َلْم ُيَغْرِغْر إ»َكِػْرَطْقَن َوَغْقِرِه َوفِل الَحِديِث:  َما َلْم »َوُرِوَي:  (1)«نَّ الؾَّ

ـِ  ْد َثَبَت فِل. َوقَ (2)«ُيَعايِْن  ِحقَحْق ِف   َأكَّفُ  الصَّ لَِّذي فِل َمَرِضِف ا التَّْقِحقدَ َطَرَض َطَؾك َطؿِّ

ا َكاَن َيْخِدُمُف َفَعَرَض َطَؾْقِف اإِلْسََلَم َفَلْسَؾَؿ َفَؼاَل:  َوَقدْ  ،(3)َماَت فِقفِ  ِه »َطاَد َيُفقِديًّ الَحْؿُد لِؾَّ

 .(4)«الَِّذي َأْكَؼَذُه بِي ِمْن الـَّارِ 

ا ُيَبقِّ  ُف َقاَل فِل ُسقَرِة الـَِّساِء: ـُ َومِؿَّ ـَ َأكَّ بِق
َمِر ِهَل لِؾتَّائِ َة فِل الزُّ  ڻ﴿ َأنَّ الَؿْغِػَرَة الَعامَّ

ْرِك َفَؼقََّد الَؿْغِػَرَة بَِؿا ُدوَن ال ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ شِّ

َؼَفا َطَؾك الَؿِشقَئةِ  ؿَ  ،َوَطؾَّ َفَدلَّ َهَذا التَّْؼقِقُد َوالتَّْعؾِقُؼ َطَؾك َأنَّ َهَذا فِل  ،َوُهـَاَك َأْصَؾَؼ َوَطؿَّ

َْهِؾ الَؽبَ 
ِ
ـَِّة بَِفِذِه أَيِة َطَؾك َجَقاِز الَؿْغِػَرِة ٕ ائِِر َحؼِّ َغْقِر التَّائِِب: َولَِفَذا اْستََدلَّ َأْهُؾ السُّ

ـْ الَخَقاِرِج َواْلُؿْعَتِزَلةِ 
ـْ َأْوَجَب ُكُػقَذ الَقِطقِد بِِفْؿ مِ َوإِْن َكاَن  ،فِل الُجْؿَؾِة ِخََلًفا لَِؿ

ُػقا فِل ُلُحقِق الَقِطقِد بَِلَحِد  ـْ الُؿْرِجئَِة َحتَّك َتَققَّ
الُؿَخالُِػقَن َلُفْؿ َقْد َأْسَرَف َفِريٌؼ مِـُْفْؿ مِ

ـْ َأْهِؾ ال
ـُ مِ ُفْؿ َكَػْقُه ُمْطَؾًؼا َوِدي تِِفْؿ َأكَّ ـْ َغَلَّ ـَ الَغالِل فِقِف اهلل  ِؼْبَؾِة َكَؿا ُيْذَكُر َط َوَسٌط َبْق

 ، وإشـاده حسـ.(، ظـ ابـ ظؿر 4253(، وابـ ماجف )3537(، وافسمذي )6165أمحد ) أخرجف (1)

ـُ َأْخ (: 54) افزهدأبق حاتؿ يف  أخرج (2) َكا ُشَؾْقُؿ ْب ـُ َصْخٍر، َؿاَل: َأْخَزَ َثـَا اْب ـِ َحدَّ ـْ ِظْؿَراَن ْب ، َظ ََضَ

ـْ َأيِب جِمَْؾٍز، َؿاَل: ُحَدْيرٍ  ـِ ادََْؾؽَٓ َيَزاُل اْفَعْبُد يِف َتْقبَ ، َظ ْ ُيَعايِ . وهذا إشـاٌد حسـ: رجافف ثؼات، إٓ ٍة َما مَل

، ترمجتف يف اجلرح وافتعديؾ: ؿال أبق حاتؿ: أمحد بـ ظبد اهلل بـ شفقؾ بـ صخر افغداينابـ صخر، وهق 

 دوق.ص

 .( ظـ ادسقب بـ حزن 24(، ومسؾؿ )1365ف افبخاري )أخرج (3)

 .( ظـ أكس 1356ف افبخاري )أخرج (4)



 

    

تَِفا ُمَتَطابَِؼٌة َطَؾك َأنَّ  ِة َوَأئِؿَّ ـَِّة َمَع اتَِّػاِق َسَؾِػ إُمَّ َواْلَجافِل َطـُْف َوُكُصقُص الؽِتَاِب َوالسُّ

ـْ َأْهِؾ الَؽبَ 
ـْ إيَؿاٍن.مِ

ٍة مِ ـْ فِل َقْؾبِِف مِْثَؼاُل َذرَّ َٓ َيْبَؼك فِل الـَّاِر َم ُف  ُب َوَأكَّ ـْ ُيَعذَّ ِر َم
 ائِ

ُِٛع ايجَّأْٞ:  َّ تِل َدلَّ َطَؾْقَفا َقْقُلُف: اي ِة الَّ ـْ الَؿْغِػَرِة الَعامَّ
ُؽْم ُتْخطُِئوَن » مِ َيا ِطَباِدي إكَّ

ْقِل َوالـََّفاِر َوَأكَ  ُكوَب َجِؿقًعابِالؾَّ الَؿْغِػَرُة بَِؿْعـَك َتْخِػقِػ الَعَذاِب: َأْو بَِؿْعـَك  «ا َأْغِػُر الذ 

ك  َلكَتْلِخقِرِه إ فِل َأبِل َصالٍِب َمَع   َوَهَذا َطام  ُمْطَؾًؼا: َولَِفَذا َشَػَع الـَّبِلُّ  ،َأَجٍؾ ُمَسؿًّ

ـْ َكاٍر َحتَّك ُجِعَؾ فِ 
ـْ َغْؿَرٍة مِ

ْرِك َفـُِؼَؾ مِ ـْ َكاٍر فِل َقَدَمقِْف َمْقتِِف َطَؾك الشِّ
ل ِضْحَضاٍح مِ

ـْ َكاٍر َيْغؾِل مِـُْفَؿا ِدمَ 
َٓ َأَكا َلَؽاَن فِي الدَّ ». َقاَل: اُغفُ َكْعََلِن مِ َْٕسَػِل ِمْن الـَّارِ َوَلْو  (1)«ْرِك ا

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ َذا الَؿْعـَك َدلَّ َقْقُلُف ُسْبَحاَكُف:َوَطَؾك هَ 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ه.ا﴾ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿

إٌكي لَ تبمػٕا ضسٙ فتطسٌٔ٘, ٔلَ تبمػٕا ٌفع٘ »قٕلْ عص ٔدن يف احلدٖح: 

 .«فتٍفعٌٕ٘

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:-18/192)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ا :  َوَأمَّ وكِي»َقْقُلُف َطزَّ َوَجؾَّ ي َفَتُضر  ُؽْم َلْن َتْبُؾُغوا ُضرِّ ي إكَّ
ُؾُغوا َكْػِعي َوَلْن َتبْ  ،َيا ِطَبادِ

ـَْػُعوكِ  َطَقاِت  :«يَفَت ـْ إَجاَبِة الدَّ
ـُ بِِف إَلْقِفْؿ مِ ُف َلْقَس ُهَق فِقَؿا ُيْحِس ـَ بَِذلَِؽ َأكَّ ُف ُهَق َبقَّ َفنِكَّ

ِت بِاْلُؿْسَتِعقِض بَِذلَِؽ مِـْفُ  َّٓ ٍة َكَؿا ِهَل َطاَدُة َوُغْػَراِن الزَّ ْؿ َجْؾَب َمـَْػَعٍة َأْو َدْفَع َمَضرَّ

بَِذلَِؽ  لِقَتَِّؼَل  :لُِقَؽافَِئُف َطَؾْقِف بِـَْػِع َأْو َيْدَفَع َطـُْف َضَرًرا :الَؿْخُؾقِق الَِّذي ُيْعطِل َغْقَرُه َكْػًعا

ـَْػُعوكِ »َضَرَرُه َفَؼاَل:  ُؽْم َلْن َتْبُؾُغوا َكْػِعي َفَت وكِيي َوَلْن تَ إكَّ ي َفَتُضر   .«ْبُؾُغوا ُضرِّ
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ُؽْؿ بِِفَداَيِة الُؿْسَتْفِدي َفَؾْسُت  الُؿْسَتْطِعِؿ  ،َوكَِػاَيِة الُؿْسَتْؽِػل ،إَذا َأُخصُّ

ِذي َأْصُؾُب َأْن َتـَْػُعقكِلَواْلُؿْستَ  ْقِؾ َوالـََّفاِر  ،ْؽِسل بَِالَّ َٓ َأَكا إَذا َغَػْرت َخَطاَياُكْؿ بِالؾَّ َو

ي  ـْ َتْبُؾُغقا ُضرِّ ـْ َتْبُؾُغقا َكْػِعل َفَتـَْػُعقكِل َوَل وكِل: َفنِكَُّؽْؿ َل َأتَِّؼل بَِذلَِؽ َأْن َتُضرُّ

وكِل: إْذ ُهْؿ َطاِجُزوَن  َّٓ َفَتُضرُّ َٓ َيْؼِدُروَن َطَؾْقِف إ ـْ الِػْعِؾ 
ـْ َذلَِؽ َبْؾ َما َيْؼِدُروَن َطَؾْقِف مِ َط

َٓ َيْؼِدُروَن َطَؾْقفِ  َفَؽْقَػ  :بَِتْؼِديِرِه َوَتْدبِقِرهِ   ؟ بَِؿا 

ـْ َغْقِرِه َكْػًعا
ِذي َيْؿَتـُِع َطَؾْقِف َأْن َيْسَتِحؼَّ مِ َؿِد الَّ ا ؟ َوَهَذا  َفَؽْقَػ بِاْلَغـِلِّ الصَّ َأْو ُضرًّ

ـْ َيْبُؾُغقا أَ  ُفْؿ َل ـْ َجْؾِب الَؿـَافِِع َوَدْفِع الَؿَضارِّ َفنِكَّ
ـَ َأنَّ َما َيْػَعُؾُف بِِفْؿ مِ ْن الَؽََلُم َكَؿا ُبقِّ

ـْ الطَّاَطاِت َوَما 
ـُ َأنَّ َما َيْلُمُرُهْؿ بِِف مِ ـْ َيْػَعُؾقا بِِف مِْثَؾ َذلَِؽ َفَؽَذلَِؽ َيَتَضؿَّ

َيـَْفاُهْؿ َطـُْف مِ

قِِّد لَِعْبِدِه: َأْو الَقالِِد لَِقَلِدِه: وَ  ـُ اْستِْجََلَب َكْػِعِفْؿ َكَلْمِر السَّ َٓ َيَتَضؿَّ ُف  قَِّئاِت َفنِكَّ َمِقِر السَّ ْٕ ا

ِء َأْو َغْقِرِهْؿ لِ  َٓ تِِفْؿ: َكـَْفِل َهُم َٓ َدْفِع َمَضرَّ ـْ لَِرِطقَّتِِف: َوَكْحِق َذلَِؽ. َو َبْعِض الـَّاِس َط

َة َبْعٍض َوَكاُكقا فِل َأْمِرِهْؿ  ـَ َيْبُؾُغ َبْعُضُفْؿ َكْػَع َبْعٍض َوَمَضرَّ ق
تِِفْؿ. َفنِنَّ الَؿْخُؾققِ َمَضرَّ

ـْ ُلُحق .َوَكْفقِِفْؿ َقْد َيُؽقُكقَن َكَذلَِؽ  ـَ َتـِْزيَفُف َط ـْ َذلَِؽ َفَبقَّ ٌس َط ِق َواْلَخالُِؼ ُسْبَحاَكُف ُمَؼدَّ

ـْ َأْفَعالِِف بِِفْؿ َوَأَوامِِرِه َلُفْؿ َقاَل قتادة: إنَّ 
ِهْؿ فِل إْحَساكِِف إَلْقِفْؿ بَِؿا َيُؽقُن مِ َكْػِعِفْؿ َوُضرِّ

َف َلْؿ َيْلُمْر الِعَباَد بَِؿا َأَمَرُهْؿ بِِف لَِحاَجتِِف إَلْقِفؿْ  ا َكَفاُهْؿ َطـُْف ُبْخًَل بِفِ  ،الؾَّ َٓ َكَفاُهْؿ َطؿَّ  َو

ـْ َأَمَرُهْؿ بَِؿا فِقِف َصََلُحُفؿْ  ،َطَؾْقِفؿْ 
ا فِقِف َفَساُدُهْؿ. ،َوَلؽِ  َوَكَفاُهْؿ َطؿَّ

ِذي ُهَق َصاَطُتُفْؿ  ُهْؿ َوُفُجقَرُهْؿ الَّ ـِ َبْعَد َهَذا َفَذَكَر َأنَّ بِرَّ ـِ إَْصَؾْق َولَِفَذا َذَكَر َهَذْي

َٓ َيِزيُد فِل مِْؾؽِِف وَ  اُهْؿ َغاَيُة َما َيْسَلُلقَكُف كِْسَبَتُف إَلك  ،َٓ َيـُْؼُص َوَمْعِصَقُتُفْؿ  َوَأنَّ إْطَطاَءُه إيَّ

ِطقَِّة  ـْ َيْزَداُد مِْؾُؽُف بَِطاَطِة الرَّ َما ِطـَْدُه َأْدَكك كِْسبٍَة َوَهَذا بِِخََلِف الُؿُؾقِك َوَغْقِرِهْؿ مِؿَّ

 َوَيـُْؼُص مِْؾُؽُف بِاْلَؿْعِصَقِة. 

 نَ َطك الـَّاَس َما َيْسَلُلقَكُف َأْكَػَد َما ِطـَْدُه َوَلْؿ ُيْغـِِفْؿ َوُهْؿ فِل َذلَِؽ َيْبُؾُغقَوإَِذا َأطْ 

ـْ إْحَساٍن َوَطْػٍق َوَأْمٍر َوَكْفٍل لَِرَجاِء الَؿـَْػَعِة 
َتُف َوَمـَْػَعَتُف َوُهَق َيْػَعُؾ َما َيْػَعُؾُف مِ َمَضرَّ



 

    

ِة. َفَؼاَل:َوَخقْ  َلُؽْم َوآِخَرُكْم َوإِْكَسُؽْم َوِجـَُّؽْم َكاُكوا َطَؾى » ِف الَؿَضرَّ َيا ِطَباِدي؛ َلْو َأنَّ َأوَّ

َلُؽْم َوآِخَرُكْم  َقْؾِب َأْتَؼى  ـُْؽْم َما َزاَد َذلَِك فِي ُمْؾؽِي َشْقًئا َيا ِطَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ َرُجٍل ِم

ـُْؽْم َما َكَؼَص َوإِْكَسُؽْم َوِجـَُّؽْم َكاُكوا َطَؾى َأْفَجرِ َقؾْ  إْذ  «َذلَِك ِمْن ُمْؾؽِي َشْقًئا ِب َرُجٍل ِم

َٓ َتـُْؼُص بَِؿْعِصَقتِِفْؿ َكَؿا تَ  ِف. َفََل َتْزَداُد بَِطاَطتِِفْؿ َو ْزَداُد ُمْؾُؽُف ُهَق ُقْدَرُتُف َطَؾك التََّصرُّ

ـَ َلُفؿْ  ٌؼ  ،ُقْدَرُة الُؿُؾقِك بَِؽْثَرِة الُؿطِقِعق ـَ َلُفْؿ: َفنِنَّ ُمْؾَؽُف ُمَتَعؾِّ ِة الُؿطِقِعق َوَتـُْؼُص بِِؼؾَّ

ُف َوَمؾِقُؽفُ  ـْ َيَشاءُ  ،بِـَْػِسِف َوُهَق َخالُِؼ ُكؾِّ َشْلٍء َوَربُّ ِذي ُيْمتِل الُؿْؾَؽ َم َوَيـِْزُع  ،َوُهَق الَّ

ِف َوالتَّْدبِقِر َوُيَراُد بِِف َكْػُس الُؿؾْ  ـْ َيَشاُء. َواْلُؿْؾُؽ َقْد ُيَراُد بِِف الُؼْدَرُة َطَؾك التََّصرُّ ؽ مِؿَّ

ِذي ُهَق َمَحؾُّ التَّْدبِقرِ  ِف َوُيَراُد بِِف الَؿْؿُؾقُك َكْػُسُف الَّ  َوُيَراُد بِِف َذلَِؽ ُكؾُُّف. التَّْدبِقِر َوالتََّصرُّ

اَوبُِؽؾِّ َح  َٓ لِر ُمقِجًبا لِِزَياَدِة َش اٍل َفَؾْقَس بِرُّ إَْبَراِر َوُفُجقُر الُػجَّ ـْ َذلَِؽ َو
ٍء مِ

اِر َما  َكْؼِصِف: َبْؾ ُهَق بَِؿِشقَئتِِف َوُقْدَرتِِف َيْخُؾُؼ َما َيَشاُء َفَؾْق َشاَء َأْن َيْخُؾَؼ َمَع ُفُجقِر الُػجَّ

ـْ َذلَِؽ مَ 
تِل ُتَعاِرُض َأَوامَِرُهْؿ َشاَء َلْؿ َيْؿـَْعُف مِ اكٌِع َكَؿا َيْؿـَُع الُؿُؾقَك ُفُجقُر َرَطاَياُهْؿ الَّ

ـْ  ا َخَؾَؼُف َلْؿ َيُؽ َٓ َيْخُؾَؼ َمَع بِرِّ إَْبَراِر َشقًْئا مِؿَّ ـْ َذلَِؽ. َوَلْق َشاَء َأْن 
ا َيْخَتاُروَكُف مِ َطؿَّ

َٓ ُمعِ  ُهْؿ ُمْحِقًجا َلُف إَلك َذلَِؽ َو َطاَيا بِرُّ قـًا َلُف َكَؿا َيْحَتاُج الُؿُؾقُك َوَيْسَتِعقـُقَن بَِؽْثَرِة الرَّ

. ـَ  الُؿطِقِعق

ـِ َذَكَرُهَؿا فِل الَحِديِث  ُثؿَّ  َؾَذْي ِه َوَصاَطِة َأْمِرِه. الَّ ـِ ُسَماَل بِرِّ َذَكَر َحاَلُفْؿ فِل الـَّْقَطْق

ْستِْطَعاَم وَ 
ِ
ْستِْفَداَء َوآ

ِ
ْستِْؽَساَء َوَذَكَر الُغْػَراَن َوالْ َحْقُث َذَكَر آ

ِ
بِرَّ َواْلُػُجقَر َفَؼاَل: آ

َفَسَلُلوكِي َفَلْطَطْقت ُكلَّ  ،َوآِخَرُكْم َوإِْكَسُؽْم َوِجـَُّؽْم َكاُكوا فِي َصِعقٍد َواِحدٍ  َلُؽمْ َلْو َأنَّ َأوَّ »

ـِْدي  َّا ِط
ِ
ـُْفْم َمْسَلَلَتُه َما َكَؼَص َذلَِك ِم ـُْؼُص الَؿِخقُط إَذا ُأدْ إْكَساٍن ِم َّٓ َكََم َي  «ِخَل الَبْحَر إ

ِت الَّ  َٓ ـْ ِصَقِغ أ
اُل َواْلُؿْػِعؾ والؿػعال مِ تِل َواْلَخقَّاُط َواْلَؿِخقُط: َما ُيَخاُط بِِف إْذ الَػعَّ

 ِر والؿخَلب َواْلِؿـَْشاُر. َيْػَعُؾ بَِفا َكاْلُؿَسعِّ 



   

ـَ َأنَّ َجِؿقَع الَخََل  ئِِؼ إَذا َسَلُلقا َوُهْؿ فِل َمَؽاٍن َواِحٍد َوَزَماٍن َواِحٍد َفُلْططَِل ُكؾُّ َفَبقَّ

َّٓ َكَؿا َيـُْؼُص  ـُْفؿْ إْكَساٍن مِ  ا ِطـَْدُه إ َوِهَل اإِلْبَرُة إَذا  الؿخقطَمْسَلَلَتُف َلْؿ َيـُْؼْصُف َذلَِؽ مِؿَّ

 ُغِؿَس فِل الَبْحِر. 

ِن:  «ا ِطـِْديَلْؿ َيـُْؼْص مِؿَّ »َوَقْقُلُف:  َٓ  فِقِف َقْق

ُف َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ ِطـَْدُه أُ  َأَحُدُهََم: اُه َوَطَؾك  ُمقًراَأكَّ َمْقُجقَدًة ُيْعطِقِفْؿ مِـَْفا َما َسَلُلقُه إيَّ

َنَّ 
ِ
ـْ الَؽثِقِر َوإِْن َكاَن َقؾِقًَل َهَذا َفُقَؼاُل: َلْػُظ الـَّْؼِص َطَؾك َحالِِف ٕ

َفََل ُبدَّ َأْن  ،اإِلْطَطاَء مِ

ـْ َرَواُه: ُيـِْؼَصُف َشقْ  ـُْؼْص ِمْن مُ »ًئا َما. َوَم  َهَذاَكَؿا فِل  ُيْحَؿُؾ َطَؾك َما ِطـَْدهُ  «ْؾؽِيَلْم َي

ـِْدي» الؾَّْػِظ: َفنِنَّ َقْقَلُف: َّا ِط
ِ
 . «ِمْن ُمْؾؽِي»قٌص َلْقَس ُهَق فِل َقْقلِِف: فِقِف َتْخِص  «ِم

فِل َحِديِث ُمقَسك َواْلَخِضِر  ـَّْؼصِ َواْلَؼْقُل الثَّاكِل: َأنَّ َلْػَظ الـَّْؼِص ُهـَا َكَؾْػِظ ال

ِذي فِل ـِ  الَّ ِحقَحْق ـْ َحِديِث ا الصَّ
ـِ َكْعٍب مِ ـْ أبل ْب ـِ َطبَّاٍس: َط ـْ الـَّبِلِّ  ْب   : َط

ـََؼَر فِي الَبْحرِ »َوفِقِف:  ِة َف ـَ ِػق َأنَّ الَخِضَر َقاَل لُِؿوَسى َلَمَّ َوَقَع ُطْصُػوٌر َطَؾى َقاِرِب السَّ

َّٓ َكََم َكَؼَص هَ اهلل  : َيا ُموَسى َما َكَؼَص ِطْؾِؿي َوِطْؾُؿك ِمْن ِطْؾمِ اَل َفؼَ  ُعْصُػوُر ِمْن َذا الإ

ـْ الَؿْعُؾقِم َأنَّ َكْػَس ِطْؾؿِ  (1)«َهَذا الَبْحرِ 
َٓ َيُزوُل مِـُْف َشْلٌء بَِتَعؾُِّؿ اهلل  َومِ الَؼائِِؿ بِـَْػِسِف 

َكـِْسَبِة َما َطؾَِؼ بِِؿـَْؼاِر اهلل  َأنَّ كِْسَبَة ِطْؾِؿل َوِطْؾِؿؽ إَلك ِطْؾؿِ  ْؼُصقدُ الِعَباِد َوإِكََّؿا الؿَ 

ـْ َهَذا الَباِب َكْقنُ العُ 
َْٕكبَِقاءِ » الِعْؾِؿ ُيقَرُث َكَؼْقلِِف: ْصُػقِر إَلك الَبْحِر. َومِ  (2)«الُعَؾََمُء َوَرَثُة ا

 ٿ ٿ﴿ َومِـُْف َتْقِريُث الؽَِتاِب َأْيًضا َكَؼْقلِِف: ﴾ڦ ڦ ڦ  ﴿ َومِـُْف َقْقُلُف:

 ه.ا﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 (.2385(، ومسؾؿ )122ف افبخاري )أخرج (1)

(، وابـ ماجف 2682(، وافسمذي )3641(، وأبق داود )368(، وافدارمل )21715ف أمحد )أخرج (2)

 ، وهق حديث حسـ.( مـ حديث أيب افدرداء 224)



 

    

ـِ    ـِ َطبَّاسٍ  َوَط  ،  اْب
ِ
َٓ »َكاَن َيُؼقُل ِطـَْد الَؽْرِب:   َأنَّ َكبِلَّ اهلل

َّٓ اهلُل َربُّ  َٓ إَِلَف إِ َّٓ اهلُل َربُّ الَعْرِش الَعظِقِؿ،  َٓ إَِلَف إِ َّٓ اهلُل الَعظِقُؿ اللَحؾِقُؿ،  إَِلَف إِ

َؿَقاِت، َوَربُّ إَْرضِ   .(1)ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ  «، َوَربُّ الَعْرِش الَؽِريؿِ السَّ

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث

 ايتٛحٝد يسفع ايهسب:ببايسبٛب١ٝ ٚ باإلميإ َطأي١: احلدٜح تطُٔ ايتٛضٌ

 (:4/180) شاد املعاد يف قاه اإلواً ابَ القٗي 

 :اْلَفمِّ َواْلَغمِّ َواْلَحَزنِ ِطاَلِج اْلَؽْرِب َو  َفْصٌل فِي َهْديِِه 

ـِ  َأْخَرَجا فِل ِحقَحْق ـِ َطبَّاسٍ مِ  الصَّ اَن َيُؼقُل كَ  اهلل  َأنَّ َرُسقَل   ـْ َحِديِث اْب

َٓ إَِلَه »ِطـَْد اْلَؽْرِب:  ُه َرب  اْلَعْرِش اْلَعظِقُم،  َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَه إِ ُه اْلَعظِقُم اْلَحؾِقُم،  َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَه إِ

َرْ  ْٕ ْبِع، َوَرب  ا ََمَواِت السَّ ُه َرب  السَّ َّٓ الؾَّ  .«ِض َرب  اْلَعْرِش اْلَؽرِيمُ إِ

ـْ َأَكسٍ  َجامِِع الترمذي َوفِل َحَزَبُه َأْمٌر َقاَل: َكاَن إَِذا » اهلل  َأنَّ َرُسقَل  ، َط

 .«َيا َحي  َيا َقق وُم بَِرْحَؿتَِك َأْسَتِغقُث »

ـْ َأبِ  قفِ َوفِ  َْمُر، َرَفَع َصْرَفُف إَِلك  ل ُهَرْيَرَة، َأنَّ الـَّبِلَّ َط ْٕ َؿُف ا َؿاِء  َكاَن إَِذا َأهَّ السَّ

َطاءِ  ،«اْلَعظِقمِ اهلل  ُسْبَحانَ »َفَؼاَل:   .«ق ومُ َيا َحي  َيا قَ »َقاَل:  ،َوإَِذا اْجَتَفَد فِل الدُّ

ـِ أبل داود َوفِل ـْ أبل بؽرة، َأنَّ َرُسقَل  ُسـَ َدَطَواُت اْلَؿْؽُروِب »َقاَل:  اهلل  َط

 َٓ ُه،  ُفمَّ َرْحَؿَتَك َأْرُجو، َفاَل َتؽِْؾـِي إَِلى َكْػِسي َصْرَفَة َطْقٍن، َوَأْصؾِْح لِي َشْلكِي ُكؾَّ إَِلَه الؾ 

َّٓ َأْكَت   .«إِ

 (.2735(، ومسؾؿ )6346ف افبخاري )أخرج (1)



   

ـْ أسؿاء بـت طؿقس َقاَلْت: َقاَل لِ  ِف َوفِقَفا َأْيًضا َط ُؿِك »: ل َرُسقُل الؾُّ َٓ ُأَطؾِّ َأ

ـَْد اْلَؽْرِب، َأْو فِي اْلَؽْرِب  َٓ ُأْشرُِك بِِه َشْقًئا :َكؾََِمٍت َتُؼولِقِفنَّ َط ُه َربِّي   :َوفِل ِرَواَيةٍ  ،«الؾَّ

اٍت. َفا ُتَؼاُل َسْبَع َمرَّ  َأكَّ

َماِم َأْحَؿدَ  َوفِل ـِ الـَّبِلِّ  ُمْسـَِد اإْلِ ـِ َمْسُعقٍد َط ـِ اْب َما َأَصاَب َطْبًدا َهم  » َقاَل: َط

ي َطْبُدَك اْبُن َطْبِدَك ابْ  َٓ ُحْزٌن َفَؼاَل: الؾَُّفمَّ إِكِّ ُن َأَمتَِك َكاِصَقتِي بَِقِدَك َماٍض فِيَّ ُحْؽُؿَك، َو

ْقَت بِِه َكْػَسَك، َأْو َأْكَزْلَتُه فِي كَِتابَِك، َأْو  َطْدٌل فِيَّ َقَضاُؤَك، َأْسَلُلَك بُِؽلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسؿَّ

ْؿَتُه َأَحًدا ِمْن َخْؾِؼَك، َأِو اْسَتْلَثْرَت بِِه فِي ِطْؾِم اْلَغْقِب  ـَْدَك َأْن َتْجَعَل اْلُؼْرآَن اْلَعظِقَم  َطؾَّ ِط

ُه  ُه ُحْزَكُه َوَهؿَّ َّٓ َأْذَهَب الؾَّ ي. إِ َربِقَع َقْؾبِي، َوُكوَر َصْدِري، َوَجاَلَء ُحْزكِي، َوَذَهاَب َهؿِّ

 .«َوَأْبَدَلُه َمَؽاَكُه َفَرًحا

ـِ َأبِل َوقَّاصٍ طَ  الترمذي َوفِل : -  -اهلل  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  ، ـْ َسْعِد ْب
ـُْت » ي ُك َّٓ َأْكَت ُسْبَحاَكَك إِكِّ َٓ إَِلَه إِ ـ وِن إِْذ َدَطا َربَُّه َوُهَو فِي َبْطِن اْلُحوِت:  َدْطَوُة ِذي ال

َّٓ اْسُتِجقَب َلهُ  ِمَن الظَّالِِؿقَن، َلْم َيْدُع بَِفا َرُجٌل ُمْسؾٌِم فِي َشْيٍء َقط    .«إِ

ـُْه، َكؾَِؿَة َأِخي »َوفِل ِرَواَيٍة:  ُه َط َج الؾَّ َّٓ َفرَّ َٓ َيُؼوُلَفا َمْؽُروٌب إِ َْطَؾُم َكؾَِؿًة  َٕ ي  إِكِّ

 .«ُيوُكَس 

ـِ أبل داود َوفِل ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل: َدَخَؾ َرُسقُل  ُسـَ َذاَت َيْقٍم  اهلل  َط

َْكَصاِر يُ  ،اْلَؿْسِجدَ  ْٕ ـَ ا
َيا أبا أمامة َمالِي َأَراَك » َفَؼاَل: ،َؼاُل َلُف أبق أمامةَفنَِذا ُهَق بَِرُجٍؾ مِ

اَل  َفَؼاَل: اهلل  َفَؼاَل: ُهُؿقٌم َلِزَمْتـِل َوُدُيقٌن َيا َرُسقَل  «ِة؟فِي اْلَؿْسِجِد فِي َغْقرِ َوْقِت الصَّ

َك » ُه َطزَّ َوَجلَّ َهؿَّ ُؿَك َكاَلًما إَِذا َأْكَت ُقْؾَتُه َأْذَهَب الؾَّ َٓ ُأَطؾِّ ـََك  ،َأ َقاَل:  «؟َوَقَضى َدْي

ي أَ  :ُقْل إَِذا َأْصَبْحَت َوإَِذا َأْمَسْقَت »: َقاَل اهلل  ُقْؾُت: َبَؾك َيا َرُسقَل  ُفمَّ إِكِّ ُطوُذ بَِك ِمَن الؾَّ

اْلَفمِّ َواْلَحَزِن، َوَأُطوُذ بَِك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَؽَسِل، َوَأُطوُذ بَِك ِمَن اْلُجْبِن، َواْلُبْخِل، َوَأُطوُذ 



 

    

ْيِن، ُه َطزَّ َوَجلَّ هَ  بَِك ِمْن َغَؾَبِة الدَّ َجاِل، َقاَل: َفَػَعْؾُت َذلَِك َفَلْذَهَب الؾَّ ي َوَقْفرِ الرِّ ؿِّ

ِـّي َدْيـِيَوقَ   .«َضى َط

ـِ أبل داود َوفِل ـِ َطبَّاس ُسـَ ـِ اْب َمْن َلِزَم »:  اهلل  َقاَل: َقاَل َرُسقُل   ٍ َط

ُه َلُه ِمْن ُكلِّ  ْستِْغَػاَر َجَعَل الؾَّ
ِ
َٓ آ َهمٍّ َفَرًجا َوِمْن ُكلِّ ِضقٍق ََمَْرًجا َوَرَزَقُه ِمْن َحْقُث 

 .«َيْحَتِسُب 

اَلةِ » َأنَّ الـَّبِلَّ  ـَدِ اْلُؿْس  َوفِل َوَقْد َقاَل َتَعاَلك:  ،«َكاَن إَِذا َحَزَبُه َأْمٌر َفِزَع إَِلى الصَّ

 .[45]افبؼرة:  ﴾﮳  ﮲ ۓ ۓ﴿

ـِ  َوفِل ـَ ُه بَ » :السُّ ـ ُػوِس َطَؾْقُؽْم بِاْلِجَفاِد، َفنِكَّ ُه بِِه َطِن ال اٌب ِمْن َأْبَواِب اْلَجـَِّة، َيْدَفُع الؾَّ

 .«اْلَفمَّ َواْلَغمَّ 

ـِ ابْ  ـِ الـَّبِلِّ  ـِ َطبَّاسٍ َوُيْذَكُر َط َمْن َكُثَرْت ُهُؿوُمُه َوُغُؿوُمُه، »قال:  ، َط

هِ  َّٓ بِالؾَّ َة إِ َٓ ُقوَّ َٓ َحْوَل َو  .«َفْؾُقْؽثِْر ِمْن َقْوِل 

ـِ  َوَثَبَت فِل ِحقَحْق ـُوِز اْلَجـَّةِ » :الصَّ ـٌْز ِمْن ُك َفا َك َفا بَ »َوفِل الترمذي:  .«َأكَّ اٌب ِمْن َأكَّ

 .«َأْبَواِب اْلَجـَّةِ 

ـُ َخْؿَسَة َطَشَر  َْدِوَيُة َتَتَضؿَّ ْٕ َواِء، َفنِْن َلْؿ َتْؼَق َطَؾك إِْذَهاِب َداِء َهِذِه ا ـَ الدَّ
َكْقًطا مِ

ـَْت َأْسَباُبُف، َوَيْحَتاُج إَِلك اْستِْػَراٍغ  اْلَفؿِّ َواْلَغؿِّ َواْلُحْزِن، َفُفَق َداٌء َقِد اْسَتْحَؽَؿ َوَتَؿؽَّ

.  ُكؾِّلٍّ

ُل: َوَّ ْٕ ُبقبِقَِّة. ا  َتْقِحقُد الرُّ

َلِفقَِّة. َتْقِحقدُ  الثَّاكِي:  اإْلِ

. الثَّالُِث: ْطتَِؼاِديُّ
ِ
 التَّْقِحقُد اْلِعْؾِؿلُّ آ

ابُِع: ـَ اْلَعْبِد ُيقِجُب  الرَّ
ـْ َأْن َيْظؾَِؿ َطْبَدُه، َأْو َيْلُخَذُه بََِل َسَبٍب مِ بِّ َتَعاَلك َط َتـِْزيُف الرَّ

 َذلَِؽ.



   

ُف ُهَق الظَّا اْلَخاِمُس:  لُِؿ.اْطتَِراُف اْلَعْبِد بَِلكَّ

اِدُس: ـْ  السَّ
َْشَقاِء، َوُهَق َأْسَؿاُؤُه َوِصَػاُتُف، َومِ ْٕ بِّ َتَعاَلك بَِلَحبِّ ا ُؾ إَِلك الرَّ التََّقسُّ

َػاِت اْلَحلُّ اْلَؼقُّقُم. َْسَؿاِء َوالصِّ ْٕ  َأْجَؿِعَفا لَِؿَعاكِل ا

ابُِع: ْستَِعاَكُة بِِف َوْحَدُه. السَّ
ِ
 آ

َجاِء.إِْقَراُر الْ  الثَّاِمُن:  َعبِْد َلُف بِالرَّ

ْطتَِراِف َلُف بَِلنَّ َكاِصَقَتُف فِل َيِدِه،  التَّاِسُع:
ِ
ِؾ َطَؾْقِف، َوالتَّْػِقيِض إَِلْقِف َوآ َتْحِؼقُؼ التََّقكُّ

ُف َماٍض فِقِف ُحْؽُؿُف َطْدٌل فِقِف َقَضاُؤُه.  َيْصِرُفُف َكْقَػ َيَشاُء، َوَأكَّ

بِقِع لِْؾَحَقَقاِن، َوَأْن  َأْن َيْرَتعَ  اْلَعاِشُر: َقْؾُبُف فِل ِرَياِض اْلُؼْرآِن، َوَيْجَعَؾُف لَِؼْؾبِِف َكالرَّ

ى بِِف  ـْ ُكؾِّ َفائٍِت، َوَيَتَعزَّ َفَقاِت، َوَأْن َيَتَسؾَّك بِِف َط بَُفاِت َوالشَّ َيْسَتِضلَء بِِف فِل ُضُؾَؿاِت الشُّ

ـْ ُكؾِّ ُمِصقَبٍة، َوَيْسَتْشِػَل بِِف  ِف.َط ِف َوَغؿِّ ـْ َأْدَواِء َصْدِرِه، َفَقُؽقَن َجََلَء ُحْزكِِف، َوِشَػاَء َهؿِّ
 مِ

ْستِْغَػاُر. اْلَحاِدَي َطَشَر:
ِ
 آ

 التَّْقَبُة. الثَّاكَِي َطَشَر:

 اْلِجَفاُد. الثَّالَِث َطَشَر:

ابَِع َطَشَر: ََلُة. الرَّ  الصَّ

ـَ اْلَحقْ  اْلَخاِمَس َطَشَر:
ـْ ُهَؿا بَِقِدِه.اْلَبَراَءُة مِ ِة َوَتْػِقيُضُفَؿا إَِلك َم  هاِل َواْلُؼقَّ



 

    

ـْ   ـِ الـَّبِلِّ َأبِل ُهَرْيَرَة  َوَط ـَ »َقاَل:   ، َط إِنَّ لِؾف تِْسَعًة َوتِْسِعق

ـْ َأْحَصاَها َدَخَؾ اللَجـَّةَ  َّٓ َواِحًدا، َم  ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف. «اْسًؿا، مِاَئًة إِ

ـْ   ـِ َمْسُعقٍد  وَط  ب
ِ
َما َقاَل »: َقاَل: َقاَل رسقل اهلل  َطْبِد اهلل

ـُ َطْبدِ  ـُ َأَمتَِؽ، َكاِصَقتِل َطْبٌد َقطُّ إَِذا َأَصاَبُف َهؿ  َوَحَزٌن: الؾُفؿَّ إِكِّل َطْبُدَك َواْب َك، َواْب

ْقَت بِِف  بَِقِدَك، َماٍض فِلَّ ُحْؽُؿَؽ، َطْدٌل فِلَّ َقَضاُؤَك، َأْسَلُلَؽ بُِؽؾِّ اْسٍؿ ُهَق َلَؽ، َسؿَّ

ـْ َخْؾِؼَؽ، َأِو اْسَتْلَثْرَت بِِف فِل ِطْؾؿِ 
ْؿَتُف َأَحًدا مِ  َكْػَسَؽ، َأْو َأْكَزْلَتُف فِل كَِتابَِؽ، َأْو َطؾَّ

الَغْقِب ِطـَْدَك، َأْن َتْجَعَؾ الُؼْرآَن َربِقَع َقْؾبِل، َوُكقَر َصْدِري، َوِجََلَء ُحْزكِل، َوَذَهاَب 

ُف، َوَأْبَدَلُف َمَؽاَن ُحْزكِِف َفَرًحا َوَجؾَّ َهؿَّ َّٓ َأْذَهَب اهلُل َطزَّ ل: إِ ،  «َهؿِّ
ِ
َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل

ِء الَؽؾَِؿاِت؟ َقاَل:  َٓ َـّ َأْن »َيـَْبِغل َلـَا َأْن َكَتَعؾََّؿ َهُم ـْ َسِؿَعُف َأَجْؾ، َيـَْبِغل لَِؿ

َـّ  َؿُف .1/452) . َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ «َيَتَعؾَّ ـٌ  (، َوُهَق َحِدْيٌث َحَس

ـْ     َطائَِشَة  وَط
ِ
ـَ الِػَراِش،   َقاَلْت: َفَؼْدُت َرُسقُل اهلل

َلْقَؾًة مِ

ـِ َقَدَمْقِف َوُهَق فِل اللَؿْسِجِد، َوُهَؿا َمـُْصقَبَتاِن،  َفاْلَتَؿْسُتُف، َفَقَقَعْت َيِدي َطَؾك َبْط

، َأُطوُذ بِرَِضاكَ »َوُهَق َيُؼقُل:  ِمْن َسَخطَِك، َوبُِؿَعاَفاتَِك ِمْن ُطُؼوَبتَِك، َوَأُطوُذ  الؾُفمَّ

ـَْقَت َطَؾى َكْػِسَك  ـَاًء َطَؾْقَك، َأْكَت َكََم َأْث َٓ ُأْحِصى َث ـَْك   َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ  «بَِك ِم

(818).  

ـْ   ـِ َكْعٍب  َوَط   ُأَبلِّ ْب
ِ
َيا َأَبا الُؿـِْذِر، »: َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

 َمَعَؽ َأْطَظُؿ؟
ِ
ـْ كَِتاِب اهلل

. َقاَل: ُقْؾُت: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ. َقاَل: «َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة مِ

« 
ِ
ـْ ِكَتاِب اهلل

 ۀ ڻ ﴿. َقاَل: ُقْؾُت: «َأْطَظُؿ؟ َمَعَؽ َيا َأَبا الُؿـِْذِر، َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة مِ

، لَِقْفـَِؽ الِعْؾُؿ َأَبا ». َقاَل: َفَضَرَب فِل َصْدِري، َوَقاَل: ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
ِ
َواهلل

 (818. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.)«ـِْذرِ الؿُ 



   

ـْ   َسِؿَع َرُجًَل َيُؼقُل: الؾُفؿَّ إِكِّل   َأنَّ الـَّبِلَّ  ُبَرْيَدَة  َوَط

ـْ َلُف ُكُػًقا  ِذي َلْؿ َيؾِْد َوَلْؿ ُيقَلْد، َوَلْؿ َيُؽ َؿُد، الَّ َأْسَلُلَؽ بَِلكََّؽ َأْكَت اهلُل إََحُد الصَّ

 
ِ
َْٕطَظِم، الَِّذي إَِذا ُسئَِل بِِه َأْطَطى، »:  َأَحٌد. َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َلَؼْد َسَلَل اهلَل ِباْسِؿِه ا

، َوالـََّساِئلُّ بِنِْسـَاٍد َصِحْقٍح َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ  «َوإَِذا ُدِطَي بِِه َأَجاَب 
(1). 

ـْ   ـِ َمالٍِؽ  َوَط   َأَكِس ْب
ِ
َجالًِسا فِل   َقاَل: ُكـُْت َمَع َرُسقِل اهلل

َد، ُثؿَّ َقاَل فِل ُدَطائِِف: الؾُفؿَّ  ا َرَكَع َوَسَجَد، َفَتَشفَّ الَحْؾَؼِة، َوَرُجٌؾ َقائٌِؿ ُيَصؾِّل، َفَؾؿَّ

َّٓ َأْكَت إِكِّل َأْسَلُلَؽ بِلَ  َٓ إَِلَف إِ َْرِض، َيا  نَّ َلَؽ الَحْؿَد،  ْٕ َؿَقاِت َوا الَؿـَّاُن، َيا َبِديَع السَّ

ْكَراِم، َيا َحلُّ َيا َققُّقُم، إِكِّل َأْسَلُلَؽ. َفَؼاَل الـَّبِلُّ 
َأَتْدُروَن ِبَم »: َذا الَجََلِل َواإْلِ

َوالَِّذي َكْػِسي بَِقِدِه، َلَؼْد َدَطا اهلَل »َقاَل: َفَؼاُلقا: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ. َقاَل:  «َدَطا اهلَل؟

َْٕطَظِم، الَِّذي إَِذا ُدِطَي بِِه َأَجاَب، َوإَِذا ُسئَِل بِِه َأْطَطى  . َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ «بِاْسِؿِه ا

(3/245) . ـٍ  بِنِْسـَاٍد َحَس

 مسائل العقيدة املستفادة من األحاديث

 .َعًّٛ يٓا : أمسا٤ اهلل عص ٚدٌ غري حمصٛز٠ بعدد(1)َطأي١

ـ يف البللاب طللىل أن الؾللذي مسللعقد وحللديث طائشللة دل حللديث ابللـ 

 وصػاتف غقر محصقرة، وٓ معؾقمة لـا بعدد معقـ.   اهلل أسؿاء

وأما حديث أبل هريرة الذي يف الباب: فَل يستػاد مـف حصر إسؿاء الحسـك، 

ؿا إسؾقب الؿذكقر مـ تؼديؿ الجار والؿجرور لقػقد اختصاص الحؽؿ وإك

(، 1493(، وهق ـذفؽ ظـد أيب داود )7666(، وافـسائل يف افؽزى )355، و5/349ف أمحد )أخرج (1)

 (.3475وافسمذي )



 

    

من أحصاها دخل »الؿذكقر يف الحديث بنحصاء التسعة والتسعقـ، وهق ققلف:

 .«الجـة

 (:277ص) شفاٞ العمٗنَكَىا ِف٘  قاه ابَ القٗي 

دلقؾ طىل أن أسؿائف أكثر مـ تسعة  «طـدك أو استلثرت به يف طؾم الغقب»وققلف: 

 ،ٓ يعؾؿفا غقره ،استلثر هبا يف طؾؿ الغقب طـده ،وأن لف أسؿاء وصػات ،وتسعقـ

ل أن ٓ يـػ «من أحصاها دخل الجـة ،إن هلل تسعة وتسعقن اسَم» :وطىل هذا فؼقلف

هبذه الصػة كؿا يؼال لػَلن  مقصقفةيؽقن لف غقرها والؽَلم مجؾة واحدة أي لف أسؿاء 

وهذا ققل الجؿفقر  ،ولف مائة فرس أطدها لؾجفاد ،مائة طبدا أطدهؿ لؾتجارة

 هوخالػفؿ ابـ حزم فزطؿ أن أسؿائف تـحصر يف هذا العدد.ا

 (:1/188) بداٟع الفٕاٟدَكَىا ِف٘  ٔقاه 

فنن هلل تعاىل أسؿاء  :سـك ٓ تدخؾ تحت حصر وٓ تحد بعددإسؿاء الح

َكَؿا  وٓ كبل مرسؾ ،ٓ يعؾؿفا مؾؽ مؼرب ،وصػات استلثر هبا يف طؾؿ الغقب طـده

أو أكزلته يف كتابك  ،أسللك بؽل اسم هو لك سؿقت به كػسك» :الحديث الصحقحفِل 

 .«أو استلثرت به يف طؾم الغقب طـدك

  :فذعٌ أمسا٤ٙ ثالث١ أقطاّ
 .غقرهؿ ومل يـزل بف كتابف فلضفره لؿـ شاء مـ مَلئؽتف أو ،سؿك بف كػسف قسم

 .أكزل بف كتابف فتعرف بف إىل طباده وقسم

 .طؾع طؾقف أحد مـ خؾؼففؾؿ ي :استلثر بف يف طؾؿ غقبف وقسم 

ٕن  :ولقس الؿراد اكػراده بالتسؿل بف ،ولفذا قال استلثرت بف أي اكػردت بعؾؿف 

 .ٕسؿاء التل أكزل اهلل هبا كتابفكػراد ثابت يف اهذا آ



   

فقػتح طظ مـ محامده بؿا ٓ أحسـف  :يف حديث الشػاطة  ومـ هذا ققل الـبل

  .حامد تػل بلسؿائف وصػاتفوتؾؽ الؿ ،رواه البخاري ومسؾؿ .أن

رواه مسؾؿ  «ٓ أحصي ثـاء طؾقك أكت كَم أثـقت طؾى كػسك» :ومـف ققلف 

 .داود وغقرمها وأبق

رواه البخاري  «ةوتسعقن اسَم من أحصاها دخل الجـ إن هلل تسعة» :وأما ققلف

وققلف ومـ أحصاها دخؾ الجـة صػة ٓ خبر مستؼبؾ  ،ومسؾؿ فالؽَلم مجؾة واحدة

ٓ يـػل أن  وهذا ،والؿعـك لف أسؿاء متعددة مـ شلهنا أن مـ أحصاها دخؾ الجـة

 .يؽقن لف أسؿاء غقرها

فَل يـػل هذا أن يؽقن  :هؿ لؾجفادوقد أطد ،وهذا كؿا تؼقل لػَلن مائة مؿؾقك 

 هوهذا ٓ خَلف بقـ العؾؿاء فقف.ا ،لف مؿالقؽ سقاهؿ معدون لغقر الجفاد

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:-6/379)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

 ُهَق َحِديُث التِّْرمِِذيِّ  -ـل: إسؿاء الحسـكيع–َفاْلَحِديُث الَِّذي فِقِف َذَكَر َذلَِؽ 

ـِ ُمْسؾِؿٍ  َجامِِعفِ  َوى إَْسَؿاَء الُحْسـَك فِلرَ  ـْ َحِديِث الَقلِقِد ْب
ـْ ُشَعْقٍب  ،مِ ـْ َأبِل  ،َط َط

َكادِ  ـْ إَْطَرِج  ،الزِّ ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ،َط  .َط

ـِ   ـْ ِهَشاِم ْب ـِ ِزَياٍد الؼطقاين: َط ـْ َصِريِؼ مخؾد ْب
ـُ َماَجف فِل ُسـَـِِف مِ  َوَرَواَها اْب

انٍ  ـِ ِسقِريـ ،َحسَّ ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة.  ،َط  َط

ـْ َكََل 
ـِ َلْقَسَتا مِ َواَيَتْق ـِ الرِّ َػَؼ َأْهُؾ الَؿْعِرَفِة بِاْلَحِديِث َطَؾك َأنَّ َهاَتْق  الـَّبِلِّ  مِ َوَقْد اتَّ

، َؾِػ َفاْلَقلِق ـْ َكََلِم َبْعِض السَّ
ـْ َبْعِض ُشُققِخِف َوإِكََّؿا ُكؾ  مِـُْفَؿا مِ ُد َذَكَرَها َط

ًرا فِل َبْعِض ُصُرِق َحِديثِِف.  ـَ َكَؿا َجاَء ُمَػسَّ امِقِّق  الشَّ

ـْ إَْسَؿاِء َبَدُل َما 
َواَياِت مِ َولَِفَذا اْخَتَؾَػْت َأْطَقاُكُفَؿا َطـُْف: َفُرِوَي َطـُْف فِل إْحَدى الرِّ

 َ
ِ
َواَيِة إُْخَرى: ٕ ـَ َجَؿُعقَها َقْد َكاُكقا َيْذُكُروَن َهَذا َتاَرًة َوَهَذا َتاَرًة: ُيْذَكُر فِل الرِّ ِذي نَّ الَّ



 

    

ـْ َأْحَصاَها َدَخَؾ الَجـََّة َلْقَسْت  -ُهْؿ َوَغْقُرُهْؿ  -َواْطَتَؼُدوا  تِل َم َأنَّ إَْسَؿاَء الُحْسـَك الَّ

ـَ  ـْ َأْحَصك تِْسَعًة َوتِْسِعق ـْ َأْسَؿاءِ َشْقًئا ُمَعقَّـًا: َبْؾ َم
َدَخَؾ الَجـََّة َأْو َأكََّفا َوإِْن اهلل  اْسًؿا مِ

ََحِد  ْٕ َذاِن َيتَِّػُؼ َمْعـَاُهَؿا َيُؼقُم َأَحُدُهَؿا َمَؼاَم َصاِحبِِف َكا ْسَؿاِن الؾَّ
ِ
َكاَكْت ُمَعقَّـًَة َفآ

ـْ الَقلِقِد  اٍر َط ـِ َطؿَّ ـِ ُمْسؾٍِؿ َطـُْف رَ َواْلَقاِحِد: َفنِنَّ فِل ِرَواَيِة ِهَشاِم ْب ـُ َسِعقٍد ْب َواَها ُطْثَؿاُن ْب

 هِ َوُهَؿا ُمَتَؼاِرَباِن َوِطـَْد الَقلِقِد َهذِ  (الُؿْغـِل)َبَدَل ( الُؿْعطِل)و (الَقاِحدِ )َبَدَل  (إََحدُ )

ـِ َدْطَؾٍج  ـْ خؾقد ْب ـْ قتادة ،إَْسَؿاُء َبْعَد َأْن َرَوى الَحِديَث َط ـِ ِسقرِ  ،َط ـْ اْب ـْ َأبِل  ،يـَط َط

 ُهَرْيَرَة. 

َثـَا الَقلِقدُ  ـُ َطْبِد الَعِزيِز مِْثَؾ َذلَِؽ  ،ُثؿَّ َقاَل ِهَشاٌم: َوَحدَّ َثـَا َسِعقُد ْب َوَقاَل: ُكؾَُّفا  ،َحدَّ

َـّ التِّْرمِِذيَّ َرَواَها ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ فِل الُؼْرآنِ 
... مِْثَؾ َما َساَقَفا التِّْرمِِذيُّ َلؽِ

ـْ  ـِ َصالٍِح َط ـْ ُشَعْقٍب  ،َصِريِؼ َصْػَقاَن ْب ـْ الَقلِقِد َط  .َط

ـَ َما َذَكَرُه ُهَق َوالتِّْرمِِذي ِخََل  ـُ َأبِل َطاِصٍؿ َوَبْق فِل َبْعِض الَؿَقاِضِع  ٌف َوَقْد َرَواَها اْب

ـْ الَؿْقُصقِل الُؿْدَرِج فِل الَحِدي
ـُ َلؽ َأكََّفا مِ ا ُيَبقِّ ـْ الـَّبِلِّ َوَهَذا ُكؾُُّف مِؿَّ فِل   ِث َط

ـْ َكََلمِِف. 
ُرِق: َوَلْقَسْت مِ  َبْعِض الطُّ

ـْ الُؼْرآِن مِـُْفْؿ  ،َطَؾك َغْقِر َهَذا الَجْؿعِ  َولَِفَذا َجَؿَعَفا َقْقٌم آَخُرونَ 
َواْستَْخَرُجقَها مِ

ـُ َحـَْبٍؾ َوَغْقُرُهْؿ: َكؿَ  َماُم َأْحَؿد ْب ـُ ُطقَْقـَة َواإْلِ ا َقْد َذَكْرت َذلَِؽ فِقَؿا َتَؽؾَّْؿت بِِف ُسْػَقاُن ْب

َفا ِطـْ  ُف َيْؼَتِضل َأكَّ ا َيْؼَبُؾ الَبَدَل َقِديًؿا َطَؾك َهَذا: َوَهَذا ُكؾُّ  .َدُهْؿ مِؿَّ

ـَ َأنَّ َأْسَؿاءَ  َفنِنَّ  ِذي َطَؾْقِف َجَؿاِهقُر الُؿْسؾِِؿق . َقاُلقا: اهلل  الَّ ـَ ـْ تِْسَعٍة َوتِْسِعق
 -َأْكَثُر مِ

ـْ َأْحَصاَها» ُف:َقْقلُ  -َومِـُْفْؿ الخطابل  ـَ اْسًؿا َم ِف تِْسَعًة َوتِْسِعق التَّْؼقِقُد بِاْلَعَدِد َطائٌِد  «إنَّ لِؾَّ

 إَْسَؿاُء. الَؿْقُصقَفِة بَِلكََّفا ِهَل َهِذِه  َؿاءِ إَلك إَْس 

ـَ َلْقَسْت  «َمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجـَّةَ » الُجْؿَؾُة َوِهَل َقْقُلُف: َفَفِذهِ  ِصَػٌة لِؾتِّْسَعِة َوالتِّْسِعق

َـّ َمْقِضَعَفا الـَّْصُب  ،ُجْؿَؾًة ُمْبَتَدَأةً 
َٓ َيْخَتؾُِػ  ،ُؽقَن ُمْبَتَدَأةً َوَيُجقُز َأْن تَ  ،َوَلؽِ َواْلَؿْعـَك 



   

ـْ َأْحَصاَها َدَخَؾ الَجـََّة َكَؿا َيُؼقُل الَؼائُِؾ: إنَّ  :َوالتَّْؼِديرُ  ِف َأْسَؿاًء بَِؼْدِر َهَذا الَعَدِد َم َأنَّ لِؾَّ

َفالتَّْؼقِقُد بِاْلَعَدِد ُهَق فِل  ،َحجِّ َوَأْلَػ ِدْرَهٍؿ َأْطَدْدهتَا لِؾْ  ،لِل مِاَئَة ُغََلٍم َأْطَدْدهتْؿ لِْؾِعْتِؼ 

َػةِ  ُف َلْؿ َيُؼْؾ إنَّ َأْسَؿاءَ  ،الَؿْقُصقِف بَِفِذِه الصِّ اهلل  َٓ فِل َأْصِؾ اْستِْحَؼاقِِف لَِذلَِؽ الَعَدِد: َفنِكَّ

ِذي َرَواهُ   :ُؿْسـَدِ َأْحَؿد فِل ال تِْسَعٌة َوتِْسُعقَن. َقاَل: َوَيُدلُّ َطَؾك َذلَِؽ َقْقُلُف فِل الَحِديِث الَّ

ْؿته » ْقت بِِه َكْػَسك َأْو َأْكَزْلته فِي كَِتابِك َأْو َطؾَّ ي َأْسَلُلك بُِؽلِّ اْسٍم ُهَو َلك َسؿَّ ُفمَّ إكِّ الؾَّ

ـَْدك  .«َأَحًدا َمْن َخْؾِؼك َأْو اْسَتْلَثْرت بِِه فِي ِطْؾِم الَغْقِب ِط

ِف َأْسَؿاًء َفْقَق تِ  ـَ ُيْحِصقَفا بَ  ْسَعةٍ َفَفَذا َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ لِؾَّ . َوَأْيًضا ْعُض الُؿْممِ َوتِْسِعق ـَ ـِق

ِه تِْسَعًة َوتِْسِعقَن » َفَؼْقُلُف:  ڈ ڎ ڎ﴿ َتْؼقِقُدُه بَِفَذا الَعَدِد بَِؿـِْزَلِة َقْقلف َتَعاَلك «إنَّ لِؾَّ

ا اْسَتَؼؾُّقُهْؿ َقاَل: ﴾ ڈ  .﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ َفَؾؿَّ

َّٓ ُهَق َأْوَلك: َوَذلَِؽ َأنَّ َهَذا َلْق َكاَن َقْد قِقَؾ ُمـَْػِرًدا َلْؿ ُيِػْد َفلَ  َٓ َيْعَؾَؿ َأْسَؿاَءُه إ ْن 

َػِة َوالـَِّزاُع فِقِف َمْشُفقرٌ  َّٓ بَِؿْػُفقِم الَعَدِد الَِّذي ُهَق ُدوَن َمْػُفقِم الصِّ َوإِْن َكاَن  ،الـَّْػَل إ

ْكِر الُؿْخَتاُر ِطـَْدَكا  ْختَِصاَص  ُيِػقدُ  –َبْعَد قِقَاِم الُؿْؼتَِضل لِْؾُعُؿقِم  -َأنَّ التَّْخِصقَص بِالذِّ
ِ
 آ

ـْ  الُعُدوَل  َفنِنَّ  :بِاْلُحْؽؿِ  ـْ  َلؿْ  إنْ  التَّْخِصقصِ  إَلك التَّْعِؿقؿِ  ُوُجقِب  َط ْختَِصاصِ  َيُؽ
ِ
 لَِل

َّٓ  ،بِاْلُحْؽؿِ  ِه تِْسَعًة  إنَّ » لَِؽ ُمْؿَتـٌِع. َفَؼْقُلُف: ُمَعاِرٍض َوذَ بََِل  َتَضكلِْؾُؿؼْ  َتْرًكا َكانَ  َوإِ لِؾَّ

ُد َغقُْر الَحْصِر.  «َوتِْسِعقَن 
 َقْد َيُؽقُن لِؾتَّْحِصقِؾ بَِفَذا الَعَدِد َفَقائِ

ُف َلْق َذَكَر َهِذِه الُجْؿَؾَة ُمـَْػِرَدًة َوَأْتَبَعَفا و)مِـَْفا( َذَكَر َأنَّ إْحَصاَءَها ُيقِرُث الجَ  ـََّة: َفنِكَّ

تَِّصاُل 
ِ
َْصُؾ فِل الَؽََلِم آ ْٕ ْكِػَصاِل َفَتُؽقُن  ،بَِفِذِه ُمـَْػِرَدًة َلَؽاَن َحَسـًا: َفَؽْقَػ َوا

ِ
َوَطَدُم آ

قًَّة. 
َٓ اْبتَِدائِ ْرصِقَُّة ِصَػًة:   الُجْؿَؾُة الشَّ

ـْ َفَفذَ  اِجُح فِل الَعَربِقَِّة َمَع َما َذَكَر مِ لِقِؾ. َولَِفَذا َقاَل: ا ُهَق الرَّ ُه ِوْتٌر ُيِحب  » الدَّ إكَّ

ْحَصاِء: َأْي ُيِحبُّ  «الِوْتَر  ٌؼ بِاإْلِ ُف ُمَتَعؾِّ ـْ َأْسَؿائِِف  َوَمَحبَّتُُف لَِذلَِؽ َتُدلُّ َطَؾك َأكَّ
َأْن ُيْحَصك مِ

ـَ َأْن َيُؽقَن إْحَصاُء تِْسَعٍة اهلل  َهَذا الَعَدُد: َوإَِذا َكاَكْت َأْسَؿاءُ  ـَ َأْمَؽ ـْ تِْسَعٍة َوتِْسِعق
َأْكَثَر مِ



 

    

 َٓ ُف َقْقل َهُم ـَ اْسًؿا ُيقِرُث الَجـََّة ُمْطَؾًؼا َطَؾك َسبِقِؾ الَبَدِل: َفَفَذا ُيَقجِّ ِء َوإِْن َكاَن َوتِْسِعق

ـَ  َّٓ تِْسَعًة َوتِْسِعق ـْ َيُؼقُل: َلْقَس إ ِء َم َٓ ـْ َهُم
ـْ الـَّاِس َيْجَعُؾَفا َأْسَؿاًء ُمَعقَّـًَة: ُثؿَّ مِ

 َكثِقٌر مِ

ـِ َحْزٍم َوَصائَِػةٍ   .اْسًؿا َفَؼْط َوُهَق َقْقُل اْب

َْكَثُروَن مِـُْفْؿ َيُؼقُلقَن: َوإِْن َكاَكْت َأْسَؿا ْٕ ـْ اهلل  ءُ َوا َـّ الَؿْقُطقَد بِاْلَجـَِّة لَِؿ
َأْكَثَر: َلؽِ

ـْ َكََلِم الـَّبِلِّ  ؾِّ َوبِؽُ  ،َأْحَصاَها ِهَل ُمَعقَّـَةٌ 
َػاِق َأْهِؾ الَؿْعِرَفِة   َحاٍل: َفَتْعقِقـَُفا َلْقَس مِ بِاتِّ

ـْ ذَ 
َؾِػ َأْكَقاٌع: مِ ـْ السَّ ـْ ُرِوَي فِل َذلَِؽ َط

. َومِـَْفا َغقُْر بَِحِديثِِف: َوَلؽِ لَِؽ َما َذَكَرُه التِّْرمِِذيُّ

 هَذلَِؽ.ا

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:8/96)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ِذي ُيْذَكُر فِقِف الُؿـْ  َواْلَحِديُث  ِذي فِل َطَدِد إَْسَؿاِء الُحْسـَك الَّ  َتِؼُؿ َفُذكَِر فِل ِسَقاقِفِ الَّ

ُءوُف اُب الالَبر  التَّوَّ » َتِؼُم الَعُػو  الرَّ ـْ ـْ َكََلِم  «ُؿ
َلْقَس ُهَق ِطـَْد َأْهِؾ الَؿْعِرَفِة بِاْلَحِديِث مِ

ـِ   الـَّبِلِّ  ـْ َسِعقِد ْب ـُ ُمْسؾٍِؿ َط ـْ َبْعِض ُشُققِخِف: َبْؾ َهَذا َذَكَرُه الَقلِقُد ْب َطْبِد الَعِزيِز َأْو َط

ـِ  ـْ َصِريِؼ الَقلِقِد ْب َّٓ التِّْرمِِذيُّ َرَواُه َط ـْ َأْهِؾ الُؽُتِب الَؿْشُفقَرِة إ
َولَِفَذا َلْؿ َيْرِوِه َأَحٌد مِ

ـْ َكََلِم بِاْختََِلِف فِل إَْسَؿاِء َوفِل َتْرتِقبَِفا: يُ  ُرهُ ُمْسؾٍِؿ بِِسَقاِق َوَرَواُه َغقْ 
ُف َلْقَس مِ ـُ َأكَّ َبقِّ

 . الـَّبِلِّ 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  ـْ َرَوى َهَذا الَحِديَث َط ُر َم

ـْ إَْطَرِج  ،َوَسائِ َكادِ  ،ُثؿَّ َط ـْ َأبِل الزِّ ُثؿَّ َط

ِه تِْسَعًة َو »  َذَكُروا َقْقَلفُ  ْؾ َلْؿ َيْذُكُروا َأْطَقاَن إَْسَؿاِء: بَ  ِعقَن اْسًَم ِماَئٌة تِْس إنَّ لِؾَّ

 َّٓ  .«ةَ َواِحًدا َمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجـَّ  إ

ِحقِح َكاْلُبَخاِريِّ َوُمْسؾٍِؿ وَ  ـْ ُرِوَي َطَدُد  .َغْقِرِهَؿاَوَهَؽَذا َأْخَرَجُف َأْهُؾ الصَّ
َوَلؽِ

ـْ َصِريٍؼ ُأْخ 
ـُ َماَجف  َرىإَْسَؿاِء مِ ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َوَرَواُه اْب ـِ ِسقِريـ َط ِد ْب ـْ َحِديِث ُمَحؿَّ

مِ

ـْ َكََلِم الـَّبِلِّ  َوإِْسـَاُدُه َضِعقٌػ َيْعَؾُؿ َأْهُؾ الَحِديِث َأكَّفُ 
دِ َوَلْقَس فِل َطدَ   َلْقَس مِ



   

ـْ الـَّبِلِّ  َّٓ َهَذاِن الَحدِ   إَْسَؿاِء الُحْسـَك َط ـْ َصِريِؼ َأبِل  يَثانِ إ
كََِلُهَؿا َمْرِوي  مِ

 (.22/481واكظر أيًضا ) هُهَرْيَرَة َوَهَذا َمْبُسقٌط فِل َمْقِضِعِف.ا

 (:2677) شسح وطمي يف ٔقاه اإلواً الٍٕٔٙ 

َْسَؿائِِف ُسْبَحاكف َوَتَعاَلك، َواتََّػَؼ الُعَؾَؿاء َطَؾك َأنَّ هَ 
ِ
َذا الَحِديث َلْقَس فِقِف َحْصر ٕ

، َوإِكََّؿا َمْؼُصقد الَحِديث َأنَّ  ـَ ُف َلْقَس َلُف َأْسَؿاء َغْقر َهِذِه التِّْسَعة َوالتِّْسِعق َفَؾْقَس َمْعـَاُه: َأكَّ

ـْ َأْحَصاَها َدَخَؾ الَجـَّ  ـَ َم ـْ ُدُخقل الَجـَّة َهِذِه التِّْسَعة َوالتِّْسِعق ة، َفاْلُؿَراد اإِلْخَبار َط

َٓ اإِلْخَبار بَِحْصِر إَْسَؿاء، َولَِفذَ  َأْسَللك بُِؽلِّ »ا َجاَء فِل الَحِديث أَخر: بِنِْحَصائَِفا 

ْقت بِِه َكْػسك َأْو اِْسَتْلَثْرت ـْدك اِْسم َسؿَّ  ه.ا«بِِه فِي ِطْؾم الَغْقب ِط

 (:6409) الفتح يف قاه احلافظ ابَ حجس 

هؾ هق مرفقع أو مدرج يف الخبر مـ بعض  :واختؾف العؾَمء يف سرد إسَمء

اهلل تعاىل بؿا مل يرد  واستدلقا بف طىل جقاز تسؿقة ،الرواة، فؿشك كثقر مـفؿ طىل إول

 ا مـ هذه إسؿاء كذلؽ. يف الؼرآن بصقغة آسؿ، ٕن كثقرً 

ات طـف. وكؼؾف طبد العزيز وذهب آخرون إىل أن التعققـ مدرج لخؾق أكثر الرواي

طـ كثقر مـ العؾؿاء، قال الحاكؿ بعد تخريج الحديث مـ صريؼ صػقان بـ  لالـخشب

شرط الشقخقـ، ومل يخرجاه بسقاق إسؿاء  صالح طـ القلقد بـ مسؾؿ: صحقح طىل

وٓ أطؾؿ خَلفا طـد أهؾ  :الحسـك، والعؾة فقف طـدمها تػرد القلقد بـ مسؾؿ، قال

وطظ بـ طقاش  ،الحديث أن القلقد أوثؼ وأحػظ وأجؾ وأطؾؿ مـ بشر بـ شعقب

ا وأبا القؿان رووه طـ شعقب ا وطؾقً وغقرمها مـ أصحاب شعقب، يشقر إىل أن بشرً 

فرواية أبل القؿان طـد الؿصـػ، ورواية طظ طـد الـسائل،  :دون سقاق إسؿاءب

ورواية بشر طـد البقفؼل، ولقست العؾة طـد الشقخقـ تػرد القلقد فؼط بؾ آختَلف 

فقف وآضطراب وتدلقسف واحتؿال اإلدراج، قال البقفؼل: يحتؿؾ أن يؽقن التعققـ 



 

    

ولفذا وقع آختَلف الشديد بقـفؿا، ولفذا  وقع مـ بعض الرواة يف الطريؼقـ معا،

 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 

ت ذكر إسؿاء إٓ يف هذه الطريؼ وقد طـ أبل هريرة وٓ كعؾؿ يف شلء مـ الروايا

اكتفك. ومل  .روي بنسـاد أخر طـ أبل هريرة فقف ذكر إسؿاء ولقس لف إسـاد صحقح

وهق ثؼة طـ  ل،فؼل مـ صريؼ مقسك بـ أيقب الـصقبيـػرد بف صػقان فؼد أخرجف البق

طىل  الـؼض القلقد أيضا، وقد اختؾػ يف سـده طىل القلقد فلخرجف طثؿان الدارمل يف

طـ  ،طـ قتادة ،طـ القلقد فؼال: طـ خؾقد بـ دطؾج ،طـ هشام بـ طؿار لالؿريس

طـ أبل هريرة فذكره بدون التعققـ، قال القلقد وحدثـا سعقد بـ  ،محؿد بـ سقريـ

 هق اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق الرمحـ الرحقؿ طبد العزيز مثؾ ذلؽ وقال: كؾفا يف الؼرآن

 .وسرد إسؿاء

طـ القلقد بـ مسؾؿ  ،الشقخ ابـ حبان مـ رواية أبل طامر الؼرشلوأخرجف أبق 

طـ أبل  ،طـ إطرج ،طـ مقسك بـ طؼبة ،بسـد آخر فؼال: حدثـا زهقر بـ محؿد

لف إن أولفا أن تػتتح بَل إ :هريرة، قال زهقر: فبؾغـا أن غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ قال

 .اهلل وسرد إسؿاء إٓ

والحاكؿ مـ صريؼ طبد  ،وابـ أبل طاصؿ ،ماجفأخرجفا ابـ  :وهذه الطريؼ

 .لؽـ سرد إسؿاء أوٓ ،طـ زهقر بـ محؿد ،الؿؾؽ بـ محؿد الصـعاين

 .إلخ ..: اهلل القاحد الصؿد«من حػظفا دخل الجـة» :فؼال بعد ققلف

احد مـ أهؾ العؾؿ أن أولفا ثؿ قال بعد أن اكتفك العد: قال زهقر فبؾغـا طـ غقر و

يػتتح بَل إلف إٓ اهلل لف إسؿاء الحسـك. قؾت: والقلقد بـ مسؾؿ أوثؼ مـ طبد الؿؾؽ 



   

القلقد بـ محؿد الصـعاين، ورواية القلقد تشعر بلن التعققـ مدرج، وقد تؽرر يف رواية 

الؿؾؽ ووقع بدلفا يف رواية طبد  (إحد الصؿد الفادي)طـ زهقر ثَلثة أسؿاء وهل 

القايل )وطـد طبد الؿؾؽ  (القايل الرشقد)وطـد القلقد أيضا:  (الؿؼسط الؼادر القايل)

واتػؼا يف  (،الػاصر الؼاهر)وطـد طبد الؿؾؽ  (لعادل الؿـقر)ا وطـد القلقد (الراشد

 البؼقة. 

وطؾقفا طقل غالب  ،وهل أقرب الطرق إىل الصحة ،وأما رواية القلقد طـ شعقب

 :فسقاقفا طـد الترمذي :الحسـك مـ شرح إسؿاء

َّٓ ُهقَ ) َٓ إَِلَف إِ ُف الَِّذي  ـُ  ،ُهَق الؾَّ ْحَؿ ِحقؿُ  ،الرَّ وُس  ،اْلَؿؾُِؽ  ،الرَّ ََلمُ  ،اْلُؼدُّ  ،السَّ

ـُ  ـُ  ،اْلُؿْممِ رُ  ،الباريء ،اْلَخالِؼ ،الؿتؽبر ،اْلَجبَّار ،اْلَعِزيز ،اْلُؿَفْقِؿ ارُ  ،اْلُؿَصقِّ  ،اْلَغػَّ

ارُ  اُب  ،اْلَؼفَّ اُق  ،اْلَقهَّ زَّ افِعُ  ،اْلَخافُِض  ،اْلبَاِسطُ  ،اْلَؼابُِض  ،اْلَعؾِقؿُ  ،اْلَػتَّاُح  ،الرَّ  ،اْلُؿِعزُّ  ،الرَّ

ِؿقعُ  ،اْلُؿِذلُّ   ،اْلَغُػقرُ  ،اْلَعظِقؿُ  ،اْلَحؾِقؿُ  ،اْلَخبِقرُ  ،الؾَّطِقُػ  ،اْلَعْدُل  ،اْلَحَؽؿُ  ،اْلَبِصقرُ  ،السَّ

ُؽقرُ  قِقُب  ،اْلَؽِريؿُ  ،اْلَجؾِقُؾ  ،اْلَحِسقُب  ،اْلُؿِؼقُت  ،اْلَحِػقظُ  ،َؽبِقرُ الْ  ،اْلَعؾِلُّ  ،الشَّ  ،الرَّ

ِفقدُ  ،اْلَباِطُث  ،اْلَؿِجقدُ  ،اْلَقُدودُ  ،اْلَحؽِقؿُ  ،اْلَقاِسعُ  ،اْلُؿِجقُب   ،اْلَقكِقُؾ  ،اْلَحؼُّ  ،الشَّ

ـُ  ،اْلَؼِقيُّ   ،اْلُؿِؿقُت  ،اْلُؿْحقِل ،دُ اْلُؿِعق ،الؿبديء ،الؿحصل ،الحؿقد ،اْلَقلِّل  ،اْلَؿتِق

َؿدُ  ،اْلَقاِحدُ  ،اْلَؿاِجدُ  ،اْلَقاِجدُ  ،اْلَؼقُّقمُ  ،اْلَحلُّ  مُ  ،اْلُؿْؼَتِدرُ  ،اْلَؼاِدرُ  ،الصَّ رُ  ،اْلُؿَؼدِّ  ،اْلُؿَمخِّ

ُل  َوَّ ْٕ ِخرُ  ،ا ْٔ ـُ  ،الظَّاِهرُ  ،ا اُب  ،اْلَبرُّ  ،اْلُؿَتَعالِل ،اْلَقالِل ،اْلبَاصِ  ،اْلَعُػقُّ  ،ِؼؿُ اْلُؿـْتَ  ،التَّقَّ

ُءوُف  ْكَرامِ  ،ُذو اْلَجََللِ  ،اْلُؿْؾِؽ  ،َمالُِؽ  ،الرَّ  ،اْلُؿْغـِل ،اْلَغـِلُّ  ،اْلَجامِعُ  ،اْلُؿْؼِسطُ  ،َواإْلِ

ارُّ  ،اْلَؿاكِعُ  ِشقدُ  ،اْلَقاِرُث  ،اْلَباقِل ،اْلَبِديعُ  ،اْلَفاِدي ،الـُّقرُ  ،الـَّافِعُ  ،الضَّ ُبقرُ  ،الرَّ  (.الصَّ

َبَراكِلُّ َوَقْد أَ  َمْشِؼلِّ  ،ْخَرَجُف الطَّ ـْ َأبِل ُزْرَطَة الدِّ ـِ َصالٍِح  ،َط ـْ َصْػَقاَن ْب َفَخاَلَػ  ،َط

ِة َأْسَؿاَء َفَؼاَل  ائِؿُ  ،اْلَؼائِؿُ ) :فِل ِطدَّ بدل  (الشديد)و (الباسط ،اْلَؼابُِض )َبَدَل  (الدَّ

ـِ  ،اْلُؿِحقطُ  ،طىلإ)و (الرشقد) ي  (.اْلَحؽِقؿ ،اْلَؿِجقدُ  ،اْلَقُدودُ )َبَدَل  (َمالُِؽ َيْقِم الدِّ



 

    

ـْ َصْػَقانَ اَوَوقع ِطـْد  ـِ ُسْػَقاَن َط ـِ ْب ـِ اْلَحَس  (اْلَؿاكِع)بدل  (الرافع) :بـ ِحبَّاَن َط

َْسَؿاء بـ ُخَزْيَؿةَ اَصِحقح  َوَوقع فِل ْٕ َقاَل : فِل ِرَواَيِة َصْػَقاَن َأْيًضا ُمَخاَلَػٌة فِل بعض ا

قِقب)بدل  (الؼريب)و (اْلَحؽِقؿ)بدل  (اْلَحاكِؿ)  (اْلَقالِل)بدل  (اْلؿقىل)وَ  (الرَّ

 (.اْلُؿغـِل)بدل  (إحد)و

ـِ َأيُّقَب  بـاو ،َوَوقع فِل ِرَواَية اْلَبْقَفِؼّل  ـْ َصِريِؼ ُمقَسك ْب
ـِ اْلَقلِقِد  ،َمـَْدْه مِ َط

َثِة َبَدَل  (اْلُؿِغقُث )   .بِاْلَؼاِف َواْلُؿَثـَّاةِ  (ِؼقُت اْلؿُ )بِاْلُؿْعَجَؿِة َواْلُؿَثؾَّ

ـَ اْسًؿا َفَؾْقَس فِل ِرَواَيِة  ـَ ِرَواَيِة ُزَهقٍْر َوَصْػَقاَن اْلُؿَخاَلَػُة فِل َثََلَثٍة َوِطْشِري َوَوَقَع َبْق

ارُ  ،اْلَػتَّاُح )ُزَهْقٍر   ،ِدرُ اْلُؿْؼتَ  ،اْلُؿْحِصل ،اْلَجؾِقُؾ  ،اْلَحِسقُب  ،اْلَعْدُل  ،اْلَحَؽؿُ  ،اْلَؼفَّ

مُ  رُ  ،اْلُؿَؼدِّ بُقرُ  ،الـَّافِعُ  ،اْلُؿْغـِل ،اْلُؿـَْتِؼؿُ  ،اْلَبرُّ  ،اْلُؿَمخِّ ارُ  ،اْلَبِديعُ  ،الصَّ  ،اْلَحِػقظُ  ،اْلَغػَّ

ََحدُ  ،اْلَقاِسعُ  ،اْلَؽبِقرُ  ْٕ ْكَرامِ  ،اْلُؿْؾِؽ  ،َمالُِؽ  ،ا بُّ )َوَذَكَر َبَدَلَفا  (ُذو اْلَجََلِل َواإْلِ  ،الرَّ

َدةِ  ،اْلَؼاِهرُ  ،اْلَؽافِل ،دُ اْلَػرْ  ـُ بِاْلُؿَقحَّ اِدُق  ،اْلُؿبِق الِ  ،اْلَبادِي ،اْلَجِؿقُؾ  ،الصَّ  ،اْلَؼِديؿُ  ،بِالدَّ

اءِ  ِديدُ  ،اْلُبْرَهانُ  ،اْلَقفِلُّ  ،اْلَبارُّ بَِتْشِديِد الرَّ  ،اْلَعاِدُل  ،اْلَحافِظُ  ،اْلَقاقِل بِاْلَؼاِف اْلَؼِديرُ  ،الشَّ

ََحدُ  ،َعالِؿُ الْ  ،اْلُؿْعطِل ْٕ ََبدُ  ،ا ْٕ ةِ  ،اْلِقْترُ  ،ا  (.ُذو اْلُؼقَّ

ـِ اْختََِلٌف آَخرُ  ـِ اْلُحِصق ا فِل ِرَواَيِة  :َوَوَقَع فِل ِرَواَيِة َطْبِد اْلَعِزيِز ْب َفَسَؼَط فِقَفا مِؿَّ

ـَ 
ارُ )َصْػَقاَن مِ ءِ  (اْلَؼفَّ َٓ  :َوَسَؼَط مِـَْفا َأْيًضا ،إَِلك َتَؿاِم َخْؿَسَة َطَشَر اْسًؿا َطَؾك اْلَق

افِعُ  ،اْلَخافُِض  ،اْلَباِسطُ  ،اْلَؼابُِض  ،اْلَؿاِجدُ  ،اْلَحؾِقؿُ  ،اْلَؼِقيُّ )  ،اْلُؿِذلُّ  ،اْلُؿِعزُّ  ،الرَّ

ارُّ  ،اْلَجامِعُ  ،اْلُؿْؼِسطُ  بُّ  ،اْلَقالِل ،الـَّافِعُ  ،الضَّ ـِ  (الرَّ ا فِل ِرَواَيِة ُمقَسك ْب َفَقَقَع فِقَفا مِؿَّ

ءِ ُطؼْ  َٓ  .َبَة اْلَؿْذُكقَرِة آكًِػا َثَؿاكَِقَة َطَشَر اْسًؿا َطَؾك اْلَق

فِقعُ  ،اْلَؼاِدرُ  ،اْلُؿِحقطُ  ،اْلَؽِػقُؾ  ،اْلَجؾِقُؾ  ،اْلَؿـَّانُ  ،اْلَحـَّانُ )َأْيًضا  :َوفِقَفا اكِرُ  ،الرَّ  ،الشَّ

َْكَرمُ  ْٕ ُق  ،اْلَػاصِرُ  ،ا َدةِ اْلُؿثِقُب بِاْلؿُ  ،اْلَػاتُِح  ،اْلَخَلَّ َثِة ُثؿَّ اْلُؿَقحَّ مُ  ،َثؾَّ  ،اْلَؿْقَلك ،اْلَعَلَّ

َلفُ  ،ُذو اْلَػْضؾِ  ،ُذو اْلَؿَعاِرِج  ،ُذو الطَّْقلِ  ،الـَِّصقرُ  َدةِ  اْلُؿَدبِّرُ  ،اإْلِ  .(بَِتْشِديِد اْلُؿَقحَّ



   

ـِ َش  :َقاَل اْلَحاكِؿُ  ـِ اْلُحَصْق ـْ إِكََّؿا َأْخَرْجُت ِرَواَيَة َطْبِد اْلَعِزيِز ْب اِهًدا لِِرَواَيِة اْلَقلِقِد َط

تِل َزاَدَها َطَؾك اْلَقلِقِد ُكؾَُّفا فِل اْلُؼْرآِن َكَذا َقاَل َوَلْقَس َكَذلَِؽ  َْسَؿاَء الَّ ْٕ َنَّ ا
ِ
َوإِكََّؿا  ،ُشْعَبَة ٕ

َٓ َأنَّ َجِؿقَعَفا َوَرَد فِقِف بُِصق ـَ التََّؽؾُِّػ 
ـَ اْلُؼْرآِن بَِضْرٍب مِ

َْسَؿاءِ ُتْمَخُذ مِ ْٕ   .َرِة ا

ـَ اْلُعَؾَؿاِء ُطـَِل بَِطَؾِب 
َٓ َأْطِرُف َأَحًدا مِ َْسَؿاِء َلُف  ْٕ َوَقْد َقاَل اْلَغَزالِلُّ فِل َشْرِح ا

ُف َقاَل َصحَّ  ـُ َحْزٍم َفنِكَّ اِظ اْلَؿْغِرِب ُيَؼاُل َلُف َطؾِلُّ ْب ـْ ُحػَّ
َأْسَؿاٍء َوَجْؿِعَفا ِسَقى َرُجٍؾ مِ

ـَ اْسًؿا َيْشَتِؿُؾ َطَؾْقَفاِطـِْدي قَ  ـْ َثَؿاكِق
َْخَباِر َفْؾُتْطَؾِب اهلل  كَِتاُب  ِريٌب مِ ْٕ ـَ ا

َحاُح مِ َوالصِّ

ِحقَحةِ  َْخَباِر الصَّ ْٕ ـَ ا
 .اْلَبِؼقَُّة مِ

ِذي َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ أَ  :َقاَل اْلَغَزالِلُّ  ْو َبَؾَغُف َوَأُضـُُّف َلْؿ َيْبُؾْغُف اْلَحِديَث َيْعـِل الَّ

 .َفاْسَتْضَعَػ إِْسـَاَدهُ 

ُف َذَكَر َكْحَق َذلَِؽ فِل اْلُؿَحؾَّك ُثؿَّ َقاَل  :ُقْلُت ََحاِديُث  :الثَّاكِل ُهَق ُمَراُدُه َفنِكَّ ْٕ َوا

َٓ َيِصحُّ َشْلٌء مِـَْفا َأْصًَل َوَجِؿقُع َما َتَتبَّْعتُ  َْسَؿاِء َضِعقَػٌة  ْٕ ـَ اْلُؼْرآِن اْلَقاِرَدُة فِل َسْرِد ا
ُف مِ

ـَ 
َٓ َما ُيْمَخُذ مِ ْسِؿ 

ِ
ُف اْقَتَصَر َطَؾك َما َوَرَد فِقِف بُِصقَرِة آ َثَؿاكَِقٌة َوِستُّقَن اْسًؿا َفنِكَّ

ـْ َقْقلف َتَعاَلك 
ْشتَِؼاِق َكاْلَباقِل مِ

ِ
ـْ  ﴾ ڎ ڌ ڌ﴿آ

َٓ َما َوَرَد ُمَضاًفا َكاْلَبِديِع مِ َو

 .﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿َقْقلِِف َتَعاَلك 

طقـ  َلْؿ َيْثُبْت َأنَّ الـَّبِلَّ  :َفَؼاَل الَداُوِديُّ  ،َوَقِد اْسَتْضَعَػ اْلَحِديَث َأْيًضا َجَؿاَطةٌ 

َْسَؿاء اْلَؿْذُكقَرة َوَقاَل  ْٕ َْسَؿاُء َتْؽِؿَؾَة اْلَحِديِث  :بـ اْلَعَربِلِّ اا ْٕ ُيْحَتَؿُؾ َأْن َتُؽقَن ا

َواةِ  َوُيْحَتَؿُؾ َأنْ ، اْلَؿْرُفقعِ  ـْ َجْؿِع َبْعِض الرُّ
َْضَفُر ِطـِْدي ،َتُؽقَن مِ ْٕ  .َوُهَق ا

ـَ 
َْسَؿاِء َلْقَس َمْرُفقًطا َفَؼِد اْطَتـَك َجَؿاَطٌة بَِتَتبُِّعَفا مِ ْٕ َر ُرْجَحاُن َأنَّ َسْرَد ا َوإَِذا َتَؼرَّ

ـْ َغْقِر َتْؼقِقٍد بَِعَددٍ 
 الؿراد باختصار ه.ااْلُؼْرآِن مِ



 

    

 .«َٔ أحصاٖا دخٌ اجل١ٓ»عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ:  َع٢ٓ قٛي٘

 (: 2677) شسح وطمي يف اإلواً الٍٕٔٙ  قاه

ا َقْقلف  َراد بِنِْحَصائَِفا، َفَؼاَل َفاْخَتَؾُػقا فِل الؿُ ، «َمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجـَّة»: َوَأمَّ

ُف َجاَء ُمَػسَّ  َكَّ
ِ
: َمْعـَاُه: َحِػَظَفا، َوَهَذا ُهَق إَْضَفر: ٕ ـَ ِؼق ـْ الُؿَحؼِّ

ًرا فِل الُبَخاِرّي َوَغقْره مِ

ـْ َحِػَظَفا َواَية إُْخَرى )َم َطاء بَِفا، َوقِقَؾ: َأَصاَقفَ الرِّ َها فِل الدُّ ا َأْي: ( َوقِقَؾ: َأْحَصاَها: َطدَّ

َق بَِؿَعاكِقَفا، َوقِقَؾ: َمْعـَاُه:  َأْحَسـ الُؿَراَطاة َلَفا، َواْلُؿَحاَفَظة َطَؾك َما َتْؼَتِضقف، َوَصدَّ

َٓ َيْؼَتِضل َطَؿًَل، َوَقاَل َبْعضفْؿ: الُؿَراد  يَؿان بَِفا  الَعَؿؾ بَِفا َوالطَّاَطة بُِؽؾِّ اِْسؿَفا، َواإْلِ

ل.االُؼْرآن َوتََِلَوت ْػظحِ  ِحقح إَوَّ ُف ُمْسَتْقٍف َلَفا، َوُهَق َضِعقػ َوالصَّ َكَّ
ِ
 هف ُكّؾف، ٕ

 (:1/164) بداٟع الفٕاٟدَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

وهذا هق قطب  ،بقان مراتب إحصاء أسؿائف التل مـ أحصاها دخؾ الجـة

  :ومدار الـجاة والػَلح ،السعادة

وطددها. الؿرتبة الثاكقة: ففؿ معاكقفا ومدلقلفا. الؿرتبة إوىل: إحصاء ألػاضفا  

 :إظراف] ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿الؿرتبة الثالثة: دطاؤه هبا. كؿا قال تعاىل 
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َل ف ،وكذلؽ ٓ يسلل إٓ هبا ،وصػاتف العىل ،فَل يثـك طؾقف إٓ بلسؿائف الحسـك

أو يا ذات اغػر يل وارمحـل بؾ يسلل يف كؾ مطؾقب باسؿ  ،أو يا شلء ،يؼال يا مقجقد

 هيؽقن مؼتضقا لذلؽ الؿطؾقب فقؽقن السائؾ متقسَل إلقف بذلؽ آسؿ.ا



   

 : َا ٖٛ اضِ اهلل األعظِ؟(2)َطأي١

 (:6410) فتح البازٙ يف قاه احلافظ ابَ حجس 

 َ ْٕ ْسِؿ ا
ِ
ـَ َوإِْذ َقْد َجَرى ِذْكُر آ

ْلَؿاُم بَِشْلٍء مِ ْطَظِؿ فِل َهِذِه اْلَؿَباِحِث َفْؾَقَؼِع اإْلِ

َْشَعِريِّ َوَجَؿاَطٌة  ،اْلَؽََلِم َطَؾْقفِ  ْٕ ـِ ا َبِريِّ َوَأبِل اْلَحَس َوَقْد َأْكَؽَرُه َقْقٌم َكَلبِل َجْعَػٍر الطَّ

ـِ ِحبَّاَن َواْلَؼاِضل َأبِل َبؽْ  كِلِّ َفَؼاُلقاَبْعَدُهَؿا َكَلبِل َحاتِِؿ ْب َٓ َيُجقُز َتْػِضقُؾ  :ٍر اْلَباقَِلَّ

َْسَؿاِء َطَؾك َبْعضٍ  ْٕ َأْن ُتَعاَد ُسقَرٌة َوَكَسَب َذلَِؽ َبْعُضُفْؿ لَِؿالٍِؽ لَِؽَراِهَقتِِف  ،َبْعُض ا

َـّ َأنَّ َبْعَض اْلُؼْرآِن َأْفَض  َأوْ  َقِر لَِئَلَّ ُيَظ ـَ السُّ
ُد ُدوَن َغْقِرَها مِ ـْ َبْعٍض َفُقْمِذُن َذلَِؽ ُتَردَّ

ُؾ مِ

َْفَضؾِ  ْٕ ـِ ا ـْ َذلَِؽ َطَؾك َأنَّ اْلُؿَراَد  ،بِاْطتَِؼاِد ُكْؼَصاِن اْلَؿْػُضقِل َط
َوَحَؿُؾقا َما َوَرَد مِ

َْطَظِؿ اْلَعظِقؿُ  ْٕ  .ُكؾََّفا َطظِقَؿةٌ اهلل  َوَأنَّ َأْسَؿاءَ  ،بِا

بَِريِّ  َْطَظؿِ اْخ  :َوِطَباَرُة َأبِل َجْعَػٍر الطَّ ْٕ ْسِؿ ا
ِ
ـِ آ َثاُر فِل َتْعقِق ْٔ َوالَِّذي  ،َتَؾَػِت ا

َْقَقاَل ُكؾََّفا َصِحقَحةٌ  ْٕ َْطَظؿُ  :ِطـِْدي َأنَّ ا ْٕ ْسُؿ ا
ِ
َٓ َشْلَء  ،إِْذ َلْؿ َيِرْد فِل َخبٍَر مِـَْفا َأكَُّف آ َو

ُف َيُؼقُل  :َأْطَظُؿ مِـْفُ  ـْ َأْسَؿائِ  :َفَؽَلكَّ
َفَقْرِجُع  ِف َتَعاَلك َيُجقُز َوْصُػُف بَِؽْقكِِف َأْطَظؿَ ُكؾُّ اْسٍؿ مِ

مَ   .إَِلك َمْعـًك َطظِقٍؿ َكَؿا َتَؼدَّ

َ  :بـ ِحبَّانَ اَوَقاَل  ْٕ َْطَظِؿقَُّة اْلَقاِرَدُة فِل ا ْٕ اِطل ا ْخَباِر إِكََّؿا ُيَراُد بَِفا َمِزيُد َثَقاٍب الدَّ

 .َواْلُؿَراُد بِِف َمِزيُد َثَقاِب الؼاريء ،بَِذلَِؽ َكَؿا ُأْصؾَِؼ َذلَِؽ فِل اْلُؼْرآنِ 

ـْ َأْسَؿاءِ  :َوقِقَؾ 
َْطَظِؿ ُكؾُّ اْسٍؿ مِ ْٕ ْسِؿ ا

ِ
َتْغِرًقا َتَعاَلك َدَطا اْلَعْبُد بِِف ُمْس اهلل  اْلُؿَراُد بِآ

َٓ َيُؽقُن فِل فِْؽِرِه َحاَلَتئٍِذ َغقْرُ  ـْ َتَلتَّك َلُف َذلَِؽ اْسُتِجقَب َلُف َوُكِؼَؾ  :َتَعاَلكاهلل  بَِحْقُث  َفنِنَّ َم

ادِِق  ـْ َجْعَػٍر الصَّ ـْ َغْقِرِهَؿا ،َمْعـَك َهَذا َط ـِ اْلُجـَْقِد َوَط  .َوَط

ُف تَ  :َوَقاَل آَخُرونَ  َْطَظؿِ اْسَتْلَثَر الؾَّ ْٕ ْسِؿ ا
ِ
ـْ  ،َعاَلك بِِعْؾِؿ آ

َوَلْؿ ُيْطؾِْع َطَؾْقِف َأَحًدا مِ

 .َخْؾِؼفِ 



 

    

َِ ِْ ِو ِٗ ََٔقِفُت َعَم ُٛ َوا  َُٔدِىَم َٔاِضَطَسُبٕا ِف٘ َذِلَك  ٍّا  َّ َُ ُوَع ُْ آَخُسٔ َذِلَك  ََٔأِثَبَت

ِٕال َٛ َعَصَس َق  :َأِزَبَع

ٍُاأَل َْطَظُؿ  :َّ ْٕ ْسُؿ ا
ِ
ـْ َبْعِض َأْهِؾ اْلَؽْشِػ كَ  (ُهَو )آ اِزيُّ َط جَّ َلُف َواْحتَ  ،َؼَؾُف اْلَػْخُر الرَّ

ـْ َأَراَد  ن يعبر َطـ َكََلم ُمعظؿ بَِحْضَرتِِف َلْؿ َيُؼْؾ َلُف َأْكَت ُقْؾَت َكَذا َوإِكََّؿا َيُؼقُل ُهَق أبَِلنَّ َم

ًبا َمَعفُ   .َيُؼقُل َتَلدُّ

هُ ) :ايجَّأْٞ ُف اْس  (الؾَّ َكَّ
ِ
َْسَؿاِء اْلُحْسـَك ،ٌؿ َلْؿ ُيْطَؾْؼ َطَؾك َغْقِرهِ ٕ ْٕ َْصُؾ فِل ا ْٕ ُف ا َكَّ

ِ
 ،َوٕ

ـْ َثؿَّ ُأِضقَػْت إَِلْقفِ 
 .َومِ

احلأٙ  َكَىا ِف٘ عظياالي يف االضي الدز املٍظَّ يف قاه الطٕٗط٘ 

(1/473 :) 

َثـَا الحسـ بـ م ـُ َأبِل َحاتٍِؿ فِل َتْػِسقِرِه: َحدَّ َثـَا َقاَل اْب حؿد بـ الصباح، َحدَّ

ُف َقاَل: اْسؿُ  ـْ جابر بـ زيد َأكَّ َثـِل َرُجٌؾ َط ـْ أبل رجاء، َحدَّ ـُ ُطَؾقََّة، َط اهلل  إِْسَؿاِطقُؾ اْب

َْطَظُؿ ُهَق  ْٕ ُف َيُؼقُل: (الؾَّفُ )ا  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿، َأَلْؿ َتْسَؿْع َأكَّ

 .[22]احلؼ:  ﴾ھ ھ ہ

ـُ َأبِل  ْكَقا فِل كَِتاِب َوَقاَل اْب َطاءِ  الدُّ ـِ  :الدُّ ـْ ُسْػَقاَن ْب َثـَا إسحاق بـ إسؿاطقؾ، َط َحدَّ

: اْسؿُ  ْعبِلُّ ـْ مسعر َقاَل: َقاَل الشَّ َْطَظُؿ: اهلل  ُطَقْقـََة، َط ْٕ  .(َيا الؾَّفُ )ا

، اإلسـاد إول ضعقػ: ٕن فقف رجًَل مبفًؿا، واإلسـاد الثاين صحقح قمت:

 .قؾ هق الطالؼاين، وهق ثؼةوإسحاق بـ إسؿاط

ِحقمُ ) :ايجَّأيُح ْحَؿُن الرَّ ُه الرَّ ـْ َطائَِشَة َأكََّفا اَما أخرجف  ،َوَلَعؾَّ ُمْسَتـََدهُ  (الؾَّ بـ َماَجْف َط

َْطَظؿَ  َسَلَلِت الـَّبِلَّ  ْٕ ْسَؿ ا
ِ
ُفمَّ إِكِّ » :َفَصؾَّْت َوَدَطْت  ،َفَؾْؿ َيْػَعْؾ  ،َأْن ُيَعؾَِّؿَفا آ ي الؾَّ

َفا َما  ـَى ُكؾِّ ِحقَم َوَأْدُطوَك بَِلْسََمئَِك اْلُحْس ْحَؿَن َوَأْدُطوَك الرَّ َه َوَأْدُطوَك الرَّ َأْدُطوَك الؾَّ



   

ـَْفا ُف  ،اْلَحِديَث  «...َوَما َلْم َأْطَؾمْ  ،َطؾِْؿَت ِم َْسََمِء الَّتِي » :َقاَل َلَفا َوفِقِف َأكَّ ْٕ ُه َلِػي ا إِكَّ

َٓ َيْخَػك ،َوَسـَُدُه َضِعقٌػ  :ُقْؾُت  «َدَطْوَت بَِفا ِل بِِف َكَظٌر  َٓ ْستِْد
ِ
 .َوفِل آ

احلأٙ  َكَىا ِف٘ األعظيالدز املٍظي يف االضي  يف قاه الطٕٗط٘ 
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ِل َما َأْخَرَجُف الحاكؿ فِل َٓ ْستِْد
ِ
َحفُ  اْلُؿْسَتْدَركِ  ُقْؾُت: َأْقَقى مِـُْف فِل آ  طـ َوَصحَّ

ـِ  اَن َسَلَل َرُسقَل ، أَ َطبَّاسٍ  اْب ـَ َطػَّ ـْ  اهلل  نَّ ُطْثَؿاَن ْب ، ﴾ھ ھ ھ ھ﴿َط

ـَُه َوَبْقَن اْسمِ اهلل  ُهَو اْسٌم ِمْن َأْسََمءِ »َفَؼاَل:  َّٓ َكََم َبْقَن َسَوادِ اهلل  َتَعاَلى، َوَما َبْق َْكَبرِ إِ ْٕ ا

ـِ َطبَّاٍس  ل،لؾديؾؿ ُمْسـَِد اْلِػْرَدْوسِ  ، َوفِل«اْلَعْقِن َوَبَقاِضَفا ِمَن اْلُؼْرِب  ـْ َحِديِث اْب
مِ

َْطَظُم فِي ِستِّ آَياٍت ِمْن آِخرِ ُسوَرِة اْلَحْشرِ  اهلل اْسمُ »َمْرُفقًطا:  ْٕ  . «ا

ِحقُم اْلَحي  اْلَؼق ومُ ) :ايسَّأبُع ْحَؿُن الرَّ ـْ َحِديِث أَ  (الرَّ
ْسَؿاَء بِـِْت لَِؿا َأْخَرَج التِّْرمِِذيُّ مِ

َيَتْقنِ اهلل  اْسمُ » :َقاَل  َيِزيَد َأنَّ الـَّبِلَّ  ْٔ َْطَظُم فِي َهاَتْقِن ا ْٕ  ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ :ا

َأْخَرَجُف  «﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿َوَفاتَِحُة ُسوَرِة آِل ِطْؿَراَن  ﴾ حب جب يئ

ـَُف التِّْرمِِذيُّ  لَّ َوَحسَّ
َّٓ الـََّسائِ ـِ إِ ـَ ـِ . َأْصَحاُب السُّ ـْ ِرَواَيِة َشْفِر ْب

ُف مِ َكَّ
ِ
َوفِقِف َكَظٌر ٕ

 .َحْقَشٍب 

َُٔظ ـْ َحِديِث َأبِل ُأَماَمةَ باج ْخرأ (اْلَحي  اْلَؼق ومُ ) :اِيَدا
َْطَظُم » :ـ َماَجْف مِ ْٕ ْسُم ا

ِ
آ

ـْ َأبِل أُ  «َوَصه ،َوآِل ِطْؿَرانَ  ،اْلَبَؼَرةِ  :فِي َثاَلِث ُسَورٍ  اِوي َط اْلَتَؿْستُُف  :َماَمةَ َقاَل اْلَؼاِسُؿ الرَّ

ُف اْلَحلُّ اْلَؼقُّقمُ  ـْ ِصَػاِت  .مِـَْفا َفَعَرْفُت َأكَّ
ِن مِ َّٓ اِزيُّ َواْحَتجَّ بَِلكَُّفَؿا َيُد اُه اْلَػْخُر الرَّ َوَققَّ

َلتِِفَؿا َٓ  .اْلَعَظَؿِة بالربقبقة َمآ َيُدلُّ َطَؾك َذلَِؽ َغْقِرِهَؿا َكَد

َْرضِ  ،اْلَؿـَّانُ  ،اْلَحـَّانُ ) :ايطَّأدُع ْٕ ََمَواِت َوا ْكَرامِ  ،َبِديُع السَّ  ،اْلَحي   ،ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِ

َوَرَد َذلَِؽ َمْجُؿقًطا فِل َحِديِث َأَكٍس ِطـَْد َأْحَؿَد َواْلَحاكِِؿ َوَأْصُؾُف ِطـَْد َأبِل َداُود  (اْلَؼق ومُ 

 .بـ ِحبَّانَ اَوالـََّسائِّل َوَصححُف 



 

    

ََمَواِت ) :ايطَّأبُع َْرضِ  َبِديُع السَّ ْٕ أخرجف َأُبق يعىل مـ  (كرامُذو اْلَجاَلِل واإل ،َوا

َف َأْن ُيِرَيـِل  :َوَأْثـَك َطَؾْقِف َقاَل  ،َطـ رجؾ مـ صل ،َصِريؼ الّسري بـ يحقك ُكـُْت َأْسَلُل الؾَّ

َْطَظؿَ  ْٕ ْسَؿ ا
ِ
 .َؿاءِ َفُلِريُتُف َمْؽُتقًبا فِل اْلَؽَقاكِِب فِل السَّ  :آ

ُٔ َٔ ْكَرامِ ) :ايجَّا ـِ َجَبٍؾ َقاَل اَأْخَرَج  (ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِ ـْ َحِديِث ُمَعاِذ ْب
 :لتِّْرمِِذي مِ

ْكَرامِ  َرُجًَل َيُؼقُل َيا الـَّبِلُّ  َسِؿعَ   «َفَسْل  ؛َقِد اْسُتِجقَب َلَك » :َفَؼاَل  .َذا اْلَجََلِل َواإْلِ

َنَّ فِل اْلَجََلَل إَِش 
ِ
َلِفقَِّة ٕ َػاِت اْلُؿْعَتَبَرِة فِل اإْلِ ُف َيْشَؿُؾ َجِؿقَع الصِّ اَرًة َواْحَتجَّ َلُف اْلَػْخُر بَِلكَّ

ُؾقِب  َضاَفاِت  ،إَِلك َجِؿقِع السُّ ْكَراِم إَِشاَرًة إَِلك َجِؿقِع اإْلِ  .َوفِل اإْلِ

احلأٙ َكَىا ِف٘  األعظمز املٍظي يف االضي الد يف قاه الطٕٗط٘ 
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ِذي إَِذا ُدِطَل بِِف  ْسُؿ الَّ
ِ
ـْ ُمَجاِهٍد َقاَل: آ ـُ َجِريٍر فِل َتْػِسقِر ُسقَرِة الـَّْؿِؾ َط َوَأْخَرَج اْب

ْكَرامِ   ها.َأَجاَب: َيا َذا اْلَجََلِل َواإْلِ

َّٓ ُهَو ) :ايتَّأضُع َٓ إَِلَه إِ ُه  َؿُد الَِّذي َلْم َيؾِْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُؽْن َلُه ُكُػًوا الؾَّ ََحُد الصَّ ْٕ ا

ـْ َحِديِث ُبَرْيَدةَ او فبـ ماجاَأْخَرَجُف َأُبق َداُود َوالتِّْرمِِذّي و (َأَحٌد 
 ،بـ ِحبَّاَن َواْلَحاكُِؿ مِ

ـْ َجِؿقِع َما َوَرَد فِ 
ـَُد مِ ـْ َحْقُث السَّ

 .ل َذلَِؽ َوُهَق َأْرَجُح مِ

ْرَداء (َربِّ َربِّ ) :اِيَعأغُس بـ َطبَّاٍس بَِؾْػِظ او ،َأْخَرَجُف اْلَحاكُِؿ مـ َحِديث أبل الدَّ

َْكَبُر اهلل  اْسمُ » ْٕ ْكَقااخرج أو .«َربِّ َربِّ  :ا ـْ َطائَِشةَ  ،بـ َأبِل الدُّ اَل اْلَعْبُد َيا َربِّ إَِذا قَ » :َط

ُه َتَعاَلى  .َوَمْقُققًفا ،َرَواُه َمْرُفقًطا «َلبَّْقَك َطْبِدي َسْل ُتْعَط  :َيا َربِّ َقاَل الؾَّ

َٟ َعَػ ـ ونِ ) :َساِيَحأد ـِ ُطبَْقٍد َرَفَعفُ  (َدْطَوُة ِذي ال ـْ َفَضاَلَة ْب لُّ َواْلَحاكُِؿ َط
 :َأْخَرَج الـََّسائِ

ـ وِن فِي بَْطِن اْلُحوِت » ـُْت ِمَن الظَّالِِؿقَن َلْم  :َدْطَوُة ِذي ال ي ُك َّٓ َأْكَت ُسْبَحاَكَك إِكِّ َٓ إَِلَه إِ

ُه َلهُ  َيْدُع بَِفا َرُجٌل ُمْسؾٌِم َقط   َّٓ اْسَتَجاَب الؾَّ  .«إِ



   

َٞ َعَػَس ْٔ ْسَؿ  :ايجَّا
ِ
َف َأْن ُيَعؾَِّؿُف آ ُف َسَلَل الؾَّ ـَ َأكَّ ـِ اْلَعابِِدي ـْ َزْي اِزيُّ َط َكَؼَؾ اْلَػْخُر الرَّ

َْطَظَؿ َفَرَأى فِل الـَّْقِم ُهَق  ْٕ َّٓ ُهَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعظِقمِ )ا َٓ إَِلَه إِ ُه الَِّذي  ُه الؾَّ ُه الؾَّ  (.الؾَّ

ـَىََمْ )ُهَق  :ايجَّأيَح َعَػَس َْسََمِء اْلُحْس ْٕ ا  ،(ِػي  فِي ا ُم َلؿَّ َشَة اْلُؿَتَؼدِّ
ُدُه َحِديُث َطائِ َوُيَميِّ

َْسَؿاءِ  ْٕ َْسَؿاِء اْلُحْسـَك ،َدَطْت بَِبْعِض ا ْٕ تِل  :َفَؼاَل َلَفا  ،َوبِا َْسَؿاِء الَّ ْٕ ُف َلِػل ا إِكَّ

 .َدَطْقِت بَِفا

 .ؼؾف ِطَقاضكَ  (كؾؿة التَّْوِحقد) :ايسَّأبَع عػس

(، تػسقر 2/21) التقحقد ٓبـ مـده (،18/311)َمْجُؿقع اْلَػَتاَوى  اكظر:

 (.1/182الؼرصبل )

ٚمل ٜصٍ اهلل عص ٚدٌ ٜتط٢ُ بأمسا٥٘  ,: أمسا٤ اهلل ٚصفات٘ يٝطت خمًٛق١(2) َطأي١
 ٜٚتصف بصفات٘ أشال.

 (:276ص) شفاٞ العمٗنَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

وسؿك  ،هق الذي تؽؾؿ هبا بؾ ،حديث طىل أن أسؿاء اهلل غقر مخؾققة وقد دل ال

فنن  :ولق كاكت مخؾققة مل يسللف هبا (،بؽل اسم خؾؼته لـػسك)ولفذا مل يؼؾ  ،هبا كػسف

ن أسؿاءه لقست مـ فعؾ فالحديث صريح يف أ ،يؼسؿ طؾقف بشلء مـ خؾؼفٓ اهلل 

 .أدمققـ وتسؿقاهتؿ

وصػاتف قديؿة بف فلسؿاؤها غقر  ،فنن أسؿاءه مشتؼة مـ صػاتف :اوأيًض 

 ه.امخؾققة

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:18/227)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ا َكْقُن اْلَػاِطِؾ َلْؿ َيَزْل َيْػَعُؾ فِْعًَل َبْعَد فِْعؾٍ  ـْ َكَؿاِل اْلَػاِطؾِ َففَ  :َوَأمَّ
َفنَِذا َكاَن  :َذا مِ

ُة َأْهِؾ  .َوقِقَؾ: إنَّ اْلَحَقاَة ُمْسَتْؾِزَمٌة اْلِػْعَؾ َواْلَحَرَكةَ  ،اْلَػاِطُؾ َحقًّا َكَؿا َقاَل َذلَِؽ َأئِؿَّ



 

    

اِرمِل َوَغْقِرِهَؿا  ،ؾًِّؿا إَذا َشاءَ َلْؿ َيَزْل ُمَتؽَ  -طز وجؾ– َوَأكَّفُ  ،اْلَحِديِث َكاْلُبَخاِريِّ َوالدَّ

ـُ اْلُؿَباَرِك َوَأْحَؿد ،َوبَِؿا َشاءَ  ِة َأْهِؾ اْلَحِديِث  َوَغْقُرُهَؿا ،َوَكْحَق َذلَِؽ َكَؿا َقاَلُف اْب ـْ َأئِؿَّ
مِ

ـَِّة: َكاَن َكْقُكُف ُمَتَؽؾًِّؿا ـْ َلَقاِزِم َحَقاتِفِ  ،َوالسُّ
ِزَمٌة َلُف َفؾَ  ،َأْو َفاِطًَل مِ َٓ ْؿ َيَزْل ُمتََؽؾًِّؿا َوَحَقاُتُف 

: َمَع اْلِعْؾِؿ بَِلنَّ اْلَحلَّ َيَتَؽؾَّؿُ  ًٓ ا َوَأنَّ َذلَِؽ ُيقِجُب ُوُجقَد  ،َوَيْػَعُؾ بَِؿِشقَئتِِف َوُقْدَرتِفِ  ،َفعَّ

ـْ َأْفَعالِفِ  ،َوفِْعٍؾ َبْعَد فِْعؾٍ  ،َكََلٍم َبْعَد َكََلمٍ 
ُم َطَؾك ُكؾِّ فِْعٍؾ مِ َوَذلَِؽ  ،َفاْلَػاِطُؾ َيَتَؼدَّ

 .ُيقِجُب َأنَّ ُكؾَّ َما ِسَقاُه ُمْحَدٌث َمْخُؾقٌق 

َٓ ُقْدَرَة َحتَّك َخ  َْوَقاِت َو ْٕ ـْ ا
ُف َكاَن فِل َوْقٍت مِ َٓ َكُؼقُل: إكَّ ِذي  ،ؾَؼ َلُف ُقْدَرةَو َوَالَّ

ُف َطالًِؿا  ،َلْقَس َلُف ُقْدَرٌة ُهَق َطاِجزٌ  ـْ َكُؼقُل: َلْؿ َيَزْل الؾَّ
َٓ ِشْبَف َلُف  َقاِدًراَوَلؽِ َمالًِؽا 

 َٓ َٓ َبْؾ ُهَق َخالُِؼ ُكؾِّ َشْلٍء َوُكؾُّ اهلل  َكْقَػ. َفَؾْقَس َمعَ  َو تِِف َقِديٌؿ َمَعُف.  َٓ ـْ َمْػُعق
َشْلٌء مِ

ـْ  ،َما ِسَقاُه َمْخُؾقٌق َلفُ  ـٌ َبْعَد َأْن َلْؿ َيُؽ
َر  ،َوُكؾُّ َمْخُؾقٍق ُمْحَدٌث َكائِ ُف َلْؿ َيَزْل َوإِْن ُقدِّ إكَّ

 ًٓ ا  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿. َوإَِذا قِقَؾ: إنَّ اْلَخْؾَؼ ِصَػُة َكَؿاٍل: لَِؼْقلِِف َتَعاَلك َخالًِؼا َفعَّ

ـَ َأْن َتُؽقَن خالؼقتف َدائَِؿةً َأمْ  اهلل  َوَلقَْس َمعَ  ،َوُكؾُّ َمْخُؾقٍق َلُف ُمْحَدٌث َمْسُبقٌق بِاْلَعَدمِ  ،َؽ

 َشْلٌء َقِديٌؿ؟ 

ـْ َأْن َيؽُ 
ُثؿَّ َيِصقَر َقادًِرا  ،ًَل َغْقَر َقاِدٍر َطَؾك اْلِػْعؾِ قَن ُمَعطَّ َوَهَذا َأْبَؾُغ فِل اْلَؽَؿاِل مِ

 ُمْؿؽِـًا َلُف بََِل َسَبٍب.  َواْلِػْعُؾ 

ًٓ َوَأَبًدا ـِ ُمَؼاِرًكا َلُف َأَز ا َجْعُؾ اْلَؿْػُعقِل اْلُؿَعقَّ َفَفَذا فِل اْلَحِؼقَؼِة َتْعطِقٌؾ لَِخْؾِؼِف  :َوَأمَّ

ًٓ َوَأَبًدا ُمَخالٌِػ لَِصِريِح الْ   َؿْعُؼقِل.َوفِْعؾِِف َفنِنَّ َكْقَن اْلَػاِطِؾ ُمَؼاِرًكا لَِؿْػُعقلِِف َأَز

ُفْؿ ُيْثبُِتقَن َدَواَم اْلَػاِطؾِقَّةِ  َطْقا َأكَّ ُة َوإِْن ادَّ ْهِريَّ ِء اْلَػََلِسَػُة الدَّ َٓ َفُفْؿ فِل اْلَحِؼقَؼِة  :َفَفُم

بِّ َتَعاَلك ،ُمَعطُِّؾقَن لِْؾَػاِطؾِقَّةِ  تِل ِهَل َأْضَفُر ِصَػاِت الرَّ َػُة الَّ َولَِفَذا َوَقَع  ،َوِهَل الصِّ

ُسقِل  ِل َما ُأْكِزَل َطَؾك الرَّ ْخَباُر بَِفا فِل َأوَّ
َلُف:  اإْلِ    ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿َفنِنَّ َأوَّ

 . ﴾ گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ



   

ْكَسانَ  ،َفَلْصَؾَؼ اْلَخْؾَؼ   ،ُثؿَّ َخصَّ التَّْعؾِقَؿ بِاْلَؼَؾؿِ  ،َوَأْصَؾَؼ التَّْعؾِقؿَ  ،ُثؿَّ َخصَّ اإْلِ

ـُ فِْعَؾفُ  ـُ َقْقَلفُ  ،َواْلَخْؾُؼ َيَتَضؿَّ ُف يُ  ،َوالتَّْعؾِقُؿ َيَتَضؿَّ يَحاِء:  ،ُؿ بَِتْؽؾِقِؿفِ ؾِّ عَ َفنِكَّ َوَتْؽؾِقُؿُف بِاإْلِ

ـْ َوَراِء ِحَجاٍب 
ِف َما َيَشاُء َقاَل َتَعاَلك: َوبِنِْرَساِل َرُسقٍل ُيقِحل بِنِْذكِ  ،َوبِالتََّؽؾُِّؿ مِ

 ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ﴿اَلك: َوَقاَل َتعَ  ﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿

 ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿َوَقاَل َتَعاَلك: 

   ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ  چ چ ڃ   ڃ ڃ﴿َوَقاَل َتَعاَلك: 

 .﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ

ـُ َقْقُلُفْؿ فِل اْلَحِؼقَؼةِ  ِء اْلَػََلِسَػُة َيَتَضؿَّ َٓ ُف َلْؿ َيْخؾُ  :َوَهُم ْؼ َوَلْؿ ُيَعؾِّْؿ َفنِنَّ َأكَّ

ـُ التَّْعطِقَؾ  َما ـْ اْلَخْؾِؼ َوالتَّْعؾِقِؿ إكََّؿا َيَتَضؿَّ
َفنِكَُّف َطَؾك َقْقلِِفْؿ َلْؿ َيَزْل اْلَػَؾُؽ  :ُيْثبُِتقَكُف مِ

ًٓ َوَأَبًدا ًٓ َلفُ َفاْمَتـََع ِحقـَئٍِذ َأْن َيُؽقَن َمْػعُ  :ُمَؼاِرًكا َلُف َأَز َم َطَؾك  :ق َٓ ُبدَّ َأْن َيَتَؼدَّ َفنِنَّ اْلَػاِطَؾ 

ُف  :َوِطـَْدُهؿْ  ،فِْعؾِفِ  قَّاِت اْلِعْؾؿِ  ؿُ َعؾَ َٓ يَ َأكَّ
ـْ ُجْزئِ

ـْ َلْؿ َيْعَؾْؿ  :َوالتَّْعؾِقُؿ َفْرُع اْلِعْؾؿِ  ،َشْقًئا مِ َفَؿ

قَّاِت َيْؿَتـِعُ 
َٓ ُكؾِّل  وَ  ،َأْن ُيَعؾَِّؿَفا َغْقَرهُ  اْلُجْزئِ ل  

قَّاُت إكََّؿا  ،ُكؾُّ َمْقُجقدٍ َفُفَق ُجْزئِ َكَذا اْلُؽؾِّ

َْطَقانِ  ْٕ َٓ فِل ا َْذَهاِن  ْٕ قَّاِت  :ُوُجقُدَها فِل ا
ـْ اْلُجْزئِ

ـْ  :َفنِْذ َلْؿ َيْعَؾْؿ َشْقًئا مِ
َلْؿ َيْعَؾْؿ َشْقًئا مِ

ـْ اْلِعْؾِؿ بِ  َفاْمَتـََع َأْن ُيَعؾَِّؿ َغْقَرهُ  :اْلَؿْقُجقَداِت 
 اْلَؿْقُجقَداِت اْلُؿَعقَّـَِة.َشْقًئا مِ

قًّا َفَؼْقُلُف َأْقَبُح. 
َٓ ُجْزئِ قًّا َو َٓ ُكؾِّ َٓ َيْعَؾُؿ  ـْ َقاَل مِـُْفْؿ:   َوَم

قَّاِت الثَّابَِتَة ُدوَن اْلُؿَتَغقَِّرةِ  ـْ َقاَل: َيْعَؾُؿ اْلُؽؾِّ َٓ َيْعَؾُؿ َشقْ  ،َوَم ـْ َفُفَق ِطـَْدُهْؿ 
ًئا مِ

َٓ  ،اْلَحَقاِدِث  ـْ َخْؾِؼِف َكَؿا َيْؼَتِضل َقْقُلُفؿْ  يعؾؿفاَو
ََحِد مِ

ِ
ُف َلْؿ َيْخُؾْؼَفا :ٕ َفَعَؾك َقْقلِِفْؿ  ،َأكَّ

َٓ ِطْؾؿَ   .َٓ َخْؾَؼ َو

بَّ ُمْبِدٌع لِ  ُف َلْؿ ُيْثبِْت َأنَّ الرَّ مِِفْؿ َأِرْسُطق َفنِكَّ َٓ َجَعَؾُف َوَهَذا َحِؼقَؼُة َقْقِل ُمَؼدِّ ْؾَعاَلِؿ َو

ًة َفاِطَؾةً  ٌة غائقة ِطؾَّ ُف ِطؾَّ ِذي َأْثَبتَُف َأكَّ ُك اْلَػَؾُؽ لَِتَشبُِّفِف بِِف َكَتْحِريِؽ اْلَؿْعُشقِق َيَتَحرَّ  ،َبْؾ الَّ

َْشَقاءَ  ،لِْؾَعاِشِؼ  ْٕ َٓ َيْعَؾُؿ ا ُف  َح بَِلكَّ َٓ ِطْؾَؿ.  ،َوَصرَّ َٓ َخْؾَؼ َو  َفِعـَْدُه 



 

    

ٍد  ُف َطَؾك َكبِقِِّف ُمَحؿَّ ُل َما َأْكَزَل الؾَّ  ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :َوَأوَّ

 ها.﴾ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ

 (:878) اللافٗٛ الشافٗٛ يف قاه اإلواً ابَ القٗي 

 َواآلَخررُروَن ُأْوُلررو اْلرررَحِدْيِث َكَلْ َرردٍ 

 

رررْقَباِ    َذاَك اْبرررُن َحـَْبرررٍل الرررْرَب ال ا

رررا َلررررْم َيرررَ َّْ    َقرررْد َقررراََّ إِنا اًَّ َحؼم

 

َْ ُذو إِْحَسرررررانِ   ُمَتَؽْؾًؿررررررا إِْن َ رررررا

 ََلَم ِصرررَػاِف فِْعرررٍل َقرررا ِمٍ َجَعرررَل اْلَؽررر 

 

ْ َنِ  اِف َلررررْم ُيْػَؼرررْد ِمرررَن الررررا  بِالرررتا

َواِم الِػْعررِل بِاْلررر  َِ  ََ َا َعرر  َوَكررَتاَك َكرر

 

 إِْحَسرررراِن َأْيًِفررررا ِِف َمَؽرررراٍن َ رررراِ  

 َوَكرررَتا اْبرررُن َعباررراٍس َفَراِجرررْ  َقْوَلرررهُ  

 

رررررا َأَجرررراَئ ِمَسررررا َِل اْلُؼررررْر نِ   َلرؿا

ـُ اْلرررَوَكررَتاَك َج   ِِ ررا ِا َمرراُم ال ِ ِْ  ْعَػررٌر ا

 

 ررررَؿْؼُبوَُّ ِعـْرررَد اْلررررَخْؾِق ُذو اْلِعْرَفرررانِ 

 َقررْد َقرراََّ َلرررْم َيررَ َِّ اْلرررُؿَفْقِؿُن ُ ِْسررـًا 

 

ا ِعـْرررررَد ُكرررررْل َأَوانِ  ًِ ا َجرررررَوا  َبررررررم

 

 

 

ررررهُ  اِرِميُّ َفنِكا َمرررراُم الرررردا ِ ِْ  َوَكررررَتا ا

 

ررَدى اْلرررَحْ َ  ُْ  انِ َقررْد َقرراََّ َمررا فِْقررِه 

رررا   َقررراََّ اْلررررَحَقاُة َمرررَ  الِػَعررراَِّ كََِلُ َ

 

َقررررررانِ   ُمَتََلِزَمرررررراِن َفَؾررررررْقَا َيْػَ ِ

ررا  َمرراُم َفُؽررلُّ َحرري  َفْفررَو َفعا ِ ِْ ـَ ا  َصررَد

 

 ٌَّ َوَذا ِِف َغاَيرررررررررررِة الْتْبَقرررررررررررانِ 

 إَِلا إَِذا َمرررررا َكررررراَن َ رررررما َمَواكِررررر ٌ  

 

 ِمررررْن  َفررررٍة َأْو َقرررراِوِ اْلرررررَحَقَوانِ 

ئُّ َلرررْقَا لِِػْعؾِرررِه ِمرررْن َمررراكِ ٍ وَ    الررررا

 

انِ  يا َْ َكرررراَن بُِؼررررْدَرِة الرررردا  َمررررا َ ررررا

ْ َِن ََلِزَمرررررٌة َلرررررهُ    َوَمِ رررررْقَاُة الررررررا

 

ْ َنِ   َوَكررررَتاَك ُقررررْدَرُة َرْبـَررررا الرررررا

هُ   َِ َلررررَه ِعَبررررا ِ ِْ َِررررَر ا ررررَتا َوَقررررْد َف َْ 

 

ْحَسرررررانِ  ِ ِْ ا ِرررررُم ا َِ  َأنا اْلررررررُؿَفْقِؿَن 

ْسرررَؿُ  َقرررْوََّ ُكرررْل ُمَوْحررردٍ َأَولَ   َْ  ْسرررَت 

 

َِانِ  رررْؾ رررَم اْلررررَؿْعُروِل َوالسُّ
ا ِ َِ  َيرررا 

ررَم اْلررر 
ا ِ َِ  َوَقررِدْيَم اَِلْحَسرراِن اْلَؽِِررْ ِ َو

 

ِِ اْلَعظِرررْقِم َوَصررراِحَب اْلُغْػرررَرانِ   ررررُجو

ِْرررَرةٌ  
 ِمرررْن َغرررْ ِ إِْكَؽررراٍر َعَؾرررْقِفْم فِ

 

ررررَواٍص َ رررراِ   َْ  ُفِِررررُروا َعَؾْقَفررررا ََل 

 

 

 

رررابَِ  َوْصرررِػهِ  َْ ْئ   َأَوَلرررْقَا فِْعرررُل الررررا

 

 َوَكَؿررررررالِِه َأَفرررررَتاَك ُذو ِحرررررْدَ انِ 

 



   

 َوَكَؿرررراُلُه َسرررَبُب الِػِعررراَِّ َوَخْؾُؼرررهُ 

 

ِارررراِ   ْم َسررررَبُب اْلَؽَؿررررراَِّ ال ُُْ  َأْفَعررررا

ْئ َعرررْهَ َكَؿررررالِهِ    َأَو َمرررا فَِعررراَُّ الررررا

 

ََ اْلررررررَؿـا   انِ َأَفرررررَتاَك ُنَْتـِرررررٌ  َعررررر

 َأَزًَل إََِل َأْن َصررراَر فِْقَؿررررا َلررررْم َيرررَ َّْ  

 

 ُمَتَؿؽِـًررررررا َوالِػْعررررررُل ُذو إِْمَؽررررررانِ 

ررراًِّ َقرررْد َضرررؾاْت ُعُؼررروَُّ اْلَؼررروِم إِذْ   َْ 

 

ِْررررََلنِ  رررَتا اْلَؼررروَِّ ِذي اْلُب  َقررراُلوا هِبَ

ا  ًِ  َمررراَذا الارررِتي َأْضرررَحى َلرررُه ُمَتَجرررْد

 

َن َفرررراْكُِِؼوا بِ  رررررَؿؽا َْ  َبَقررررانِ َحتاررررى 

ِارررًَل َعرررْن فِْعؾِرررهِ   ئُّ َلرررْقَا ُمَع  َوالررررا

 

ـَررررا ِِف َ ررررانِ   َبررررْل ُكررررلُّ َيررررْوٍم َربُّ

 َواأْلَْمرررُر َوالتاْؽرررِوْيُن َوْصرررُف َكَؿررررالِهِ  

 

ُه ِسرررررقاانِ  ُِ  َمرررررا َفْؼرررررُد َذا َوُوُجرررررو

رَؿرررراِم ُمرررو  َْ ؾُّرررُف التارررْل ِْ ِ َبْعرررَد   َوََتَ

 

 ِ ِْ  ْمَؽررررانِ ِجبِررررِه ُ َرررراٌَّ َلررررْقَا ِِف ا

 واًُّ َرِّْب َلرررررررْم َيررررررَ َّْ َذا ُقررررررْدَرةٍ  

 

 َوَمِ رررررقَاٍة َوَيؾِقِفرَؿررررررا َوْصرررررَػانِ 

 

 

 

رررِتهِ  َْ  اْلِعْؾرررُم َمرررْ  َوْصرررِف اْلررررَحَقاِة َو

 

 َأْوَصرررراُل َذاِف اْلرررررَخالِِق اْلرررررَؿـاانِ 

رَؿرررراُم اْلِػْعرررِل َلرررْقَا بِرررُدوِ َا  َْ رررا   َوهِبَ

 

ررررانِ فِْعررررٌل َيررررتِمُّ َبَواِضررررِ  الْ  َْ  ُُبْ

َر فِْعُؾرررررهُ   ررررَلخا َْ  َقرررررْد 
ٍْ  َفررررَِِّْي َ 

 

رررما بِاأْلَْرَكرررانِ  َْ  َمرررَ  ُموِجرررٍب َقرررْد 

 َمرررا َكررراَن ُنَْتـًِعرررا َعَؾْقرررِه اْلِػْعرررُل َبرررْل  

 

 َمررررررا َزاََّ فِْعررررررُل اًِّ َذا إِْمَؽررررررانِ 

ُمْ   كِْهَ بِرررررَل ا ِ ِْ  َواًُّ َعررررراَئ اْلررررررُؿ

 

َِانِ  َعَبرررُدوا اْلررررِحَجاَرَة ِِف ِرَب  رررْق  ال ا

 َوَكَعرررى َعَؾرررْقِفْم َكْوَ َرررا َلْقَسرررْت َبَخرررا 

 

ِْررررِق َبَقررررانِ   لَِؼررررٍة َوَلْقسررررْت َذاَف ُك

 َفَلَبرررراَن َأنا الِػْعررررَل َوالتاْؽؾِررررْقَم ِمررررنْ  

 

انِ  َِ  َأْوَ رررررراِ ِم ََل َ رررررركا َمْػُؼررررررو

ا  رررا ُفِؼرررَدا َفَؿررررا َمْسرررُؾوهُبَ  َفرررنَِذا ُ َ

 

رررررَو ُذو بُ  ْْ  ِْرررررََلنِ بِنَِلرررررِه َحرررررق  َو

ا ًِؿررررررا  َِ  َواًُّ َفْفرررررَو إَِلرررررُه َحرررررق  

 

 َأَفَعـْرررررُه َذا اْلَوْصرررررَػاِن َمْسرررررُؾوَبانِ 

ا ِمررررْن َغاَيررررةٍ   َْ  َأَزًَل َوَلررررْقَا لَِػْؼررررِد

 

ََِْلنِ  رررَتا اْلررررُؿَحاَُّ َوَأْعَظرررُم الرررُب َْ 

 

 

 

ررا َلرررْم َيررَ َّْ   إِْن َكرراَن َرئُّ اْلَعررْرِش َحؼم

 

َِانِ َأَبررررًدا إَِلررررَه اْلرررررَحْق ذَ   ا ُسرررررْؾ

 َفَؽرررَتاَك َأْيًِفرررا َلررررْم َيرررَ َّْ ُمَتَؽْؾًؿررررا 

 

َْ َذا إِْحَسرررانِ   َبرررْل َفررراِعًَل َمرررا َ رررا

 



 

    

 َواًِّ َمرررا ِِف اْلَعْؼرررِل َمرررا َيْؼِ ررر لِرررَتا

 

َِرررررراَِّ َوالـُّْؽررررررَرانِ  ْب ِِ ِْ َوا  بِررررررالرا

 َبررْل َلررْقَا ِِف اْلرررَؿْعُؼوَِّ َغررْ ُ ُ ُبوِْررهِ  

 

ْحَسرررررررانِ لِْؾَخرررررررالِِق اأْلََزِ ْ  ِ ِْ   ِذي ا

   ٌ
ِِ وَن اْلررررُؿَفْقِؿِن َحرررا ُِ رررَتا َوَمرررا  َْ 

 

 َلرررْقَا اْلَؼرررِدْيُم ِسرررَواُه ِِف اأْلَكرررَوانِ 

هِ    َغررررررْ ِ
ٍْ  َواًُّ َسررررررابُِق ُكررررررْل َ 

 

َكرررررانِ  ـَرررررا َواْلررررررَخْؾُق ُمْؼَ ِ  َمرررررا َربُّ

هُ   ٌْ َغرررررْ ُ  َواًُّ َكررررراَن َوَلرررررْقَا َ 

 

ررررانِ ُسررررْبَحاَكُه َجررررلا اْلَعظِررررقْ   ُم ال ا

 َلْسررـَا َكُؼرروَُّ َكَؿرررا َيُؼرروَُّ اْلرررُؿْؾِحُد الرر ْ  

 

 ِزْكرررِديُق َصررراِحُب َمـِِْرررِق الُقوَكرررانِ 

 َواْلررر 
ِِ ررَتا اْلَعاَلرررِم اْلرررَؿْ ُفو َْ  بِررَدَواِم 

 

 َأْرَواِح ِِف َأَزٍَّ َوَلررررررررْقَا بَِػرررررررراِ  

ررررِتي َمَؼرررراََلُف اْلرررررَؿََلِحدِة اأْلََُل   َْ 

 

ررررِتِه اأْلْكررررَوانِ َكَػررررُروا بَِخررررالِِق  َْ 

 

 

 

 : َا املساد بايتطًطٌ, ٌٖٚ ٖٛ ٚاقع؟(3) َطأي١

 (:156ص) شفاٞ العمٗن يف قاه اإلواً ابَ القٗي 

قجب ل ،وٓ سـة متبعة ،مل يرد بـػقف وٓ إثباتف كتاب كاصؼ ،والتسؾسؾ لػظ مجؿؾ

 :ومؿؽـ ،ومؿتـع ،واجب :وهق يـؼسؿ إىل ،مراطاة لػظف

وهق أن يؽقن ممثريـ كؾ واحد مـفؿ  ،ال ِمتـع لذاتهكالتسؾسل يف الؿمثر حم

 .استػاد تلثقره مؿـ قبؾف ٓ إىل غاية

والتسؾسل الواجب ما دل طؾقه العؼل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى يف 

وكذلؽ  ،ٓ كػاد لف ،أحدث لفؿ كعقؿا آخر :وأكف كؾؿا اكؼضك ٕهؾ الجـة كعقؿ ،إبد

ففذا  ،وأن كؾ فعؾ مسبقق بػعؾ آخر ،مـ صرق إزلالتسؾسؾ يف أفعالف سبحاكف 

 ،ومل تحدث لف صػة الؽَلم يف وقت ،فنكف مل يزل متؽؾؿا إذا شاء :واجب يف كَلمف

والػرق بقـ الحل والؿقت  ،فنن كؾ حل فعال :وهؽذا أفعالف التل هل مـ لقازم حقاتف



   

، وقال طثؿان بـ سعقد: كؾ الحل الػعال  :قال غقر واحد مـ السؾػولفذا  .بالػعؾ

 .حل فعال

ومل يؽـ ربـا سبحاكف قط يف وقت مـ إوقات الؿحؼؼة أو الؿؼدرة معطَل طـ 

 .والػعؾ ،واإلرادة ،كؿالف مـ الؽَلم

كؿا يتسؾسؾ يف  ،فالتسؾسؾ يف مػعقٓتف مـ هذا الطرف :وأما التسؾسل الؿؿؽن

فالػعؾ  ،وذلؽ مـ لقازم ذاتف ،فنكف إذا مل يزل حقا قادرا مريدا متؽؾؿا :ف إبدصر

وٓ يؾزم مـ هذا  ،وأن يػعؾ أكؿؾ مـ أن ٓ يػعؾ ،هذه الصػات لف لف بؿقجب مؿؽـ

ٓ أول لف  اتؼدمً  ،فنكف سبحاكف متؼدم طىل كؾ فرد مـ مخؾققاتف :أكف مل يزل الخؾؼ معف

وكؾ ما سقاه  ،ففق وحده الخالؼ ،بحاكف ٓ أول لفوالخالؼ س ،فؾؽؾ مخؾقق أول

 .مخؾقق كائـ بعد أن مل يؽـ

وكؾ مـ اطترف  ،ويؼضل ببطَلكف ،وكؾ ققل سقى هذا فصريح العؼؾ يرده :قالقا

 :بلن الرب سبحاكف مل يزل قادرا طىل الػعؾ لزمف أحد إمريـ ٓ بد لف مـفؿا

إٓ تـاقض و .مل يزل واقعا :ن يؼقلما أإو .بلن الػعؾ مل يزل مؿؽـا :ما أن يؼقلإ

والػعؾ محال مؿتـع  ،تـاقضا بقـا حقث زطؿ أن الرب سبحاكف مل يزل قادرا طىل الػعؾ

وهذا  ،وهق مؼدور لف ،بؾ فرض إرادتف طـده محال ،ؽـ وجقدهؿلق أراده مل ي ،لذاتف

  .اققل يـؼض بعضف بعًض 

 :ثي قاه 

وكؾ ما سقاه  ،ن اهلل وحده الخالؼطىل أ -يعـل مجقع الؿسؾؿقـ– فؽؾفؿ متػؼقن

ولقس معف غقره مـ الؿخؾققات يؽقن وجقده مساويا  ،مخؾقق مقجقد بعد طدمف

وكعقت جَللف  ،وأمره وصػات كؿالف ،فؿا لزم بعد هذا مـ إثبات خؾؼف :لقجقده

 ،فنكا بف قائؾقن ولف مؾتزمقن ،وأن كؿالف الؿؼدس مـ لقازم ذاتف ،وكقكف رب العالؿقـ



 

    

مؾتزمقن لؽؾ ما لزم مـ كقكف حقا طؾقؿا قديرا سؿقعا بصقرا متؽؾؿا آمرا كاهقا كؿا إكا 

ويف طرصات  ،يراه الؿممـقن بلبصارهؿ طقاكا يف الجـة ،بائـ مـ خؾؼف ،فقق طرشف

وما مل يؾزم مـ إثبات  ،وٓزم الحؼ مثؾف ،فنن هذا حؼ ،الؼقامة ويؽؾؿفؿ ويؽؾؿقكف

وطـ الؼقل بف  ،لعؼقل فـحـ لف مـؽرونذلؽ مـ الباصؾ الذي تتخقؾف خػافقش ا

 ه.اوباهلل التقفقؼ ،طادلقن

 : ٌٖ االضِ غري املط٢ُ, أّ ٖٛ ْفظ املط٢ُ؟(4) َطأي١

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:208 -6/185)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ْسِؿ َوالُؿَسؿَّ )َفْصٌؾ: فِل 
ِ
َٓ َهْؾ ُهَق ُهَق َأْو َغْقُرهُ  (كآ َٓ ُيَؼاُل  .ُهَق ُهقَ  :ُيَؼاُل  ؟ َأْو   :َو

 ؟. َلُف ؟ َأْو ُيْػَصُؾ فِل َذلَِؽ ُهَق َغقُْرُه ؟ َأْو ُهَق 

ِة َبْعَد َأْحَؿد  َفنِنَّ الـَّاَس َقْد َتـَاَزُطقا فِل َذلَِؽ َوالـَِّزاُع اْشَتَفَر فِل َذلَِؽ َبْعَد إَئِؿَّ

ـَّةِ ) ِذي َكاَن َمْعُروًفا ِطـْدَ َوَالَّ  ،َوَغْقِرهِ  ِة السُّ  (،الَجْفِؿقَّة)َوَغْقِرِه: اإِلْكَؽاُر َطَؾك َأْحَؿد  (َأئِؿَّ

ـَ َيُؼقُلقَن: َأْسَؿاءُ  ِذي ك َمْخُؾقَقٌة.اهلل  الَّ ْسُؿ َغقُْر الُؿَسؿَّ
ِ
 ،َغْقُرهُ اهلل  َوَأْسَؿاءُ  ،َفَقُؼقُلقَن: آ

ِء ُهْؿ الَّ  َٓ َؾُػ َوَما َكاَن َغْقُرُه َفُفَق َمْخُؾقٌق: َوَهُم ُفْؿ السَّ ـَ َذمَّ َنَّ  ،ِذي
ِ
َوَغؾَُّظقا فِقِفْؿ الَؼْقَل: ٕ

ـْ َكََلمِفِ اهلل  َأْسَؿاءَ 
لِـَْػِسِف  لَوُهَق الُؿَسؿِّ  ،َغقُْر َمْخُؾقٍق: َبْؾ ُهَق الُؿَتَؽؾُِّؿ بِفِ اهلل  َوَكََلمُ  ،مِ

ـْ إَْسَؿاِء. 
 بَِؿا فِقِف مِ

ْؿ  ،َمْخُؾقٌق  َيُؼقُلقَن: َكََلُمفُ  (الَجْفِؿقَّة)و َوَأْسَؿاُؤُه َمْخُؾقَقٌة: َوُهَق َكْػُسُف َلْؿ َيَتَؽؾَّ

َؿ بِِف  ،بَِؽََلِم َيُؼقُم بَِذاتِفِ  ُف َتَؽؾَّ ك َكْػَسُف بِاْسِؿ ُهَق الُؿَتَؽؾُِّؿ بِِف: َبْؾ َقْد َيُؼقُلقَن: إكَّ َٓ َسؿَّ َو

ك َكْػَسُف بَِفِذِه إَْسَؿاِء بَِؿْعـَك َأكَّفُ  ُف َكْػُسُف َتَؽؾََّؿ بَِفا  َوَسؿَّ َٓ بَِؿْعـَك َأكَّ َخَؾَؼَفا فِل َغْقِرِه: 

ـْ الَؼْقِل فِل َكََلمِِف.
 الَؽََلَم الَؼائَِؿ بِِف. َفاْلَؼْقُل فِل َأْسَؿائِِف ُهَق َكْقٌع مِ



   

ـَّةِ  َواْلَؿْؼُصقُد ُهـَا َأنَّ الَؿْعُروَف  ِة السُّ ـْ َأئِؿَّ ـْ  َط اهلل  َأْسَؿاءُ  :َقاَل  إْكَؽاُرُهْؿ َطَؾك َم

ْسَؿ َغْقرُ  ،َمْخُؾقَقةٌ 
ِ
ـَ ُيْطؾُِؼقَن الَؼْقَل بَِلنَّ آ ِذي ك َهَذا ُمَراُدُهْؿ: َوَكاَن الَّ َفؾَِفَذا  الُؿَسؿَّ

َْصَؿِعلِّ َوَغْقِرِهَؿا َأكَّ  ْٕ افِِعلِّ َوا ـْ الشَّ ْسُؿ قاَقال ؿفُيْرَوى َط
ِ
ُجَؾ َيُؼقُل: آ : إَذا َسِؿْعت الرَّ

ك َفاغَ  ْكَدَقةِ ْقُر الُؿَسؿَّ  .ْشَفْد َطَؾْقِف بِالزَّ

ُف َقاَل  َؾِػ َأكَّ ـْ السَّ
ـْ َأَحٍد مِ ك) :َوَلْؿ ُيْعَرْف َأْيًضا َط ْسُؿ ُهَق الُؿَسؿَّ

ِ
: َبْؾ َهَذا َقاَلُف (آ

ةِ  ـَِّة َبْعَد إَئِؿَّ ـَ إَلك السُّ ـْ الُؿـَْتِسبِق
ـَِّة َطَؾْقِفْؿ.َوَأْكَؽَرُه َأْكَثُر َأهْ  ،َكثِقٌر مِ  ِؾ السُّ

ـْ 
ـْ الَؼْقِل فِل َهِذِه الَؿْسَلَلِة َكْػًقا َوإِْثَباًتا: إْذ َكاَن ُكؾ  مِ ـْ َأْمَسَؽ َط ُثؿَّ مِـُْفْؿ َم

ـْ إْبَراِهقَؿ الَحْربِلِّ َوَغْقِرِه: َوَكَؿا َذَكَرُه َأُبق َجْعػَ  ُل َط ـِ بِْدَطًة َكَؿا َذَكَرُه الَخَلَّ ٍر اإِلْصََلَقْق

اهُ الطبري  ـَّةِ  فِل الُجْزِء الَِّذي َسؿَّ ـَِّة الَؿْشُفقِر فِل الُؼْرآِن  َصِريَح السُّ َذَكَر َمْذَهَب َأْهِؾ السُّ

َحاَبِة َوَغقِْر َذلَِؽ. َوَذَكَر أَ  يَؿاِن َواْلَؼَدِر َوالصَّ ْؤَيِة َواإْلِ ََحِد  (َمْسَلَلَة الؾَّْػظِ )نَّ َوالرُّ
ِ
َلْقَس ٕ

ـْ الُؿتَ 
ـَ فِقَفا َكََلٌم: َكَؿا َقاَل مِ مِق ـْ َصَحابِلٍّ َمَضك :َؼدِّ ـْ  ،َلْؿ َكِجْد فِقَفا َكََلًما َط َٓ َط َو

َػاُء َواْلِغـَاءُ  :َتابِِعلٍّ َقَػا ـْ فِل َكََلمِِف الشِّ َّٓ َطؿَّ ـْ َيُؼقُم َلَدْيـَا َمَؼا ،إ ِة إُوَلكَوَم َأُبق  :َم إَئِؿَّ

ـْ َقاَل َلْػظِل   :ـُ َحـَْبؾٍ َأْحَؿد بْ اهلل  َطْبدِ  ُف َكاَن َيُؼقُل: الؾَّْػظِقَُّة جفؿقة. َوَيُؼقُل: َم َفنِكَّ

ـْ َقاَل َغقُْر َمْخُؾقٍق َفُفَق ُمْبَتِدٌع.  ،بِاْلُؼْرآِن َمْخُؾقٌق َفُفَق جفؿل  َوَم

ـْ الَحَؿاَقاِت الُؿبْتَ 
ك مِ ْسِؿ َواْلُؿَسؿَّ

ِ
َٓ يُ َوَذَكَر َأنَّ الَؼْقَل فِل آ تِل  فِقَفا  ْعَرُف َدَطِة الَّ

ةِ  ـْ إَئِؿَّ
ََحِد مِ

ِ
 ڄ ڄ﴿ َوَأنَّ َحْسَب اإِلْكَساِن َأْن َيـَْتِفَل إَلك َقْقلف َتَعاَلك ،َقْقٌل ٕ

ىَوَهَذا ُهَق  ﴾ ڄ ْسَم لِْؾُؿَسؿَّ
ِ
ـَ  .الَؼْوُل بَِلنَّ آ َوَهَذا اإِلْصََلُق اْختَِقاُر َأْكَثِر الُؿـَْتِسبِق

ـْ َأْصَحاِب اإِلَماِم َأْحَؿد َوَغْقِرِه. إَلك 
ـَِّة مِ  السُّ

ـَ َقاُلقا ِذي ك) :َوَالَّ ْسَؿ ُهَق الُؿَسؿَّ
ِ
ـَِّة: مِْثُؾ َأبِل َبْؽٍر  (آ ـَ إَلك السُّ ـْ الُؿـَْتِسبِق

َكثِقٌر مِ

ٍد البغقي َصاوَ  ل،والَللؽائ ،َوَأبِل الَؼاِسِؿ الطبري ،َطْبِد الَعِزيزِ  َشْرِح  ِحِب َأبِل ُمَحؿَّ



 

    

ـَّةِ  ـِ إَْشَعِريِّ  السُّ ـِ  ،َوَغْقِرِهْؿ: َوُهَق َأَحُد َقْقَلْل َأْصَحاِب َأبِل الَحَس اْخَتاَرُه َأُبق َبْؽِر ْب

 .فقرك َوَغْقُرهُ 

ـَ َقاُلقا: إنَّ  ِذي ِء الَّ َٓ ك)َوَهُم ْسَؿ ُهَق الُؿَسؿَّ
ِ
َػ َلْؿ ُيِريُدوا بَِذلَِؽ َأنَّ الؾَّْػَظ الُؿَملَّ  (آ

َٓ َيُؼقُلُف َطاقٌِؾ.  ك بِِف: َفنِنَّ َهَذا  ْخِص الُؿَسؿَّ ـْ الُحُروِف ُهَق َكْػُس الشَّ
 مِ

ْسُؿ ُهقَ )َولَِفَذا ُيَؼاُل: َلْق َكاَن 
ِ
ك آ ـْ َقاَل  (الُؿَسؿَّ ـْ ( َكارٌ )َلَؽاَن َم

اْحَتَرَق لَِساُكُف. َومِ

ُـّ َأنَّ َهَذا ُمَراُدُهْؿ وَ  ـْ َيُظ ِء َيُؼقُلقَن: الـَّاِس َم َٓ ُيَشـُِّع َطَؾْقِفْؿ َوَهَذا َغَؾٌط َطَؾْقِفْؿ: َبْؾ َهُم

ْسُؿ َلْقَس ُهَق الؾَّْػُظ: َبْؾ ُهَق الُؿَراُد بِالؾَّْػِظ: َفنِكَّؽ إَذا ُقْؾت: َيا  ،الؾَّْػُظ ُهَق التَّْسِؿقَةُ 
ِ
َوآ

 .ْقَس ُمَراُدك ُدَطاَء الؾَّْػظِ َفؾَ  .َزْيُد َيا ُطَؿرُ 

ك بِالؾَّْػظِ بَ  ْسؿَ  ،ْؾ ُمَراُدك ُدَطاُء الُؿَسؿَّ
ِ
ْسِؿ ُهَق  :َوَذَكْرت آ

ِ
َفَصاَر الُؿَراُد بِآ

ـْ إَْشَقاِء َفُذكَِرْت َأْسَؿاُؤَها َفِؼقَؾ: َٓ َرْيَب فِقِف إَذا َأْخَبَر َط ك. َوَهَذا   ٻ ٱ﴿ الُؿَسؿَّ

َهَذا  َفَؾْقَس الُؿَراُد َأنَّ  ﴾ چ چ چ چ ڃ﴿ ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ ﴾ ٻ ٻ

ُسقُل َوُهَق الَِّذي َكؾََّؿفُ  َوَكَذلَِؽ إَذا ققؾ: َجاَء َزْيٌد َوَأْشَفُد َطَؾك َطْؿرو اهلل.  الؾَّْػَظ ُهَق الرَّ

َقاُت َوَهَذا ُهَق َمْؼُصقُد  .َوُفََلٌن َطْدٌل  َوَكْحُق َذلَِؽ َفنِكََّؿا ُتْذَكُر إَْسَؿاُء َواْلُؿَراُد بَِفا الُؿَسؿَّ

 الَؽََلِم. 

ِػ َفنِكََّؿا الَؿْؼُصقُد ُهَق  ا َكاَكْت َأْسَؿاُء إَْشَقاِء إَذا ُذكَِرْت فِل الَؽََلِم الُؿَملَّ َفَؾؿَّ

َقاُت: َقا ِء: الُؿَسؿَّ َٓ ك)َل َهُم ْسُؿ ُهَق الُؿَسؿَّ
ِ
ْسُؿ ِطـَْد  (،آ

ِ
َوَجَعُؾقا الؾَّْػَظ الَِّذي ُهَق آ

 الـَّاِس ُهَق التَّْسِؿَقُة.

َفاْلُؿَراُد  :ِء إَذا ُذكَِرْت فِل الَؽََلمِ لوا َطَؾك َأنَّ َأْسَؿاَء الشَّ ُقْؾت: َلْق اْقَتَصرُ قال:  ثؿ

َقاُت  َلَؽاَن َذلَِؽ َمْعـًك  -َوَكْحُق َذلَِؽ  ﴾ ٱ﴿ َكَؿا َذَكُروُه فِل َقْقلِِف: -بَِفا الُؿَسؿَّ

ـْ َفِفَؿفُ  َٓ ُيـَاِزُطُف فِقِف َم ـْ  ،َواِضًحا 
 .ْؼَتِصُروا َطَؾك َذلَِؽ َلْؿ يَ َلؽِ



   

ـْ 
ـَِّة َوَغقِْرِهْؿ: لَِؿا فِل َقْقلِِفْؿ مِ ـْ َأْهِؾ السُّ

َولَِفَذا َأْكَؽَر َقْقَلُفْؿ ُجْؿُفقُر الـَّاِس مِ

ْلِء َوَكْػُسفُ  (ا س م)نَّ َلْػَظ اْسٍؿ الَِّذي ُهَق إُُمقِر الَباصَِؾِة مِْثُؾ َدْطَقاُهْؿ أَ   ،َمْعـَاُه َذاُت الشَّ

تِل ِهَل إَْسَؿاُء  -َوَأنَّ إَْسَؿاَء  مِْثُؾ َزْيٍد َوَطْؿٍرو ِهَل التَّْسِؿَقاُت: َلْقَسْت ِهَل َأْسَؿاَء  -الَّ

ـْ َجِؿقِع إَُمِؿ َولَِؿا 
َقاِت َوكََِلُهَؿا َباصٌِؾ ُمَخالٌِػ لَِؿا َيْعَؾُؿُف َجِؿقُع الـَّاِس مِ الُؿَسؿَّ

ُفْؿ يَ  َوالتَّْسِؿقَُة َجْعُؾ  ،ُؼقُلقَن: إنَّ َزْيًدا َوَطْؿًرا َوَكْحَق َذلَِؽ ِهَل َأْسَؿاُء الـَّاسِ َيُؼقُلقَكُف. َفنِكَّ

ْقتف َتْسِؿقَ  ْلِء اْسًؿا لَِغقِْرِه ِهَل َمْصَدُر َسؿَّ ْسؿُ )ًة إَذا َجَعْؾت َلُف اْسًؿا والشَّ
ِ
ُهَق الَؼْقُل  (آ

ْسُؿ الَّ 
ِ
ك َلْقَس آ الُّ َطَؾك الُؿَسؿَّ ك: َبْؾ َقْد ُيَراُد بِِف الدَّ ِذي ُهَق َلْػُظ اْسٍؿ ُهَق الُؿَسؿَّ

َكَُّف ُحْؽٌؿ َطَؾْقِف َوَدلِقٌؾ َطَؾْقِف.
ِ
ك: ٕ  الُؿَسؿَّ

ُػقا َهَذا التَّؽؾَوَأْيًضا: َففُ  َوُمَراُدُهْؿ َأنَّ  (َغْقُر َمْخُؾقٍق اهلل  إنَّ اْسؿَ ) :َػ: لَِقُؼقُلقاْؿ َتَؽؾَّ

َف َغْقُر َمخْ  َٓ ُتـَاِزُع فِقِف الَجْفِؿقَّة َواْلُؿْعَتِزَلُة: َفنِنَّ ُأوَلئَِؽ َما َقاُلقا  ،ُؾقٍق الؾَّ ا  َوَهَذا مِؿَّ

ِء ِهَل التَّْسِؿَقاُت  َٓ ا َقاَل َهُم َّٓ َلؿَّ َفَقاَفُؼقا الَجْفِؿقَّة َواْلُؿْعَتِزَلَة فِل  ،إَْسَؿاُء َمْخُؾقَقٌة إ

ـْ َأَراُدوا بِِف َما َلْؿ َيْسبِْؼُفْؿ َأَحٌد إَلك الَؼْقِل بِِف الَؿْعـَك َوَواَفُؼقا َأْهَؾ ال
ـَِّة فِل الؾَّْػِظ. َوَلؽِ سُّ

ـْ َأنَّ َلْػَظ 
ـٌ مِقؿٌ )اْسٍؿ َوُهَق مِ اُة: َبْؾ َمْعـَك  (َألٌِػ ِسق اُت الُؿَسؿَّ َمْعـَاُه إَذا ُأْصؾَِؼ ُهَق الذَّ

تِل هِ  َل َأْسَؿاُء إَْشَقاِء مِْثُؾ َزْيٍد َوَطْؿٍرو َوَطالٍِؿ َوَجاِهٍؾ. َفَؾْػُظ َهَذا الؾَّْػِظ ِهَل إَْقَقاُل الَّ

ْسُؿ فِل 
ِ
ُف إَذا َأُصؾَِؼ آ اُه. ُثؿَّ َقْد ُطِرَف َأكَّ َٓ َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ َهِذِه إَْسَؿاَء ِهَل ُمَسؿَّ ْسِؿ 

ِ
آ

ك: َفؾِ  ؟ َفُقَؼاُل: َزْيٌد. َفُقَجاُب َفَذا ُيَؼاُل: َما اْسُؿ َهَذاالَؽََلِم الَؿـُْظقِم َفاْلُؿَراُد بِِف الُؿَسؿَّ

َٓ ُيَؼاُل: َما اْس   ُؿ َهَذا َفُقَؼاُل ُهَق ُهَق.بِالؾَّْػِظ َو

ـَ َأنَّ  ـَ َقاُلقا:  َفَتَبقَّ ِذي ِء الَّ َٓ ك)َهُم ْسُؿ ُهَق الُؿَسؿَّ
ِ
إكََّؿا َيْسَؾُؿ َلُفْؿ َأنَّ َأْسَؿاَء  (آ

ك إَْشَقاِء إَذا ـْ الُعَؼََلِء:  ،ُذكَِرْت فِل الَؽََلِم ُأِريَد بِِف الُؿَسؿَّ
َٓ ُيـَاِزُع فِقِف َأَحٌد مِ ا  َوَهَذا مِؿَّ

ْخُص. ـٌ مِقٌؿ ُيَراُد بِِف الشَّ  َٓ َأنَّ َلْػَظ اْسٍؿ. َألٌِػ ِسق



 

    

ـَ َقاُلقا: إنَّ  ثي قاه: ِذي ا الَّ ك)َوَأمَّ ْسَؿ َغْقُر الُؿَسؿَّ
ِ
ا َأَراُدوا َأنَّ إَْسَؿاَء َفُفْؿ إذَ  (آ

ـْ الُعَؼََلِء. 
َٓ ُيـَاِزُع فِقِف َأَحٌد مِ َقاُت َفَفَذا َأْيًضا  تِل ِهَل َأْقَقاٌل َلْقَسْت َكْػُسَفا ِهَل الُؿَسؿَّ الَّ

ـْ إَْسَؿاِء ُهـَا بِالتَّ  َٓ ُيـَاِزُطقَن فِل َهَذا: َبْؾ َطبَُّروا َط ِل  ْسِؿَقاِت َوُهْؿ َوَأْرَباِب الَؼْقِل إَوَّ

َٓ ُيْؿؽِـُُفْؿ الـَِّزاُع فِل َأنَّ إَْسَؿاَء الَؿْذُكقَرَة فِل الَؽََلِم مِْثُؾ قَ  ْقلِِف َيا آَدَم َيا ُكقُح َأْيًضا 

ـَ بَِفِذِه إَْسَؿاِء.  َيا ق  إْبَراِهقُؿ إكََّؿا ُأِريَد بَِفا كَِداُء الُؿَسؿِّ

ُف السَّ  قَؾ: َخَؾَؼ الؾَّ
ك بَِفِذِه إَْلَػاِظ: َلْؿ َوإَِذا قِ َْرَض َفاْلُؿَراُد َخَؾَؼ الُؿَسؿَّ ْٕ َؿَقاِت َوا

َّٓ الَؿْعـَك  ـْ َذلَِؽ إ
َٓ َيْػَفُؿقَن مِ َؿاِء َوَلْػَظ إَْرِض َوالـَّاُس  ُف َخَؾَؼ َلْػَظ السَّ َيْؼِصْد َأكَّ

َٓ َيْخُطُر بَِؼْؾِب َأَحٍد إَراَدُة إَْلػَ  ـْ َأنَّ َهِذِه الُؿَراَد بِِف َو
اِظ: لَِؿا َقْد اْسَتَؼرَّ فِل ُكُػقِسِفْؿ مِ

َقاُت: َفنَِذا َتَؽؾََّؿ بَِفا َفَفَذا ُهَق الُؿَرادُ  َْسَؿاَء ُيَراُد بَِفا الَؿَعاكِل َواْلُؿَسؿَّ ْٕ ـْ  :إَْلَػاَظ َوا
َلؽِ

 َ ْٕ َْلَػاِظ َوا ْٕ ُف الُؿَراُد إْن َلْؿ َيـْطِْؼ بِا ـْ َٓ ُيْعَؾُؿ َأكَّ
ِة َطَؾْقِف. َوَهَذا مِ الَّ َِة لِْؾُؿَراِد الدَّ ْسَؿاِء الُؿَبقِـّ

ُف بِِف َطَؾك َبـِل آَدَم فِل قَ   ڇ ڇ  ڇ چ چ﴿ ْقلِِف:الَبَقاِن الَِّذي َأْكَعَؿ الؾَّ

 َوَقْد َطؾََّؿ آَدَم إَْسَؿاَء ُكؾََّفا ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك. ﴾ ڇ

ـَ أَ  ِذي ِء الَّ َٓ ـْ َهُم
ك َوَلؽِ ْسَؿ َغْقُر الُؿَسؿَّ

ِ
ـْ الَجْفِؿقَّة َوالُؿْعَتِزَلِة َأنَّ آ

ْصَؾُؼقا مِ

 َغْقُرُه: َوَما َكاَن َغْقُرُه َفُفَق َمْخُؾقٌق.اهلل  َمْؼُصقُدُهْؿ َأنَّ َأْسَؿاءَ 

ـَ َيُؼقُلقَن: إنَّ َوَأمَّ  قاه: ثي ِذي ك)ا الَّ ْسَؿ لِْؾُؿَسؿَّ
ِ
ـَِّة َكَؿا َيُؼقُلُف َأْكَثُر أَ  (آ ْهِؾ السُّ

ُف َتَعاَلك: ـََّة َواْلَؿْعُؼقَل َقاَل الؾَّ ِء َواَفُؼقا الؽَِتاَب َوالسُّ َٓ  َوَقاَل: ﴾ ڄ ڄ ڄ﴿ َفَفُم

هِ »:  . َوَقاَل الـَّبِلُّ ﴾ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ َوَقاَل  «تِْسَعًة َوتِْسِعقَن اْسًَم  إنَّ لِؾَّ

ٌد َوَأْحَؿد َواْلََم »: الـَّبِلُّ   «ِحي َواْلَحاِشُر َواْلَعاقُِب إنَّ لِي َخْؿَسَة َأْسََمٍء: َأَكا حُمَؿَّ

ـِ  َوكََِلُهَؿا فِل ِحقَحْق  .  الصَّ

ُؾقا: َفَؼاُلقا: َلْقَس ُهَق َكْػَس  ك َأْم َغْقُرُه ؟ َفصَّ قَؾ َلُفْؿ: َأُهَق الُؿَسؿَّ
ك  َوإَِذا قِ الُؿَسؿَّ

ك: َوإَِذا قِقَؾ  ـْ ُيَراُد بِِف الُؿَسؿَّ
ُف َيِجُب َأْن َيُؽقَن ُمَبايِـًا َلُف َفَفَذا  :َوَلؽِ ُف َغقُْرُه بَِؿْعـَك َأكَّ إكَّ



   

 ِ ِؼ َباصٌِؾ: َفنِنَّ الَؿْخُؾقَق َقْد َيَتَؽؾَُّؿ بَِلْسَؿاِء َكْػِسِف َفََل َتُؽقُن َبائِـًَة َطـُْف َفَؽْقَػ بِاْلَخال

ـْ َكََلمِِف: َوَلْقَس َكََلُمُف َبائِـًا َطـْفُ 
ْسُؿ َكْػُسُف َبائِـًا مِْثُؾ َأْن  ،َوَأْسَؿاُؤُه مِ

ِ
ـْ َقْد َيُؽقُن آ

َوَلؽِ

ك: َلؽِ  ْسُؿ َكْػُسُف َلْقَس َقائًِؿا بِاْلُؿَسؿَّ
ِ
ُجُؾ َغْقَرُه بِاْسِؿ َأْو َيَتَؽؾََّؿ بِاْسِؿِف. َفَفَذا آ َل الرَّ َـّ ُيَسؿِّ

ْسَؿ َمْؼُصقُدُه إْضَفارُ 
ِ
ك َفنِنَّ آ ك الَؿْؼُصقَد بِِف الُؿَسؿَّ ـْ َوَبقَ  الُؿَسؿَّ

اُكُف. َوُهَق ُمْشَتؼ  مِ

ُؿقِّ ) ـْ  :َوَقاَل الـَُّحاُة الُؽقفِقُّقنَ  ،َوُهَق الُعُؾقُّ َكَؿا َقاَل الـَُّحاُة الَبْصِريُّقنَ  (السُّ
ُهَق ُمْشَتؼ  مِ

َؿةِ ) ْشتَِؼاِق إَْوَسطِ )َعََلَمُة َوَهَذا َصِحقٌح فِل ال َوِهَل  (السِّ
ِ
َوُهَق َما َيتَِّػُؼ فِقِف ُحُروُف  (آ

ـِ ُدوَن َتْرتِقبِِفَؿا َفنِكَُّف فِل كِؾَ  ْػَظْق ـُ َواْلِؿقُؿ َواْلَقاوُ  ْقِفَؿاالؾَّ ق َفنِنَّ  :َواْلَؿْعـَك َصِحقٌح  ()السِّ

قَؿا الَعََلَمُة.  َؿَة َوالسِّ  السِّ

ُؿ َكَؼْقلِِف: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ َومِـُْف ُيَؼاُل: َوَسْؿتف َأِسُؿُف َكَؼْقلِِف:  َومِـُْف التََّقسُّ

َـّ اْشتِ  ﴾ ڦ ڦ ڦ﴿
ـْ َلؽِ

ُؿقِّ )َؼاَقُف مِ ِذي َيتَِّػُؼ ( السُّ ْشتَِؼاُق الَخاصُّ الَّ
ِ
ُهَق آ

ُفْؿ َيُؼقُلقَن فِل َتْصِريِػِف َوَمْعـَاُه َأَخصُّ  ،فِقِف الؾَّْػَظاِن فِل الُحُروِف َوَتْرتِقبَِفا َوَأَتؿُّ َفنِكَّ

َٓ وسقؿ.  َٓ أوسام َوفِل َتْصِغقِرِه سؿل  َٓ َيُؼقُلقَن َوَسْؿت َوفِل َجْؿِعِف َأْسَؿاٌء  ْقت َو َسؿَّ

َٓ ُيَؼاُل َمْقُس  ك  .َوُيَؼاُل لَِصاِحبِِف ُمَسؿَّ لِؾظُُّفقِر  َفنِنَّ الُعُؾقَّ ُمَؼاِرنٌ  قٌم َوَهَذا الَؿْعـَك َأَخصُّ

ـُ الَؿْعـَك  ـْ الُعُؾقِّ َوالظُُّفقِر َيَتَضؿَّ
ْلُء َأْطَؾك َكاَن َأْضَفَر َوُكؾُّ َواِحٍد مِ ُكؾََّؿا َكاَن الشَّ

 ه.اأَخرَ 

 (:1/17) بداٟع الفٕاٟد يف ابَ القٗي  اإلواً قاه

 .أجؾ مسؿك :ويؼقلقن .ن آسؿ هق الؿسؿكإ :مل يؼؾ كحقي قط وٓ طربل

اسؿ هذا  :وٓ يؼقل أحد .مسؿك هذا آسؿ كذا :ويؼقلقن .أجؾ اسؿ :ؼقلقني وٓ

هذا الرجؾ اسؿ زيد  :وٓ يؼقلقن .هذا الرجؾ مسؿك بزيد :ويؼقلقن :آسؿ كذا

 «لي مخسة أسَمء»:  وقال رسقل اهلل .بؿسؿك اهلل :وٓ يؼقلقن :بسؿ اهلل :ويؼقلقن

 «وتسؿوا باسؿي». «لي مخس مسؿقات»: وٓ يصح أن يؼال .لبخاري ومسؾؿرواه ا



 

    

رواه  «هلل تسعة وتسعون اسَم»و «تسؿوا بؿسؿقايت»وٓ يصح أن يؼال:  .رواه مسؾؿ

وإذا ضفر الػرق  «تسعة وتسعون مسؿى» :وٓ يصح أن يؼال .ومسؾؿ وأمحد البخاري

  .التسؿقة :بؼقت هاهـا ،بقـ آسؿ والؿسؿك

طبارة طـ فعؾ  ،وهل التل اطتبرها مـ قال باتحاد آسؿ والؿسؿك والتسؿقة

ووضعف  ،طبارة طـ فعؾ الؿحظكؿا أن التحؾقة  ،آسؿ لؾؿسؿك: ووضعف ،الؿسؿك

 .الحؾقة طىل الؿحىل

وطَلمة ومعؾؿ  ،كحؾقة ومحىل وتحؾقة (اسؿ ومسؿك وتسؿقة)ففـا ثَلث حؼائؼ 

لتبايـ حؼائؼفؿا  :وٓ سبقؾ إىل جعؾ لػظقـ مـفا مترادفقـ طىل معـك واحد .وتعؾقؿ

 .وٓ بد ،بطؾ واحد مـ هذه الحؼائؼ الثَلثة ،وإذا جعؾت آسؿ هق الؿسؿك

فنكؽؿ أقؿتؿ الدلقؾ  :لقتؿ الدلقؾ :مـ قال باتحادمها فَ بَ فحؾقا لـا ُش  :فنن ققؾ

 :فعؾقؽؿ الجقاب طـ الؿعارض

 :فؾق كاكت أسؿاؤه غقره :وما سقاه مخؾقق ،أن اهلل وحده هق الخالؼ :فؿـفا

 ،ٕن أسؿاءه صػات :وٓ صػة ،ولؾزم أن ٓ يؽقن لف اسؿ يف إزل ،لؽاكت مخؾققة

آسؿ هق  :لسمال إطظؿ الذي قاد متؽؾؿل اإلثبات إىل أن يؼقلقاوهذا هق ا

 ؟فؿا طـدكؿ يف دفعف .الؿسؿك

أن مـشل الغؾط يف هذا الباب مـ إصَلق ألػاظ مجؿؾة محتؿؾة لؿعـققـ  :الجوابو

وتـزيؾ ألػاضفا طؾقفا وٓ  ،فَل يـػصؾ الـزاع إٓ بتػصقؾ تؾؽ الؿعاين ،صحقح وباصؾ

وتعاىل مل يزل وٓ يزال مقصقفا بصػات الؽؿال الؿشتؼة أسؿاؤه ريب أن اهلل تبارك 

والصػات العىل  ،وهق إلف واحد لف إسؿاء الحسـك ،فؾؿ يزل بلسؿائف وصػاتف ،مـفا

وإن كان ٓ يطؾؼ طىل الصػة أهنا إلف يخؾؼ  ،وأسؿاؤه وصػاتف داخؾة يف مسؿك اسؿف

 .إللفولقست هل كػس ا ،فؾقست صػاتف وأسؿاؤه غقره :ويرزق



   

 :وعٍٗني فإٌْ ٖساد بّىا ؛ٔبالء الكًٕ وَ لفظٛ الػري

وكؾ ما غاير اهلل مغايرة محضة هبذا  ،الؿغاير لتؾؽ الذات الؿسؿاة باهلل :أحدُٖا

فنذا  :ويراد بف مغايرة الصػة لؾذات إذا خرجت طـفا .فَل يؽقن إٓ مخؾققا :طتبارآ

والؽَلم كان  ،الذات الؿجردة طـ العؾؿ بؿعـك أكف غقر ،وكَلم اهلل غقره ،طؾؿ اهلل :ققؾ

وإذا أريد أن العؾؿ والؽَلم مغاير لحؼقؼتف  ،ولؽـ اإلصَلق باصؾ ،الؿعـك صحقحا

 .الؿختصة التل امتاز هبا طـ غقره كان باصَل لػظا ومعـك

كَلمف تعاىل داخؾ  :وقالقا ،وهبذا أجاب أهؾ السـة الؿعتزلة الؼائؾقـ بخؾؼ الؼرآن

ومـ تؾؽ  ،اهلل تعاىل اسؿ الذات الؿقصقفة بصػات الؽؿالف ،يف مسؿك اسؿف

وإذا  ،كؿا أن طؾؿف وقدرتف وحقاتف وسؿعف وبصره غقر مخؾققة ،الصػات صػة الؽَلم

 .ففق متضؿـ ٕسؿائف الحسـك ،وهق صػة مـ صػاتف ،كان الؼرآن كَلمف

 إن بعض :فؽقػ يؼال .إكف غقر اهلل :وٓ يؼال ،فنذا كان الؼرآن غقر مخؾقق

وهل غقره فؼد حصحص الحؼ بحؿد اهلل واكحسؿ  ،وهق أسؿاؤه مخؾققة ،تضؿـف ما

وٓ  ،وكَلمف غقر مخؾقق ،وأن أسؿاءه الحسـك التل يف الؼرآن مـ كَلمف ،اإلشؽال

 (.هق هق)وٓ  (هق غقره) :يؼال

 ،أسؿاؤه تعاىل غقره :وهذا الؿذهب مخالػ لؿذهب الؿعتزلة الذيـ يؼقلقن

 .اسؿف كػس ذاتف ٓ غقره :ب مـ رد طؾقفؿ مؿـ يؼقلولؿذه ،وهل مخؾققة

 .وبالتػصقؾ تزول الشبف ويتبقـ الصقاب والحؿد هلل

 ں﴿ :﴾ ڇ چ چ﴿ ﴾ ڈ ڎ ڎ﴿قال تبارك وتعاىل:  حجة ثاكقة هلم قالوا:

 .امتثؾ هذا إمر ل ٕن الـب :وهذه الحجة طؾقفؿ يف الحؼقؼة ،﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ

 :لؼال :ولق كان إمر كؿا زطؿقا (،ربل العظقؿسبحان ) (سبحان ربل إطىل) :وقال

طبدت  :ثؿ إن إمة كؾفؿ ٓ يجقز ٕحد مـفؿ أن يؼقل (.سبحان اسؿ ربل العظقؿ)



 

    

 ،وٓ باسؿ ربل ارمحـل .وٓ ركعت ٓسؿ ربل .وٓ سجدت ٓسؿ ربل .اسؿ ربل

 .وهذا يدل طىل أن إشقاء متعؾؼة بالؿسؿك ٓ بآسؿ

إن  :فؼد ققؾ فقف :لذكر والتسبقح الؿلمقر بف بآسؿوأما الجقاب طـ تعؾؼ ا

فؼد تعظؿ ما هق مـ سببف ومتعؾؼ بف كؿا يؼال  :التعظقؿ والتـزيف إذا وجب لؾؿعظؿ

 .سَلم طىل الباب السامل والؿجؾس الؽريؿ وكحقه

 :لٕدّني ؛ِٔرا دٕاب غري وسض

بل فؾؿ يعرج سبحان ر :وإكؿا قال ،يػفؿ هذا الؿعـكمل  أن رسقل اهلل  :أحدُٖا

 .طىل ما ذكرتؿقه

التؽبقر والتحؿقد والتفؾقؾ وسائر ما يطؾؼ  :أكف يؾزمف أن يطؾؼ طىل آسؿ :ايجاْٞ

وهذا مؿا مل يؼؾف . وكحقه .وٓ إلف إٓ اسؿ اهلل .الحؿد ٓسؿ اهلل :فقؼال :طىل الؿسؿك

 .أحد

تسبقح بؾ الجقاب الصحقح أن الذكر الحؼقؼل محؾف الؼؾب ٕكف ضد الـسقان وال

فؾق أصؾؼ الذكر والتسبقح لؿا ففؿ مـف إٓ ذلؽ دون الؾػظ بالؾسان  ،كقع مـ الذكر

ومل يؼبؾ اإليؿان وطؼد اإلسَلم إٓ باقتراهنؿا  ،واهلل تعاىل أراد مـ طباده إمريـ مجقعا

واذكر ربؽ بؼؾبؽ ) (سبح ربؽ بؼؾبؽ ولساكؽ)واجتؿاطفؿا فصار معـك أيتقـ 

تـبقفا طىل هذا الؿعـك حتك ٓ يخؾق الذكر والتسبقح مـ  فلقحؿ آسؿ (ولساكؽ

 ،ٕن ذكر الؼؾب متعؾؼف الؿسؿك الؿدلقل طؾقف بآسؿ دون ما سقاه :الؾػظ بالؾسان

فَل يتقهؿ أحد أن  ،ٕن الؾػظ ٓ يراد لـػسف :والذكر بالؾسان متعؾؼف الؾػظ مع مدلقلف

ر يل شقخـا أبق العباس ابـ تقؿقة وطب .الؾػظ هق الؿسبح دون ما يدل طؾقف مـ الؿعـك

سبح كاصؼا باسؿ ) :قدس اهلل روحف طـ هذا الؿعـك بعبارة لطقػة وجقزة فؼال: الؿعـك

وهذه  (سبح ربؽ ذاكرا اسؿف) :الؿعـك ﴾ ڻ ڻ ں﴿وكذا:  (.ربؽ متؽؾؿا بف



   

فالحؿد هلل الؿـان بػضؾف وكسللف تؿام  ،لؽـ لؿـ يعرف قدرها ،الػائدة تساوي رحؾة

 .كعؿتف

وإكؿا  ﴾ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿قالقا قال تعاىل:  :حجة ثالثة

 .طبدوا مسؿقاهتا

ولؽـ مـ أجؾ أهنؿ كحؾقها  ،والجقاب: أكف كؿا قؾتؿ إكؿا طبدوا الؿسؿقات

ٓ مسؿك لفا يف  ،وهل مجرد أسؿاء كاذبة باصؾة ،كالَلت والعزى ،أسؿاء باصؾة

ولقس لفا مـ  ،اإللفقة لفا ٓطتؼادهؿ حؼقؼة :فنهنؿ سؿقها آلفة وطبدوها ،الحؼقؼة

ٓ حؼائؼ  ،فؿا طبدوا إٓ أسؿاء ،ٓ حؼقؼة الؿسؿك ،إلقهقة إٓ مجرد إسؿاء

ما أكؾت مـ الؾحؿ  :فقؼال ،وأكؾفا ،قشقر البصؾ لحؿا :وهذا كؿـ سؿك ،لؿسؿقاهتا

 ،يؼال: ما أكؾت إٓ اسؿ الخبز ،وأكؾف ،التراب خبزا وكؿـ سؿك .ٓ مسؿاه ،إٓ اسؿف

فتلمؾ هذه الػائدة الشريػة . فنكف ٓ حؼقؼة إللفقتفا بقجف :ذا الـػل أبؾغ يف آلفتفؿبؾ ه

 .يف كَلمف تعاىل

ومل  ﴾ ىئ ۇ ڭ ڭ﴿فؿا الػائدة يف دخقل الباء يف ققلف:  فنن ققل:

 ؟﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿تدخؾ يف ققلف: 

ويراد بف ذلؽ مع  ،والذكر الؿجرد دون معـك آخر ،التسبقح يراد بف التـزيف :ققؾ

فنذا أريد التسبقح  :ولفذا تسؿك الصَلة تسبقحا ،وهق ذكر وتـزيف مع طؿؾ ،صَلةال

سبحت باهلل وإذا أردت  :ٓ تؼقل ،ٕكف ٓ يتعدى بحرف جر :فَل معـك لؾباء :الؿجرد

وهق الصَلة أدخؾت الباء تـبقفا طىل ذلؽ الؿراد كلكؽ قؾت سبح  ،الؿؼرون بالػعؾ

 ،أو كاصؼا باسؿف ،كؿا تؼقل صؾ مػتتحا ،بؽأو كاصؼا باسؿ ر ،مػتتحا باسؿ ربؽ

 ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ولفذا السر واهلل أطؾؿ دخؾت الَلم يف ققلف تعاىل 

والؿراد التسبقح الذي هق السجقد والخضقع والطاطة ومل يؼؾ يف مقضع سبح اهلل ما 



 

    

 [15]افرظد  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿يف السؿقات وإرض كؿا قال 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿وتلمؾ ققلف تعاىل 

لؿا ذكر السجقد باسؿف الخاص  ﴾ ىئ﴿ :فؽقػ قال [256]إظراف  ﴾ ی

 .وتـزيففؿ إياه ،فصار التسبقح ذكرهؿ لف

 قالقا قد قال الشاطر: :حجة رابعة

ففىلفقحلللفف فق  فقلسالقفُ يت  
 

 مليبف بكفحل فاكمالفر لفقُ ذر 

 (.داع يـاديف باسؿ الؿاء مبغقم) وكذلؽ ققل إطشك:

 :وهذه حجة طؾقفم ٓ هلم

والسَلم أيضا التحقة  ،فالسَلم هق اهلل تعاىل (ثؿ اسؿ السَلم طؾقؽؿا) :أما ققلف

  .فنن أراد إول فَل إشؽال فؽلكف قال ثؿ اسؿ السَلم طؾقؽؿا أي بركة اسؿف

وباسؿف لػظف الدال  ،التحقة فقؽقن الؿراد بالسَلم الؿعـك الؿدلقل وإن أراد

ثؿ اسؿ هذا الؿسؿك طؾقؽؿا فقراد بإول الؾػظ وبالثاين الؿعـك كؿا والؿعـك . طؾقف

وفقف كؽتة حسـة  ،تؼقل: زيد بطة وكحقه مؿا يراد بلحدمها الؾػظ وبأخر الؿدلقل فقف

 .بؾ أكا مراطقف دائؿا ،ٓ يـؼطع مـل، كلكف أراد ثؿ هذا الؾػظ باق طؾقؽؿا جار

فؼال لبقد: مل يرد  :ذا حؽاية لػظفوه ،وقد أجاب السفقظ طـ البقت بجقاب آخر

ولق قال: السَلم طؾقؽؿا كان  .وإكؿا أراد بعد الحقل ،إيؼاع التسؾقؿ طؾقفؿ لحقـف

ذلؽ ذكر آسؿ الذي هق طبارة طـ الؾػظ أي ؾف ،مسؾؿا لققتف الذي كطؼ فقف بالبقت

لسَلم إىل الحقل ثؿ ا) :فؾق أن لبقدا قال. ثؿ قال: إكؿا الؾػظ بالتسؾقؿ بعد الحقل

ولؽـف أراد أن ٓ يققع الؾػظ بالتسؾقؿ والقداع إٓ بعد ، لؽان مسؾؿا لحقـف (طؾقؽؿا

لقؽقن ما بعد الحقل  :وكذلؽ ذكر آسؿ الذي هق بؿعـك الؾػظ بالتسؾقؿ ،الحقل

 .ضرفا لف وهذا الجقاب مـ أحد أطاجقبف وبدائعف 



   

ولفذا طرفف  ،الؿشروبة والؿاء الؿعروف هـا هق الحؼقؼة (باسؿ الؿاء)وأما ققلف: 

 ة وصدره:مَّ والبقت لذي الرُّ  ،تعريػ الحؼقؼة الذهـقة

ف نًتتتلُفف فلتتت ف ًففاًففقوُطتتتفعٌشفنُف فًيتتت
 

 

 ....      ....     ....    .... 

 ،أكف أراد حؽاية صقت الظبقة :فظـ الغالط مبغقم( داع يـاديف باسؿ الؿاء)ثؿ قال: 

ولقس هذا مراده وإكؿا الشاطر ألغز لؿا  (امام)وأهنا دطت ولدها هبذا الصقت وهق 

فصار صقهتا كلكف هق الؾػظ  ،وصقهتا بف ،شتراك بقـ لػظ الؿاء الؿشروبوقع آ

وهذا ٕن  ،فؽلهنا تصقت باسؿ هذا الؿاء الؿشروب ،الؿعبر طـ الؿاء الؿشروب

 هوهذا يف غاية القضقح.ا (ماما)صقهتا 

 ؟: ٌٖ ايصفات شا٥د٠ ع٢ً ايرات(5) َطأي١

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:6/206)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ُة السُّ  ك َأْسَؿائِفِ  -َكَلْحَؿَد َوَغْقِرهِ -ـَِّة َوَقْد َكصَّ َأئِؿَّ  َطَؾك َأنَّ ِصَػاتِِف َداِخَؾٌة فِل ُمَسؿَّ

َفا َزائَِدٌة اهلل  َفََل ُيَؼاُل: إنَّ ِطْؾؿَ  ـْ َقاَل: إكَّ ـْ َأْهِؾ اإِلْثَباِت َم
ـْ مِ

َوُقْدَرَتُف َزائَِدٌة َطَؾْقِف: َلؽِ

اِت.   َطَؾك الذَّ

َفا َزائَِدٌة َطَؾك َما أَ  َدةِ َوَهَذا إَذا ُأِريَد بِِف َأكَّ اِت الُؿَجرَّ ـْ الذَّ
َفُفَق  :ْثَبَتُف َأْهُؾ الـَّْػِل مِ

ُروا فِل اإِلْثَباِت  بُّ َلُف ِصَػاٌت  :َوَقاَل  ،َفَزاَد َهَذا َطَؾْقِفؿْ  ،َصِحقٌح: َفنِنَّ ُأوَلئَِؽ َقصَّ الرَّ

 ئَِدٌة َطَؾك َما َطؾِْؿُتُؿقُه.َزا

اِت  َفا َزائَِدٌة َطَؾك الذَّ َفُفَق َكََلٌم ُمَتـَاقٌِض:  :الَؿْقُجقَدِة فِل َكْػِس إَْمرِ  َوإِْن َأَراَد َأكَّ

َدةٌ  ُف َلْقَس فِل َكْػِس إَْمِر َذاٌت ُمَجرَّ َكَّ
ِ
َػاِت  :َحتَّك ُيَؼاَل  :ٕ َزائَِدٌة َطَؾْقَفا: َبْؾ  إنَّ الصِّ

ـُ ُوُجقُد ا َٓ 
اِت ُيْؿؽِ َػاِت  لذَّ ـْ الصِّ

َّٓ بَِؿا بِِف َتِصقُر َذاًتا مِ َػاِت  ،إ ـُ ُوُجقُد الصِّ
َٓ ُيْؿؽِ َو



 

    

َّٓ بَِؿا بِِف َتِصقُر ِصَػات اِت  إ ـْ الذَّ
ُثؿَّ ِزَياَدِة أَخِر  ،َفَتَخقُُّؾ ُوُجقِد َأَحِدِهَؿا ُدوَن أَخرِ  ،مِ

 هَطَؾْقِف َتَخقٌُّؾ َباصٌِؾ.ا

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:2/326) اقتطاٞ الضساط املطتقٗيَكَىا ِف٘  َقاَه َش

وسائر إئؿة  ،)الغقر( قد يراد بف الؿبايـ الؿـػصؾ، ولفذا مل يطؾؼ السؾػ لػظ

طىل الؼرآن وسائر صػات اهلل، أهنا غقره، ومل يطؾؼقا طؾقف أهنا لقست غقره: ٕن لػظ 

)الغقر( فقف إمجال، قد يراد بف: الؿبايـ الؿـػصؾ: فَل يؽقن صػة الؿقصقف أو بعضف 

 داخَل يف لػظ: الغقر. 

د بف: ما يؿؽـ تصقره، دون تصقر ما هق غقر لف: فقؽقن غقرا هبذا وقد يرا

 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 

 غقر هذا الؿقضع.إلػاظ مـ آشتراك واإلهبامات، كؿا قد ُبسط يف 

صػات اهلل غقر )، وبقـ ققلف: (الصػات غقر الذات)ولفذا يػرق بقـ ققل الؼائؾ: 

، فنن الثاين باصؾ: ٕن مسؿك اسؿ )اهلل( يدخؾ فقف صػاتف، بخَلف مسؿك (اهلل

)الذات( فنكف ٓ يدخؾ فقف الصػات، ولفذا ٓ يؼال: صػات اهلل زائدة طؾقف سبحاكف، 

دة طىل الذات: ٕن الؿراد أهنا هل زائدة طىل ما أثبتف الؿثبتقن وإن ققؾ: الصػات زائ

واهلل تعاىل هق الذات الؿقصقفة بصػاتف الَلزمة، فؾقس اسؿ اهلل  ،مـ الذات الؿجردة

 متـاوٓ لذات مجردة طـ الصػات أصَل، وٓ يؿؽـ وجقد ذلؽ، ولفذا قال أمحد 
وقدرتف، واهلل وكقره، ولؽـ كؼقل: اهلل  يف مـاضرتف لؾجفؿقة: ٓ كؼقل: اهلل وطؾؿف، واهلل

 هابعؾؿف وقدرتف وكقره: هق إلف واحد.



   

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:5/17) اجلٕاب الضخٗح كتابَْكَىا ِف٘  َقاَه َش

ـْ َيِجُب 
ـَ َأْن ُيَؼاَل: إِكََّفا َغْقرُ َوَلؽِ اِت، َوَبْق َػاِت َغْقُر الذَّ ـَ َأْن ُيَؼاَل: إِنَّ الصِّ  اْلَػْرُق َبْق

َف : َفنِنَّ اْسَؿ )الؾَِّف( ُمَتـَاِوٌل لَِذاتِِف اْلُؿتَِّصَػِة بِِصَػاتِِف. َفنَِذا َقاَل اْلَؼائُِؾ: َدَطْقُت الالؾَّفِ  ؾَّ

اَت اْلُؿتَِّصَػَة  َدًة، َبْؾ َدَطا الذَّ َٓ ِصَػاٍت ُمَجرَّ َدًة َو َوَطَبْدُت الؾََّف: َفَؾْؿ َيْدُع َذاًتا ُمَجرَّ

َٓ  -َتَعاَلك  -بِِصَػاتَِفا َفاْسُؿُف  ك اْسِؿِف َو ـْ ُمَسؿَّ َيَتـَاَوُل َذلَِؽ. َفَؾْقَسْت ِصَػاُتُف َخاِرَجًة َط

 ِ َفا َزائَِدٌة َطَؾك َزائَِدًة َطَؾك َذل َـّ َأكَّ ـْ َض َدِة. َوَم اِت اْلُؿَجرَّ َفا َزائَِدٌة َطَؾك الذَّ َؽ، َوإِْن قِقَؾ إِكَّ

َْذَهاِن  ْٕ ـْ فِل ا
اَها، َفَؼْد َغؾَِط َوَلؽِ تِل َتْدُخُؾ ِصَػاُتَفا فِل ُمَسؿَّ اِت اْلُؿتَِّصَػِة بِِصَػاتَِفا الَّ الذَّ

َْلِسـَِة َزَلٌؼ فِل هَ  ْٕ  َذا اْلَؿْقِضِع َكثِقًرا.َوا

ـَ اْلَؿْحُذوِر َما فِل َقْقلِـَا: إِنَّ 
ـْ فِل َهَذا مِ اِت، َلْؿ َيُؽ َػاُت ُمَغايَِرٌة لِؾذَّ قَؾ: الصِّ

َفنَِذا قِ

 َيَتـَاَوُل ِصَػاتِِف.اهلل  َغْقُر الؾَِّف: َفنِنَّ اْسؿَ اهلل  ِصَػاِت 

ـْ  َفا َغْقُرُه: ُفِفَؿ مِ َفا ُمَبايِـٌَة َلُف َوَهَذا َباصٌِؾ. َولَِفَذا َكاَن الـَُّػاُة إَِذا  َفنَِذا قِقَؾ: إِكَّ َذلَِؽ َأكَّ

َمامَ  ، َكَؿا َكاَضُروا اإْلِ ـَ َة اْلُؿْسؾِِؿق ـَ َحـْبٍَؾ فِل مِْحـَتِِف اْلَؿْشُفقَرِة َفَؼاُلقا  َكاَضُروا َأئِؿَّ َأْحَؿَد ْب

ُف َأْم َغقُْر الؾَِّف؟، اهلل َما َتُؼقُل فِل اْلُؼْرآِن َوَكََلمِ  َلُف: َما  َطاَرَضُفْؿ بِاْلِعْؾِؿ: َوَقاَل َلُفْؿ: َأْهَق الؾَّ

ُف َأْم َغْقُر الؾَِّف؟اهلل،  َتُؼقُلقَن فِل ِطْؾؿِ  ُسَؾ َلْؿ َتـْطِْؼ  -َأْيًضا  -. َوَأَجاَب  َأْهَق الؾَّ بَِلنَّ الرُّ

َة َلُفْؿ فِ  ، َفََل ُحجَّ ـِ َْمَرْي ْٕ ـَ ا
َف َلْؿ َيُؼْؾ لَِؽََلمِِف: ُهَق اهلل  ل َكََلمِ بَِقاِحٍد مِ َوَرُسقلِِف، َفنِنَّ الؾَّ

ُف َغْقِري! َحتَّك َيُؼقَل اْلَؼائُِؾ: إَِذا َكاَن َقْد َجَعَؾ َكََلَمُف َغْقَرُه َوِسَقاُه َفَؼْد  َٓ َقاَل: إِكَّ َأَكا، َو

 َأْخَبَر َأكَُّف َخالٌِؼ لُِؽؾِّ َما ِسَقاُه! .

ْحتَِجاُج بِاْلَعْؼِؾ: َفاْلَؿْرِجُع َفنِْن كَ 
ِ
َة فِقِف، َوإِْن َكاَن آ ْؿِع: َفََل ُحجَّ ْحتَِجاُج بِالسَّ

ِ
اَن آ

َٓ إَِلك اْلِعَباَراِت. َفنِْن َأَراَد اْلُؿِريُد بَِؼْقلِِف: َهْؾ َكََلُمُف َوِطْؾُؿُف َغْقُرهُ  ، فِل َذلَِؽ إَِلك اْلَؿَعاكِل 

ـٌ َلفُ  ُف ُمَبايِ ْطتَِباِر. َوإِْن َأَراَد بَِذلَِؽ َأنَّ َكْػَس اْلَؽََلِم َواْلِعْؾِؿ َأكَّ
ِ
. َفَؾْقَس ُهَق َغْقًرا َلُف بَِفَذا آ



 

    

ْطتَِباِر. َوإَِذا َكاَن الؾَّْػُظ ُمْجَؿًَل َلْؿ َيُجزْ 
ِ
 َلْقَس ُهَق اْلَعالَِؿ اْلُؿَتَؽؾَِّؿ: َفُفَق َغْقٌر َلُف بَِفَذا آ

ِذي ُيْػِفُؿ اْلَؿْعـَك اْلَػاِسَد. إِْصََلُقُف َطَؾك  هااْلَقْجِف الَّ

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:3/335)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

َػُة َواْلَقْصُػ َتاَرًة ُيَراُد بِِف الَؽََلُم الَِّذي ُيقَصُػ بِِف الَؿْقُصقُف  : َكَؼْقِل َوالصِّ

َحابِلِّ فِل ـِ  ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الصَّ ْحَؿ َكََّفا ِصَػُة الرَّ
ِ
َوَتاَرًة ُيَراُد بِِف  ،ُأِحبَُّفا ٕ

تِل دَ   لَّ َطَؾْقَفا الَؽََلُم: َكاْلِعْؾِؿ َواْلُؼْدَرِة. الَؿَعاكِل الَّ

تِل  ُد الِعَباَرِة الَّ َػاُت ُمَجرَّ َؿا الصِّ َواْلَجْفِؿقَّة َواْلُؿْعَتِزَلُة َوَغقُْرُهْؿ ُتـْؽُِر َهِذِه َوَتُؼقُل: إكَّ

ـْ الَؿْقُصقِف.   ُيَعبَُّر بَِفا َط

ـْ الصػ
َبَعُفْؿ مِ ـْ اتَّ بَِقة َوَم َػِة َواْلَقْصِػ َفَقْجَعُؾقَن واْلُؽَلَّ ـَ الصِّ ُققَن َبْق اتقة َقْد ُيَػرِّ

َػَة الَؿْعـَك الَؼائَِؿ بِاْلَؿْقُصقِف.   الَقْصَػ ُهَق الَؼْقَل: َوالصِّ

َػِة َواْلَقْصِػ َمْصَدٌر فِل  ـْ َلْػِظ الصِّ
ا َجَؿاِهقُر الـَّاِس َفَقْعَؾُؿقَن َأنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِ َوَأمَّ

ُف ُيَراُد بِِف َتاَرًة َهَذا: َوَتاَرًة َهَذا. إَْصؾِ  َكِة: َوَأكَّ  : َكاْلَقْطِد َواْلِعَدِة: َواْلَقْزِن َوالزِّ

َؽ الَجْفِؿقَّة َيـُْػقَن َأْن َيُؽقَن لِؾَِّف َوْصٌػ َقائٌِؿ بِِف: ِطْؾٌؿ َأْو ُقْدَرٌة: َأْو 
ا َكاَن ُأوَلئِ َوَلؿَّ

ِء َأْثَبتُقا ِصَػاٍت َزائَِدًة  -َأْثَبَتَفا الُؿْسؾُِؿقَن  َوَقدْ  -إَراَدٌة َأْو َكََلٌم  َٓ َصاُروا َيُؼقُلقَن: َهُم

ـْ ُمـَاضِِريِفْؿ الصػاتقة ُيَقافُِؼقَكُفْؿ َطَؾك َهَذا اإِلْصََلِق 
اِت. َوَقْد َصاَر َصائَِػٌة مِ َطَؾك الذَّ

تِل وَ  اِت الَّ َػاُت َزائَِدٌة َطَؾك الذَّ َصُػقا َفُقْشِعُروَن الـَّاَس َأنَّ ُهـَاَك َذاًتا َوَيُؼقُلقَن: الصِّ

َػاِت  ـْ الصِّ َػاِت  ،ُمَتَؿقَِّزًة َط اِت. َوُيَشـُِّع كػاة الصِّ ـْ الذَّ َوَأنَّ َلَفا ِصَػاٍت ُمَتَؿقَِّزًة َط

 .َوَقْد َبقَّـَّا َفَساَدَها فِل َغقِْر َهَذا الَؿْقِضعِ  ،بَِشـَاَطاِت َلْقَس َهَذا َمْقِضَعَفا

َػاِت َأْصًَل  ـْ الصِّ َٓ َتـَْػؽُّ َط اَت الَؿْقُصقَفَة  ـُ ُوُجقُد  ،َوالتَّْحِؼقُؼ َأنَّ الذَّ
َٓ ُيْؿؽِ َو

 َٓ ِطل ُوُجقُد َحلٍّ َطؾِقٍؿ َقِديٍر َبِصقٍر بََِل َحَقاٍة َو َػاِت. َفَدْطَقى الُؿدَّ ـْ الصِّ َذاٍت َخالَِقٍة َط

َٓ ُقْدَرٍة: َكَدْطَقى ُقدْ  َٓ َيُؽقُن الَؿْقُصقُف بَِفا َحقًّا َطؾِقًؿا َقِديًراِطْؾٍؿ َو  ،َرٍة َوِطْؾٍؿ َوَحَقاٍة 



   

َػاِت ُمْؿتَـٌِع  ـْ َجِؿقِع الصِّ َبْؾ َدْطَقى َشْلٍء َمْقُجقٍد َقائٍِؿ بِـَْػِسِف َقِديٍؿ َأْو ُمْحَدٍث َطِرَي َط

َـّ الَجْفِؿقَّة الُؿْعَتِزَلَة وَ 
ـْ فِل َصِريِح الَعْؼِؾ. َوَلؽِ َدًة َط ا َأْثَبُتقا َذاًتا ُمَجرَّ َغقَْرُهْؿ: َلؿَّ

اِت: َأْي  ـْ الذَّ
َػاِت َزائَِدًة َطَؾك َما َأْثَبتُُّؿقُه مِ َػاِت َصاَر ُمـَاضُِرُهْؿ َيُؼقُل: َأَكا ُأْثبُِت الصِّ الصِّ

ـِ بَِذلِ  دِ إْثَباِت َذاٍت بََِل ِصَػاٍت. َوَلْؿ َيْع َؽ َأكَُّف فِل الَخاِرِج َذاٌت َثابَِتٌة َٓ َأْقَتِصُر َطَؾك ُمَجرَّ

اِت  ـْ الذَّ اِت ُمتََؿقَِّزٌة َط َٓ َمَع َذلَِؽ ِصَػاٌت ِهَل َزائَِدٌة َطَؾك َهِذِه الذَّ َولَِفَذا َكاَن  ،بِـَْػِسَفا: َو

اِت. َكَؿا َيُؼقُلُف الُؿْعَتِزَلُة: والَؽرَّ  َػاُت َغْقُر الذَّ ـْ َيُؼقُل: الصِّ ـْ الـَّاِس َم
امِقَة: ُثؿَّ الُؿْعَتِزَلُة مِ

َٓ ِهَل َغْقُرُه. َكَؿا  َٓ ِهَل الَؿْقُصقُف َو َػُة  ـْ َيُؼقُل: الصِّ امَِقة ُتثْبُِتَفا. َومِـُْفْؿ َم َتـِْػقَفا: والَؽرَّ

ـِ إَْشَعِريِّ َوَغْقِرِه.  ـْ الصػاتقة َكَلبِل الَحَس
 َيُؼقُلُف َصَقائُِػ مِ

ـْ َيُؼقُل  َٓ َكُؼقُل: ِهَل َومِـُْفْؿ َم َػُة ِهَل الَؿْقُصقُف: َو َٓ َكُؼقُل الصِّ ُة:  َكَؿا َقاَلْت إَئِؿَّ

َٓ ِهَل َغْقُرهُ  َٓ ِهَل ُهَق: َو َٓ َكُؼقُل:  ا  َكَّ
ِ
َفنِنَّ َلْػَظ الَغقِْر فِقِف إْجَؿاٌل َقْد ُيَراُد بِِف  :َغْقُرُه: ٕ

ْلِء َأْو َما َقاَرَن َأَح  ـُ لِؾشَّ ُدُهَؿا أَخَر: َوَما َقاَرَبُف بُِقُجقِد َأْو َزَماٍن َأْو َمَؽاٍن: َوُيَراُد الُؿَبايِ

َخِر. ْٔ  بِاْلَغْقِر: َأنَّ َما َجاَز الِعْؾُؿ بَِلَحِدِهَؿا َمَع َطَدِم الِعْؾِؿ بِا

َػُة َغْقَر الَؿْقُصقِف  ِل َفَؾْقَسْت الصِّ َٓ َبْعُض الُجْؿَؾِة َغقَْرهَ  ،َوَطَؾك إَوَّ ا. َوَطَؾك َو

َػُة َغقُْر الَؿْقُصقِف َوَبْعُض الُجْؿَؾِة َغقُْرَها.   الثَّاكِل َفالصِّ

َػِة َكْػًقا َأْو إْثَباًتا: ـْ إْصََلِق َلْػِظ الَغْقِر َطَؾك الصِّ
ُة مِ َئِؿَّ ْٕ َؾُػ َوا لَِؿا فِل  َفاْمَتـََع السَّ

ُف َأْو َغْقرُ  ـْ اإِلْجَؿاِل َوالتَّْؾبِقِس: َحْقُث َصاَر الجفؿل َيُؼقُل: الُؼْرآُن ُهَق الؾَّ
 اهلل، َذلَِؽ مِ

ـْ ُيْثبُِت َأْو َغْقُرُه: إْن َكاَن  ُهَق اهللُ اهلل  َفَتاَرًة ُيَعاِرُضقَكُف بِِعْؾِؿِف َفَقُؼقُلقَن: ِطْؾؿُ  مِؿَّ

 َٓ ُيْؿؽِـُُف َكْػُقُف. الِعْؾَؿ: َأوْ 

ـْ  
ْثَباِت لَِؿا فِقِف مِ : الـَّْػِل َواإْلِ ـِ ْبَفَة َوُيْثبُِتقَن َخَطَل اإِلْصََلَقْق َوَتاَرًة ُيِحؾُّقَن الشُّ

ائُِؾ َفُقَؼاُل َلُف: إ َػُة التَّْؾبِقِس َبْؾ َيْسَتْػِصُؾ السَّ ـُ الَؿْقُصقَف َفالصِّ ْن َأَرْدت بِاْلَغقِْر َما ُيَبايِ

ـُ َفْفُؿ الَؿْقُصقِف َطَؾك َسبِقِؾ  َٓ 
ُتَبايِـُُف: َفَؾْقَسْت َغْقَرُه. َوإِْن َأَرْدت بِاْلَغْقِر َما ُيْؿؽِ



 

    

ُف  ْطتَِباِر َوَالؾَّ
ِ
ـْ ُهَق َفُفَق َغْقُر بَِفَذا آ  َؾكَتَعاَلك َأْطَؾُؿ َوَصؾَّك اهلُل طَ اإِلْجَؿاِل: َوإِْن َلْؿ َيُؽ

ٍد.ا  هُمَحؿَّ

  ٌٖ ٜطًل ع٢ً ْفظ اهلل ايرات؟

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:3/334)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

اِت )َفنِنَّ َلْػَظ  ـَ  (الذَّ ِري اِت فِل اْصطََِلِح الُؿَتَلخِّ ـْ َكَؾْػِظ الذَّ َبْؾ  ،فِل ُلَغتِِفْؿ َلْؿ َيُؽ

 َكَؿا َقاَل خبقب
ِ
  : ُيَراُد بِِف َما ُيَضاُف إَلك اهلل

ف
ُ
فًمًذلٍتتتتتتًكفيٍففًذقٍافقٍوًإٍفًمٍَُكف ًًضتتتتتت 

 

فٌمً تتتُ ٍ ف  ُمًصتتت ٍلفٍصتتت ُلي
ً
ف  فٌيًبتتت رلٍَُعفً ً

 
َّٓ َثاَلَث َكَذبَ » :الَحِديُث َومِـُْف  هِ َلْم َيْؽِذْب إْبَراِهقُم إ َفا فِي َذاِت الؾَّ . َومِـُْف «اٍت ُكؾ 

َوَكْحُق  ﴾ ک ک ک ڑ ڑ﴿ ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ َقْقلف َتَعاَلك

َ  ،ُذو(لَِؽ. َفنِنَّ َذاَت َتْلكِقُث )ذَ  ْٕ ُؾ بِِف إَلك الَقْصِػ بِا  :ْجـَاسِ َوُهَق ُيْسَتْعَؿُؾ ُمَضاًفا ُيَتَقصَّ

ًرا قِقَؾ َفنَِذا َكاَن الَؿْقُص  ًثا قِقَؾ  ،ُذو َكَذا :قُف ُمَذكَّ َذاُت َكَذا َكَؿا ُيَؼاُل َذاُت  :َوإِْن َكاَن ُمَمكَّ

 ِسَقاٍر. 

َفاْلَؿْعـَك فِل ِجَفتِِف َوُوْجَفتِِف: َأْي فِقَؿا َأَمَر بِِف  (ُأِصقَب ُفََلٌن فِل َذاِت الؾَّفِ ) :َفنِْن قِقَؾ 

ا َكاَكْت ُمَضاَفًة إَلك الـَّْػسِ َوَأَح  َػاِت َلؿَّ َْجؾِِف. ُثؿَّ إنَّ الصِّ
ِ
َفُقَؼاُل فِل الـَّْػِس َأْيًضا  ،بَُّف: َوٕ

اُت  ُفقَها َفَؼاُلقا: الذَّ إكََّفا َذاُت ِطْؾٍؿ َوُقْدَرٍة َوَكََلٍم َوَكْحِق َذلَِؽ َحَذُفقا اإِلَضاَفَة َوَطرَّ

  .ْػُس الَؿْقُصقَفةُ الـَّ  :َأْي  .الَؿْقُصقَفةُ 

ُدونَ َفنَِذا قَ  ِء الُؿَمكِّ َٓ اُت ) :اَل َهُم تِل َلَفا  (الذَّ َفنِكََّؿا َيْعـُقَن بِِف الـَّْػَس الَحِؼقِؼقََّة: الَّ

 َوْصٌػ َوَلَفا ِصَػاٌت. 



   

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:6/98)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

َّٓ فِقَؿا َكاَن ُمَضاًفا إَلك َغْقِرِه َفُفْؿ  وَتْلكِقُث ذُ ( َذاٍت )َوَلْػُظ  َٓ ُيْسَتْعَؿُؾ إ َوَذلَِؽ 

ِن َأْو ُلَغِة َوَحْقُث َجاَء فِل الُؼْرآ َكْػٌس َذاُت ِطْؾٍؿ َوُقْدَرٍة.َيُؼقُلقَن: ُفََلٌن ُذو ِطْؾٍؿ َوُقْدَرٍة وَ 

َّٓ َمؼْ  (َذاُت ) َوَلْػظُ ( ُذو)الَعَرِب َلْػُظ  َضاَفِة َكَؼْقلِفِ َلْؿ َيِجْئ إ  ڀ ڀ﴿ ُروًكا بِاإْلِ

َوَذلَِؽ فِل ): َوَقْقِل َخبِقٍب  .﴾ ٴۇ ۈ ۈ﴿ َوَقْقلِِف: ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ

ُفقُه: َفَؼاُلقا: (.َذاِت اإِلَلفِ  اُت ) َوَطرَّ ـْ َلْػِظ الَعَرِب الَعْرَباءِ (، الذَّ
ٌد َلْقَس مِ  ،َوِهَل َلْػٌظ ُمَقلَّ

اِن َوَغْقِرِهَؿاَولَِفَذا َأْكَؽَرُه َصائَِػٌة مِ  هَّ ـِ الدَّ ـِ ُبْرَهاَن َواْب  .ـْ َأْهِؾ الِعْؾِؿ: َكَلبِل الَػْتِح ْب

ـِ َطِؼقٍؾ  ْػَظُة َطَربِقًَّة َوَردَّ َطَؾْقِفْؿ آَخُروَن َكاْلَؼاِضل َواْب  َوَغْقِرِهَؿا.َوَقاُلقا: َلْقَسْت َهِذِه الؾَّ

ـْ العَ 
َفا َلْقَسْت مِ َدِة َكَؾْػِظ الَؿْقُجقدِ  ،َربِقَِّة الَعْرَباءِ َوَفْصُؾ الِخَطاِب: َأكَّ ـْ الُؿَقلَّ

 ،َبْؾ مِ

اُت ل َفَفَذا الؾَّْػُظ َيْؼَتِض  ،َوَكْحِق َذلَِؽ  ،َواْلَؽْقِػقَّةِ  ،َوَلْػِظ الَؿاِهقَّةِ  ُوُجقَد ِصَػاٍت ُتَضاُف الذَّ

 .َوَذاُت َكََلمٍ  ،َوَذاُت ُقْدَرةٍ  ،َفُقَؼاُل: َذاُت ِطْؾؿٍ  :إَلْقَفا

َٓ َيتَِّصُػ بِِصَػِة  ـُ ُوُجقُد َشْلٍء َقائٍِؿ بِـَْػِسِف فِل الَخاِرِج 
َٓ ُيْؿؽِ ُف  َواْلَؿْعـَك َكَذلَِؽ َفنِكَّ

َٓ بَِغْقِرِه. َفَػْرُض  ُثُبقتِقٍَّة َأْصًَل: َبْؾ َفْرُض َهَذا فِل الَخاِرِج َكَػْرِض َطَرٍض َيُؼقُم بِـَْػِسِف 

َٓ َتُؼقُم بَِغْقِرَها َطَرٍض َقائٍِؿ بِـَْػِسفِ  َفَؿا ُهَق  ،ُمْؿَتـِعٌ  َؿاَوكََِلهُ  ،َٓ ِصَػَة َلُف َكَػْرِض ِصَػٍة 

ـْ ِصَػةٍ  :َقائٌِؿ بِـَْػِسفِ 
ـْ َقائٍِؿ بِـَْػِسِف ُمتَِّصٍػ بِِف.ا :َوَما َكاَن ِصَػةً  ،َفََل ُبدَّ َلُف مِ

 هَفََل ُبدَّ َلُف مِ

 (:2/6) الفٕاٟدبداٟع  يف قاه اإلواً ابَ القٗي 

قفا أهنا يف وٓ سقؿا الؿتؽؾؿقـ الؼقل ف ،وأما الذات فؼد استفقى أكثر الـاس

 .معـك الـػس والحؼقؼة

ويحتجقن  ،وحؼقؼتف ،ويعبرون هبا طـ وجقده ،ذات الباري هل كػسف :ويؼقلقن 

. رواه «كؾفن يف ذات اهلل ،ثالث كذبات»يف إصَلق ذلؽ بؼقلف يف قصة إبراهقؿ 

ولقست هذه الؾػظة إذا  :قال (وذلؽ يف ذات اإللف) :وققل خبقب .البخاري ومسؾؿ



 

    

طـد ذات اهلل  :ولق كان كذلؽ لجاز أن يؼال ،استؼريتفا يف الؾغة والشريعة كؿا زطؿقا

وذلؽ [ 28]آل ظؿران/  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ﴿ :قال تعاىلواحذر ذات اهلل كؿا 

وهق معـك  ،لؾقطاء (يف)وحرف  ،الجارة (يف)وٓ يؼال إٓ بحرف  ،غقر مسؿقع

وأحببتؽ يف اهلل تعاىل  ،إذا قؾت جاهدت يف اهلل تعاىل ،مستحقؾ طىل كػس الباري تعاىل

وإكؿا هق  ،ك القطاءمحال أن يؽقن هذا الؾػظ حؼقؼة لؿا يدل طؾقف هذا الحرف مـ معـ

كلكؽ قؾت  ،فقؽقن الحرف طىل بابف ،أي يف مرضاة اهلل وصاطتف ،طىل حذف الؿضاف

ما أن تدع الؾػظ طىل ضاهرة وأ ،هذا محبقب يف إطؿال التل فقفا مرضاة اهلل وصاطتف

 .فؿحال

ة إكؿا يريد يف الدياكة والشريع (يف ذات اإللف)أو  (يف ذات اهلل)وإذا ثبت هذا فؼقلف  

وكذلؽ هل يف إصؾ مقضقطفا كعت  ،فذات وصػ لؾدياكة (ذات اإللف)التل هل 

وإذا كان إمر كذلؽ فؼد صارت طبارة طؿا  ،لؿمكث، أٓ ترى أن فقفا تاء التلكقث

ٓ طـ كػسف سبحاكف وهذا هق الؿػفقم مـ  ،تشرف باإلضافة إىل اهلل تعاىل طز وجؾ

  (...فؿ ذات اإللف وديـفؿتُ ؾَّ جَ مَ : )ينكَلم العرب أٓ ترى ققل الـابغة الذبقا

 صاحبة كذا يف كذا: بؿعـك صاحب فذات (ذو)هق تلكقث  (ذات)أصؾ لػظة و 

 :ولفذا ٓ يؼال ذات الشلء إٓ لؿا لف صػات وكعقت تضاف إلقف فؽلكف يؼقل ،إصؾ

 .صاحبة هذه الصػات والـعقت

 :إصقلققـ ققلفؿ ولفذا أكؽر مجاطة مـ الـحاة مـفؿ ابـ برهان وغقره طىل

وهذا إكؽار  ،الذو يف ذو كؿا ٓ يؼال ،ٓ مدخؾ لْللػ والَلم هـا :وقالقا .الذات

طتذار طـفؿ أن لػظة الذات يف اصطَلحفؿ قد صارت طبارة طـ الشلء وآ ،صحقح

فؾؿا استعؿؾقها استعؿال الـػس والحؼقؼة طرفقها بالَلم  ،وحؼقؼتف وطقـف ،كػسف

 .وجردوها



   

الشلء إذا قالقا هذا يف جـب اهلل ٓ يريدون إٓ فقؿا يـسب إلقف مـ وهذا كجـب 

  .سبقؾف ومرضاتف وصاطتف ٓ يريدون غقر هذا البتة

ضـ مـ ضـ  :فؾؿا اصطؾح الؿتؽؾؿقن طىل إصَلق الذات طىل الـػس والحؼقؼة 

 (وذلؽ يف ذات اإللف) :وققلف «ثالث كذبات يف ذات اهلل»أن هذا هق الؿراد مـ ققلف 

 حئ جئ ی ی ﴿ :فغؾط واستحؼ التغؾقط بؾ الذات هـا كالجـب يف ققلف تعاىل

فرصت يف كػس اهلل  :يؼال هفـا نأٓ ترى أكف ٓ يحسـ أ [56 ر:الزم  ] ﴾ يئ ىئ مئ

ؾ يف وقت ،فعؾ كذا يف ذات اهلل :كؿا يؼال .فرط يف ذات اهلل :ويحسـ أن يؼال ،وحؼقؼتف

فتلمؾ ذلؽ فنكف مـ الؿباحث العزيزة الغريبة التل  :وصبر يف ذات اهلل ،ذات اهلل تعاىل

 باختصار هيثـك طىل مثؾفا الخـاصر واهلل الؿقفؼ الؿعقـ.ا

تبقـ مؿا سبؼ أن الذات يف الؾغة العربقة هل تلكقث ذو،  : قاه أبٕ عبد اهلل

عـك حؼقؼة الشلء وذاتف: ففق اصطَلح وأهنا ٓ تستعؿؾ إٓ مضافة، وأما استعؿالفا بؿ

متلخر، وٓ مخالػة فقف لْلدلة الشرطقة: فقصح إصَلق الذات طىل اهلل، ولؽـ طىل 

 سبقؾ اإلخبار، ولقس طىل سبقؾ القصػ، واهلل أطؾؿ.

 َطأي١: ٌٖ ايٓفظ صف١ أّ ٖٞ ايرات اإلهل١ٝ املكدض١؟

يدل طىل أن الـػس  «سؿقت به كػسك»ققلف طؾقف الصَلة والسَلم يف الحديث: 

 لقست مجرد صػة: بؾ تطؾؼ طىل الذات الؿؼدسة بجؿقع صػاهتا.

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:-9/292)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ْلِء َذاُتُف َوَطقْـُُف َكَؿا ُيَؼاُل َرَأْيت َزْيًدا َكْػَس  َوُيَرادُ   َوَقْد َقاَل َتَعاَلك: ،ُف َوَطْقـَفُ بِـَْػِس الشَّ

 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ َوَقاَل: ﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

ِحقِح َأكَّفُ  َوفِل ﴾ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ َوَقاَل َتَعاَلك: :  الَحِديِث الصَّ ـَ ُمِّ الُؿْممِـِق
ِ
َقاَل ٕ



 

    

 ،َطَدَد َخْؾِؼهِ اهلل  ُسْبَحانَ  :نَّ َلَؼْد ُقْؾت بَْعَدك َأْرَبَع َكؾََِمٍت َلْو ُوِزنَّ بََِم قؾتقه َلَوَزَكْتفُ »

َوفِل الَحِديِث  «ِمَداَد َكؾََِمتِهِ اهلل  انَ ُسْبَح  ،ِرَضا َكْػِسهِ اهلل  انَ ُسْبَح  ،ِزَكَة َطْرِشهِ اهلل  ُسْبَحانَ 

ـْ الـَّبِلِّ  ِحقِح اإِلَلِفلِّ َط ـَْد َضنِّ َطْبِدي بِي»  الصَّ ُه َتَعاَلى: َأَكا ِط َوَأَكا َمَعُه ِحقَن  ،َيُؼوُل الؾَّ

ْرته فِي َمََلٍ َخْقرٍ َوإِْن َذَكَركِي فِي َمََلٍ َذكَ  ،َكْػِسيإْن َذَكَركِي فِي َكْػِسِه َذَكْرته فِي  ،ُركِيَيْذكُ 

ـُْفمْ   . «ِم

تِل ِهَل  َفَفِذِه الَؿَقاِضُع الُؿَراُد فِقَفا بَِؾْػِظ الـَّْػِس ِطـَْد ُجْؿُفقِر الُعَؾَؿاِء: اهلُل َكْػُسُف الَّ

ةً اُد بَِفا َذاًتا ُمـْ َلْقَس الُؿرَ  ،َذاُتُف الُؿتَِّصَػُة بِِصَػاتِفِ  َػاِت  َػؽَّ ـْ الصِّ َٓ الُؿَراُد بَِفا ِصَػًة  ،َط َو

َػاِت  ـْ َباِب الصِّ
ـْ الـَّاِس َيْجَعُؾقَكَفا مِ

اِت َوَصائَِػٌة مِ اُت  ،لِؾذَّ ُـّ َصاِئَػٌة َأكََّفا الذَّ َكَؿا َيُظ

ـِ َخَطٌل.ا َػاِت َوكََِل الَؼْقَلْق ـْ الصِّ َدُة َط  هالُؿَجرَّ

َٔٝ  يف  ٔقاه  (:14/196)َوِجُىٕع اْلَفَتا

 ه.اوكػسف هل ذاتف الؿؼدسة 

لكف جعؾفا صػة، ولؽـ يظفر بحتؿال آوقد وقع يف كَلم اإلمام ابـ خزيؿة  قمت:

، أكف مل يرد ذلؽ، وإكؿا مذهبف ما ذكره شقخ اإلسَلم مـ أن الـػس هق الذات الؿؼدسة

 وذلؽ يظفر طـد التلمؾ يف كَلمف.

 بداٖٛ كتابْ التٕحٗد: َكَىا ِف٘   قاه

فلول ما كبدأ بف مـ ذكر صػات خالؼـا جؾ وطَل يف كتابـا هذا: ذكر كػسف جؾ ربـا 

 هطـ أن تؽقن كػسف كـػس خؾؼف، وطز أن يؽقن طدما ٓ كػس لف.ا

كف فسر الـػس : )وطز أن يؽقن طدما ٓ كػس لف( فقف إشارة إىل أفؼقلف 

 بالذات.



   

ـْ   ـِ ُجَبْقٍر َمْقَلك َأبِل ُهَرْيَرَة  َوَط َقاَل: َسِؿْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة  ُسَؾْقِؿ ْب

 ۆئ﴿إَِلك َقْقلِِف َتَعاَلك:  ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿َيْؼَرُأ َهِذِه أَيَة: 

  ﴾ ۆئ
ِ
تِل َتؾِقَفا َطَؾك َطْقـِِف. َيَضُع إِْبَفاَمُف َطَؾك ُأُذكِِف َوا  َقاَل: َرَأْيُت َرُسقَل اهلل لَّ

 
ِ
أخرجف أبق داود  ُؤَها َوَيَضُع إِْصَبَعْقِف.َيْؼرَ   َقاَل َأُبق ُهَرْيَرَة: َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

 ( بنسـاٍد صحقح.3991)

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث

 مسا٤ اهلل ٚصفات٘.أك١ أٌٖ ايط١ٓ ٚاجلُاع١ يف إثبات طسٜ

إثبات صػات اهلل طز وجؾ كؿا تؾقؼ بجَللف: إثباًتا بَل  دل حديث الباب طىل

 تؿثقؾ، وتـزيًفا بَل تعطقؾ.

 (:1/26) كتاب التٕحٗد يف قاه اإلواً حمىد بَ إضخاق بَ خصميٛ 

ـُ  اِم َومِْصَر  -َفـَْح ـِ َوالِعَراِق َوالشَّ ـْ َأْهِؾ الِحَجاِز َوتَِفاَمَة َوالَقَؿ
َوَجِؿْقُع ُطَؾَؿائِـَا مِ

ُق َذلَِؽ بِؼُ مَ  - ِف َما َأْثَبتَُف اهلُل لِـَْػِسِف، ُكِؼرُّ بَِذلَِؽ بَِلْلِسـَتِـَا، َوُكَصدِّ ـْ ْذَهُبـَا: َأكَّا ُكْثبُِت لِؾَّ
ُؾْقبِـَا: مِ

ـْ َأْن ُيَشبََّف بِ  ـَا َط ، َطزَّ َربُّ ـَ ْق
ـَ الَؿْخُؾْققِ

، َغْقِر َأْن ُكَشبَِّف َوْجَف َخالِِؼـَا بَِقْجِف َأَحٍد مِ ـَ ْق
الَؿْخُؾْققِ

ـْ َأْن َيُؽْقَن َطَدًما َكَؿا َقاَلُف الُؿْبطُِؾْقَن، َٕنَّ َما  ، َوَطزَّ َط ـَ ؾِْق ـْ َمَؼاَلِة الُؿَعطِّ ـَا َط َٓ َوَجؾَّ َربُّ

ـَ ُيـْؽُِرْوَن ِصَػاِت َخالِِؼـَ  ِذْي ا َيُؼْقُل الَجْفِؿقُّْقَن الَّ ِذْي ِصَػَة َلُف َطَدٌم، َتَعاَلك اهلُل َطؿَّ ا الَّ

ٍد  ،َوَصَػ بَِفا َكْػَسُف فِل ُمْحَؽِؿ َتـِْزْيؾِفِ   .َوَطَؾك لَِساِن َكبِقِِّف ُمَحؿَّ
 (ط/الساٖٛ:3/91) اإلباٌَٛكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ بطٛ ٔ

َثا ْٔ ـْ َأْهِؾ اْلَحؼِّ َتْصِديَؼ ا
ـَ مِ ـْ ِصَػاِت اْلُؿْممِـِق

ُف َأنَّ مِ ِر اْطَؾُؿقا َرِحَؿُؽُؿ الؾَّ

َراِء  ْٔ ْطتَِراِض َطَؾْقَفا بِاْلِؼَقاِس َوُمَقاَضَعِة اْلَؼْقِل بِا
ِ
َقَفا بِاْلَؼُبقِل، َوَتْرَك آ ِحقَحِة، َوَتَؾؼِّ الصَّ



 

    

ُق  ـَ ُهَق اْلُؿَصدِّ
يَؿاَن َتْصِديٌؼ، َواْلُؿْممِ َْهَقاِء، َفنِنَّ اإْلِ ْٕ  .َوا

ُف َطزَّ َوَجؾَّ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿َقاَل الؾَّ

 .[65]افـساء: ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

َف بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف، َوبَِؿا َوَصَػفُ  ـَ َأْن َيِصُػقا الؾَّ ـْ َطََلَماِت اْلُؿْممِـِق بِِف َرُسقُلُف  َفِؿ

  َـ
ُة فِقَؿا َرَوْوُه مِ ـَ ُهُؿ اْلُحجَّ ِذي ـْ َأْهِؾ الـَّْؼِؾ، الَّ

ا َكَؼَؾْتُف اْلُعَؾَؿاُء، َوَرَواُه الثَِّؼاُت مِ مِؿَّ

ـْ َرُسقلِ  ،اْلَحََلِل َواْلَحَرامِ  َٓ ُيَؼاُل فِقَؿا َصحَّ َط َثاِر، َو ْٔ ـِ َوا ـَ : َكْقَػ؟ اهلل  َوالسُّ

 َٓ َٓ َيْشُؽقنَ لِ  ؟َو ـُقَن َو َٓ ُيَعاِرُضقَن، َوَيَتَقؼَّ َٓ َيْبَتِدُطقَن، َوُيَسؾُِّؿقَن، َو  ،َؿ؟ َبْؾ َيتَّبُِعقَن َو

َٓ َيْرَتاُبقَن.ا  هَو

 (: 7/145) التىّٗدَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ عبد الرب ٔ

َػاِت اْلَقاِرَدةِ ُكؾِّ  ْقَراِر بِالصِّ ـَِّة أهؾ السـة مجؿعقن َطَؾك اإْلِ َفا فِل اْلُؼْرآِن َوالسُّ

يَؿاِن بَِفا َٓ َطَؾك اْلَؿَجازِ  ،َواإْلِ ـْ  ،َوَحْؿؾَِفا َطَؾك اْلَحِؼقَؼِة 
َٓ ُيَؽقُِّػقَن َشْقًئا مِ ُفْؿ  َّٓ َأكَّ إِ

وَن فِقِف ِصَػًة َمْحُصقَرةً  ،َذلَِؽ  َٓ َيُحدُّ  .َو

ا َأْهُؾ اْلبَِدِع َواْلَجْفِؿقَُّة َواْلُؿعْ  ُفْؿ ُيـْؽُِرَها ،َتِزَلُة ُكؾَُّفاَوَأمَّ َٓ َيْحِؿُؾ  ،َواْلَخَقاِرُج َفُؽؾُّ َو

ـْ َأَقرَّ بَِفا ُمَشبِّفٌ  ،َشْقًئا مِـَْفا َطَؾك اْلَحِؼقَؼةِ  ـْ َأْثَبَتَفا َكاُفقَن  ،َوَيْزُطُؿقَن َأنَّ َم َوُهْؿ ِطـَْد َم

ُة  ،َوُسـَُّة َرُسقلِفِ اهلل،  بَِؿا َكَطَؼ بِِف كَِتاُب َواْلَحؼُّ فِقَؿا َقاَلُف اْلَؼائُِؾقَن  ،لِْؾَؿْعُبقدِ  َوُهْؿ َأئِؿَّ

 هاْلَجَؿاَطِة َواْلَحْؿُد لِؾَِّف.ا

 (:2/409) احلجٛ يف بٗاُ احملجٛ قاه اإلواً األصبّاٌ٘ يف

لِقؾ َطَؾك َأن اْلػْرَقة الـَّاِجقة هُ  َٓ يشؽ َأن  :أهؾ الّسـة َواْلَجَؿاَطة ؿَوالدَّ َأن أحدا 

ِذي كزل بِِف كتاب اهلل وبقالْ  تف سـة ـػْرَقة الـَّاِجقة ِهَل الؿتؿسؽة بديـ اهلل، َوديـ اهلل الَّ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿، وهؿ اْلَؼاِئُؾقَن: إِن اهلل َواِحد: َرُسقل اهلل 

َٓ ُيَشاِركُف َشْلء مـ الؿقجقدات بَِقْجف مـ، ﴾ ٹ ُف َلق َشاركُف َواِحد  َو َكَّ
ِ
اْلُقُجقه، ٕ



   

َّٓ بَِؿا سؿك بِِف َكػسف فِل فِل َذلِ  ِذي َشاركُف فِقِف، َفََل ُيسؿك إِ َؽ َلَؽاَن مثَل َلُف فِل اْلَقْجف الَّ

اُه بِِف َرُسقلف  َتابف، َأو َسؿَّ
مة ،كِ ْٕ مة َطَؾك َتْسِؿَقتف بِِف،  ،وأمجعت َطَؾْقِف ا ْٕ َأو َأمجعت ا

َّٓ بَِؿا وصػ بِِف َكػسف، َأو َوصػف  َٓ ُيقصػ إِ  َأو أمجع َطَؾْقِف اْلُؿسؾُؿقَن. ،بِِف َرُسقلف َو

 هَفؿـ َوصػف بَِغْقر َذلَِؽ َفُفَق ضال.ا

 (: 15/91) إعالً الٍبالٞ ضريَكَىا ِف٘  قاه اإلواً أبٕ حمىد الرببّازٙ

ـَ إُُمقر، َفنِنَّ ِصَغاَر البَِدع، تُعقُد كِبارً 
، َفالَؽَلَُم فِل ااحذْر ِصَغار الُؿحَدَثاِت مِ

بِّ ال َّٓ بَِؿا َوصَػ بِِف َكْػَسف،  -َطزَّ َوَجؾَّ  -رَّ ُمحَدٌث َوبِْدَطة َوَضَلََلة، َفَلَ كتؽؾَّؿ فِْقِف إِ

، َوتـَِزْيُؾف َوكقُره َلْقَس مخؾققً 
ِ
َٓ َكْقَػ؟ َوالُؼْرآن َكَلَُم اهلل َٓ َكُؼْقُل فِل ِصَػاتف: لَِؿ؟ َو ، اَو

 هَوالِؿَراُء فِْقِف ُكْػر.ا

ًِ َقاَه َش َٔٝ  َكَىا ِف٘ العقٗدٚ الٕاضطٗٛ يف ُِٗخ اإِلِضال َوِجُىٕع اْلَفَتا

(3/129-:) 

ـْ  َوبَِؿا َوَصَػُف بِِف َرُسقُلُف  ،اإِليَؿاِن بَِالؾَِّف: اإِليَؿاُن بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف فِل كَِتابِفِ  َومِ

دٌ  ـْ َغْقِر َتْحِريٍػ   ُمَحؿَّ
َٓ َتْعطِقؾٍ  ،مِ ـْ َغقْ  ،َو

َٓ َتْؿثِقؾٍ  ،ِر َتْؽقِقٍػ َومِ َبْؾ ُيْممِـُقَن بَِلنَّ  ،َو

َف ُسْبَحاَكُف:  . ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ الؾَّ

ـْ َمَقاِضِعفِ  ،َفََل َيـُْػقَن َطـُْف َما َوَصَػ بِِف َكْػَسفُ  ُفقَن الَؽؾَِؿ َط َٓ ُيَحرِّ َٓ ُيْؾِحُدوَن  ،َو َو

َٓ ُيَؽقِّػُ  ،َوآَياتِفِ اهلل  فِل َأْسَؿاءِ  َٓ ُيَؿثُِّؾقَن ِصَػاتِِف بِِصَػاِت َخ  ،قنَ َو ُف ُسْبَحاَكُف  :ْؾِؼفِ َو َكَّ
ِ
ٕ

َٓ كِدَّ َلُف.ا َٓ  َٓ ُكُػَق َلُف َو  هَسِؿلَّ َلُف َو

َٔٝ  ٔقاه   (:4-3/3)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

تَِفا إْثَباُت َما َأثْ  ِة َوَأئِؿَّ َػاِت  اهلل َبَتفُ َوَقْد ُطؾَِؿ َأنَّ َصِريَؼَة َسَؾِػ إُمَّ ـْ الصِّ
ـْ َغقِْر  ،مِ

مِ

َٓ َتْؿثِقؾٍ  َٓ َتْعطِقٍؾ. ،َتْؽقِقٍػ َو ـْ َغْقِر َتْحِريٍػ َو
 َومِ



 

    

ـْ َغقِْر الَحاٍد: 
َػاِت مِ ـْ الصِّ

ـْ َكْػِسِف َمَع إْثَباِت َما َأْثبََتُف مِ َوَكَذلَِؽ َيـُْػقَن َطـُْف َما َكَػاُه َط

 َٓ ـَ ُيْؾِحُدوَن فِل َأْسَؿائِِف َوآَياتِِف َكَؿا َقاَل  :فِل آَياتِفِ َٓ فِل َأْسَؿائِِف َو ِذي َف َتَعاَلك َذمَّ الَّ َفنِنَّ الؾَّ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ :َلكَتَعا

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ َل َتَعاَلك:َوَقا ﴾ ڍ ڍ

 أَيَة. ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

َػاِت َمَع َكْػِل ُمَؿاَثَؾِة الَؿْخُؾقَقاِت: إْثَباًتا  ـُ إْثَباَت إَْسَؿاِء َوالصِّ َفَطِريَؼُتُفْؿ َتَتَضؿَّ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :َعاَلكَوَتـِْزيًفا بََِل َتْعطِقٍؾ َكَؿا َقاَل تَ  ،بََِل َتْشبِقفٍ 

 ٿ﴿ َوَقْقُلُف: ،َرد  لِؾتَّْشبِقِف َوالتَّْؿثِقؾِ  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ . َفِػل َقْقلِفِ ﴾ ٹ

 ه. َرد  لإِْلِْلَحاِد َوالتَّْعطِقِؾ.ا﴾ ٹ ٹ ٹ

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (: 3/165)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ـْ َلْػِظ  َنَّ التَّْحِريَػ اْسٌؿ َجاَء الُؼْرآُن (لتَّْحِريِػ ا)إَلك َلْػِظ  (التَّْلِويؾِ )َطَدْلت َط
ِ
ٕ :

فِ  ـَّةِ  ،بَِذمِّ َباَع الؽَِتاِب َوالسُّ ْيت فِل َهِذِه الَعِؼقَدِة اتِّ ـْ  :َوَأَكا َتَحرَّ
ُف مِ ُف الؾَّ َفـََػْقت َما َذمَّ

َٓ إثْ  (التَّْلِويؾِ )َلْػَظ  اَوَلْؿ َأْذُكْر فِقفَ  ،التَّْحِريِػ  ُة َمَعاٍن َكَؿا بِـَْػٍل َو ُف َلْػٌظ َلُف ِطدَّ َكَّ
ِ
َباٍت: ٕ

ـْ الَؼَقاِطِد.ا
 هَبقَّـْتف فِل َمْقِضِعِف مِ

َٔٝ  ٔقاه   (: 5/195)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ُف بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف َوبَِؿا َوَصَػُف بِفِ  َوَمْذَهُب  تَِفا َأْن ُيقَصَػ الؾَّ ِة َوَأئِؿَّ  َسَؾِػ إُمَّ

َٓ َتْؿثِقٍؾ.   َرُسقُلفُ  َٓ َتْؽقِقٍػ َو َٓ َتْعطِقٍؾ: َو ـْ َغْقِر َتْحِريٍػ َو
 مِ

تِل َوَص اهلل  َفََل َيُجقُز َكْػُل ِصَػاِت  َٓ َيُجقُز َتْؿثِقُؾَفا بِِصَػاِت  َػ َتَعاَلك الَّ بَِفا َكْػَسُف: َو

: َبْؾ ُهَق ُسْبَحاَكفُ  ـَ ق
َس َكِؿثْؾِِف َلقْ  ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ الَؿْخُؾققِ

َٓ فِل ِصَػاتِفِ  ،َٓ فِل َذاتِفِ  ،َشْلءٌ  َٓ فِل َأْفَعالِِف.ا ،َو  هَو



   

 : (7)ص  خمتضس الضٕاعقَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي ٔ

تـازع الـاس يف كثقر مـ إحؽام، ومل يتـازطقا يف آيات الصػات وأخبارها يف 

رارها وإمرارها مع ففؿ معاكقفا مقضع واحد، بؾ اتػؼ الصحابة والتابعقن طىل إق

 هاوإثبات حؼائؼفا.

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:5/26)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ُف بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسفُ  امُِؾ فِل َجِؿقِع َهَذا الَباِب: َأْن ُيقَصَػ الؾَّ  ،ُثؿَّ الَؼْقُل الشَّ

ابُِؼقنَ َؿا َوَص َوبِ  ،َوَصَػُف بِِف َرُسقُلفُ  َأوْ  َٓ َيَتَجاَوُز الُؼْرآَن َوالْ  َػُف بِِف السَّ ُلقَن   .َحِديَث إَوَّ

َّٓ بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف َأْو َوَصَػُف بِِف َرُسقُلفُ  َٓ ُيقَصُػ  :َقاَل اإِلَماُم َأْحَؿد   اهلُل إ
َؾِػ: َأكَُّفؿْ  َف بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسفُ  َٓ َيَتَجاَوُز الُؼْرآَن َواْلَحِديَث. َوَمْذَهُب السَّ  ،َيِصُػقَن الؾَّ

ـْ َغقِْر َتْحِريٍػ 
َٓ َتْعطِ  ،َوبَِؿا َوَصَػُف بِِف َرُسقُلُف مِ ـْ َغْقِر َتْؽقِقٍػ  ،قؾٍ َو

َٓ َتْؿثِقٍؾ.ا ،َومِ  هَو

َٔٝ  ٔقاه   (: 7-4/6)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

َؾِػ ِرْضَقانُ  َػاِت َوإِْجَراُؤَها َطَؾك َضاِهِرَها َوَكْػُل  َطَؾْقِفؿْ اهلل  َفَؿْذَهُب السَّ إْثَباُت الصِّ

اِت  ـْ الَؽََلِم فِل الذَّ َػاِت َفْرٌع َط َنَّ الَؽََلَم فِل الصِّ
ِ
اِت  ،الَؽْقِػقَِّة َطـَْفا. ٕ َوإِْثَباُت الذَّ

َٓ إْثَباُت كَ  َػاِت. َوطَ  ،ْقِػقَّةٍ إْثَباُت ُوُجقٍد:  َؾُػ َفَؽَذلَِؽ إْثَباُت الصِّ َؾك َهَذا َمَضك السَّ

 هُكؾُُّفْؿ.ا

 قاه أبٕ عبد اهلل غفس اهلل لْ ٔزمحْ:

وكحـ كعتؼد يف أسؿاء اهلل وصػاتف، ما زبره همٓء إئؿة، وما كان طؾقف صحابة 

َف بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسفُ ، ومـ بعدهؿ، وهق رسقل اهلل  َوبَِؿا َوَصَػُف  ،َأكَُّفْؿ َيِصُػقَن الؾَّ

ـْ َغقِْر َتْحِريٍػ بِِف رَ 
َٓ َتْعطِ  ،ُسقُلُف مِ ـْ َغْقِر َتْؽقِقٍػ  قٍؾ،َو

َٓ َتْؿثِقؾٍ  ،َومِ  .َو

(، 322) العؾق ( والذهبل يف3/398) ل( والَللؽائ121ابـ بطة ) اإلمام أخرجو

ـِ  ( مـ صرق طـ114)ص إثبات صػة العؾق وابـ قدامة يف ـِ  َيْحَقك ْب ـْ ُسْػَقاَن ْب آَدَم، َط



 

    

ـْ َقْقلِِف:  ربقعةُ  َة، َقاَل: ُسئَِؾ ُطَقْقـَ  ـِ َط ْحَؿ ـُ َأبِل َطبِْد الرَّ  ڑ ژ ژ ڈ﴿ْب

ـَ [5]ضف:  ﴾ ڑ ْستَِقاُء َغْقُر َمْجُفقٍل، َواْلَؽْقُػ َغْقُر َمْعُؼقٍل، َومِ
ِ
َتَعاَلك اهلل  ، َقاَل: آ

َساَلُة، َوَطَؾك الـَّبِلِّ اْلَبََلُغ، َوَطَؾْقـَا التَّْصِديُؼ   .الرِّ

 ا إسـاٌد صحقٌح، رجالف رجال الشقخقـ.وهذ

طـ طبد اهلل بـ  ،( بنسـاد صحقح866) إسؿاء والصػات البقفؼل يف وأخرج

ـِ َأَكٍس َفَدَخَؾ َرُجٌؾ، َفَؼاَل: َيا َأَبا َطْبدَ وهب، قال:   ژ ڈ﴿اهلل،  ُكـَّا ِطـَْد َمالِِؽ ْب

َحَضاُء ُثؿَّ َكْقَػ اْستَِقاُؤُه؟ َقاَل: َفَلْصَرَق مَ  [5]ضف: ﴾ ڑ ڑ ژ الٌِؽ َوَأَخَذْتُف الرُّ

َٓ [ 5]ضف: ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿َرَفَع َرْأَسُف َفَؼاَل:  َكَؿا َوَصَػ َكْػَسُف، َو

ُيَؼاُل: َكْقَػ، َوَكْقٌػ َطـُْف َمْرُفقٌع، َوَأْكَت َرُجُؾ ُسقٍء َصاِحُب بِْدَطٍة، َأْخِرُجقُه. َقاَل: 

ُجُؾ   .َفُلْخِرَج الرَّ

( 867) إسؿاء والصػات (، ويف116)ص آطتؼاد البقفؼل يف وأخرج

ـِ َأَكٍس (، مـ صريؼ يحقك بـ يحقك، قال: 344) العؾق والذهبل يف ُكـَّا ِطـَْد َمالِِؽ ْب

َفَؽْقَػ  [5]ضف: ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿اهلل،  َفَجاَء َرُجٌؾ َفَؼاَل: َيا َأَبا َطْبدِ 

َحَضاءُ  ك َطََلهُ اْسَتَقى؟ َقاَل: َفَلْصَرَق َمالٌِؽ بَِرْأِسِف َحتَّ  ْستَِقاُء َغْقُر  ،الرُّ
ِ
ُثؿَّ َقاَل: آ

 َّٓ َماُل َطـُْف بِْدَطٌة، َوَما َأَراَك إِ يَؿاُن بِِف َواِجٌب، َوالسُّ َمْجُفقٍل، َواْلَؽْقُػ َغْقُر َمْعُؼقٍل، َواإْلِ

 .ُمْبَتِدًطا. َفَلَمَر بِِف َأْن ُيْخَرَج 

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ َكَىا ِف٘  َقاَه َش  (:4/4)َوِجُىٕع اْلَفَتا

ـْ َمالٍِؽ 
َػاِت.  -  -َوَهَذا الَجَقاُب مِ ْستَِقاِء َشاٍف َكاٍف فِل َجِؿقِع الصِّ

ِ
فِل آ

مِْثَؾ الـُُّزوِل َواْلَؿِجلِء َواْلقَِد َواْلَقْجِف َوَغْقِرَها. َفُقَؼاُل فِل مِْثِؾ الـُُّزوِل: الـُُّزوُل َمْعُؾقٌم 

َماُل َطـُْف بِْدَطٌة. َوَهَؽَذا ُيَؼاُل فِل َسائِِر َواْلَؽْقُػ َمْجفُ  يَؿاُن بِِف َواِجٌب َوالسُّ قٌل َواإْلِ

ـَُّة. ْستَِقاِء الَقاِردِ بِِف الؽَِتاُب َوالسُّ
ِ
َػاِت إْذ ِهَل بَِؿَثاَبِة آ  هاالصِّ



   

 (:2/85) ودازج الطاللني يف كتابْ ٔقاه اإلواً ابَ القٗي 

 :اِزلِ اْلَؿـَ  َقاَل َصاِحُب 

َرَجُة الثَّاكِقَُة: إِْجَراُء اْلَخَبِر َطَؾك َضاِهِرهِ ) ِة  ،الدَّ َوُهَق َأْن َتبَْؼك َأْطََلُم َتْقِحقِد اْلَعامَّ

 َٓ َٓ َيَتَؽؾَُّػ َلَفا َتْلِويًَل. َو ًػا. َو ُؾ اْلَبْحُث َطـَْفا َتَعسُّ َٓ َيَتَحؿَّ ِة َطَؾك َضَقاِهِرَها. َو اْلَخَبِريَّ

ًؿاَيَتَجاوَ  ِطل َطَؾْقَفا إِْدَراًكا َأْو َتَقهُّ َٓ َيدَّ  .(ُز َضَقاِهَرَها َتْؿثِقًَل. َو

ْقُخ  َس ُروَحُف   -ُيِشقُر الشَّ َْسَؿاِء  -َوَقدَّ ْٕ بَِذلَِؽ إَِلك َأنَّ ِحْػَظ ُحْرَمِة ُكُصقِص ا

َػاِت بِنِْجَراِء َأْخَباِرَها َطَؾك َضَقاِهِرَها. َوُهَق اْطتَِؼا ُد َمْػُفقمَِفا اْلُؿَتَباِدِر إَِلك َأْذَهاِن َوالصِّ

ِة، َكَؿا َقاَل َمالٌِؽ  ُمَّ ْٕ َة ا اَل، َبْؾ َطامَّ ِة اْلُجفَّ َٓ َيْعـِل بِاْلَعامَّ ِة. َو ـْ َوَقْد  - اْلَعامَّ ُسئَِؾ َط

َكْقَػ اْسَتَقى؟ َفَلْصَرَق َمالٌِؽ،  [5]ضف:  ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿َقْقلِِف َتَعاَلك: 

يَؿاُن بِِف َحتَّك طَ  ْستَِقاُء َمْعُؾقٌم، َواْلَؽقُْػ َغْقُر َمْعُؼقٍل، َواإْلِ
ِ
َحَضاُء، ُثؿَّ َقاَل: آ ََلُه الرُّ

َماُل َطـُْف بِْدَطٌة.   َواِجٌب، َوالسُّ

َٓ َيْعِؼُؾُف ا ِذي  ـَ اْلَؽقِْػ الَّ ـْ َهِذِه الؾَّْػَظِة، َوَبْق
ـَ اْلَؿْعـَك اْلَؿْعُؾقِم مِ َق َبْق  ْلَبَشُر.َفَػرَّ

ـْ َمالٍِؽ 
َػاِت. َوَهَذا اْلَجَقاُب مِ  َشاٍف، َطام  فِل َجِؿقِع َمَسائِِؾ الصِّ

ـْ َقْقلِِف:  ـْ َسَلَل َط َكْقَػ َيْسَؿُع  [46]ضف:  ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ﴿َفَؿ

ْؿُع َواْلَبَصُر َمْعُؾقٌم. وَ  اْلَؽْقُػ َغقُْر َوَيَرى؟ ُأِجقَب بَِفَذا اْلَجَقاِب بَِعْقـِِف. َفِؼقَؾ َلُف: السَّ

 َمْعُؼقٍل.

َراَدِة، َوالـُُّزوِل، َواْلَغَضِب،  ـِ اْلِعْؾِؿ، َواْلَحَقاِة، َواْلُؼْدَرِة، َواإْلِ ـْ َسَلَل َط َوَكَذلَِؽ َم

ا َكْقِػقَُّتَفا  َفا َمْػُفقَمٌة. َوَأمَّ ِحِؽ، َوَغْقِر َذلَِؽ. َفَؿَعاكِقَفا ُكؾُّ ْحَؿِة، َوالضَّ َضا، َوالرَّ َفَغْقُر َوالرِّ

اِت َوُكـِْفَفا. َفنَِذا َكاَن َذلَِؽ َغقَْر مَ  ُؾ اْلَؽْقِػقَِّة َفْرُع اْلِعْؾِؿ بَِؽْقِػقَِّة الذَّ ْعُؼقٍل َمْعُؼقَلٍة: إِْذ َتَعؼُّ

َػاِت؟  لِْؾَبَشِر، َفَؽْقَػ ُيْعَؼُؾ َلُفْؿ َكْقِػقَُّة الصِّ



 

    

ُف بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف. َوبَِؿا َوَصَػُف َواْلِعْصَؿُة الـَّافَِعُة فِل َهَذا اْلبَاِب: َأْن  ُيقَصَػ الؾَّ

َٓ َتْؿثِقٍؾ. بِِف َرُسقُلُف  ـْ َغْقِر َتْؽقِقٍػ َو
َٓ َتْعطِقٍؾ، َومِ ـْ َغقِْر َتْحِريٍػ َو

 ، مِ

َػاُت، َوُتـَْػك َطـُْف ُمَشاَبَفُة اْلَؿْخُؾقَقاِت. َفقَ  َْسَؿاُء َوالصِّ ْٕ ُؽقُن إِْثَباُتَؽ َبْؾ ُتْثَبُت َلُف ا

ـِ التَّْعطِقِؾ.  ًها َط ـِ التَّْشبِقِف. َوَكْػُقَؽ ُمـَزَّ ًها َط  ُمـَزَّ

ـْ َشبََّفُف بِاْستَِقاِء اْلَؿْخُؾقِق َطَؾك  ْستَِقاِء َفُفَق ُمَعطٌِّؾ. َوَم
ِ
ـْ َكَػك َحِؼقَؼَة آ َفَؿ

ـْ َقاَل: اْستَِقاٌء َلْقَس  ُه. اْلَؿْخُؾقِق َفُفَق ُمَؿثٌِّؾ. َوَم ُد اْلُؿـَزِّ  َكِؿْثؾِِف َشْلٌء. َفُفَق اْلُؿَقحِّ

َراَدِة، َواْلُؼْدَرِة، َواْلَقِد، َواْلَقْجِف،  ْؿِع، َواْلَبَصِر، َواْلَحَقاِة، َواإْلِ َوَهَؽَذا اْلَؽََلُم فِل السَّ

َضا، َواْلَغَضِب، َوالـُُّزولِ  ُف بِفِ  ،َوالرِّ ِحِؽ، َوَسائِِر َما َوَصَػ الؾَّ  َكْػَسُف. َوالضَّ

ْقُخ إَِلْقِفْؿ بَِؼْقلِِف:  ُؾ اْلَبْحُث َطـَْفا )َواْلُؿـَْحِرُفقَن فِل َهَذا اْلَباِب َقْد َأَشاَر الشَّ َٓ َيَتَحؿَّ

ًػا ُػ ُسُؾقُك َغْقِر (َتَعسُّ ـْ َكقِْػقَّاتَِفا. َوالتََّعسُّ ـِ اْلَبْحِث َط َػ َط َٓ َيَتَؽؾَُّػ التََّعسُّ : َأْي 

ِريِؼ. ـِ  الطَّ ، َجائًِرا َط ًٓ ُيَؼاُل: َركَِب ُفََلٌن التََّعاِسقَػ فِل َسْقِرِه. إَِذا َكاَن َيِسقُر َيِؿقـًا َوِشَؿا

ِريِؼ.  الطَّ

َٓ َيَتَؽؾَُّػ َلَفا َتْلِويًَل ) . َوُهَق َصْرُف (َو ْصطََِلِحلَّ
ِ
. َأَراَد بِالتَّْلِويِؾ َهاُهـَا التَّْلِويَؾ آ

ـْ َضاِهرِ  اِجِح إَِلك اْلَؿْعـَك اْلَؿْرُجقِح. ،هِ الؾَّْػِظ َط ـِ اْلَؿْعـَك الرَّ  َوَط

 ، ـْ َحَؽاُه اْلَبَغِقيُّ َؾِػ َطَؾك َتْركِِف. َومِؿَّ ـَ اْلُعَؾَؿاِء إِْجَؿاَع السَّ
َوَقْد َحَؽك َغْقُر َواِحٍد مِ

 إِْرَشادِهِ  وَ  َشامِؾِفِ  َما َسَؾَؽُف فِل بِِخََلِف  ،الـَِّظامِقَّةِ  َوَأُبق اْلَؿَعالِل اْلُجَقْيـِلُّ فِل ِرَساَلتِفِ 

. ْكَجاكِلُّ ـُ َطؾِلٍّ الزَّ ـْ َحَؽاُه َسْعُد ْب ـَ اْلعُ  َومِؿَّ
ِء َخََلئُِؼ مِ َٓ َٓ ُيْحِصقِفْؿ َوَقْبَؾ َهُم َؾَؿاِء 

 َّٓ  الؾَُّف. إِ

َٓ َيَتَجاَوُز َضاِهَرَها َتْؿثِقًَل ) َٓ ُيَؿثُِّؾَفا بِِصَػاِت اْلؿَ (َو .. َأْي  ـَ ق
 ْخُؾققِ

َٓ َتْؼَتِضل (َٓ َيَتَجاَوُز َضاِهَرَها)َوفِل َقْقلِِف:  ، إَِشاَرٌة َلطِقَػٌة. َوِهَل َأنَّ َضَقاِهَرَها 

َٓ َتْؼَتِض  َؾُة الـَُّػاُة، َوَأنَّ التَّْؿثِقَؾ َتَجاُوٌز لَِظَقاِهِرَها إَِلك َما  قِف، َكَؿا التَّْؿثِقَؾ، َكَؿا َتُظـُُّف اْلُؿَعطِّ



   

 َٓ َٓ َتْؼَتِضل َضَقاِهُرَها َتْؿثِقًَل، َو َٓ َتْؼَتِضقِف. َفِفَل  َأنَّ َتْلِويَؾَفا َتَؽؾٌُّػ، َوَحْؿٌؾ َلَفا َطَؾك َما 

ـَ  الِؽِق َٓ َتْؿثِقٍؾ. َفَفِذِه َصِريَؼُة السَّ َتْحَتِؿُؾ َتْلِويًَل، َبْؾ إِْجَراًء َطَؾك َضَقاِهِرَها بََِل َتْلِويٍؾ َو

بِقِؾ.بَِفا َسقَ   اَء السَّ

ا َقْقُلُف:  ِطل َطَؾقَْفا إِْدَراًكا)َوَأمَّ َٓ َيدَّ ِطل َطَؾْقَفا اْس (َو َٓ َيدَّ َٓ َفْفًؿا، : َأْي  تِْدَراًكا َو

 َٓ َؾِػ  َو ِطقِف َأْرَباُب اْلَؽََلِم اْلَباصِِؾ، اْلَؿْذُمقِم بِنِْجَؿاِع السَّ ِة، َكَؿا َيدَّ  .َمْعـًك َغقَْر َفْفِؿ اْلَعامَّ

ًؿا)َوَقْقُلُف:  َٓ َتَقهُّ ِؿ.(َو ـْ َضَقاِهِرَها إَِلك التََّقهُّ َٓ َيْعِدُل َط  : َأْي 

ُؿ َمْعـًك َغقَْر َما  َٓ َتُدلُّ َطَؾْقِف َضَقاِهُرَها، َأْو َتَقهُّ ُؿ َكقِْػقٍَّة.  ُؿ َكْقَطاِن: َتَقهُّ َوالتََّقهُّ

ؿٌ  ُؿ َتْشبِقٍف َوَتْؿثِقٍؾ، َأْو َتْحِريٍػ  َتْؼَتِضقِف َضَقاِهُرَها. َوكََِلُهَؿا َتَقهُّ َباصٌِؾ. َوُهَؿا َتَقهُّ

 َوَتْعطِقٍؾ.

ُف  ـَِّة، َومِْؼَداَرُه فِل اْلِعْؾِؿ، َوَأكَّ ـَ السُّ
ـُ َمْرَتَبَتُف مِ ْسََلِم ُيَبقِّ ـْ َشْقِخ اإْلِ

َوَهَذا اْلَؽََلُم مِ

ا َرَماُه بِِف َأْطَداُؤُه اْلَجْفِؿقَّةُ  ـَ التَّْشبِقِف َوالتَّْؿثِقِؾ، َطَؾك َطاَدتِِفْؿ فِل َرْمِل َأْهِؾ  َبِريٌء مِؿَّ
مِ

ُفْؿ َكَقابُِت  ُفْؿ َكَقاِصُب، َواْلُؿْعَتِزَلِة بَِلكَّ افَِضِة َلُفْؿ بَِلكَّ ـَِّة بَِذلَِؽ، َكَرْمِل الرَّ  اْلَحِديِث َوالسُّ

ٌة.  َحَشِقيَّ

ـْ َأْطَداِء َرُسقلِ 
 رضل اهلل طـفؿفِل َرْمقِِف َوَرْمِل َأْصَحابِِف   اهلل َوَذلَِؽ مِقَراٌث مِ

ـْ َكبِقِِّفْؿ  بَِلكَُّفْؿ َصَبَلٌة. َقدِ 
ـَِّة مِ َْهِؾ اْلَحِديِث َوالسُّ

ِ
 اْبَتَدُطقا ِديـًا ُمْحَدًثا. َومِقَراٌث ٕ

. بَِتْؾِؼقِب َأْهِؾ اْلبَاصِِؾ لَ اهلل  َوَأْصَحابِِف، ِرْضَقانُ  ـَ َْلَؼاِب اْلَؿْذُمقَمِة. َطَؾْقِفْؿ َأْجَؿِعق ْٕ ُفْؿ بِا

ْفِض: افِِعلِّ َحْقُث َيُؼقُل، َوَقْد ُكِسَب إَِلك الرَّ َس الؾَُّف ُروَح الشَّ  َوَقدَّ

فٍَلفٌ ًُ تتتليف تتت فٌحتتت ُم ففٍُكفاًكًكفًرُرضو
ف

 

فًرقرٍتتت  ف 
ً
فٍضفترً ُيًُضتتتًهٍلفقًَُ تتتاًلٍكفَ

ـْ َشْقِخـَا َأبِل اْلَعبَّا  ُف َط ـِ َتْقِؿقََّة، َحْقُث َيُؼقُل:َوَرِضَل الؾَّ  ِس اْب

فًصتُبٍ فٌ ًُ تليف فاًكًكفنًُصبو فٌحت ُم ففٍُك
 

فنً ٍصتتتٍ ف  ف 
ً
فرً ُيًُضتتتًهٍلفقًَُ تتتاًلٍكفَ

 



 

    

ـِ الثَّالِِث، َحْقُث َيُؼقُل: ُف َط  َوَطَػا الؾَّ

ٍُستتي و فٌوٌبتتلٌافٍصتتًي رٍ ٍف ًْ  رًتتنٍُكفاًكًكف

 

مٍيتتٍ فلٌف 
ُ
فرً  ٍهًمًتُْنٍيٌهًهتت فًنتتيُبفٌت  ًِ فُيتت

ف  فف-رًتتتنٍف  تتت ىفف-ٍِبًُ تتتٍلفقطفًرن  فٌُمًس 
ف

فً ُف  قفًمقُم ًٌئلقفٌتُ لقفٌصٌهلسو ًضٍفتًه ٌ ُم
ف  ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:1/299) الفتٕٝ احلىٕٖٛ يف َقاَه َش

ل قال: بنسـاد صحقح طـ إوزاط إسؿاء والصػات روى أبق بؽر البقفؼل يف

كممـ بؿا وردت بف ل: إن اهلل تعاىل ذكره فقق طرشف، وكـا والتابعقن متقافرون كؼق

 .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، 

التابعقـ باإليؿان بلن اهلل فقق  والثقري إمام أهؾ العراق ل حؽك شفرة الؼقل يف زمـ

 العرش، وبصػاتف السؿعقة.

ُسئؾ مؽحقل  طـ إوزاطل قال: السـة وروى أبق بؽر الخَلل يف كتاب

وها كؿا جاءتوالزهري طـ تػسقر إحاد  .يث، فؼآ: َأمِرُّ

سللُت مالَؽ بـ أكس، وسػقان الثقري، قال:  ،أيًضا طـ القلقد بـ مسؾؿ وروى

وها ، وإوزاطل طـ إخبار التل جاءت يف الصػاوالؾقث بـ سعد ت؟ فؼالقا: أمِرُّ

 .ها كؿا جاءت بَل كقػويف رواية: فؼالقا: أمِرَّ  كؿا جاءت.

وها كؿا جاءت): فؼقلفؿ رد طىل  (بَل كقػ)رد  طىل الؿعطؾة، وققلفؿ:  (أمِرُّ

ققن هؿ أئؿة الؿؿثؾة. والزهري ومؽحقل مها أطؾؿ التابعقـ يف زماهنؿ، وإربعة البا

 الدكقا يف طصر تابعل التابعقـ.



   

قال إوزاطل هذا بعد ضفقر أمر جفؿ الؿـؽر لؽقن اهلل فقق طرشف،  وإكؿا

 هوالـايف لصػاتف، لقعرف الـاس أن مذهب السؾػ كان خَلف ذلؽ.ا

 (:359) العمٕ يف قاه اإلواً الرِيب ٔ

َأكبَلَكا َمْسُعقد  ،طبد اْلَؼاِدر بـ طبد اهللَأكبَلَكا  ،أخبرَكا يحقك بـ أبل َمـُْصقر فِل كَِتابف

اب بـ َمـَْده ،بـ اْلحسـ د بـ ِزَياد ،َأكبَلَكا أبل ،َأكبَلَكا طبد اْلَقهَّ  ،َأكبَلَكا َأْحؿد بـ ُمَحؿَّ

اء بـ طدي :َيُؼقل ،َسِؿعت يحقك بـ مِعقـ ،َحدثـَا َطبَّاس الدوري َسَلَل  ،شِفدت َزَكِريَّ

ََحاِديث مثؾ َحِديث  :َفَؼاَل  اوكقعً  ْٕ َوَكْحق  «اْلُؽْرِسّي َموِضع اْلَؼَدَمْقنِ »َيا َأَبا ُسْػَقان َهِذه ا

ََحاِديث :َهَذا َفَؼاَل  ْٕ َٓ  ،َكاَن إِْسَؿاِطقؾ بـ أبل َخالِد َوالثَّْقري ومسعر يروون َهِذه ا

 .َشْقئا يػسرون مِـَْفا

 (: 150)ص خمتضس الضٕاعقَكَىا ِف٘  قاه اإلواً األلباٌ٘ 

ٓ يتلولقهنا، وٓ يخرجقن معـاها طـ  (ٓ يػسرون مـفا شقئا)والؿراد بؼقلف 

 ضاهرها.

 (:429) العمٕ يف قاه اإلواً الرِيب ٔ

د  بـ طبد اْلَباقِل َأكبَلَكا اْبـ أخبرَكا َأُبق اْلِػَداء بـ اْلػراء َأكبَلَكا اْبـ قداَمة َأكبَلَكا ُمَحؿَّ

ـُ َشاَذاَن َأكبَلَكا اْبـ ِزَياد اْلؼطَّان  َٓ َأْكَبَلَكا َأُبق َطؾِلِّ ْب خقرون َوَأُبق اْلحسـ بـ َأيُّقب َقا

اد َيُؼقل مـ شبف اهلل بخؾؼف  د بـ إِْسَؿاِطقؾ التِّْرمِِذّي َسِؿعت كعقؿ بـ َحؿَّ َحدثـَا ُمَحؿَّ

َٓ َرُسقلف فؼد كػر َومـ أكؽر مَ  ا وصػ بِِف َكػسف فؼد كػر َوَلْقَس َما وصػ اهلل بِِف َكػسف َو

 .َتْشبِقفا

اد مـ أوطقة اْلعؾؿ َأخذ فِل محـة خؾؼ اْلُؼْرآنقال الذهبل:  فسجـ  ،كعقؿ بـ َحؿَّ

ـِ  َحتَّك َماَت فِل اْلَؼْقد  َولف َثَؿاُكقن سـة حدث َطـُف  ،فِل سـة تسع َوطْشريـ َومِاَئَتقْ

 لُبَخاِرّي ا



 

    

 ( مـ صرق طـ أبل طظ بف.18/618) السقر وأخرجف أيًضا يف

ـْ إِْكَؽاِر َأَحاِدْيِث قؾت:  :ثي قاه 
ـَ التَّْشبِْقِف، َومِ

 مِ
ِ
، َكُعْقُذ بِاهلل َهَذا الَؽَلَُم َحؼ 

ـْ َفُؼَف، َوإِكََّؿا َبْعَد اإِلْيَؿانِ  َػاِت، َفَؿا ُيـْؽُِر الثَّابَِت مِـَْفا َم  بَِفا ُهـَا َمَؼاَماِن َمْذُمْقَماِن: الصِّ

ـْ  ُفقا َألَػاَضَفا َط َٓ َحرَّ َؾُػ، َو َلَفا السَّ ـْ َمْقُضْقِع الِخَطاِب، َفَؿا َأوَّ َتْلِوْيُؾَفا َوَصْرُفَفا َط

ْوَها َكَؿا َجاءْت   .َمَقاِضِعَفا، َبْؾ آَمـُقا بَِفا، َوَأَمرُّ

ـْ ِجـِْس ِصَػاِت الَؿَؼاُم الثَّاكِل: الُؿَبالَغُة فِل إِ 
ُرَها مِ ُؾَفا  ْثَباتَِفا، َوَتَصقُّ الَبَشِر، َوَتَشؽُّ

َػُة َتابَِعٌة لِْؾَؿْقُصقِف، َفنَِذا َكاَن الَؿْقُصقُف  ، َفَفَذا َجْفٌؾ َوَضَلٌَل، َوإِكََّؿا الصِّ ـِ ْه -فِل الذِّ

ُف َطاَيـَفُ  -َطزَّ َوَجؾَّ  َٓ َأْخَبَرَكا َأَحٌد َأكَّ  ٿ ٺ﴿َمَع َققلِِف َلـَا فِل َتـَِزْيؾِِف:  َلْؿ َكَرُه، َو

ْقَرى:  ﴾ ٿ ٿ َتَعاَلك -َفَؽْقَػ َبِؼَل َْٕذَهاكِـَا َمَجاٌل فِل إِْثَباِت َكْقِػقَِّة الَباِرِئ  ،[11]افشُّ

ـْ َذلَِؽ  َٓ كُ  -اهلُل َط ، َو َسُة، ُكِؼرُّ بَِفا َوَكْعَتِؼُد َأكََّفا َحؼ  َٓ  َؿثُِّؾَفا َأْصًَل فَؽَذلَِؽ ِصَػاُتُف الُؿَؼدَّ َو

ُؾَفا  ه.اَكَتَشؽَّ

 (:13/299) الطري يف ٔقاه اإلواً الرِيب 

ـَ  َوَما ـِ  ُكَعْقؿِ  َقْقَل  َأحَس اٍد، ب ِذي َحؿَّ ـْ  إِْسـَادٍ  بَِلَصحِّ  َسِؿعـَاهُ  الَّ دِ  َط ـِ  ُمَحؿَّ  ب

، إِْسَؿاِطْقَؾ  ـْ  :َيُؼْقُل  َسِؿَعفُ  َأكَّفُ  التِّْرمِِذيِّ ـْ  َكَػَر، َفَؼدْ  بَِخْؾِؼِف، هللُ ا َشبَّفَ  َم  َوَصَػ  َما َأْكَؽرَ  َوَم

َٓ  فُ َكْػَس  بِفِ  َوَصَػ  َما َوَلْقَس  َكَػَر، َفَؼدْ  َكْػَسُف، بِفِ  اهللُ   .اَتْشبِْقفً  َرُسْقَلفُ  َو

َػاِت  َأنَّ  َأَرادَ : ُقْؾُت   ٺ﴿: َتَعاَلك الَؿْقُصْقُف  َكانَ  َفنَِذا لِؾَؿْقُصْقِف، َتابَِعةٌ  الصِّ

ْقَرى] ﴾ ٿ ٿ ٿ َسِة، َذاتِفِ  فِل ،[11: افشُّ َٓ  َفَؽَذلَِؽ  الُؿَؼدَّ َٓ مِْثَؾ َلَفا، إِْذ  ِصَػاتِِف 

ـَ الَؼْقِل فِ  َؾِػ.َفْرَق َبْق َػاِت، َوَهَذا ُهَق َمْذَهُب السَّ اِت َوالَؼْقِل فِل الصِّ  هال الذَّ



   

 شسح أصٕه اعتقاد أِن الطٍٛ ٔاجلىاعٛ قاه اإلواً الالللاٟ٘ يف كتابْٔ 

(3/526:) 

: َثـَا َطبَّاُس بْ  َٓ ـُ َمْخَؾٍد، َقا ُد ْب اِح، َوُمَحؿَّ ـِ اْلَجرَّ ِد ْب ـُ ُمَحؿَّ ٍد َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد ْب ـُ ُمَحؿَّ

ََحاِديَث: ْٕ ٍم، َوُذكَِر ِطـَْدُه َهِذِه ا ـَ َسَلَّ ، َقاَل: َسِؿْعُت َأَبا ُطَبْقٍد اْلَؼاِسَؿ ْب وِريُّ َضِحَك » الدُّ

ـُوِط ِطَباِدِه ، َوُقْرِب ِغَقرِهِ  ـَا َطزَّ َوَجلَّ ِمْن ُق نَّ إ»، وَ «َمْوِضَع اْلَؼَدَمْقنِ  ي  اْلُؽْرِس »، وَ «َرب 

ََحادِيِث؟«َجَفـََّم َلَتْؿَتؾُِئ َفَقَضُع َرب َك َقَدَمُه فِقَفا ْٕ  ، َوَأْشَباُه َهِذِه ا

ََحاِديُث ِطـَْدَكا َحؼ  َيْرِويَفا الثِّؼَ  ْٕ َّٓ َأكَّا َفَؼاَل َأُبق ُطَبقٍْد: َهِذِه ا ـْ َبْعٍض إِ اُت َبْعُضُفْؿ َط

ـْ َتْػِسقِرَها ُر مِـَْفا َشْقًئا :إَِذا ُسئِْؾـَا َط ُر مِـَْفا َشْقئًا  ،ُقْؾـَا: َما َأْدَرْكـَا َأَحًدا ُيَػسِّ َٓ ُكَػسِّ ـُ  َوَكْح

ُق بَِفا  ه.اَوَكْسُؽُت  ،ُكَصدِّ

 (:1/446) ٛاحلجٛ يف بٗاُ احملج قاه اإلواً األصبّاٌ٘ يف كتابْ

َػات: أمروها َكَؿا َجاَءت. َوفِل ِرَواَية  ة َأْصَحاب الَحِديث فِل َأْخَبار الصِّ َوَقاَل َأئِؿَّ

َػات تؿر َكَؿا َجاَءت. َقاَل أهؾ الّسـة: َما َجاَء َطـ  اْلؿروِزي َطـ َأْحَؿد: َأَحاِديث الصِّ

ُسقل  َػات بلساكقد ِصَحاح َفُفَق حؼ. الرَّ  فِل الصِّ

َّٓ بِتَْصِديؼ َوَقا َٓ كعؾؿ َكقَػ َذلِؽ إِ َل َأْحَؿد فِل ِرَواَية َحـَْبؾ: يْضحؽ الؾَّف َو

ُسقل  َٓ َتْلِويؾ. ،الرَّ َْخَبار مـ غقر َتْشبِقف َو ْٕ  َوقد َكص َأْحَؿد َطَؾك الَؼْقل بَِظاِهر ا

اَرُقْطـِّل فِل َػات َوذكر الدَّ َقاَل: شِفدت  ،ِعقـبنِسـاده َطـ َيْحَقك ْبـ م َأْخَبار الصِّ

اء ْبـ طدي َػات، َفَؼاَل  سلل َزَكِريَّ أدركـا إِسؿاطقؾ ْبـ أبل  :وكقعا َطـ َأَحاِديث الصِّ

ََحاِديث اَخالِد وُسْػَقان ومسعرً  ْٕ َٓ يػسرون َشْقئا. ،يحدُثقَن َهِذه ا  َو

إِن الؾَّه يضع »:  َوَقاَل َأْحَؿد ْبـ كصر: َسَللت ُسْػَقان ْبـ ُطَقْقـَة َطـ َحِديث الـَّبِل

َؿَوات َطَؾى إِصبع ْحَؿن»َوَحِديث  «السَّ  .«إِن قؾب اْبن آدم َبقن إِصبعقن من َأَصابِع الرَّ



 

    

َفَؼاَل ُسْػَقان: ِهَل َكَؿا َجاَءت كؼر هبَا، وكحدث بََِل  «ن الؾَّه يعجب ويضحكإِ »َوَحِديث 

 َكقَػ.

َْوَزاِطّل َقاَل: الّسـة َوذكر َأُبق بؽر اْلخَلل فِل كتاب ْٕ ـِ ا ُسئَِؾ َمْؽُحقل  بنِسـاده َط

: أمروها َكَؿا َجاَءت. َٓ ََحاِديث َفَؼا ْٕ  َوالزْهِرّي َطـ َتْػِسقر َهِذه ا

ََحاِديث َوقَ  ْٕ َْوَزاِطّل ومالؽا وُسْػَقان ولقثا َطـ َهِذه ا ْٕ اَل اْلَقلِقد ْبـ ُمسؾؿ: َسَللت ا

تِل فِقَفا الّصػة َفَؼاُلقا: أمروها بََِل َكقَػ.  الَّ

َوَقاَل َأُبق طبقد: َهِذه َأَحاِديث ِصَحاح محؾَفا َأْصَحاب الَحِديث َواْلُػَؼَفاء َبعضفؿ 

َٓ شّؽ فِقِف، َوَلؽِـ إَِذا ققؾ: َكقَػ وضع قدمف فِقَفا؟ َوَكقػ َطـ بعض، َوِهل طـدكَ  ا حؼ 

 ضحؽ؟ .

َٓ كػسر َهَذا رَها. ،ُقْؾـَا:  َٓ سؿعـَا أحدا ُيَػسِّ  َو

َٓ يْدرك َحِؼقَؼة طؾؿف بالػؽر  ا  ََحاِديث مِؿَّ ْٕ َقاَل أهؾ اْلعؾؿ مـ أهؾ الّسـة: َهِذه ا

ََحاِديث َوَج َقاُلقا: َوأول مـ خرج َهذِ  والروية. ْٕ اد ه ا ْبـ ؿعَفا مـ اْلبَصِريقـ: َحؿَّ

َسؾَؿة. َفؼقؾ َلُف فِل َذلِؽ: َفَؼاَل: إِكف َواهلل َما دطتـل َكػِسل إَِلك إِخراج َذلِؽ، إِٓ َأكِّل 

 َرَأْيت اْلعؾؿ يخرج َفَلْحَبْبت إِحقاءه.

بَِرّب يـزل، َفؼؾ َلُف: َأكا  : َأكا َكافِرلاَل َلؽ الجفؿَوَقاَل الػضقؾ ْبـ ِطَقاض: إَِذا قَ 

 ُمممـ بَِرّب يػعؾ َما َيَشاء.

ََحاِديث مـ َجاَءَكا بالســ َطـ َرُسقل اهلل  ْٕ  :َوَقاَل شريؽ: إِكؿا َجاَءَكا بَِفِذِه ا
ََحاِديث. ْٕ َكاة َواْلحج، َوإِكََّؿا طرفـَا الؾَّف بَِفِذِه ا َقام َوالزَّ ََلة َوالصِّ  هاالصَّ



   

 (:70)ص الضفات يف كتابْ دازقطين قاه اإلواً الٔ

ثـا محؿد بـ مخؾد، ثـا طقسك بـ إسحاق بـ مقسك إكصاري أبق العباس،  حدَّ

قال: سؿعت أبل يؼقل: سؿعت سػقان بـ طققـة يؼقل: كؾ شلء وصػ اهلل بف كػسف يف 

 الؼرآن فؼراءتف تػسقره ٓ كقػ وٓ مثؾ.

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ َكَىا ِف٘ َوِجُى َقاَه َش  (:5/50)ٕع اْلَفَتا

فِل الطبري: َصاِحُب َأبِل َحامٍِد اإلسػرائقـل  َوى َأُبق الَؼاِسِؿ الَللؽائل الَحافِظُ َورَ 

ـَّةِ  كَِتابِِف الَؿْشُفقِر فِل ـِ َصاِحِب َأبِل َحـِقَػَة  ُأُصقِل السُّ ـِ الَحَس ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ بِنِْسـَاِدِه َط

ـْ ال -ُفْؿ َقاَل: اتََّػَؼ الُػَؼَفاُء ُكؾُّ 
َطَؾك اإِليَؿاِن بِاْلُؼْرآِن  -إَلك الَؿْغِرِب  َؿْشِرِق مِ

ـْ َرُسقلِ  تِل َجاَء بَِفا الثَِّؼاُت َط ََحاِديِث: الَّ ْٕ ـْ َغقِْر   اهلل َوا
: مِ بِّ َطزَّ َوَجؾَّ فِل ِصَػِة الرَّ

َر الَقْقَم َشقْ  ـْ َفسَّ َٓ َتْشبِقٍف: َفَؿ َٓ َوْصٍػ َو ا َكاَن َطَؾْقِف الـَّبِلُّ َتْػِسقٍر: َو  ًئا مِـَْفا َفَؼْد َخَرَج مِؿَّ

  ـَِّة ـْ َأْفَتْقا بَِؿا فِل الؽَِتاِب َوالسُّ
ُروا: َوَلؽِ ُفْؿ َلْؿ َيِصُػقا َوَلْؿ ُيَػسِّ َوَفاَرَق الَجَؿاَطَة: َفنِكَّ

ـْ َقاَل: بَِؼْقِل َجْفٍؿ َفَؼْد َفاَرَق الَجَؿاَطةَ  َٓ َشْلَء. :ُثؿَّ َسَؽُتقا: َفَؿ َكَُّف َقْد َوَصَػُف بِِصَػِة 
ِ
ٕ 

ـْ الُعَؾَؿاِء. َوَقْد َحَؽك 
ـْ َأبِل َحـِقَػَة َوَمالٍِؽ َوَصَبَؼتِِفَؿا مِ ـِ َأَخَذ َط ـُ الَحَس ُد ْب ُمَحؿَّ

ْؾبِقَِّة َغالًِبا َأْو دَ  ُُمقِر السَّ ْٕ ـْ َغقِْر َهَذا اإِلْجَؿاَع َوَأْخَبَر َأنَّ الَجْفِؿقَّة َتِصُػُف بِا
ائًِؿا. َوَقْقُلُف مِ

َؾةِ  ِسقٍر: َأَراَد بِِف َتْػِسقرَ َتػْ  َػاِت بِِخََلِف َما َكاَن  الَجْفِؿقَّة الُؿَعطِّ ـَ اْبَتَدُطقا َتْػِسقَر الصِّ ِذي الَّ

ـْ إثبات.
َحاَبُة َوالتَّابُِعقَن مِ  َطَؾْقِف الصَّ

ـْ َطْبدِ  َوَرَوى الَللؽائل َواْلبَْقَفِؼل بِنِْسـَاِدِهَؿا ـِ الُؿَباَرِك: َأنَّ َرُجًَل َقاَل َلُف َيا اهلل  َط ْب

ْح  َػَة َأَبا َطْبِد الرَّ ـِ إكِّل َأْكَرُه الصِّ بِّ -َؿ ـُ الُؿَباَرِك: َوَأَكا اهلل  َفَؼاَل َلُف َطْبدُ  -َطـَك ِصَػَة الرَّ ْب

ـْ إَذا َكَطَؼ الؽِتَ  ،َأَشدُّ الـَّاِس َكَراِهقًَة لَِذلَِؽ 
اُب بَِشْلِء ُقْؾـَا بِِف َوإَِذا َجاَءْت أَثاُر َوَلؽِ

ـُ الُؿَباَرِك: َأكَّا َكْؽَرُه َأْن َكْبَتِدَئ بَِقْصِػ  ـْ اهلل  بَِشْلِء َجَسْرَكا َطَؾْقِف َوَكْحُق َهَذا. َأَراَد اْب
مِ

َثاُر.  ْٔ  تِْؾَؼاِء َأْكُػِسـَا َحتَّك َيِجلَء بِِف الؽَِتاُب َوا



 

    

ُف قِقَؾ َلُف: بَِؿاَذا  اهلل َوَرَوى َطْبدُ  ـِ الُؿَباَرِك َأكَّ ـْ اْب ـُ َأْحَؿد َوَغْقُرُه بَِلَساكِقَد ِصَحاٍح َط ْب

َٓ َكُؼقُل َكَؿا َتُؼقُل  ـْ َخْؾِؼِف َو
ـٌ مِ

ُف َفْقَق َسَؿَقاتِِف َطَؾك َطْرِشِف َبائِ ـَا ؟ َقاَل: بَِلكَّ َكْعِرُف َربَّ

ُف َهُفـَا فِل إَ   َوَهَؽَذا َقاَل اإِلَماُم َأْحَؿد َوَغْقُرُه.  -ْرِض الَجْفِؿقَّة إكَّ

ـَ َزْيٍد َوَذَكَر  اَد ْب ـِ َحْرٍب اإِلَماِم َسِؿْعت َحؿَّ ـْ ُسَؾْقَؿاَن ْب َوُرِوَي بِنِْسـَاِد َصِحقٍح َط

َؿاِء َشْل  ِء الَجْفِؿقَّة. َفَؼاَل: إكََّؿا ُيَحاِوُلقَن َأْن َيُؼقُلقا َلْقَس فِل السَّ َٓ  ٌء. َهُم

ـُ َأبِل َحاتٍِؿ فِل كَِتاِب َوَرَوى ا دِّ َطَؾك الَجْفِؿقَّة ْب ـِ َطامٍِر الضبعل  الرَّ ـْ َسِعقِد ْب  -َط

ـْ ُشُققِخ اإِلَماِم َأْحَؿد 
َر ِطـَْدُه الَجْفِؿقَّة َفَؼاَل:  -إَماِم َأْهِؾ البَْصَرِة ِطْؾًؿا َوِديـًا مِ

ُف ُذكِ َأكَّ

ـْ الَقفُ 
ًٓ مِ َوَقْد َأْجَؿَع الَقُفقُد َوالـََّصاَرى َوَأْهُؾ إَْدَياِن َمَع  ،قِد َوالـََّصاَرىَأَشرُّ َقْق

َف َطَؾك الَعْرِش َوُهْؿ َقاُلقا: َلْقَس َطَؾك َشْلٍء.  ـَ َطَؾك َأنَّ الؾَّ  الُؿْسؾِِؿق

ةِ  ـِ ُخَزْيَؿة إَماُم إَئِؿَّ ـُ إْسَحاَق ْب ُد ْب ـْ َلْؿ َيُؼْؾ: :َوَقاَل ُمَحؿَّ َف َفْقَق َسَؿَقاتِِف  َم إنَّ الؾَّ

ـٌ  ـْ َخْؾِؼِف َوَجَب َأْن ُيْسَتَتاَب َفنِْن َتاَب وَ  َطَؾك َطْرِشِف َبائِ
َّٓ ُضِرَبْت ُطـَُؼُف ُثؿَّ مِ لِؼَل َطَؾك أإِ

ِة َذَكَرُه َطـُْف الحَ  ،َمْزَبَؾٍة لَِئَلَّ َيَتَلذَّى بِِريِحِف َأْهُؾ الِؼْبَؾةِ  مَّ َٓ َأْهُؾ الذِّ  هاكُِؿ بِنِْسـَاِد َصِحقٍح.اَو

 (:1/107) احلجٛ قاه اإلواً أبٕ القاضي األصبّاٌ٘ يف

َؾِػ اهلل  فِل َتْػِسقِر َأْسَؿاءِ : َفْصٌؾ  ـْ َقْقِل ُطَؾَؿاِء السَّ
 . َطزَّ َوَجؾَّ مِ

ُل َفْرٍض َفَرَضُف الؾَّفُ  َقاَل َبْعُض اْلُعَؾَؿاِء: َفنَِذا َطَرَفُف  ُتُف،َتَعاَلك َطَؾك َخْؾِؼِف َمْعِرفَ  َأوَّ

ُف َتَعاَلك:  ـَ َأْن َيْعِرُفقا ﴾يب جت حت خت مت ىت  ﴿الـَّاُس َطَبُدوُه َقاَل الؾَّ . َفَقـَْبِغل لِْؾُؿْسؾِِؿق

 ه.اَوَتْػِسقَرَها َفُقَعظُِّؿقا الؾََّف َحؼَّ َطَظَؿتِفِ اهلل  َأْسَؿاءَ 

 (ط/الساٖٛ:252) اإلباٌٛ يف قاه اإلواً ابَ بطٛ ٔ

ـُ َجْعَػٍر، ثـا َطْبدُ  َثـِل َأُبق َبْؽٍر َطْبُد اْلَعِزيِز ْب ـِ ِغَقاٍث، ثـا َحـَْبٌؾ، اهلل  َحدَّ ـُ َأْحَؿَد ْب ْب

َف بِِصَػاتِِف َكَؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف، َقْد َأْجَؿَؾ اهلل،  َقاَل: َسِؿْعُت َأَبا َطْبدِ  َيُؼقُل: َكْعُبُد الؾَّ

َػَة لِـَ  ى اْلُؼْرآَن َواْلَحِديَث، َفـَُؼقُل َكَؿا َقاَل َوكِِصُػُف َكَؿا َوَصَػ َكْػَسُف، الصِّ َٓ َكَتَعدَّ ْػِسِف، َو



   

َٓ ُكِزيُؾ َطـُْف َتَعاَلك ِذْكُرُه ِصػَ  ِف ُمْحَؽِؿِف َوُمَتَشابِِفِف، َو ـُ بِاْلُؼْرآِن ُكؾِّ
ى َذلَِؽ، ُكْممِ َٓ َكَتَعدَّ ًة َو

ـْ ِصَػاتِِف َشـَا
ِه بَِعْبِدِه مِ ـْ َكََلٍم، َوُكُزوٍل َوُخُؾقِّ

َٓ ُكِزيُؾ َما َوَصَػ بِِف َكْػَسُف مِ َطًة ُشـَِّعْت، َو

ِخَرِة، َوالتَّْحِدي ْٔ ُف َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ الؾََّف ُيَرى فِل ا ُد َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َوَوْضِع َكـَِػِف َطَؾْقِف، َهَذا ُكؾُّ

ُف ُمَتَؽؾًِّؿا َطالًِؿا، َغُػقًرا، َطالَِؿ اْلَغقِْب فِل َهَذا بِْدَطٌة، َوالتَّ  ِف بَِلْمِرِه، َوَلْؿ َيَزِل الؾَّ ْسؾِقُؿ لِؾَّ

َفاَدِة، َطالَِؿ اْلُغُققِب، َفَفِذِه ِصَػاُت  ، َوَقاَل: اهلل  َوالشَّ َٓ ُتَردُّ َٓ ُتْدَفُع، َو َوَصَػ بَِفا َكْػَسُف، 

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿، [255]افبؼرة:  ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

اهلل  ، َهِذِه ِصَػاُت [23]احلؼ: ﴾ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

، َوَقاَل:   [54]إظراف:  ﴾ گ ک ک ک﴿َوَأْسَؿاُؤُه، َوُهَق َطَؾك اْلَعْرِش بََِل َحدٍّ

ْستَِطاَطُة. َو 
ِ
، َكَؿا [11]افشقرى:  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿َكْقَػ َشاَء: اْلَؿِشقئَُة إَِلْقِف َوآ

َٓ َتْؼِديرٍ َوَصَػ َكْػَسُف َسِؿقٌع   .َبِصقٌر بََِل َحدٍّ َو

َبِل َطْبدِ 
ِ
َواْلُؿَشبَِّفُة َما َيُؼقُلقَن؟ َقاَل: َبَصٌر َكَبَصِري، َوَيٌد َكَقِدي، َوَقَدٌم اهلل:  ُقْؾُت ٕ

َٓ ُأِحبُُّف، وَ  َف بَِخْؾِؼِف َوَهَذا َكََلُم ُسقٍء، َواْلَؽََلُم فِل َهَذا  َأْسَؿاُؤُه َكَؼَدمِل، َفَؼْد َشبََّف الؾَّ

ُف َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء  ، إِكَّ ؽِّ ْرتَِقاِب، َوالشَّ
ِ
َلِؾ، َوآ ـَ الزَّ

ِف مِ َوِصَػاُتُف َغْقُر َمْخُؾقَقٍة، َكُعقُذ بِالؾَّ

 .َقِديرٌ 

، َقاَل: َسَلْلُت َأَبا َطْبدِ  وِذيُّ ، ثـا اْلَؿرُّ كِلُّ َٓ ْقَد َثـِل َأُبق َبْؽٍر َطْبُد اْلَعِزيِز، ثـا الصَّ اهلل  َحدَّ

َػاِت، َقاَل:  ـْ َأَحاِديِث الصِّ َها َكَؿا َجاَءْت )َط  ه.ا(ُكِؿرُّ

دزٞ َكَىا ِف٘  اإلواً أبٕ ٌعٗي األصبّاٌ٘ يف عقٗدتْ املشّٕزٚ عٍْ قاه

 (: 6/252) التعازض

 :فؿا اطتؼدوه ،وإمجاع سؾػ إمة ،صريؼتـا صريؼة الؿتبعقـ لؾؽتاب والسـة

 :اطتؼدكاه



 

    

واستقاء اهلل  ،يف العرش اديث التل تثبت طـ الـبل أن إحؿا اطتؼدوه ؿف

وأن اهلل بائـ طـ  ،يؼقلقن هبا ويثبتقهنا مـ غقر تؽققػ وٓ تؿثقؾ وٓ تشبقف ،طؾقف

وهق مستق طىل طرشف يف  ،ٓ يحؾ فقفؿ وٓ يؿتزج هبؿ ،والخؾؼ بائـقن مـف ،خؾؼف

 هسؿاواتف مـ دون أرضف.ا

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (: 6/252) التعازض دزٞ يف َقاَه َش

اإلمام الؿشفقر يف أثـاء الؿائة الرابعة يف العؼقدة التل  لقال الشقخ أبق أمحد الؽرخ

 ،العؼقدة التل كتبفا لؾخؾقػة الؼادر باهلل لوه ،ذكر أهنا اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة

  -:قال أن إىل –وأقرهتا صقائػ أهؾ السـة  ،ومجع الـاس طؾقفا ،وقرأها طىل الـاس

 ،وٓ مؽان يحقيف ،ا وحده وٓ شلء معفربـ كان: )وفقفا مشفقرة العؼقدة وهذه

 ،استقاء استؼرار قففاستقى طؾ ،وخؾؼ العرش ٓ لحاجتف إلقف ،فخؾؼ كؾ شلء بؼدرتف

 ،وهق يدبر السؿاوات وإرض ،ٓ استؼرار راحة كؿا يستريح الخؾؼ ،كقػ شاء وأراد

يرزقفؿ  ،وٓ حافظ سقاه ،ٓ مدبر غقره ،ومـ يف البر والبحر ،ويدبر ما فقفؿا

والخؾؼ كؾفؿ طاجزون: الؿَلئؽة والـبققن  ،ويعافقفؿ ويؿقتفؿ ،ويؿرضفؿ

 ،مل بعؾؿ أزيل غقر مستػاداوالع ،وهق الؼادر بؼدرة ،والؿرسؾقن وسائر الخؾؼ أمجعقـ

ٓ يبؾغ كـففا أحد مـ  ،تعرف صػتفؿا مـ كػسف ،والبصقر ببصر ،وهق السؿقع بسؿع

ٓ بآلة مخؾقق كآلة الؿخؾقققـ ٓ يقصػ إٓ بؿا  ،متؽؾؿ بؽَلم يخرج مـف ،ؼفخؾ

بقف وكؾ صػة وصػ هبا كػسف أو وصػ هبا ك ، كبقف أو وصػف بف ،وصػ بف كػسف

 .ففل صػة حؼقؼقة ٓ صػة مجاز

سللت أبل وأبا زرطة طـ مذاهب أهؾ السـة  وقال طبد الرمحـ بـ أبل حاتؿ: قاه:

فؼالقا: أدركـا  ،وما أدركا طؾقف العؾؿاء يف مجقع إمصار -يـ يعـل يف أصقل الد

فؽان مـ مذاهبفؿ أن  :العؾؿاء يف مجقع إمصار حجازا وطراقا ومصرا وشاما ويؿـا



   

إىل أن ...م اهلل غقر مخؾقق بجؿقع جفاتفاإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص والؼرآن كَل

 ،رسقلفصػ كػسف يف كتابف وطىل لسان كؿا و ،: )وأن اهلل طىل طرشف بائـ مـ خؾؼفقآ

 (.3/222)َمْجُؿقع اْلَػتَاَوى  واكظر: ه.ا(بَل كقػ أحاط بؽؾ شلء طؾؿا

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (: 5/58)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ـْ َأْن َتَسَع َهِذِه الُػتْ 
ِة فِل َهَذا الَباِب َأْصَقُل َوَأْكَثُر مِ َقا ُطْشَرُه. َوَكَذلَِؽ َوَكََلُم إَئِؿَّ

ـَ لَِؿْذَهبِِفْؿ. مِثُْؾ َما َذَكَرُه َأُبق ُسَؾْقَؿاَن الخطابل فِل  ِرَساَلتِِف الَؿْشُفقَرِة فِل َكََلُم الـَّاقِؾِق

ـْ الَؽََلِم َوَأْهؾِفِ  َػاِت َوَما َجاَء مِـَْفا فِل الؽِ  الغـقة َط ـْ الصِّ
ا َما َسَلْلت َطـُْف مِ َتاِب َقاَل: َفَلمَّ

ـَّةِ  َؾِػ إْثَباُتَفا َوإِْجَراُؤَها َطَؾك َضَقاِهِرَها َوَكْػُل الَؽْقِػقَِّة َوالتَّْشبِقِف  :َوالسُّ َفنِنَّ َمْذَهَب السَّ

ِ  ،َطـَْفا ـَ َفَخَرُجقا فِل َذل ـْ الُؿثْبِتِق
َؼَفا َقْقٌم مِ ُف َوَحؼَّ َؽ َوَقْد َكَػاَها َقْقٌم َفَلْبَطُؾقا َما َأْثبََتُف الؾَّ

ـْ التَّْشبِقِف َوالتَّْؽقِقِػ 
ـَ  ،إَلك َضْرٍب مِ ِريَؼِة الُؿْسَتِؼقَؿِة َبقْ َوإِكََّؿا الَؼْصُد فِل ُسُؾقِك الطَّ

ـِ  ـُ  ،إَْمَرْي ـَ الَغالِل فِقفِ اهلل  َوِدي ِر َطـُْف. ،َتَعاَلك َبقْ  َواْلَجافِل َوالُؿَؼصِّ

َْصُؾ فِل َهَذا: َأنَّ الَؽََلَم فِل ال ْٕ اِت َوا َػاِت َفْرٌع َطَؾك الَؽََلِم فِل الذَّ َوُيْحَتَذى فِل  صِّ

َؿا ُهَق إْثَباُت  َٓ َذلَِؽ َحْذُوُه َومَِثاُلُف. َفنَِذا َكاَن َمْعُؾقًما َأنَّ إْثَباَت الَباِري ُسْبَحاَكُف إكَّ ُوُجقٍد 

َٓ إْثَباَت َتْحِديٍد َوَتْؽقِقٍػ.   إْثَباَت َكْقِػقٍَّة َفَؽَذلَِؽ إْثَباُت ِصَػاتِِف إكََّؿا ُهَق إْثَباُت ُوُجقٍد 

ُف لِـَْػِسِف: َوَلْسـَا  :َفنَِذا ُقْؾـَا َيٌد َوَسْؿٌع َوَبَصٌر َوَما َأْشَبَفَفا َفنِكََّؿا ِهَل ِصَػاٌت َأْثَبَتَفا الؾَّ

ُة َأْو الـِّْعَؿةُ كَ  َٓ َكُؼقُل إكََّفا  ،ُؼقُل: إنَّ َمْعـَك القَِد الُؼقَّ ْؿِع َواْلَبَصِر الِعْؾُؿ: َو َٓ َمْعـَك السَّ َو

تِل ِهَل َجَقاِرُح َوَأَدَواٌت لِْؾِػْعِؾ  ،َجَقاِرُح  َْبَصاِر الَّ ْٕ َْسَؿاِع َوا ْٕ َْيِدي َوا ْٕ َٓ ُكَشبُِّفَفا بِا َو

َنَّ التَّْققِقَػ َوَرَد بَِفا: َوَوَجَب َكْػُل  َوَكُؼقُل: إنَّ 
ِ
َػاِت: ٕ الَؼْقَل إكََّؿا َوَجَب بِنِْثَباِت الصِّ

َف َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشْلٌء: َوَطَؾك َهَذا َجَرى َقْقُل السَّ  :التَّْشبِقِف َطـَْفا َنَّ الؾَّ
ِ
َؾِػ فِل َأَحاِديِث ٕ

َػاِت  ُف َكََلُم الخطا .الصِّ  بل.َهَذا ُكؾُّ



 

    

َؾِػ  َوَهَؽَذا َقاَلُف َأُبق َبْؽٍر الَخطِقُب الَحافُِظ فِل ِرَساَلٍة َلُف َأْخَبَر فِقَفا َأنَّ َمْذَهَب السَّ

ِذي َذَكَرُه الخطابل َقْد َكَؼَؾ َكْحًقا مِ  ـْ َطَؾك َذلَِؽ. َوَهَذا الَؽََلُم الَّ ـْ الُعَؾَؿاِء َم
ـُْف مِ

اٍر السجزي ،ل َبْؽٍر اإِلْسَؿاِطقؾِلِّ مِْثُؾ َأبِ  ،ُيْحَصك َطَدُدُهؿْ  َٓ  ـِ َطؿَّ َماِم َيْحَقك ْب
 ،َواإْلِ

ـَ  بِل إْسَؿاِطقَؾ الفروي َصاِحِب َوَشْقِخ اإِلْسََلِم أَ  ائِِري َوُهَق  َذمِّ الَؽََلمِ  و َمـَاِزِل السَّ

ـْ َأْن ُيقَصَػ 
اُبقكِلِّ  ،َأْشَفُر مِ ـِ َطْبِد البَرِّ وَ  ،َوَشْقِخ اإِلْسََلِم َأبِل ُطْثَؿاَن الصَّ َأبِل ُطَؿَر ْب

 َوَغْقِرِهْؿ. ،الـؿري إَماِم الَؿْغِرِب 

 :, ٚايرات١ٝ إىل َع١ٜٛٓ ٚخرب١ٜ )ع١ٝٓٝ(تكطِٝ ايصفات إىل ذات١ٝ ٚفع١ًٝ

 (:25)ص القٕاعد املجمٜ يف قاه اإلواً العجٗىني 

 الضفات الجبٕتٗٛ تٍكطي إىل قطىني: ذاتٗٛ. ٔفعمٗٛ.

 هل التل مل يزل وٓ يزال متصػا هبا، كالعؾؿ والؼدرة والسؿع والبصر فايرات١ٝ:

 والعزة والحؽؿة والعؾق والعظؿة.

 ومـفا الصػات الخبرية: كالقجف والقديـ والعقـقـ.

مل يػعؾفا، كآستقاء  وإن شاء ،هل التل تتعؾؼ بؿشقئتف، إن شاء فعؾفا ٚايفع١ًٝ:

 طىل العرش، والـزول إىل السؿاء الدكقا.

، فنكف باطتبار أصؾف صػة ذاتقة، وقد تؽقن الصػة ذاتقة فعؾقة باطتباريـ كالؽَلم

لؽَلم صػة فعؾقة، ٕن الؽَلم ٕن اهلل تعاىل مل يزل وٓ يزال متؽؾؿا، وباطتبار آحاد ا

 وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ققلف تعاىل: َكَؿا فِل  يتعؾؼ بؿشقئتف، يتؽؾؿ متك شاء بؿا شاء،

 فنهنا تابعة لحؽؿتف. :. وكؾ صػة تعؾؼت بؿشقئتف تعاىل﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ



   

وقد تؽقن الحؽؿة معؾقمة لـا، وقد كعجز طـ إدراكفا، ولؽــا كعؾؿ طؾؿ القؼقـ 

ڃ  ﴿إٓ وهق مقافؼ لؾحؽؿة، كؿا يشقر إلقف ققلف تعاىل:  أكف سبحاكف ٓ يشاء شقئا

 ها.﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 (:8/62) جمىٕع فتأآ َكَىا ِف٘ شسح الٕاضطٗٛ يف ٔقاه اإلواً العجٗىني 

ِٔ٘ ٌٕعاُ: وعٍٕٖٛ  ,افالضفات الراتٗٛ ِ٘ اليت مل ٖصه ٔال ٖصاه وتضّفا بّ

 ٔخربٖٛ:

مثؾ: الحقاة، والعؾؿ، الؼدرة، والحؽؿة.. وما أشبف ذلؽ، وهذا طىل  فالؿعـوية،

 سبقؾ التؿثقؾ ٓ الحصر.

كظقره مسؿك والعقـقـ.. وما أشبف ذلؽ مؿا مثؾ: القديـ، والقجف،  والخبرية،

 أبعاض وأجزاء لـا.

مل يحدث لف شلء مـ ذلؽ بعد أن مل يؽـ،  ،فاهلل تعاىل مل يزل لف يدان ووجف وطقـان

ولـ يـػؽ طـ شلء مـف، كؿا أن اهلل مل يزل حقًّا وٓ يزال حقًّا، مل يزل طالًؿا وٓ يزال 

. وهؽذا، يعـك لقس حقاتف تتجدد، وٓ قدرتف ا..مل يزل قادًرا وٓ يزال قادرً طالًؿا، و

ًٓ وأبًدا، وتجدد الؿسؿقع ٓ يستؾزم  تتجدد، وٓ سؿعف يتجدد بؾ هق مقصقف هبذا أز

تجدد السؿع، فلكا مثًَل طـدما أسؿع إذان أن ففذا لقس معـاه أكف حدث يل سؿع 

تجدد وهذا ٓ أثر لف يف جديد طـد سؿاع إذان بؾ هق مـذ خؾؼف اهلل يفَّ لؽـ الؿسؿقع ي

 الصػة.

واصطؾح العؾؿاء رمحفؿ اهلل طىل أن يسؿقها الصػات الذاتقة، قالقا: ٕهنا مَلزمة 

 لؾذات، ٓ تـػؽ طـفا.



 

    

 , ِٔ٘ ٌٕعاُ:ٔالضفات الفعمٗٛ ِ٘ الضفات املتعمكٛ مبصٗئتْ

سبب الرضك، الرضك، فاهلل طز وجؾ إذا وجد  سبب معؾوم، مثل:صػات هلا 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿رضل، كؿا قال تعاىل: 

 .[ 7]افزمر:  ﴾ ڈ ڈ

الـزول إىل السؿاء الدكقا حقـ يبؼك ثؾث  وصػات لقس هلا سبب معؾوم؛ مثل:

 الؾقؾ أخر.

صػة فعؾقة باطتبار  ومـ الصػات ما هق صػة ذاتقة وفعؾقة باطتباريـ: فالؽَلم

متؽؾًؿا لؽـف يتؽؾؿ بؿا  آحاده لؽـ باطتبار أصؾف صػة ذاتقة: ٕ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 الػعؾقة: ٕهنا مـ 

 فعؾف سبحاكف وتعاىل.

]افػجر:  ﴾ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿كثقرة مـ الؼرآن، مثؾ:  ولفا أدلة

 ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿،  [22

 ۓ ۓ ے﴿، [ 119]ادائدة:  ﴾ ىث مث جث يت ىت مت﴿، [ 158إكعام: ]

ُف َطَؾْقِفْؿ َوفِل اْلَعَذاِب ُهْؿ ﴿،  [46]افتقبة: ﴾ ﮳ ﮲ َأْن َسِخَط الؾَّ

 .[ 85]ادائدة:  ﴾َخالُِدونَ 

بؾ هذا مـ كؿالف أن يؽقن فاطًَل  ،هتا هلل تعاىل كؼص بقجف مـ القجقهولقس يف إثبا

 لؿا يريد.

وأولئؽ الؼقم الؿحرفقن يؼقلقن: إثباهتا مـ الـؼص! ولفذا يـؽرون مجقع 

الصػات الػعؾقة، يؼقلقن: ٓ يجلء وٓ يرضك، وٓ يسخط وٓ يؽره وٓ يحب. 

ؼقم إٓ بحادث وهذا باصؾ: يـؽرون كؾ هذه، بدطقى أن هذه حادثة والحادث ٓ ي



   

ٕكف يف مؼابؾة الـص، وهق باصؾ بـػسف: فنكف ٓ يؾزم مـ حدوث الػعؾ حدوث 

 هاالػاطؾ.

، هق الذي طؾقف أهؾ وما ذكره اإلمام العثقؿقـ  قاه أبٕ عبد اهلل غفس اهلل لْ:

 السـة والجؿاطة، وهق مذهب السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ.

 تؾبقس الجفؿقةبقان َكَؿا فِل  ىل الخبرية )طقـقة(ط وأصؾؼ شقخ اإلسَلم 

، وأرى أن هذا اإلصَلق أفضؾ مـ (6/189)َمْجُؿقع اْلَػَتاَوى  (1/186(، )1/76)

تسؿقتفا )خبرية(، ٕن مجقع الصػات: )الؿعـقية والعقـقة( كؾفا ٓ تثبت إٓ بإدلة 

 الشرطقة.

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (: 1/329) ظ اجلّىٗٛبٗاُ تمبَٗكَىا ِف٘  َقاَه َش

إن الصحابة والتابعقـ وسائر سؾػ إمة وأئؿتفا، وأئؿة أهؾ الحديث والػؼفاء، 

وغقرهؿ مـ  والؿتؽؾؿة الصػاتقة مـ الؽَلبقة والؽرامقة وإشعرية، ،والصقفقة

 .هؿ طىل إثبات هذه الصػات الخبريةصقائػ الؿتؽؾؿقـ مـ الؿرجئة والشقعة وغقر

قة مـ يجعؾ تؾؽ الصػات الخبرية، صػات معـقية أيًضا، لؽـ مـ همٓء الصػات

قائؿة بالؿقصقف مثؾ هذه، وإكؿا يػرق بقـفؿا، ٓفتراق الطريؼ التل هبا ُطؾَِؿْت، 

 فتؾؽ ُطؾَِؿْت مع الخبر الصادق بالعؼؾ، وهذه مل ُتْعَرف إٓ بالخبر. 

مـ أهؾ  وأما السؾػ وإئؿة وأهؾ الحديث، وأئؿة الػؼفاء والصقفقة، وصقائػ

ٓ يسؿقهنا أيًضا صػات خبرية: ٕن والؽَلم، فَل يؼقلقن: إن هذه مـ جـس تؾؽ، 

مـ الصػات الؿعـقية ما ٓ ُيْعَؾؿ إٓ بالخبر أيًضا، فؾقس هذا مؿقًزا لفا طـدهؿ، ومـفؿ 

 مـ يؼقل: هذه معؾقمة بالعؼؾ أيًضا.

عؾقم أن معـقية: فقؼال مـ الؿ ولؼقلقـ سقاء كاكت صػات طقـقة أوطىل ا

والقد، وإما أطراض كالعؾؿ والؼدرة، فنذا  الؿقجقدات يف حؼـا، إما أجسام كالقجف



 

    

كان أهؾ اإلثبات متػؼقـ طىل أن العؾؿ والؼدرة كَلمها ثابت هلل، طىل خَلف ما هق 

ثابت لؾؿخؾقق، وإن مل يؽـ يف ذلؽ كػًقا لحؼقؼتف، وٓ تؿثقًَل لف بالؿخؾقق، فؽذلؽ 

صػات: إكا كثبتفا طىل خَلف ما هق ثابت لؾخؾؼ، أو ٓ فرق بقـ إذا قالقا يف هذه ال

وبقـ ما هق جسؿ فقـا مع  ،ثبقت ما هق طرض فقـا، مع كقكف غقر مؿاثؾ لْلطراض

كقكف غقر مؿاثؾ لْلجسام: بؾ يؼال: مـ الؿعؾقم الؿتػؼ طؾقف بقـ الؿسؾؿقـ، أن اهلل 

دريـ، بؾ ٓ خَلف بقـ أهؾ حل طامل قادر مع كقكف لقس مـ إحقاء العالؿقـ الؼا

اإلثبات أكف مقجقد، مع كقكف لقس مثؾ سائر الؿقجقدات: بؾ العؼؾ الصريح يؼتضل 

وجقد مقجقد واجب قديؿ. ويؼتضل بلكف لقس مؿاثًَل لؾؿقجقد الؿحدث الؿؿؽـ، 

وإٓ لؾزم أن يجقز طىل القاجب، ما يجقز طىل الؿحدث، فبلوائؾ العؼؾ يعؾؿ أن مـ 

واجًبا، وأكف لقس مثؾ الؿقجقد الؿؿؽـ، فالذي يثبتقكف يف مجقع  الؿقجقد وجقًدا

الصػات الؿعؾقمة، هق مـ جـس ما يثبتقكف يف الذات، وذلؽ أمر َبقِّـ بلدكك تلمؾ، 

معؾقم بالعؼؾ الصريح: فؾقس الؿحؽل طـفؿ يف ذلؽ إٓ ما اتػؼ العؼَلء طىل كظقره، 

 ه.اوما هق ثابت معؾقم بصريح العؼؾ

 (:8/53) دزٞ تعازض العقن ٔالٍقن تابْيف ك ٔقاه 

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 

وكَلم التابعقـ صريح يف أهنؿ  ، أكثر مـ أن يؿؽـ سطره هـا، وكَلمفؿاتجسقؿً 

 هامجردة طـ الصػات. ايؽقكقا يثبتقن ذاتً  مل



   

 َا ايفسم بني ايتعطٌٝ ٚايتحسٜف؟

وإمالة الشلء طـ وجفف. يؼال: اكحرف طـ كذا إذا مال،  ،هق التغققر :التحريف

 ِٕٔ ٌٕعاُ:

وهق العدول بف طـ جفتف  الؿستؾزم لتحريػ الؿعـك، تحريػ الؾػظ ايٓٛع األٍٚ:

أو تغققر حركة، كؼقل أهؾ الضَلل  ،أو كؼصاكف ،رفأو ح ،إما بزيادة كؾؿة ،إىل غقرها

أي استقىل فزادوا يف أية [ 5]ضف:  ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿يف ققلف تعاىل: 

فزادوا  .أمر ربؽ :أي [164 :]افػجر ﴾ ائ ى﴿حرفا. وكؼقلفؿ يف ققلف تعاىل: 

 [164]افـساء:  ﴾ چ چ چ چ ڃ﴿كؾؿة، وكؼقلفؿ يف ققلف تعاىل: 

 ا الحركة اإلطرابقة مـ الرفع إىل الـصب.بـصب لػظ الجَللة فغّقرو

وإططاء  ،وحؼقؼتف ،وهق العدول بف طـ وجفف ،تحريػ الؿعـك ايٓٛع ايجاْٞ:

كؼقل الؿبتدطة: إن معـك الرمحة إرادة اإلكعام، وإن معـك  ،الؾػظ معـك لػظ آخر

 الغضب إرادة آكتؼام.

هـا: كػل الصػات طـ  ططؾف أي أخَله، والؿراد بف :اإلخَلء، يؼال :التعطقل لغةو

 اهلل سبحاكف وتعاىل.

هق كػل الؿعـك الصحقح الذي  :أن التحريف :ٔالفسق بني التحسٖف ٔالتعطٗن

 .واستبدالف بؿعـك آخر غقر صحقح ،دلت طؾقف الـصقص

وكؾ  ،غقر صحقح ، ولق مل يعطف معـك آخرهق كػل الؿعـك الصحقح :والتعطقل

 ولقس كؾ معطؾ محرفا. ،محرف معطؾ



 

    

 َا ايفسم بني ايتهٝٝف ٚايتُجٌٝ؟

إذا جعؾ لف كقػقة معؾقمة،  .هق تعققـ كقػقة الصػة، يؼال: كّقػ الشلء :التؽققف

والفقئة التل تؽقن طؾقفا، وهذا ٓ يؿؽـ  ،فتؽققػ صػات اهلل تعاىل هق تعققـ كقػقتفا

ٕن الصػة تابعة  -فَل سبقؾ إىل القصقل إلقف :تعاىل بعؾؿف لؾبشر ٕكف مؿا استلثر اهلل

فؽؿا أن ذات اهلل ٓ يؿؽـ لؾبشر معرفة كقػقتفا، فؽذلؽ صػتف سبحاكف ٓ  -لؾذات

 والتؽققػ يحصؾ، ولق تخقؾ الؽقػقة يف ذهـف. تعؾؿ كقػقتفا.

صػات  لن يؼال: إنك إثبات الؿثؾ هلل يف ذاتف، أو صػاتف، أو أفعالف،هق  التؿثقل:و

تعاىل اهلل طؿا  -: يد اهلل كليديـا وسؿعف كسؿعـاكؼقلفؿاهلل مثؾ صػات الؿخؾقققـ 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿فاهلل تعاىل يؼقل:  -يؼقل الظالؿقن طؾّقا كبقرا

فَل يؼال يف صػاتف أهنا مثؾ صػاتـا، أو شبف صػاتـا أو [ 11]افشقرى:  ﴾ ٹ

 واتـا.إن ذات اهلل مثؾ أو شبف ذ :كصػاتـا، كؿا ٓ يؼال

فالؿممـ الؿقحد يثبت الصػات كؾفا طىل القجف الَلئؼ بعظؿة اهلل وكبريائف. 

أو يـػل بعضفا، والؿشبف الؿؿثؾ يثبتفا طىل وجف ٓ يؾقؼ باهلل وإكؿا  ،والؿعطؾ يـػقفا

 فؽؾ مؿثؾ مؽقػ، ولقس كؾ مؽقػ مؿثًَل. يؾقؼ بالؿخؾقق.

 أٚىل َٔ ْفٞ ايتػبٝ٘. بٝإ إٔ ْفٞ ايتُجٌٝ

 (:1/112) شسح الٕاضطٗٛ يف واً العجٗىني قاه اإل

 ؿا أوىل: أكعبر بالتشبقف، أو كعبر بالتؿثقؾ؟فأي

 كؼقل: بالتؿثقؾ أوىل.

 ۈ﴿، [11]افشقرى:  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ٕن الؼرآن طبر بف:  :أٚال

ق أوىل .. وما أشبف ذلؽ، وكؾ ما طبر بف الؼرآن، فف [22]افبؼرة:  ﴾ ۋ ٴۇ ۈ



   

وٓ أدل طىل الؿعـك الؿراد مـ الؼرآن، واهلل  ،مـ الؼرآن ؾضمـ غقره، ٕكـا ٓ كجد أف

ل التؿثقؾ. أطؾؿ بؿا يريده مـ كَلمف، فتؽقن مقافؼة الؼرآن هل الصقاب، فـعبر بـػ

 مقافؼة الـص يف الؾػظ أوىل مـ ذكر لػظ مرادف أو مؼارب. نوهؽذا يف كؾ مؽان، فن

ّٝ ولفذا يسؿقن أهؾ  ،أن التشبقف طـد بعض الـاس يعـل إثبات الصػات :اثاْ

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 

 فؾفذا كان العدول طـف أوىل. :افاسدً 

مـ شقئقـ مـ إطقان أو  أن كػل التشبقف طىل اإلصَلق غقر صحقح، ٕن ما :اثايّج

إٓ وبقـفؿا اشتراك مـ بعض القجقه، وآشتراك كقع تشابف، فؾق كػقت  ،مـ الصػات

 ، لؽـت كػقت كؾ ما يشترك فقف الخالؼ والؿخؾقق يف شلء ما.االتشبقف مطؾؼً 

: القجقد، يشترك يف أصؾف الخالؼ والؿخؾقق، هذا كقع اشتراك وكقع تشابف، مثًَل 

 ووجقد الؿخؾقق مؿؽـ. ،جقديـ، وجقد الخالؼ واجبلؽـ فرق بقـ الق

بقـفؿا وكذلؽ السؿع، فقف اشتراك، اإلكسان لف سؿع، والخالؼ لف سؿع، لؽـ 

 مشترك.صؾ وجقد السؿع أفرق، لؽـ 

 هافنذا قؾـا: مـ غقر تشبقف. وكػقـا مطؾؼ التشبقف، صار يف هذا إشؽال.

 (:1/99) الضفدَٖٛكَىا ِف٘   ابَ تٗىٗٛ قاه شٗخ اإلضالًٔ

والؿؼصقد هـا التـبقف طىل مجامع إققال ومـشل الضَلل حقث أخذوا لػظ 

ومـ الؿعؾقم أكف  ،فلرادوا كػقف بؽؾ معـك مـ الؿعاين :بؿعـك مشترك مجؿؾ (التشبقف)

وإن كان الؿعـك الؽظ الؿشترك وجقده  ،إٓ وبقـفؿا قدر يتػؼان فقف ،ما مـ مقجقديـ

فَل بد أن يؽقن بقـ أفراد آسؿ العام الؽظ كقع  :ٓ يف إطقان ،ذهانيف إ



 

    

وهذا مقضع غؾط فقف كثقر مـ  ،الؿشاهبة باطتبار اتػاقفؿا يف ذلؽ الؿعـك العام مـ

 :الـاس يف أحؽام إمقر الؽؾقة التل تشتبف فقفا أطقاهنا

أفراده مل تتػؼ إٓ يف  :ومـفؿ مـ يؼقل ،ا يف الخارج كؾقاالؽظ ثابتً ـفؿ مـ يجعؾ م

 .وهل مسللة إحقال التل اضطرب فقفا كثقر مـ الـاس ،مجرد الؾػظ

 أن غقر مـ الذهـ يف طام كظ ومعـك ،الخارج يف تشابف مـ بد ٓ أكف :والتحؼقؼ

 .الخارج يف يؽقن

 مـ شلء يف لؾؿخؾقق الخالؼ اهبةمش هق إكؿا الؿؿتـع التشبقف :لفمٓء فقؼال

 مـزه تعاىل الرب فنن :الخالؼ صػات مـ شلء يف يؿاثؾف أن أو ،الؿخؾقق خصائص

 مـ ءلش يف مؿاثؾ لف يؽقن أن أو ،الؿخؾقق خصائص مـ بشلء يقصػ أن طـ

 بؾ ،القجقه مـ بقجف أمقره مـ ءلش يف غقره يشاركف أن يؿتـع وكذلؽ ،كؿالف صػات

 فنكف :الخارج يف مقجقد كؾ بؾ ،الخارج يف مقجقد ءلش يف مخؾققان يشترك أن يؿتـع

 .لبتةا فقفا غقره يشاركف ٓ بف الؼائؿة وصػاتف ،بذاتف مختص

 الؿعـك ذلؽ يف هذا يشابف هذا أن حؼقؼتف كان .كذا يف يشتركان هذان :ققؾ وإذا

 الحققاكقة يف الحققان هذا يشارك أو ،اإلكساكقة يف هذا يشارك اإلكسان هذا ققؾ إذا كؿا

 فقفا يشاركف ٓ لزيد التل اإلكساكقة فـػس وإٓ ،الؿعـك ذلؽ يف يتشاهبان أهنؿا :فؿعـاه

 .بف ؿةالؼائ اإلكساكقة يف ٓ ،الؿطؾؼة اإلكساكقة كقع يف يشتركان وإكؿا ،غقره

ٓ تؽقن يف إطقان مشتركة مطؾؼة  ،واإلكساكقة الؿشتركة الؿطؾؼة هل يف إذهان

وما وقع فقف آشتراك هق الؽظ الؿطؾؼ  ،ٓ اشتراك فقف ،فؿا هق مقجقد يف الخارج

فنذا كان الؿخؾقق ٓ يشاركف غقره فقؿا لف مـ  :الذي ٓ يؽقن كؾقا مطؾؼا إٓ يف الذهـ

لؽـ  ،فالخالؼ أوىل أن ٓ يشاركف غقره يف شلء مؿا هق لف تعاىل ،لفذاتف وصػاتف وأفعا



   

واهلل سبحاكف وتعاىل لقس لف كػم وٓ  ،ويؽافئف ويسامقف ،الؿخؾقق قد يؿاثؾ الؿخؾقق

 .وٓ سؿل ،مثقؾ

 :ولقس مطؾؼ الؿقافؼة يف بعض إسؿاء والصػات الؿقجبة كقطا مـ الؿشاهبة

فنهنؿا ٓ بد أن يتػؼا يف  :ذلؽ ٓزم لؽؾ مقجقديـ بؾ ،تؽقن مؼتضقة لؾتؿاثؾ والتؽافم

 .فؿـ كػك ما ٓ بد مـف كان معطَل ،ويشتبفا مـ هذا القجف ،بعض إسؿاء والصػات

 ،ء مـ صػات الؿخؾقققـ كان مؿثَللمـ صػات اهلل مؿاثَل لش قئاومـ جعؾ ش

ؿستؾزمة فَل بد مـ إثبات صػات الؽؿال ال :وكػل التعطقؾ ،والحؼ هق كػل التؿثقؾ

ولؽـ صائػة  ،وٓ بد مـ إثبات اختصاصف بؿا لف طىل وجف يـػل التؿثقؾ ،كػك التعطقؾ

ء يشبف ليؿتـع أن يؽقن الش :ويؼقلقن ،امـ الـاس يجعؾقن التؿثقؾ والتشبقف واحدً 

مل  فنهنؿا :بؾ طـدهؿ كؾ مختؾػقـ كالسقاد والبقاض ،غقره مـ وجف ويخالػف مـ وجف

فنهنا مؿاثؾة  :تبفقـ كإجسام طـدهؿ يؼقلقن بتؿاثؾفاوكؾ مش ،يشتبفا مـ وجف

 .ٓ اختَلف بقـفؿا إٓ يف أمقر طارضة لفا ،طـدهؿ مـ كؾ وجف

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 

يف الؿعتؿد وغقره وأما مجفقر الـاس فقؼقلقن أن الشلء قد يشبف غقره مـ وجف  يعىل

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 

 ه.اقهإٓ وأحدمها يشبف أخر مـ بعض القج



 

    

َٔٝ   ابَ تٗىٗٛ قاه شٗخ اإلضالًٔ  (:5/350)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ـْ 
: َيْؼَتِضل مِ َػاِت َتُدلُّ َطَؾك َمْعـًك ُمْشَتَرٍك ُكؾِّلٍّ َْسَؿاَء َوالصِّ ْٕ َٓ َأنَّ َهِذِه ا َوَلْق

ـْ َقْد َطَرْفـَا َوتُ  ،َما بِِف ُتْػَفؿُ  (1)اْلُؿَقاَصَلِة َواْلُؿَقاَفَؼِة َواْلُؿَشاَبَفةِ  ْثَبُت َهِذِه اْلَؿَعاكِل لِؾَِّف: َلْؿ َكُؽ

ـْ  َٓ َصاَر فِل ُقُؾقبِـَا إيَؿاٌن بِفِ  ،َشْقًئااهلل  َط َٓ ِطْؾؿٌ  ،َو َٓ َمْعِرَفةٌ  ،َو َٓ َمَحبَّةٌ  ،َو َٓ إَراَدٌة  ،َو َو

  َوَتْعظِقِؿِف. ،َوَمَحبَّتِفِ  ،َوُدَطائِِف َوُسَمالِفِ  ،لِِعَباَدتِفِ 

َّٓ َمَع اْلِعْؾؿِ  َٓ َتُؽقُن إ ُُمقِر  ْٕ ـُ  ،َفنِنَّ َجِؿقَع َهِذِه ا َٓ ُيْؿؽِ َّٓ بِنِْثَباِت تِْؾَؽ  َو اْلِعْؾُؿ إ

ـْ اْلِعْؾِؿ لَِؿا َغاَب  اْلَؿَعاكِل
ـْ اْلُؿَقاَفَؼِة َواْلُؿَقاَصَلِة َما بِِف َحَصَؾ َلـَا َما َحَصَؾ مِ

تِل فِقَفا مِ الَّ

ـْ ُشُفقدِ   َكا. َط

ـْ اْلِعْؾِؿ 
ِريَػَة َواْلَؼَقاِطَد اْلَجؾِقَؾَة الـَّافَِعَة: َحَصَؾ َلُف مِ ـْ َفِفَؿ َهِذِه اْلَحَؼائَِؼ الشَّ َوَم

يَؿانِ  ا  ،َواْلَؿْعِرَفِة َوالتَّْحِؼقِؼ َوالتَّْقِحقِد َواإْلِ ََلِل َواْلَحْقَرِة مِؿَّ َبِف َوالضَّ ـْ الشُّ
َواْكَجاَب َطـُْف مِ

َٓ  َيِصقرُ  ُف َطَؾقِْفْؿ َغْقِر اْلَؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ َو ـَ َأْكَعَؿ الؾَّ ِذي ـْ َأْفَضِؾ الَّ
بِِف فِل َهَذا اْلَباِب مِ

ـَ  ق الِّ يَؿانِ  ،الضَّ ـْ َساَدِة َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َواإْلِ
ـَ لَ  ،َومِ  (ِصَػاِت الؾَّفِ )ُف َأنَّ اْلَؼْقَل فِل َبْعِض َوَتَبقَّ

ةِ إشامء ادتقاضئة، ادراد هبا:  (1) َغِقيَّ َْجـَاِس افؾُّ ْٕ ْشُؿ ادُْْطَؾُؼ َظَذ  ،َوِهَل َأْشاَمُء ا ِٓ   َوُهَق ا
ِ
ء ْ ؾِّ َما  ،افقَّ ـُ َوَظَذ 

اَن اْشَؿ َظْغٍ  ،َأْصَبَففُ  ـَ ا ،َشَقاٌء  .  ،َأْو اْشَؿ ِصَػٍة َجاِمًدا َأْو ُمْشَتؼًّ ـْ اَن ِجـًْسا َمـْطِِؼقًّا َأْو ؾِْؼِفقًّا َأْو مَلْ َيُؽ ـَ َوَشَقاٌء 

َغةِ  ـِْس يِف افؾُّ َْجـَاُس  ،َبْؾ اْشُؿ اجْلِ ْٕ َ  ،َيْدُخُؾ ؾِقِف ا ْٕ ؾَُّفا َأْشاَمٌء ُمَتَقاضِئٌَة  ،ْصـَاُف َوا ـُ َْكَقاُع َوَكْحُق َذفَِؽ. َو ْٕ َوا

ا يِف اخْلَاِرِج ُمَتَؿقَِّزٌة. َقاهِتَ  (. 3/191) جمؿقع افػتاوىمـ ه اَوَأْظَقاُن ُمَسؿَّ

ؾ(، وادعـك مـ ذفؽ: ما اتػؼ يف افؾػظ، واتػؼ يف ادعـك، واختؾػت إظقان، ـؾػظ )اإلكسان(، و)افرج

 و)افعامل(، و)افؽتاب(. و)افرشقل(، و)افؼايض(، وما أصبف ذفؽ. 

 وإشامء ادشسـة: هل إشامء ادشسـة يف افؾػظ، وادختؾػة يف ادعـك، ـؾػظ: )افعغ(.

َْشاَمُء ادُْتَِّػَؼُة افؾَّْػُظ َؿْد َيُؽقُن َمْعـَاَها ُمتَِّػًؼا(: 25/427وؿال صقخ اإلشالم ) ْٕ َوَؿْد َيُؽقُن  ،ادَُْتَقاضَِئةُ َوِهَل  ،ا

ا َفْػظِقًّا ،َمْعـَاَها ُمَتَبايِـًا ـً ا ُة اْصِسَ ـَ ُجؾِ  ،َوِهَل ادُْْشَسِ ِب َوَظَذ افرَّ ـَ َؾْػِظ ُشَفْقٍؾ ادَُْؼقِل َظَذ اْفَؽْق َوَؿْد َيُؽقُن  ،ـَ

ـْ َوْجفٍ  ـْ َوْجفٍ  ،َمْعـَاَها ُمتَِّػًؼا ِم ا َفْػظِقًّا ،ْسٌؿ َثافٌِث َؾَفَذا ؿِ  ،خُمَْتؾًِػا َم ـً ا ِك اْصِسَ ادُْْشَسَ ـَ َٓ ُهَق  ،َفْقَس ُهَق  َو

ادُْتَِّػَؼِة ادَُْتَقاضَِئةِ  ـْ َوْجفٍ  :ـَ اٌك َمْعـَِقيٌّ ِم َػاٌق ُهَق اْصِسَ ـْ َوْجفٍ  ،َؾَقُؽقُن َبْقـََفا اتِّ اٌق ُهَق اْختاَِلٌف َمْعـَِقيٌّ ِم  ،َواْؾِسَ

 َٓ َـّ َهَذا 
َّٓ إَذا ُخصَّ  َوَفؽِ . ،َيُؽقُن إ ؾُّ َفْػٍظ باَِم َيُدلُّ َظَذ ادَْْعـَك ادُْْخَتصِّ  ـُ



   

ـْ َأْثَبَت ِصَػًة ُدوَن  (،َذاتِفِ )فِل ِصَػاتِِف َكاْلَؼْقِل فِل  َوَأنَّ اْلَؼْقَل  ،ائِِرَهاَكاْلَؼْقِل فِل َس  َوَأنَّ َم

ُسقُل  ا َجاَء بِِف الرَّ ُْخَرى فِقَؿا بِِف َكَػاَها: َكاَن  ِصَػٍة مِؿَّ ْٕ َمَع ُمَشاَرَكِة َأَحِدِهَؿا ا

 ُمَتـَاقًِضا.

ْس 
ِ
ـْ َكَػك الـُُّزوَل َوآ َضك َواْلَغَضَب َأْو اْلِعْؾَؿ َواْلُؼْدَرَة َأْو اْسَؿ اْلَعؾِقِؿ َفَؿ تَِقاَء َأْو الرِّ

ـْ َتْشبِقف َأْو اْلَؼِديِر َأْو اْسَؿ اْلَؿْقُجقِد فَِراًرا بَِزْطِؿفِ 
ُف َيْؾَزُمُف فِقَؿا و مِ َتْرِكقٍب َوَتْجِسقٍؿ: َفنِكَّ

 فِقَؿا َكَػاُه ُهَق َوَأْثَبَت اْلُؿْثبُِت.  :َأْثَبَتُف َكظِقُر َما َأْلَزَمُف لَِغقِْرهِ 

ـُ ُمـَاِزَطُف 
َضك َواْلَغَضِب: ُيْؿؽِ ْستَِقاِء َوالرِّ

ِ
َفُؽؾُّ َما ُيْسَتَدلُّ بِِف َطَؾك َكْػِل الـُُّزوِل َوآ

ْؿِع َواْلَبَصِر َواْلُؼْدَرِة وَ  َراَدِة: َوالسَّ
 اْلِعْؾِؿ. َأْن َيْسَتِدلَّ بِـَظِقِرِه َطَؾك َكْػِل اإْلِ

ـُ ُمـَاِزَطُف َأْن 
ْؿِع َواْلَبَصِر: ُيْؿؽِ َوُكؾُّ َما َيْسَتِدلُّ بِِف َطَؾك َكْػِل اْلُؼْدَرِة َواْلِعْؾِؿ َوالسَّ

ِؿقِع َواْلَبِصقِر.   َيْسَتِدلَّ بِـَظِقِرِه َطَؾك َكْػِل اْلَعؾِقِؿ َواْلَؼِديِر َوالسَّ

ـُ ُمـَاِزَطُف َأْن َيْسَتِدلَّ بِِف َطَؾك َكْػِل َوُكؾُّ َما َيْسَتِدلُّ بِِف َطَؾك َكػْ 
َْسَؿاِء: ُيْؿؽِ ْٕ ِل َهِذِه ا

 اْلَؿْقُجقِد َواْلَقاِجِب.

ـْ َمْقُجقٍد َقِديٍؿ َواِجٍب بِـَْػِسِف َيْؿَتـُِع َطَؾْقِف 
َٓ ُبدَّ مِ ُف  ُروَرِة َأكَّ ـْ اْلَؿْعُؾقِم بِالضَّ

َومِ

 َٓ ـُ اْلُؿْحَدُث 
ا َواِجٌب َوَقِديٌؿ. َواْلُؿْؿؽِ ـٌ َوُمْحَدٌث: َوإِمَّ

ا ُمْؿؽِ اْلَعَدُم: َفنِنَّ اْلَؿْقُجقَد: إمَّ

َّٓ بَِقاِجِب َقِديؿٍ ُيق  .َجُد إ

َػاِت الثَّابِتَِة َيْسَتْؾِزُم َكْػَل اْلَؿْقُجقِد اْلَقاِجِب  َفنَِذا َكاَن َما ُيْسَتَدلُّ بِِف َطَؾك َكْػِل الصِّ

ـْ  ،اْلَؼِديؿِ  ـْ َططََّؾ َشْقًئا مِ َػاِت  َوَكْػُل َذلَِؽ َيْسَتْؾِزُم َكْػَل اْلَؿْقُجقِد ُمْطَؾًؼا: ُطؾَِؿ َأنَّ َم الصِّ

لِقِؾ َكاَن َقْقُلُف ُمْسَتْؾِزًما َتْعطِ   هاقَؾ اْلَؿْقُجقِد اْلَؿْشُفقِد.الثَّابَِتِة بِِؿْثِؾ َهَذا الدَّ



 

    

 .﴾ايبصري ايطُٝع ٖٚٛ غ٤ٞ نُجً٘ يٝظ﴿ع٢ً َع٢ٓ ايهاف يف قٛي٘ تعاىل  ايهالّ

 (:1/208) شسح الٕاضطٗٛ يف قاه اإلواً العجٗىني 

حقث قالقا: الؽاف  ،﴾ٿ ﴿يف ققلف:  اكثقرً  اقا خقًض واطؾؿ أن الـحاة خاض

ٕكف مل يؼؾ: لقس كفق، بؾ قال:  لقس لف مثؾ، داخؾة طىل )الؿثؾ(، وضاهره أن هلل مثًَل 

، وهذا اؼرآن كػرً ، ففذا ضاهرها مـ حقث الؿعـك، لؽان ضاهر ال﴾ ٿ ٺ﴿

 مستحقؾ، ولفذا اختؾػت طبارات الـحقيقـ يف تخريج هذه أية طىل أققال:

الؽاف زائدة، وأن تؼدير الؽَلم: لقس مثؾف شلء، وهذا الؼقل مريح،  ايكٍٛ األٍٚ:

]ؾاضر:  ﴾ مب خب حب جب﴿ققلف: تعاىل َكَؿا فِل  وزيادة الحروف يف الـػل كثقرة،

 وف يف الؾغة العربقة لؾتقكقد أمر مطرد.، فقؼقلقن: إن زيادة الحر[11

قالقا العؽس، قالقا: إن الزائد )مثؾ(، ويؽقن التؼدير: لقس كفق  ٚايكٍٛ ايجاْٞ:

أو  اشلء، لؽـ هذا ضعقػ، يضعػف أن الزيادة يف إسؿاء يف الؾغة العربقة قؾقؾة جدً 

د الحرف، وهل كادرة، بخَلف الحروف، فنذا كـا ٓ بد أن كؼقل بالزيادة، فؾقؽـ الزائ

 الؽاف.

، وقالقا: إن (ءللقس كصػتف ش))مثؾ( بؿعـك: صػة، والؿعـك: أن  ٚايكٍٛ ايجايح:

 ڈ ڎ ڎ﴿والشبف يف الؾغة العربقة بؿعـك واحد، وقد قال اهلل تعاىل:  ،والشبف ،الؿثؾ

 ، أي: صػة الجـة، وهذا لقس ببعقد مـ الصقاب.[15]حمؿد: ﴾ ژ ژ ڈ

، لزم ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿زيادة، لؽـ إذا قؾت:  أيةأكف لقس يف  ايكٍٛ ايسابع:

، وطىل هذا، فَل امـ ذلؽ كػل الؿثؾ، وإذا كان لقس لؾؿثؾ مثؾ، صار الؿقجقد واحدً 

 . قالقا: وهذا قد وجد يف الؾغة العربقة، مثؾ ققلف:ان كؼدر شقئً أحاجة إىل 

 لقس كؿثؾ الػتك زهقر.



   

 :، ومعـاهااـك أية واضحً والحؼقؼة أن هذه البحقث لق مل تعرض لؽؿ، لؽان مع

أن اهلل لقس لف مثقؾ، لؽـ هذا وجد يف الؽتب، والراجح: أن كؼقل، إن الؽاف زائدة 

 هالؽـ الؿعـك إخقر لؿـ تؿؽـ مـ تصقره أجقد.

بؾ الؿعـك إول هق إجقد، وإرجح، فالؽاف زائدة  :قاه أبٕ عبد اهلل 

هل صؾة، يادة يف كَلم اهلل، بؾ َل زمـ حقث إطراب، وأما مـ حقث الؿعـك: ف

 وتقكقد.

: إٔ صفات اهلل تجبت بال ناإلَاّ أمحد ٚابٔ قدا١ََا ٚزد عٔ بعض األ١ُ٥َطأي١: 
 ؟ َع٢ٓ, َا املساد ب٘

 (: 39)ص  كتب اللالًحتسٖي الٍظس يف يف كتابْ قاه ابَ قداوٛ 

د بـ َحـَْبؾ  :َوَقاَل حـبؾ َطـ َهِذه  َسَللت َأَبا طبد اهلل َأْحؿد بـ ُمَحؿَّ

ََحاِديث ْٕ تِل تروي َأن اهلل تَبارك َوَتَعاَلك يرى ،ا ْكَقا ،الَّ َوَأكف  ،َوَأكف يـزل إَِلك َسَؿاء الدُّ

 .يضع قدمف َوَما أشبف َذلِؽ

َٓ كرد مِـَْفا َشْقئا إِذا َكاَكت بلساكقد  ،ممـ هبَا وكصدق هبَاك : َفَؼاَل َأُبق طبد اهلل َو

ُسقل ، ِصَحاح َٓ كرد طىل الرَّ  .َقْقلف َو

ُسقل  ا وصػ بِِف  ،حؼ وكعؾؿ َأن َما َجاَء بِِف الرَّ َٓ ُيقصػ اهلل َتَعاَلك بَِلْكَثَر مِؿَّ َو

َٓ َغاَية  ،بََِل حد ،َكػسف  .﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿َو

َٓ كزيؾ َطـُف صػة مـ  ،َٓ كتعدى َذلِؽ ،َوكصػف َكَؿا وصػ َكػسف ،قل َكَؿا َقاَل َفـَؼُ  َو

 .ِصَػاتف لشـاطة شـعت



 

    

ََحاِديث وكؼرها ْٕ َٓ معـك ،كممـ بَِفِذِه ا طىل َما  ،وكؿرها َكَؿا َجاَءت بََِل َكقَػ َو

َٓ َتْؼِدير ،رَوُهَق َكَؿا وصػ َكػسف سؿقع َبِصق ،وصػ بِِف َكػسف تَبارك َوَتَعاَلك ، بََِل حد َو

 .ِصَػاتف مِـُْف َولف

ُسقل  ،َٓ كتعدى اْلُؼْرآن واْلَحِديث َواْلَخَبر َّٓ بَِتْصِديؼ الرَّ َٓ كعؾؿ َكقَػ َذاك إِ  َو
 .وتثبقت اْلُؼْرآن

ََحاِديث فاقشعر َزَكِريَّ  :َوَقاَل َأُبق طبد اهلل ْٕ اء بـ َحدثـَا َوكِقع َيْقًما بَِحِديث مـ َهِذه ا

َْطَؿش وُسْػقَان يحدثُ  :َوَغضب ،َفَؼاَل َوكِقع ،طدي ْٕ ََحاِديث أدركـا ا ْٕ قَن بَِفِذِه ا

 َٓ  .ُيـْؽُِروَكَفا َو

َٓ كعؾؿ فِقِف َبقـ سؾػـا َرِحؿفؿ اهلل اْختََِلفا ا  ا َج  ،َوَهَذا مِؿَّ اِهؾ َواْلُؿـؽر َلُف إِمَّ

َٓ يستحقل مـ  ،اف مـ اهلل َتَعاَلك إِذا كذبَٓ يخَ  ،َقؾِقؾ الّديـ َواْلحَقاء ،متجاهؾ َأو َو

 .الـَّاس إِذا كذب

تـَا َوسـة َكبقـَا  َٓ ِزْدَكا  ،َما أحدثـا ققٓ ،َوكحـ طىل َصريَؼة سؾػـا وجادة َأئِؿَّ َو

ا سؽتقا َطـ ،َوُقْؾـَا بَِؿا َقاُلقا ،وأمرركاه َكَؿا َجاءَ  ،بؾ آمـا بَِؿا َجاءَ  ،ِزَياَدة  ،فُ وسؽتـا َطؿَّ

 ه.اوسؾؽـا َحْقُث سؾؽقا

 البَ بطٛ:  اإلباٌٛ يف ٔحنٕٓ

وكؼرها وكؿرها كؿا جاءت  ،وكحـ كممـ بإحاديث يف هذا :قال أبق طبد اهلل

 هإٓ طىل ما وصػ بف كػسف تعاىل.ا ،كقػ وٓ معـك بَل

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:17/363)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

َٓ َكْعِرُف َمْعـَاَها.عض الحـابؾة أهنؿ ل ل وهق يـؼؾ طـ ب ا   قال: َضـُّقا َأنَّ ُمَراَدُه. َأكَّ

ُف إكََّؿا ُيـْؽُِر َتْلِويََلِت  ،َوَكََلُم َأْحَؿد َصِريٌح بِِخََلِف َهَذا فِل َغْقِر َمْقِضعٍ  ـَ َأكَّ َوَقْد َبقَّ

ُلقَن الُؼْرآ :الَجْفِؿقَّة َوَكْحِقِهؿْ  ـَ َيتََلوَّ ِذي دِّ َطَؾك  يؾِِف َوَصـََّػ كَِتاَبُف فِلَن َطَؾك َغْقِر َتْلوِ الَّ الرَّ



   

َكاِدَقِة َواْلَجْفِؿقَّة َلْتُف َطَؾك َغقِْر َتْلِويؾِِف َفَلْكَؽَر َطَؾْقِفْؿ  الزَّ ـْ ُمَتَشابِِف الُؼْرآِن َوَتَلوَّ
فِقَؿا َأْكَؽَرْتُف مِ

 .َرُسقلِفِ وَ اهلل  َتْلِويَؾ الُؼْرآِن َطَؾك َغْقِر ُمَرادِ 

ُلقُه َيُؼقُلقَن: َمْعـَك َهِذِه أَيِة َكَذا َواْلُؿَؽقُِّػقَن ُيْثبُِتقَن َكْقِػقًَّة. َيُؼقُلقَن:  ،َوُهْؿ إَذا َتَلوَّ

 . بِّ ـْ ِصَػاِت الرَّ
 إكَُّفْؿ َطؾُِؿقا َكْقِػقََّة َما َأْخَبَر بِِف مِ

ءِ  َٓ ِء َوَقْقَل َهُم َٓ ُطقَن َأكَُّفْؿ َطؾُِؿقا َفـََػك َأْحَؿد َقْقَل َهُم ـَ َيدَّ ِذي : َقْقَل الُؿَؽقَِّػِة الَّ

ـْ َمَقاِضِعِف َوَيؼُ  ،الَؽْقِػقَّةَ  ُفقَن الَؽؾَِؿ َط ـَ ُيَحرِّ ِذي َفِة الَّ قُلقَن َمْعـَاُه َكَذا َوَقْقَل الُؿَحرِّ

 ه.اَوَكَذا

 (:3/924) الضٕاعق املسضمَٛكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي ٔ

ِخِر َفُفَق َكْػُس اْلَحِؼقَؼِة َوَأمَّ  ْٔ ـِ اْلَقْقِم ا ـْ َكْػِسِف َوَط ُف َتَعاَلك َط ا َتْلِويُؾ َما َأْخَبَر بِِف الؾَّ

َٓ َيْعَؾُؿَفا َغْقُرُه، َولِ  تِل  ُف َطـَْفا، َذلَِؽ فِل َحؼِّ اهلل ُهَق ُكـُْف َذاتِِف َوِصَػاتِِف الَّ تِل َأْخَبَر الؾَّ َفَذا الَّ

ـُ اْلَؿاِجُشقِن َقاَل َمالِ  ْستَِقاُء َمْعُؾقٌم َواْلَؽْقُػ َمْجُفقٌل، َوَكَذلَِؽ َقاَل اْب
ِ
ٌؽ َوَربِقَعُة: آ

ـْ َكْػِسِف وَ  ُف بِِف َط َٓ َكْعَؾُؿ َكْقِػقََّة َما َأْخَبَر الؾَّ ا  َؾِػ: إِكَّ ـَ السَّ
َماُم َأْحَؿُد َوَغْقُرُهْؿ مِ إِْن ُكـَّا َواإْلِ

 ُه َوَمْعـَاُه.َكْعَؾُؿ َتْػِسقرَ 

ُفْؿ  ـَ اْلُؿَتَشابِِف َوَقاَل: إِكَّ
تِل اْحَتجَّ بَِفا اْلَجْفِؿقَُّة مِ َياِت الَّ ْٔ َماُم َأْحَؿُد ا َر اإْلِ َوَقْد َفسَّ

ُلقَها َطَؾك َغْقِر َتْلِويؾَِفا، َوبَ  ُروا اْلؼُ قَّ َتَلوَّ َحاَبُة َوالتَّابُِعقَن َفسَّ  ،ْرآنَ ـَ َمْعـَاَها، َوَكَذلَِؽ الصَّ

َْمِر َوالـَّْفِل، َوإِْن َلْؿ  ْٕ ـْ آَياِت ا
َػاِت َكَؿا َطؾُِؿقا اْلُؿَراَد مِ َوَطؾُِؿقا اْلُؿَراَد بِآَياِت الصِّ

ُف بِِف فِل اْلَجـَِّة َوالـَّاِر، َوإِْن َلْؿ َيْعَؾؿُ  قا َيْعَؾُؿقا اْلَؽْقِػقََّة، َكَؿا َطؾُِؿقا َمَعاكَِل َما َأْخبََر الؾَّ

 َة ُكـِْفِف َوَكْقِػقَّتِِف.َحِؼقؼَ 

 ، َّٓ اهلل، بَِفَذا اْلَؿْعـَك، َفُفَق َحؼ  َٓ َيْعَؾُؿُف إِ َؾِػ: إِنَّ َتْلِويَؾ اْلُؿَتَشابِِف  ـَ السَّ
ـْ َقاَل مِ َفَؿ

َٓ َيْعَؾؿُ  ـْ َقاَل: إِنَّ التَّْلِويَؾ الَِّذي ُهَق َتْػِسقُرُه َوَبَقاُن اْلُؿَرادِ مِـُْف  ا َم ُف َفُفَق َغَؾٌط، َوَأمَّ َّٓ الؾَّ ُف إِ



 

    

ِة َطَؾك ِخََلفِِف، َقاَل ُمَجاِهٌد: َطَرْضُت اْلُؿْصَحَػ  ُمَّ ْٕ َحاَبُة َوالتَّابُِعقَن َوُجْؿُفقُر ا َوالصَّ

ـْ َفاتَِحتِِف إَِلك َخاتَِؿتِِف، َأقُِػُف ِطـَْد ُكؾِّ آَيٍة َوَأْسَلُلُف َطـَْفا
ـِ َطبَّاٍس مِ  .(1)َطَؾك اْب

َّٓ َوَأَكا َأْطَؾُؿ فِقَؿ ُأْكِزَلْت َوقَ  ـُ َمْسُعقٍد: َما فِل كَِتاِب اهلل آَيٌة إِ َوَقاَل  .(2)اَل َطْبُد اهلل ْب

َّٓ َوُهَق ُيِحبُّ َأْن َيْعَؾَؿ َما َأَراَد بَِفا : َما َأْكَزَل الؾَُّف آَيًة إِ ـُ اْلَبْصِريُّ  .اْلَحَس

دٍ َوَقاَل َمْسُروٌق: َما َكْسَلُل َأْصحَ  َّٓ َوِطْؾُؿُف فِل اْلُؼْرآِن،   اَب ُمَحؿَّ ـْ َشْلٍء إِ َط

َـّ ِطْؾَؿـَا َقَصَر َطـْفُ 
َّٓ َوفِل كَِتاِب اهلل َبَقاُكَفا. .(3)َوَلؽِ : َما اْبتََدَع َقْقٌم بِْدَطًة إِ ْعبِلُّ  َوَقاَل الشَّ

والؿؼصقد أن مـ ادطك معارضة العؼؾ لؾسؿع ٓ بد لف أن يسؾؽ أحد هذه 

وقد طؾؿت بطَلكف وإكؿا كان  لرابعلؿسالؽ إربعة الباصؾة وأسؾؿفا هذا الؿسؾؽ اا

فنن صاحبف يؼقل ٓ أففؿ  :أقؾ بطَلكا ٕكف ٓ يتضؿـ الخبر الؽاذب طىل اهلل ورسقلف

وأصحاب تؾؽ الؿسالؽ تتضؿـ  ،وٓ أطرف الؿراد هبا ،مـ هذه الـصقص شقئا

 هطـ الـصقص بالتؽذيب وباهلل التقفقؼ.ا أو اإلخبار ،أققالفؿ تؽذيب اهلل ورسقلف

( مـ ضرق ظـ 116(، وافدارمل )1/85(، وابـ جرير )15/559جف ابـ أيب صقبة )أخر صحق : (1)

ـِ  د ْب ـْ جُمَاِهٍد، َؿاَل:  حُمَؿَّ ـِ َصافٍِح، َظ ـْ َأَباَن ْب ـِ َظبَّاٍس، َثاَلَث َظَرْضُت ادُْ »إِْشَحاَق، َظ ْصَحَػ َظَذ اْب

ؾِّ آَيٍة ِمـُْف، َوَأْشَلُفُف َظـَْفا ـُ تِِف إَِػ َخامِتَتِِف، َأْوَؿْػُتُف ِظـَْد  ـْ َؾاحِتَ . وهذا إشـاد حسـ: إن شؾؿ مـ «َظَرَضاٍت، ِم

 تدفقس ابـ إشحاق: ؾؼد ظـعـ.

ـِ َحدَّ ( مـ وجف آخر، ؾؼال: 15/559وفؽـ أخرجف ابـ أيب صقبة ) ـِ اْب ْغٍ ، َظـ ِصْبٍؾ ، َظ ـَ ـُ ُد َثـَا اْفَػْضُؾ ْب

ـِ َظبَّاٍس َثالَث َظْرَضاٍت  وهذا إشـاد صحقح.  .َأيِب َكِجقٍح ، َظـ جُمَاِهٍد ، َؿاَل : َظَرْضت اْفُؼْرآَن َظَذ اْب

 ، وهق ثؼة.افؼارىء لظباد ادؽوصبؾ هق ابـ 

 .( ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد 2463، ومسؾؿ برؿؿ )(5552برؿؿ ) افبخاريأخرجف  (2)
ـِ (: 96)ص ؾضائؾ افؼرآنأخرجف أبق ظبقد يف  صحق : (3) ـْ ُمْسؾِِؿ ْب َْظَؿِش، َظ ْٕ ـِ ا َثـِل َأُبق ُكَعقٍْؿ، َظ َحدَّ

َْجَدِع، َؿاَل:  ْٕ ـِ ا وِق ْب ـْ َمْْسُ ٍد »ُصَبْقٍح، َظ َّٓ َوِظْؾؿُ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َكْسَلُل َأْصَحاَب حُمَؿَّ  إِ
ٍ
ء ـْ ََشْ ُف يِف اْفُؼْرآِن، َظ

َ َظـْفُ  ـْ ِظْؾُؿـَا َؿكَّ
 وهذا إشـاٌد صحقٌح، رجافف رجال افشقخغ. .«َوَفؽِ

 ( مـ ضريؼ ظع بـ ظبد افعزيز افبغقي، ظـ أيب كعقؿ بف.1/197وأخرجف اخلطقب يف افػؼقة وادتػؼف )



   

 وا ٌضْ: العجٗىني  لإلواً لقاٞات الباب املفتٕح ٔيف كتاب

يف حديث الـزول، وأحاديث الرؤية  ما معـك ققل اإلمام أمحد  الطؤاه:

 مـفا؟ ا، وٓ كرد شقئً وغقرها: كممـ هبا، وكصدق هبا بَل كقػ وٓ معـك 

، أي: ٓ كؽقػف، ٓ كؼقل: يـزل طىل صػة كذا وكذا: (بَل كقػ)أما ققلف:  اجلٕاب:

 ٕن الؽقػ مجفقل.

: مراده بذلؽ: معـك أهؾ التلويؾ َؼاَل َشْقُخ اإِلْسَلِم ، ف(وٓ معـك)وأما ققلف: 

الذيـ يمولقهنا، أي: أكـا ٓ كليت لفا بؿعـك يخالػ ضاهرها، وهذا حؼ، يعـل: ما ذكره 

يف مراد اإلمام أمحد صحقح بَل شؽ: ٕن اإلمام أمحد كغقره مـ  شقخ اإلسَلم 

 هالتل تدل طؾقفا هذه الؽؾؿات.ا الؿعاينأهؾ السـة يممـقن ب

ما اشتفر طـ اإلمام أمحد مـ إكؽاره طىل الؿػقضة،  ويدل طىل ذلؽ قمت:

 وتبديعفؿ، وكذلؽ ما اشتفر طـف مـ إثبات معاين الصػات، وكػل معرفة الؽقػقة.

، طـ أمحد أكف العطار رواه طبدوس بـ مالؽ ومـ إثبات اإلمام أمحد لؾؿعاين ما

مل يؽـ مـ  :يممـ هباوقال: ومـ السـة الَلزمة التل مـ ترك مـفا خصؾة مل يؼبؾفا 

مل  :واإليؿان هبا ٓ يؼال ،والتصديؼ بإحاديث فقف ،اإليؿان بالؼدر خقره وشره :أهؾفا

 .اإكؿا هق التصديؼ واإليؿان هب ،وٓ كقػ

ؿ لف فعؾقف حؽِ وأُ  ،ل ذلؽػِ فؼد كُ  :ومـ مل يعرف تػسقر الحديث ويبؾغف طؼؾف

ومثؾ  ،كان مثؾف يف الؼدروما  ،باإليؿان بف والتسؾقؿ لف مثؾ حديث الصادق الؿصدوق

 ( وإسـاده صحقح.317أخرجف الَللؽائل ) أحاديث الرؤية كؾفا.



 

    

 نٝف١ٝ دالي١ ايٓصٛص ع٢ً ايصفات.

، وقد دلت الـصقص كثبت صػات اهلل طز وجؾ مـ كتاب ربـا، ومـ سـة كبقـا 

 طىل صػاتف جؾ وطَل مـ طدة أوجف:

 ،الؼدير ،العؾقؿ ،لبصقرا ،كالسؿقع ،تارة بذكر آسؿ الؿشتؿؾ طىل الصػةف

 .الحؽقؿ ،العزيز

 ڳ﴿ :كؼقلف ،وهق القصػ الذي اشتؼت مـف تؾؽ الصػة ،وتارة بذكر الؿصدر

 .﴾ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :وققلف .[166:افـساء] ﴾ ڳ ڳ

 .[14:إظراف] ﴾ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿وققلف . [58: افذاريات]

 :وققلف يف الحديث الصحقح .[82:ص ]﴾ حخ جخ مح جح مج ﴿وققلف 

وققلف  «ٕحرقت سبحات وجفه ما اكتفى إلقه بصره من خؾؼه ؛جابه الـور لو كشػهح»

 :وققلف «وأستؼدرك بؼدرتك ،الؾفم إين أستخقرك بعؾؿك» :يف دطاء آستخارة

الحؿد هلل الذي وسع » :وققل طائشة «وقدرتك طؾى الخؾق ،أسللك بعؾؿك الغقب»

 .وكحقه «سؿعه إصوات

 [.1:الؿجادلة] ﴾ ٻ ٻ ٱ﴿ :صػة كؼقلفوتارة يؽقن بذكر حؽؿ تؾؽ ال

 ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :وققلف ،[46:صف] ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ﴿و

 [187:افبؼرة] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿وققلف  .[23:ادرشالت]

 (.323-1/321) الصقاطؼ الؿرسؾة اكظر:. وكظائر ذلؽ



   

 أُٜٗا أغس ايتأٌٜٚ أّ ايتعطٌٝ؟

 (:1/296) الضٕاعق املسضمٛ يف ابَ القٗي  اإلواً قاه

لتَلطب بالـصقص التلويؾ شر مـ التعطقؾ فنكف يتضؿـ التشبقف والتعطقؾ وا

 ،فنن الؿعطؾ والؿمول قد اشتركا يف كػل حؼائؼ إسؿاء والصػات: وإساءة الظـ هبا

وكسبة قائؾفا  ،وإساءة الظـ هبا ،واكتفاكف لحرمتفا ،وامتاز الؿمول بتَلطبف بالـصقص

  فذىعٕا بني أزبعٛ حماذٖس: ،إىل التؽؾؿ بؿا ضاهره الضَلل واإلضَلل

ر كَلم اهلل ورسقلف الؿحال الباصؾ فػفؿقا التشبقف أوٓ اطتؼادهؿ أن ضاه األٍٚ:

  :ثؿ اكتؼؾقا طـف إىل

وهق التعطقؾ فعطؾقا حؼائؼفا بـاء مـفؿ طىل ذلؽ الػفؿ الذي  احملرٚز ايجاْٞ: 

  .وٓ يؾقؼ بالرب جؾ جَللف ،يؾقؼ هبؿ

ضد  الؽامؾ البقان التام الـصح إىل ،كسبة الؿتؽؾؿ الؽامؾ العؾؿ احملرٚز ايجايح: 

الؿتحقريـ الؿتفقكقـ أجادوا العبادة يف هذا الباب  وإن ،البقان والفدى واإلرشاد

وٓ ريب  ،وطبروا بعبارة ٓ تقهؿ مـ الباصؾ ما أومهتف طبارة الؿتؽؾؿ بتؾؽ الـصقص

  .طـد كؾ طاقؾ أن ذلؽ يتضؿـ أهنؿ كاكقا أطؾؿ مـف أو أفصح أو أكصح لؾـاس

 قص واكتفاك حرماهتا.اكتفك الؿراد.تَلطبفؿ بالـص احملرٚز ايسابع: 



 

    

 فصل يف ذكر بعض القىاعد املهمة يف األمساء والصفات

 (:1/159) بداٟع الفٕاٟد يف قاه اإلواً ابَ القٗي 

  فا٥د٠ د١ًًٝ: 

ّٛ أٔ خرّب ًْ: اوا جيسٙ صف  عمٜ السب تبازك ٔتعاىل أقطا

 وشلء. ،ومقجقد ،ما يرجُع إىل كػس الذات؟ كؼقلؽ: ذات أحدٖا:

 والسؿقع. ،والؼدير ،ما يرجُع إىل صػاٍت معـقيٍة، كالعؾقؿ ايجاْٞ:

 والرزاق. ،ما يرجُع إىل أفعالف: كحق: الخالؼ ايجايح:

ل يف العدم إذ ٓ كؿا :اتً ما يرجُع إىل التـزيف الؿحض. وٓبد مـ تضؿـف ثبق ايسابع:

 الؿحض؟ كالؼدوس السَلم.

ومل يذكره أكثُر الـاس، وهق آسؿ الدال طىل مجؾة أوصاٍف طديدٍة ٓ  اخلاَظ:

العظقؿ  ،الؿجقد)ٓ طىل معـك مػرٍد: كحق:  ،تختُص بصػٍة معقـٍة، بؾ هق داٌل طىل معانٍ 

دل طىل ، فننَّ الؿجقد مـ اتصػ بصػاٍت متعددٍة مـ صػات الؽؿال، ولػظف ي(الصؿد

استؿجد الَؿْرُخ ) ومـف ققلفؿ: والزيادة، ،والؽثرة ،هذا، فنكَّف مقضقٌع لؾسعة

لسعتف  :صػة لؾعرش ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿، ومـف (أمجد الـاقة طؾًػا)و ،(1)(والَعػارُ 

 وطظؿف وشرفف.

جر كار، واشتؿجد ادَْرُخ ومـ أمثال افعرب: يف ـؾ افش(: 683/ 15) هتذيب افؾغةؿال إزهري يف  (1)

وادَْرُخ: صجر رسيع افقري، وافَعػاُر: صحر  ها.مـ افـار ؾصؾحا فالؿتداح هباموافَعػاُر: أي: اشتؽثرا 

كاد.  يتخذ مـف افزِّ



   

وتلمؾ كقػ جاء هذا آسُؿ مؼترًكا بطؾب الصَلة مـ اهلل طىل رسقلف كؿا طؾؿـاه 

ودوامف، فلتك يف هذا  ،وكثرتف ،والتعرض لسعة العطاء ديب الؿز: ٕكف يف مؼام صؾ

، وٓ (اغػر يل وارمحـل إكؽ أكت الغػقر الرحقؿ)الؿطؾقب باسؿ يؼتضقف: كؿا تؼقل: 

بلسؿائف وصػاتف، وهق  ، ففق راجٌع إىل الؿتقسؾ إلقف(إكؽ أكت السؿقع البصقر)يحسـ 

 مـ أقرب القسائؾ وأحبفا إلقف.

ومـف:  (1)«َألِظ وا بقاذا الجالل واإلكرام» :الترمذي و الؿسـد يف ومـف الحديث الذي

يا  ،الؿـان بديُع السؿوات وإرض ،ٓ إله إٓ أكت ،الؾفم إين أسللك بلن لك الحؿد»

 .(2)«رامذا الجالل واإلك

أكف الذي ٓ إلف إٓ هق الؿـان، ففق تقسٌؾ ، وهٌؾ إلقف بحؿدقسوت ،ففذا سماٌل لف

قل، وهذا باٌب ئباإلجابة وأطظؿف مققًعا طـد الؿسإلقف بلسؿائف وصػاتف، وما أحؼ ذلؽ 

 طظقُؿ مـ أبقاب التقحقد أشركا إلقف إشارًة، وقد فتح لؿـ بصره اهلل.

الؿتضؿـ لصػاٍت طديدٍة،  وهق وصػف تعاىل بآسؿ ،ولـرجع إىل الؿؼصقد

وكذلؽ الصؿد، قال ابـ  ،مـ اتصػ بصػات كثقرة مـ صػات الؽؿال ؿفالعظق

اكتفك الذي  هق السقد: وائؾ . وقال أبق(3)ه سمدديفهق السقد الذي كؿؾ :  طباس

 .وقال طؽرمة: الذي لقس فققف أحد .سمدده

 بنشـاد صحقح. ( ظـ ربقعة بـ ظامر 17596أمحد )أخرجف  (1)

( ظـ أكس 3858وابـ ماجف ) (،3544(، وافسمذي )1495، و( وأبق داود )13575أمحد )أخرجف  (2)

.وهق حديث صحقح، فف ظدد مـ افطرق، بعضفا حسـ فذاتف ، 

( 96) افعظؿةأخرجف ابـ جرير افطزي، وابـ أيب حاتؿ يف تػسر شقرة اإلخالص، وأبق افشقخ يف  (3)

ـِ َظبَّاٍس، يِف َؿقْ مـ ضريؼ أيب  ـِ اْب ، َظ ـْ َظِعٍّ َؿدُ ﴿فِِف: َصافٍِح، َؿاَل: ثـل ُمَعاِوَيُة، َظ [ 2]اإلخالص: ﴾ افصَّ

فِِه، َواْلَعظِقُم الاِتي َقْد َعُظمَ »َيُؼقُل:  يُف الاِتي َقْد َكُؿَل ِِف ََشَ ِ ِا ِه، َوال
ِِ
َِ ْقُد الاِتي َقْد َكُؿَل ِِف ُسْم  ِِف السا

ؾِقُم الاِتي َقْد َكُؿَل ِِف ِحْؾِؿِه، َواْلَغـِيُّ الاِتي َقدْ  بااُر الاِتي َقْد َكُؿَل ِِف  َعَظَؿتِِه، َواْْلَ  َكُؿَل ِِف ِغـَاُه، َواْْلَ



 

    

 .ءلد صؿد لف كؾ شؼف :وكذلؽ قال الزجاج: الذى يـتفل إلقف السمدد

ف بقـ أهؾ الؾغة أنَّ الصؿد السقد الذي لقس فققف ٓ خَل :يوقال ابـ إكبار

واشتؼاقف يدل طىل هذا، فنكَّف مـ ، وأمقرهؿ ،أحد الذي يصؿد إلقف الـاس يف حقائجفؿ

مدد، وهذا الذي اجتؿع الؼصد كحقه، واجتؿعت فقف صػات الس الجؿع والؼصد، ففق

  :أصؾف يف الؾغة كؿا قال

 ًف ًكًَف
ً
ً تلُفًافقنلت ٍيفًخًتُ ًُهف ًت 

ُ
 ٍيف 

 

فًمبٍ لُسي ٍلفقلُصتً لُف  ف ًٍعُ امف يٍُبفًمُسٌعلسي
والعرب تسؿل أشراففا بالصؿد: ٓجتؿاع قصد الؼاصديـ إلقف، واجتؿاع صػات  

 السقادة فقف.

صػة تحصؾ مـ اقتران أحد آسؿقـ والقصػقـ بأخر، وذلؽ قدٌر  ايطادع:

الؼدير، الحؿقد الؿجقد، وهؽذا طامة زائٌد طىل مػرديفؿا: كحق: الغـل الحؿقد، العػق 

 ؿزدوجة يف الؼرآن.وإسؿاء ال ،الصػات الؿؼتركة

فننَّ الغـل صػة كؿال، والحؿد كذلؽ، واجتؿاع الغـل مع الحؿد كؿال آخر، فؾف 

 مـ محده، وثـاٌء مـ اجتؿاطفؿا. ثـاٌء مـ غـاه، وثـاءٌ 

فتلمؾف فنكَّف مـ أشرف وكذلؽ العػق الؼدير، والحؿقد الؿجقد، والعزيز الحؽقؿ، 

 الؿعارف.

أن تؽقن متضؿـًة  إٓ :فَل تدخؾ يف أوصافف تعاىل :وأما صػات السؾب الؿحض

واإللفقة، والسَلم الؿتضؿـ لبراءتف مـ  ،لثبقٍت: كإحد الؿتضؿـ ٓكػراده بالربقبقة

هق لتضؿـفا ثبقًتا كؼقلف  إكؿا ،كؾ كؼص يضاد كؿالف، وكذلؽ اإلخبار طـف بالسؾقب

ـٌ لؽؿال حقاتف وقققمقتف، وكذلؽ  :﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿عاىل: ت ققلف فنكَّف متضؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َو الاِتي قَ  = ُْ ؽِقُم الاِتي َقْد َكُؿَل ِِف ِحْؽَؿتِِه، َو وِِْه، َواْلَعاِِلُ الاِتي َقْد َكُؿَل ِِف ِعْؾِؿِه، َواْْلَ ْد َكُؿَل ِِف َأْكَوا ِِ َجَُبُ

َو اًّاُ ُسْبَح  ُْ ، َو
ِِ
َِ ْم ِل َوالسُّ َ ِا ـَْبِغي إَِلا َلهُ ال َْ ِتِه ِصَػُتُه، ََل  َْ  .«اَكُه 



   

ـٌ لؽؿال قدرتف، وكذلؽ ققلف: م ﴾ چ چ چ ڃ ڃ﴿تعاىل:   ی ی﴿تضؿ

ـٌ لؽؿال طؾؿف، وكذلؽ ققلف:  ﴾ ىئ مئ حئ جئ ی  ڀ ڀ ڀ پ﴿متضؿ

ـٌ ل ﴾ ڀ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ؽؿال صؿديتف وغـاه، وكذلؽ ققلف: متضؿ

ـٌ  [4]اإلخالص:  ﴾ ٿ وأكف ٓ كظقر لف، وكذلؽ ققلف تعاىل:  ،لتػرده بؽؿالفمتضؿ

ـٌ لعظؿتف ﴾ ٹ ٹ ٿ﴿ وأكَّف جؾَّ طـ أن ُيدرك بحقث يحاط بف،  ،متضؿ

 وهذا مطرٌد يف كؾِّ ما وصػ بف كػسف مـ السؾقب.

  :ٔجيب أُ تعمي ٍِا أوٕز

أنَّ ما يدخؾ يف باب اإلخبار طـف تعاىل أوسع مؿا يدخؾ يف باب أسؿائف  أحدٖا: 

وٓ يدخؾ يف أسؿائف  ،يخبر بف طـف صػاتف؟ كالشلء والؿقجقد والؼائؿ بـػسف، فنكَّفو

 .الحسـك وصػاتف العؾقا

مل تدخؾ بؿطؾؼفا يف  :أن الصػة إذا كاكت مـؼسؿة إىل كؿال وكؼص ايجاْٞ: 

والصاكع، فننَّ هذه  ،والػاطؾ ،أسؿائف، بؾ يطؾؼ طؾقف مـفا كؿالفا، وهذا كالؿريد

خؾ يف أسؿائف: ولفذا غؾط مـ سؿاه بالصاكع طـد اإلصَلق، بؾ هق إلػاظ ٓ تد

اُل لؿا يريد فننَّ اإلرادة والػعؾ والصـع مـؼسؿٌة: ولفذا إكَّؿا أصؾؼ طىل كػسف مـ  :الػعَّ

  وخبًرا. ذلؽ أكؿؾف فعًَل 

أكَّف ٓ يؾزم مـ اإلخبار طـف بالػعؾ مؼقًدا أن يشتؼ لف مـف اسٌؿ مطؾٌؼ كؿا  ايجايح: 

تعاىل  ،الؿضؾ الػاتـ الؿاكر :فجعؾ مـ أسؿائف الحسـك :فقف بعُض الؿتلخريـ غؾط

 :حاكف مـفا إٓ أفعاٌل مخصقصٌة معقـةٌ سبهذه إسؿاء مل يطؾؼ طؾقف  اهلل طـ ققلف، فننَّ 

 فَل يجقز أن يسؿك بلسؿائفا الؿطؾؼة، والؾَّف أطؾؿ.



 

    

صُػ هبا ٓ ُيـايف الَعَؾِؿَقة، أطَلٌم وأوصاٌف، والق لأنَّ أسؿاَءه الحسـك ه ايسابع: 

فـافتفا العؾؿقُة  :فنكَّفا تـايف طؾؿقتفؿ: ٕن أوصاففؿ مشتركةٌ  :بخَلف أوصاف العباد

 الؿختصُة بخَلف أوصافف تعاىل.

 أنَّ آسؿ مـ أسؿائف. لف دٓٓت: اخلاَظ:

 دٓلة طىل الذات والصػة بالؿطابؼة. -

 ودٓلة طىل أحدمها بالتضؿـ. -

  طىل الصػة إخرى بالؾزوم.ودٓلة  -

 أنَّ أسؿاَءه الحسـك لفا اطتباران: ايطادع:

 اطتبار مـ حقث الذاُت. -

 واطتبار مـ حقث الصػاُت. -

 ففل بآطتبار إول مترادفٌة، وبآطتبار الثاين متبايـٌة.

أّن ما يطؾؼ طؾقف يف باب إسؿاء والصػات تقققػٌل، وما يطؾؼ طؾقف يف  ايطابع:

 والؼائؿ بـػسف. ،والؿقجقد ،ءلوالش ،ٓ يجب أن يؽقن تقققػًقا: كالؼديؿ إلخبارباب ا

ففذا فصؾ الخطاب يف مسللة أسؿائف: هؾ هل تقققػقٌة، أو يجقز أن يطؾؼ طؾقف 

 . مـفا بعُض ما مل يرد بف السؿع

والػعؾ فقخبر بف طـف  ،أنَّ آسؿ إذا أصؾؼ طؾقف جاز أْن يشتؼ مـف الؿصدر ايجأَ: 

 ،: كحق: السؿقع البصقر الؼدير، يطؾؼ طؾقف مـف السؿع والبصر والؼدرةاومصدرً  ًَل فع

هذا  ،﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ ،﴾ ٻ ٻ ٱ﴿ويخبر طـف بإفعال مـ ذلؽ: كحق: 

طـف بف كحق: الحل، بؾ يطؾؼ طؾقف آسؿ  مل يخبر إْن كان الػعؾ متعدًيا، فنْن كان ٓزًما

  .لدون الػعؾ، فَل يؼال: حق ،والؿصدر



   

أن أفعال الرب تبارك وتعاىل صادرة طـ أسؿائف وصػاتف، وأسؿاُء  يتاضع:ا 

الؿخؾقققـ صادرٌة طـ أفعالفؿ، فالرب تبارك وتعاىل فِعالف طـ كؿالف، والؿخؾقق 

 كؿالف طـ فعالف، فاشتؼت لف إسؿاء بعد أْن كؿؾ بالػعؾ، فالرب مل يزل كامًَل 

وصػاتف، فلفعالف صادرٌة طـ كؿالف: َكُؿَؾ فحصؾت أفعالف طـ كؿالف؟ ٕكَّف كامٌؾ بذاتف 

  ئؼ بف.َلفػعؾ، والؿخؾقق فعؾ فؽؿؾ الؽؿال ال

والعؾُؿ هبا أصٌؾ لؾعؾؿ بؽؾ معؾقم، فننِّ  إحصاُء إسؿاء الحسـك ايعاغس:

ا طؾٌؿ بؿا كقكف، أو طؾٌؿ بؿا  ا أن تؽقن خؾًؼا لف تعاىل أو أمًرا، إمَّ الؿعؾقمات سقاه إمَّ

 ؾؼ وإمر طـ أسؿائف الحسـك، ومها مرتبطان هبا ارتباط الؿؼتضكشرطف. ومصدُر الخ

ـٌ الحسـك، وهذا كؾُّ  مصدره طـ أسؿائف فبؿؼتضقف، فإمُر كؾُّ  ٓ يخرج طـ ، ف حس

مصالح العباد والرأفة والرمحة هبؿ واإلحسان إلقفؿ بتؽؿقؾفؿ بؿا أمرهؿ بف وهناهؿ 

وإحساٌن، إذ مصدرُه أسؿاؤه الحسـك، طـف، فلمره كؾُّف مصؾحٌة وحؽؿٌة ورمحٌة ولطٌػ 

وفعؾف كؾُّف ٓ يخرج طـ العدل والحؽؿة والؿصؾحة والرمحة، إذ مصدره أسؿاؤه 

وٓ سدى وٓ طبثًا،  فَل تػاوت يف خؾؼف وٓ طبث، ومل يخؾؼ خؾؼف باصًَل  :الحسـك

فبنيجاده فقجقد مـ سقاه تابٌع لقجقده تبع الؿػعقل  :وكؿا َأنَّ كؾ مقجقٍد سقاه

 لؿخؾقق لخالؼف، فؽذلؽ العؾُؿ بف أصٌؾ لؾعؾؿ بؽؾ ما سقاه.ا

فؿـ أحصك أسؿاَءه كؿا يـبغل  :فالعؾؿ بلسؿائف وإحصاؤها أصٌؾ لسائر العؾقم

لؾؿخؾقق أحصك مجقَع العؾقم، إذ إحصاُء أسؿائف أصٌؾ إلحصاء كؾِّ معؾقم: ٕنَّ 

 ومرتبطٌة هبا.  الؿعؾقمات هل مـ مؼتضاها

 إمر طـ طؾؿف وحؽؿتف تعاىل: ولفذا ٓ تجد فقفا خؾًَل وتلمؾ صدور الخؾؼ و

ا أْن يؽقن لجفؾف بف، أو  وٓ تػاوًتا: ٕنَّ الخؾؾ القاقع فقؿا يلمُر يف العبد أو يػعؾف: إمَّ



 

    

ا الرب تعاىل ففق العؾقؿ الحؽقؿ، فَل يؾحؼ فعؾف وٓ أمره خؾٌؾ وٓ  لعدم حؽؿتف. وأمَّ

 تػاوٌت وٓ تـاقٌض.

، وقد تؼدم لقس فقفا اسٌؿ غقر ذلؽ أصًَل  ،أسؿاءه كؾَّفا حسـك أنَّ  احلادٟ عػس:

أنَّ مـ أسؿائف ما يطؾؼ طؾقف باطتبار الػعؾ: كحق الخالؼ والرازق والؿحقل والؿؿقت، 

وهذا يدل طىل أنَّ أفعالف كؾَّفا خقراٌت محضٌة ٓ شر فقفا: ٕكَّف لق فعؾ الشر ٓشتؼ لف 

حسـك، وهذا باصٌؾ، فالشر لقس إلقف، فؽؿا ٓ يدخؾ ومل تؽـ أسؿاؤه كؾُّفا  ،مـف اسؿ

 فَل يدخؾ يف أفعالف، فالشر لقس إلقف، ٓ يضاف إلقف فعًَل  ،وٓ يؾحؼ ذاتف ،يف صػاتف

 وٓ وصًػا، وإكَّؿا يدخؾ يف مػعقٓتف.

وفرٌق بقـ الػعؾ والؿػعقل، فالشر قائٌؿ بؿػعقلف الؿبايـ لف، ٓ بػعؾف الذي هق 

وزلت فقف أقداٌم وضؾت فقف  ،فنكف خػل طىل كثقر مـ الؿتؽؾؿقـ :فعؾف، فتلمؾ هذا

 يفدي مـ يشاء إىل صراط الحؼ لؿا اختؾػقا فقف بنذكف واهلل أففاٌم، وهدى الؾَّف أهؾ

 .مستؼقؿ

وهذا  ،يف بقان مراتب إحصاء أسؿائف التل مـ أحصاها دخؾ الجـة ايجاْٞ عػس: 

 هق قطب السعادة، ومدار الـجاة والػَلح.

 رتبة إوىل: إحصاُء ألػاضفا وطددها.الؿ

 الؿرتبة الثاكقة: ففُؿ معاكقفا ومدلقلفا.

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿الؿرتبة الثالثة: دطاؤه هبا: كؿا قال اهلل تعاىل: 

 ِٕٔ وستبتاُ:

 والثاين: دطاء صؾب ومسللة. دطاء ثـاِء وطبادٍة. إحداُٖا:



   

ف إٓ بلسؿائف الحسـك وصػاتف العىل، وكذلؽ ٓ ُيسلل إٓ هبا، فَل فَل يثـك طؾق

يؼال: يا مقجقد أو يا شلء أو يا ذات اغػر يل وارمحـل، بؾ ُيسلل يف كؾ مطؾقب باسؿ 

 إلقف بذلؽ آسؿ. يؽقن مؼتضًقا لذلؽ الؿطؾقب، فقؽقن السائؾ متقسًَل 

ت اهلل وسَلمف صؾقا-ومـ تلمؾ أدطقة الرسؾ، وٓسقؿا خاتؿفؿ وإمامفؿ 

  وجدها مطابؼًة لفذا. -طؾقفؿ

فنكَّفا لقست بعبارٍة اهلل،  وهذه العبارة أوىل مـ طبارة مـ قال: يتخؾؼ بلسؿاء

الػؾسػة التشبف باإللف طىل قدر الطاقة،  سديدٍة، وهل مـتزطٌة مـ ققل الػَلسػة:

جان لعبارة الؿطابؼة وهل التعبد، وأحسـ مـفا ا ،وأحسـ مـفا طبارة أبل الحؽؿ بـ َبرَّ

 وهل الدطاء الؿتضؿـ لؾتعبد والسمال. ،لؾؼرآن

فؿراتبفا أربعة: أشدها إكؽاًرا طبارة الػَلسػة وهل التشبف، وأحسـ مـفا طبارة مـ 

قال: التخؾؼ، وأحسـ مـفا طبارة مـ قال التعبد، وأحسـ مـ الجؿقع الدطاء وهل 

  لػظ الؼرآن.

سؿاء التل تطؾؼ طىل اهلل وطىل العباد: كالحل ار يف إظَّ اختؾػ الـُ  ايجايح عػس: 

فؼالت صائػة مـ الؿتؽؾؿقـ:  ،والسؿقع والبصقر والعؾقؿ والؼدير والؿؾؽ وكحقها

إققال  وهذا ققل غَلة الجفؿقة، وهق أخبث .هل حؼقؼٌة يف العبد مجاٌز يف الرب

 وأشدها فساًدا.

لعبد، وهذا ققل أبل العباس يف امؼابُؾُف، وهق َأكَّفا حؼقؼٌة يف الرب مجاٌز  ايجاْٞ:

 .ئالـاش

 َأكَّفا حؼقؼة فقفؿا، وهذا ققل أهؾ السـة، وهق الصقاب. ايجايح:

واختَلف الحؼقؼتقـ فقفؿا ٓ يخرجفا طـ كقهنا حؼقؼة فقفؿا، ولؾرب تعاىل مـفا 

  .بجَللف، ولؾعبد مـفا ما يؾقؼ بف ما يؾقؼ



 

    

طال باصؾفا وتصحقح ولقس هذا مقضع التعرض لؿلخذ هذه إققال وإب 

صحقحفا، فنِنَّ الغرض اإلشارُة إىل أمقٍر يـبغل معرفتفا يف هذا الباب، ولق كان 

 الؿؼصقد بسطفا ٓستدطت سػريـ أو أكثر.

 أن آسؿ والصػة مـ هذا الـقع لف ثَلُث اطتباراٍت: ايسابع عػس: 

 و العبد.اطتباٌر مـ حقث هق مع قطع الـظر طـ تؼققده بالرب تبارك وتعاىل أ -

 آطتبار الثاين: اطتباره مضافا إىل الرب مختًصا بف. -

 الثالث: اطتباره مضاًفا إىل العبد مؼقًدا بف. -

ولؾرب مـف ما يؾقؼ بؽؿالف  كان ثابًتا لؾرب والعبد، فؿا لزم آسؿ لذاتف وحؼقؼتف

 ولؾعبد مـف ما يؾقؼ بف. 

بصقر الذي يؾزمف رؤية وهذا كاسؿ السؿقع الذي يؾزمف إدراك الؿسؿقطات وال

الؿبصرات، والعؾقؿ والؼدير وسائر إسؿاء، فننَّ شرط صحة إصَلقفا حصقل 

 معاكقفا وحؼائؼفا لؾؿقصقف هبا. 

 فنثباتف لؾرب تعاىل ٓ محذور فقف بقجف، بؾ يثبت لف :فؿا لزم هذه إسؿاء لذاهتا

 .وٓ يشاهبُُفؿ ،فقف َخْؾَؼفُ  طىل وجف ٓ يؿاثُؾ 

  .ألحد يف أسؿائف وجحد صػات كؿالف إلصَلقف طىل الؿخؾقق فؿـ كػاه طـف

هلل بخؾؼف فؼد فؼد شبفف بخؾؼف، ومـ شبف ا :ومـ أثبتف لف طىل وجٍف يؿاثؾ فقف خؾؼف

 .كػر

فؼد برئ  :بؾ كؿا يؾقؼ بجَللف وطظؿتف ،ومـ أثبتف لف طىل وجٍف ٓ يؿاثؾ فقف خؾؼف

 لسـة.وهذا صريؼ أهؾ ا ،ودم التعطقؾ ،مـ فرث التشبقف

وجب كػقف طـ اهلل، كؿا يؾزُم حقاة العبد مـ  :وما لزم الصػَة إلضافتفا إىل العبد

الـقِم والِسـِة والحاجِة إىل الغذاِء وكحق ذلؽ، وكذلؽ ما يؾزُم إرادتف مـ حركة كػسف يف 



   

ودفع ما يتضرر بف، وكذلؽ ما يؾزُم طؾقه مـ احتقاجف إىل ما هق طاٍل  ،يـتػع بف جؾب ما

ًٓ طؾقف وك بف مػتؼًرا إلقف محاًصا بف. كؾُّ هذا يجب كػقف طـ الؼدوس السَلم  قكف محؿق

 تبارك وتعاىل.

فنكَّف ٓ َيْثُبُت لؾؿخؾقق بقجف كعؾؿف  :وما لزم صػة مـ جفة اختصاصِف تعاىل هبا

الذي يؾزمف الِؼَدُم والقجقُب واإلحاصُة بؽؾ معؾقٍم، وقدرتِف، وإرادتِف، وسائر صػاتف. 

ـُ إثباُتُف لؾؿخؾقق. فننَّ ما  يختُص بف مـفا ٓ يؿؽ

فنذا أحطَت هبذه الؼاطدة ُخبًرا وَطَؼْؾَتفا كؿا يـبغل خؾصَت مـ أفتقـ الؾتقـ مها 

أصؾ بَلِء الؿتؽؾؿقـ: آفِة التعطقؾ وآفِة التشبقف، فنكَّؽ إذا وفقت هذا الؿؼاَم حؼف مـ 

ت مـ التعطقؾ، صؾفخ :ؼةً الحسـك والصػاِت العىل حؼقالتصقر أثبت هلل إسؿاء 

فخؾصت مـ التشبقف، فتدبر هذا  :وكػقت طـفا خصائص الؿخؾقققـ ومشاهبتفؿ

  واهلل الؿقفؼ لؾصقاب. ،التل ترجُع إلقفا يف هذا الباب (1)الؿقضع واجعؾف آخقََّتَؽ 

أنَّ الصػة متك قامت بؿقصقِف لزمفا أمقٌر أربعٌة: أمران لػظقان،  اخلاَظ عػس: 

 ان.وأمران معـقي

 ٔالطميب:أْن يشتؼ لؾؿقصقف مـفا اسٌؿ.  فالمفظٗاُ: ثبٕت٘ ٔضميب, فالجبٕت٘:

 أْن يؿتـع آشتؼاق لغقره.

ويخبر هبا  ،أْن يعقد حؽؿفا إىل الؿقصقف ٔاملعٍٕٖاُ: ثبٕت٘ ٔضميب؛ فالجبٕت٘:

 وٓ يؽقن خبًرا طـف. ،أْن ٓ يعقد حؽؿفا إىل غقره :ٔالطميبطـف. 

ًٓ  قاطدٌة طظقؿٌة يف وهل واحًدا  معرفة إسؿاء والصػات، فؾـذكر مـ ذلؽ مثا

صػُة الؽَلم. فنكَّفا إذا قامت بؿحؾ كان هق الؿتؽؾؿ دون مـ مل تؼؿ بف، وُأخبر  وهق

طـف هبا وطاد حؽؿفا إلقف دون غقره، فقؼال: قال، وأمر، وهنك، وكادى، وكاجك، وأخبر، 

 (.34أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (1)



 

    

فقستدل هبذه  :ؽاُم لغقرهذلؽ، وامتـعت هذه إح وخاصب، وتؽؾؿ، وكؾؿ، وكحق

وسؾبفا طـ غقره طىل طدم ققامفا بف، وهذا هق  ،إحؽام وإسؿاء طىل ققام الصػة بف

وهق مـ أصح إصقل صرًدا  أصؾ السـة الذي ردوا بف طىل الؿعتزلة والجفؿقة

 .وطؽًسا

، فننَّ لؾَّف وٓ تحد بعددٍ  ،أن إسؿاء الحسـك ٓ تدخؾ تحت حصرٍ  ايطادع عػس:

 ٓ يعؾؿفا مؾٌؽ مؼرٌب وٓ كبٌل  ،وصػاٍت استلثر هبا يف طؾؿ الغقب طـده اىل أسؿاءً تع

أسللك بؽل اسم هو لك سؿقت به كػسك، أو »الحديث الصحقح: َكَؿا فِل  مرسٌؾ،

  .«و استلثرت به يف طؾم الغقب طـدك كتابك، أيفأكزلته 

 فذعن أمساءٓ ثالثٛ أقطاً:

 ـزل بف كتابف.يأو غقرهؿ ومل  ،فلضفره لؿـ شاء مـ مَلئؽتف :قسؿ سؿك بف كػسف -

 فتعرف بف إىل طباده. ،وقسؿ أكزل بف كتابف -

ا قال: مـ خؾؼف: ولفذ ًداحأ فؾؿ ُيطؾع طؾقف :وقسؿ استلثر بف يف طؾؿ غقبف -

كػراَدُه بالتسؿل بف: ٕنَّ هذا آكػراد اأي: اكػردت بعؾؿف، ولقس الؿراُد  «استلثرت به»

 ثابٌت يف إسؿاء التل أكزل هبا كتابف.

فقػتح طؾيَّ من حمامده بَم ٓ أحسـه »يف حديث الشػاطة:  ومـ هذا ققل الـبل 

ٓ أحصي ثـاء طؾقك » ومـف. ققلف  وصػاتف. وتؾؽ الؿحامد هل بلسؿائف ،«أن

 .«كػسك أكت كَم أثـقت طؾى

فالؽَلم  «الجـةمن أحصاها دخل  ،سعقن اسًَم إنَّ لؾَّه تسعة وت»: وأما ققلف 

 .صػة ٓ خبٌر مستؼٌؾ  «من أحصاها دخل الجـة»مجؾٌة واحدٌة، وققلف: 

يـػل أنَّ  مـ شلهنا أن مـ أحصاها دخؾ الجـة، وهذا ٓ والؿعـك لف أسؿاٌء متعددةٌ 

فَل  :يؽقن لف أسؿاٌء غقرها، وهذا كؿا تؼقل: لػَلن مائُة مؿؾقٍك قد أطدهؿ لؾجفاد



   

د، وهذا ٓ خَلف بقـ العؾؿاء لغقر الجفا يـػل هذا أْن يؽقن لف مؿالقٌؽ سقاهؿ معديـ

 .فقف

وهق غالب  ،ومؼترًكا بغقره ،إنَّ أسؿاَءه تعاىل مـفا ما يطؾؼ طؾقف مػرًدا ايطابع عػس:

سؿاء: كالؼدير والسؿقع والبصقر والعزيز والحؽقؿ، وهذا يسقغ أْن يدطا بف مػرًدا إ

ومؼترًكا بغقره، فتؼقل: يا طزيز يا حؾقؿ، يا غػقر يا رحقؿ، وأْن يػرد كؾ اسؿ. وكذلؽ 

 .يسقغ لؽ اإلفراُد والجؿعُ  يف الثـاء طؾقف والخبر طـف بف

ؼابؾف: كالؿاكع والضار والؿـتؼؿ، فَل بؾ مؼروًكا بؿ ،ٓ يطؾؼ طؾقف بؿػرده ومـفا ما

 فنكَّف مؼروٌن بالؿعطل والـافع والعػق. :يجقز أن يػرد هذا طـ مؼابؾف

ففق الؿعطل الؿاكع، الضار الـافع، الؿـتؼؿ العػق، الؿعز الؿذل: ٕن الؽؿال يف 

الخؾؼ  وتدبقر اقتران كؾ اسؿ مـ هذه بؿا يؼابؾف: ٕكَّف يراد بف أكَّف الؿـػرُد بالربقبقة

ا أْن يثـك طؾقف بؿجرد  والتصرف فقفؿ ططاءً  ومـًعا، وكػًعا وضًرا، وطػًقا واكتؼاًما. وأمَّ

 الؿـع وآكتؼام واإلضرار فَل يسقغ.

ففذه إسؿاُء الؿزدوجُة تجري إسؿاُء مـفا مجرى آسؿ القاحد الذي يؿتـع 

قاحد: ولذلؽ فصُؾ بعض حروفف طـ بعض، ففل وإن تعددت جارية مجرى آسؿ ال

يا ماكع  ف. فؾق قؾت: يا مذل يا ضارؿومل تطؾؼ طؾقف إٓ مؼتركة فاطؾ ،مل تجئ مػردة

  وٓ حامًدا لف حتك تذكر مؼابؾفا. ،بذلؽ مل تؽـ مثـًقا طؾقف وأخبرت

أنَّ الصػات ثَلثُة أكقاع: صػات كؿال، وصػات كؼص، وصػات ٓ  ايجأَ عػس: 

 ًٓ ت الؼسؿُة التؼديرية تؼتضل قسًؿا رابًعا وهق ما يؽقن وٓ كؼًصا، وإن كاك تؼتضل كؿا

 ًٓ  وكؼًصا باطتباريـ. كؿا

ومقصقٌف بالؼسؿ إول، وصػاُتُف كؾُّفا  ،والرب تعاىل مـزٌه طـ إقسام الثَلثة

 صػاُت كؿاٍل محٍض ففق مقصقُف مـ الصػات بلكؿؾفا، ولف مـ الؽؿال أكؿؾف.



 

    

ـ إسؿاء وأكؿُؾفا، فؾقس يف إسؿاء وهؽذا أسؿاؤه الدالة طىل صػاتف هل أحس

ـُ مـفا وٓ يمدي معـاها، وتػسقر آسؿ مـفا بغقره لقس  ،وٓ يؼقم غقُرها مؼامفا ،أحس

 تػسقًرا بؿرادٍف محٍض، بؾ هق طىل سبقؾ التؼريب والتػفقؿ.

ـُ اسٍؿ وأكؿُؾُف وأتُؿُف معـك  ،وإذا طرفت هذا فؾف سبحاكف مـ كؾِّ صػٍة كؿالٍ  أحس

دون  ،فؾف مـ صػة اإلدراكات: العؾقؿ الخبقر ه وأكزُهف طـ شائبة طقٍب أو كؼٍص،وأبعدُ 

دون السامع والباصر والـاضر، ومـ صػات  ،العاقؾ الػؼقف، والسؿقع البصقر

 ،وكحقمها، وكذلؽ العظ العظقؿ قؼ والشػقققدون الر ،اإلحسان: البر الرحقؿ القدود

دون  ،ن السخل، والخالؼ الباريء الؿصقرالشريػ، وكذلؽ الؽريؿ دو (1)دون الرفقع

 دون الصػقح الساتر. ،الػاطؾ الصاكع الؿشؽؾ، والغػقر العػق

وما ٓ يؼقم  ،وكذلؽ سائر أسؿائف تعاىل يجري طىل كػسف مـفا أكؿؾفا وأحسـفا

 غقُرُه مؼامف.

فَل تعدل  :الصػات كؿا أنَّ صػاتف أكؿؾ ،فلسؿاؤه أحسـ إسؿاء :فتلمؾ ذلؽ

 ما كؿا ٓ تتجاوز ما وصػ بف كػسف ووصػف بف رسقلف إىل ،بف كػسف إىل غقرهطؿا سؿك 

 .وصػف بف الؿبطؾقن والؿعطؾقن

ًٓ  ايتاضع عػس:  ويؽقن ذلؽ  ،طىل طدة صػات إنَّ مـ أسؿائف الحسـك ما يؽقن دا

 ًٓ لجؿقعفا تـاول آسؿ الدال طىل الصػة القاحدة لفا كؿا تؼدم بقاكف:  آسُؿ متـاو

اه طـف ابـ أبل فقؿا رو : كؿا قال ابـ طباس (والصؿد ،والؿجقد ،العظقؿ)كاسؿف 

 سمدده، والشريػ الذي قد كؿؾ يف يفالصؿد: السقد الذي قد كؿؾ حاتؿ يف تػسقره: 

شرفف، والعظقؿ الذي قد كؿؾ يف طظؿتف، والحؾقؿ الذي قد كؿؾ يف حؾؿف، والعؾقؿ 

 .[15]ؽاؾر:  ﴾رؾقع افدرجات ذو افعرش﴿ـام يف ؿقفف تعاػ:  ،ورد هذا آشؿ مضاًؾا (1)



   

يف حؽؿتف، وهق الذي قد كؿؾ يف الذي قد كؿؾ يف طؾؿف، والحؽقؿ الذي قد كؿؾ 

 أكقاع شرفف وسمدده، وهق اهلل سبحاكف. هذه صػتف ٓ تـبغل إٓ لف، لقس لف كػًقا أحد،

 هذا لػظف. .ء، سبحان اهلل القاحد الؼفارلولقس كؿثؾف ش

وهذا مؿا خػل طىل كثقٍر مؿـ تعاصك الؽَلم يف تػسقر إسؿاء الحسـك فػسر 

حقث ٓ يعؾؿ، فؿـ مل يحط هبذا طؾًؿا بخس آسؿ  آسؿ بدون معـاه، وكؼصف مـ

  وهضؿف معـاه، فتدبره. ،إطظؿ حؼف

وهل الجامعُة لؿا تؼدم مـ القجقه، وهق معرفة اإللحاد يف أسؿائف  ايعػسٕٚ: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿حتك ٓ يؼع فقف، قال تعاىل: 

 .﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

واإللحاد يف أسؿائف هق العدول هبا وبحؼائؼفا ومعاكقفا طـ الحؼ الثابت لفا. وهق 

وهق الشؼ يف جاكب الؼبر  ،فؿـف: الؾحد( ل ح د)ملخقٌذ مـ الؿقؾ كؿا يدل طؾقف مادتف

حؼ إىل الباصؾ. قال ابـ الؿائؾ طـ ال الذي قد مال طـ القسط، ومـف: الؿؾحد يف الديـ

وهق  ،ومـف: الؿؾتحد .الؿدخؾ فقف ما لقس مـف الؿؾحد الؿائؾ طـ الحؼالسؽقت: 

أي: مـ تعدل إلقف،  ﴾ يب ىب مب خب حب جب﴿مػتعؾ مـ ذلؽ. وققلف تعاىل: 

التحد فَلن  :فتؿقؾ إلقف طـ غقره. تؼقل العرب :وهترب إلقف، وتؾتجئ إلقف، وتبتفؾ إلقف

 ن إذا طدل إلقف.إىل فَل

 إذا عسفت ِرا فاإلحلاد يف أمسائْ إٌٔاْع:

والعزى مـ العزيز،  ،أْن يسؿك إصـام هبا: كتسؿقتفؿ الَلت مـ اإللفقة أحدٖا:

ئف إىل أوثاهنؿ وآلفتفؿ وتسؿقتفؿ الصـؿ إلّفا. وهذا إلحاد حؼقؼة فنكَّفؿ طدلقا بلسؿا

 .الباصؾة



 

    

وتسؿقة الػَلسػة لف  تسؿقة الـصارى لف أًبا،ك ،تسؿقتف بؿا ٓ يؾقؼ بجَللف ايجاْٞ:

 ، وكحق ذلؽ.مقجًبا بذاتف، أو طؾًة فاطؾًة بالطبع

وصػف بؿا يتعاىل طـف ويتؼدس مـ الـؼائص: كؼقل أخبث القفقد: إكَّف  ٚثايجٗا:

وأمثال ذلؽ  .وققلفؿ: يد اهلل مغؾقلة .ؾؼ خؾؼففؼقر، وققلفؿ: إكَّف استراح بعد أْن خ

  أسؿائف وصػاتف.مؿا هق إلحاٌد يف

تعطقؾ إسؿاء طـ معاكقفا وجحد حؼائؼفا: كؼقل مـ يؼقل مـ الجفؿقة ٚزابعٗا: 

وأتباطفؿ: إكَّفا ألػاٌظ مجردٌة ٓ تتضؿـ صػات وٓ معاين، فقطؾؼقن طؾقف اسؿ السؿقع 

والبصقر والحل والرحقؿ والؿتؽؾؿ والؿريد، ويؼقلقن: ٓ حقاة لف وٓ سؿع وٓ بصر 

وشرًطا ولغة وفطرة،   إرادة تؼقم بف، وهذا مـ أطظؿ اإللحاد فقفا طؼًَل وٓ كَلم وٓ

وهمٓء  تفؿ،فه وصػاتف ٔلءلؿشركقـ: فننَّ أولئؽ أططقا أسؿاوهق يؼابؾ إلحاد ا

 فؽَلمها مؾحٌد يف أسؿائف. :سؾبقه صػات كؿالف وجحدوها وططؾقها

ايل والؿتقسط فؿـفؿ الغ :اإللحاد وفروُخُفؿ متػاوتقن يف هذا ثؿ الجفؿقة

فؼد  :أو وصػف بف رسقلف ،مؿا وصػ اهلل بف كػسف والؿـؽقب. وكؾ مـ جحد شقًئا

 فؾقستؼؾ أو لقستؽثر. :ألحد يف ذلؽ

تشبقف صػاتف بصػات خؾؼف تعاىل اهلل طؿا يؼقل الؿشبفقن طؾًقا كبقًرا،  ٚخاَطٗا:

وجحدوها وهمٓء ففذا اإللحاد يف مؼابؾف إلحاد الؿعطؾة فننَّ أولئؽ كػقا صػة كؿالف 

 شبفقها بصػات خؾؼف فجؿعفؿ اإللحاد وتػرقت هبؿ صرقف. 

فؾؿ يصػقه إٓ بؿا  :بسـتف طـ ذلؽ كؾف أ اهلل أتباع رسقلف وورثتف الؼائؿقـوبرَّ 

ومل يجحدوا صػاتف، ومل يشبفقها بصػات ، ووصػف بف كبقف، ، وصػ بف كػسف

عـك، بؾ أثبتقا لف إسؿاء والصػات كزلت طؾقف لػًظا وٓ مأ خؾؼف، ومل يعدلقا هبا طؿا



   

فؽان إثباهتؿ برًيا مـ التشبقف، وتـزيفؿ خؾًقا مـ  :وكػقا طـف مشاهبة الؿخؾققات

 .طؾ حتك كلكَّف ٓ يعبد إٓ طدًماالتعطقؾ، ٓ كؿـ شبف حتك كلكَّف يعبد صـًؿا أو ط

قح كؿا أن أهؾ اإلسَلم وسط يف الؿؾؾ، تققد مصاب ،وأهؾ السـة وسط يف الـحؾ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ﴿معارففؿ 

 .﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

فـسلل اهلل تعاىل أن يفديـا لـقره، ويسفؾ لـا السبقؾ إىل القصقل إىل مرضاتف، 

  ومتابعة رسقلف إكف قريٌب مجقٌب.

ففده طشرون فائدًة مضافًة إىل الؼاطدة التل بدأكا هبا يف أقسام ما يقصُػ بف الرُب 

وتعاىل، فعؾقؽ بؿعرفتفا ومراطاهتا ثؿ اشرح إسؿاء الحسـك إْن وجدت قؾًبا  تبارك

جؾُّ وأطزُّ ، وإٓ فالسؽقت أوىل بؽ فَجـَاُب الربقبقة أقابًَل  ومحًَل  ولساًكا قائًَل  طاقًَل 

حتك يـتفل  ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿عبر طـف الؿؼال: يمؿا يخطر بالبال أو 

 العؾؿ إىل مـ أحاط بؽؾ شلء طؾًؿا.

مراطًقا فقف أحؽام  (1)طسك اهلل أْن يعقـ بػضؾف طىل تعؾقؼ شرح إسؿاء الحسـكو

بػضؾف، والؾَّف ذو  هذه الؼقاطد بريًئا مـ اإللحاد يف أسؿائف وتعطقؾ صػاتف ففق الؿانُ 

 اكتفك.الػضؾ العظقؿ

٢َّ اهلل عص ٚدٌ مبا مل ٜسد يف ايهتاب ٚايط١ٓ تطُٝت٘ ب٘, َٚعٓاٙ صحٝح؟  ٌٖ ٜط

ْرعِ  :اُس ُمَتـَاِزُطقنَ َوالـَّ  ُف بَِؿا َصحَّ َمْعـَاُه فِل الؾَُّغِة َواْلَعْؼِؾ َوالشَّ ك الؾَّ َوإِْن  ،َهْؾ ُيَسؿَّ

َٓ إْجَؿاعٌ  ـِ  ،َلْؿ َيِرْد بِنِْصََلقِِف َكص  َو َّٓ َما َأْصَؾَؼ َكص  َأْو إْجَؿاٌع َطَؾك َقْقَلقْ َٓ ُيْطَؾُؼ إ َأْم 

رشح افؼقؿ ـتاب رمحف اهلل، ؾؼد ذـر ابـ رجب وؽره ضؿـ ممفػات ابـ  صـع ذفؽ ابـ افؼقؿوؿد  (1)

 .كسلل اهلل أن يقْس بطبعف وكؼه احلسـكإشامء 



 

    

ةُ  . َوَطامَّ ـِ َٓ َكصَّ فِل إْصََلقِفِ  َمْشُفقَرْي َٓ إْجَؿاَع َكَؾْػِظ اْلَؼِديِؿ  ،الـُّظَّاِر ُيْطؾُِؼقَن َما  َو

اِت   .َوَكْحِق َذلَِؽ  َوالذَّ

تِل ُيْدَطك بَِفا َْسَؿاِء الَّ ْٕ ـَ ا ـْ َيْػِصُؾ َبْق ـْ الـَّاِس َم
ـَ َما ُيْخَبُر بِِف َطـُْف لِْؾَحاَجةِ  ،َومِ  َوَبْق

َْس  ْٕ  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿َؿاِء اْلُحْسـَك َكَؿا َقاَل: َفُفَق ُسْبَحاَكُف إكََّؿا ُيْدَطك بِا

ْخَبارِ  ا إَذا ُاْحتِقَج إَلك اإْلِ َٓ َذاٍت  َوَأمَّ َٓ َمْقُجقٍد َو َطـُْف مِثُْؾ َأْن ُيَؼاَل: َلْقَس ُهَق بَِؼِديِؿ َو

ْثَباِت  .َقائَِؿٍة بِـَْػِسَفا َوَكْحَق َذلَِؽ  َبْؾ ُهَق ُسْبَحاَكُف َقِديٌؿ َمْقُجقٌد َوُهَق  :َفِؼقَؾ فِل َتْحِؼقِؼ اإْلِ

 .َفَفَذا َسائِغٌ  :َبْؾ ُهَق َشْلءٌ  :َفِؼقَؾ  .َلقَْس بَِشْلءِ  :َوقِقَؾ  .َذاٌت َقائَِؿٌة بِـَْػِسَفا

تِل َلْقَس فِقَفا َما َيُدلُّ َطَؾك اْلَؿْدِح َكَؼْقِل  َْسَؿاِء الَّ ْٕ َٓ ُيْدَطك بِِؿْثِؾ َهِذِه ا َوإِْن َكاَن 

َوَكْحُق  (َمْقُجقدٌ َذاٌت وَ )َوَكَذلَِؽ َلْػُظ  ،اْلَؼائِِؾ: َيا َشْلُء إْذ َكاَن َهَذا َلْػًظا َيُعؿُّ ُكؾَّ َمْقُجقدٍ 

 .َذلَِؽ 

ـْ َصَؾَبُف َكَؼْقلِِف:  ك بِاْلَؿْقُجقِد الَِّذي َيِجُدُه َم َّٓ إَذا َسؿَّ َفَفَذا  ﴾ڌ ڌ ڎ  ﴿إ

ِذي َيعُ  ـْ اْلَؿْقُجقِد الَّ
 هاؿُّ اْلَخالَِؼ َواْلَؿْخُؾقَق.َأَخصُّ مِ

 َا ضابط اإلخباز عٔ اهلل عص ٚدٌ؟

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:6/142) جمىٕ ع الفتأِٝف٘  َكَىا َقاَه َش

ا اإِلْخَباُر َطـُْف: َفََل َيُؽقُن بِاْسِؿ َسقٍِّئ: ـٍ َأْو بِاْسِؿ َلْقَس  َوَأمَّ ـْ َقْد َيُؽقُن بِاْسِؿ َحَس
َلؽِ

َشْلٍء َوَذاٍت َوَمْقُجقٍد: إَذا ُأِريَد بِِف الثَّابُِت  :ُيْحَؽْؿ بُِحْسـِِف. مِْثَؾ اْسؿِ َوإِْن َلْؿ  ،بَِسقِّئِ 

َدائِدِ اإَذا ُأِريَد بِِف  اَوَأمَّ  ـْ إَْسَؿاِء الُحْسـَك لَؿْقُجقُد ِطـَْد الشَّ
َوَكَذلَِؽ الُؿِريُد  ،َفُفَق مِ

ـْ إَْسَؿاِء  :َتـَْؼِسُؿ إَلك َمْحُؿقٍد َوَمْذُمقمٍ  َواْلُؿَتَؽؾُِّؿ: َفنِنَّ اإِلَراَدَة َواْلَؽََلمَ 
َفَؾْقَس َذلَِؽ مِ

اِدِق َوَكْحِق َذلَِؽ  ،الُحْسـَك ِحقِؿ َوالصَّ َٓ َيُؽقُن فَ  :بِِخََلِف الَحؽِقِؿ َوالرَّ نِنَّ َذلَِؽ 

 َّٓ  َمْحُؿقًدا. إ



   

ُسقِل َحْقُث َقاَل:َكَؿا فِل  َوَهَؽَذا  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ َحؼِّ الرَّ

ُف بَِؼْقلِِف: (َيا َكبِلَّ الؾَّفِ اهلل،  َيا َرُسقَل ) :َفَلَمَرُهْؿ َأْن َيُؼقُلقا ﴾ ڌ ڍ ڍ  َكَؿا َخاَصَبُف الؾَّ

دُ  :َٓ َيُؼقُل  ﴾ گ گ﴿ ﴾ ڃ ڃ﴿ َوإِْن  ،َيا َأَبا الَؼاِسؿِ  ،َيا َأْحَؿد ،َيا ُمَحؿَّ

ََذاِن َوَكْحِقهِ -قا َيُؼقُلقَن فِل اإِلْخَباِر َكاكُ  ْٕ ًدا َرُسقُل -َكا َكَؿا َقاَل اهلل،  : َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

 ى ې﴿ َوَقاَل: ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :َل َوَقا ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ َتَعاَلك

 .﴾ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

ـَْعِت  ُسْبَحاَكهُ  َفُفَو  َّٓ بِ ًدا إ ِؾ  التَّْشرِيِف: َلْم ُيَخاصِْب حُمَؿَّ مِّ ُسقِل َوالـَّبِلِّ َواْلُؿزَّ َكالرَّ

ِر: َوَخاَصَب َسائَِر إَْكبَِقاِء بَِلْسَؿائِِفؿْ  ثِّ  َمَع َأكَُّف فِل َمَؼاِم اإِلْخَباِر َطـُْف َقْد َيْذُكُر اْسَؿُف. ،َواْلُؿدَّ

ـَ  َق ُسْبَحاَكُف َبْق ُسقلِ  واإلخبار َحاَلتَْل الِخَطاِب  َفَؼْد َفرَّ َوَأَمَرَكا بِالتَّْػِريِؼ  ،فِل َحؼِّ الرَّ

ـْ إَُمَراِء 
ِف: َوَكَذلَِؽ ُهَق الُؿْعَتاُد فِل ُطُؼقِل الـَّاِس إَذا َخاَصُبقا إََكابَِر مِ َبْقـَُفَؿا فِل َحؼِّ

َؤَساِء َلْؿ ُيَخاصِبُ  : َوإِْن َكاَن فِل  ،قُهؿْ َواْلُعَؾَؿاِء َواْلَؿَشاِيِخ َوالرُّ ـٍ َّٓ بِاْسِؿ َحَس َوَيْدُطقُهْؿ إ

ـْ َأَحِدِهْؿ ُيَؼاُل: ُهَق إْكَساٌن َوَحَقَقاٌن َكاصٌِؼ َوِجْسٌؿ َوُمْحَدٌث َوَمْخُؾقٌق  َحاِل الَخَبِر َط

َراَب.  ـُ ُأْكثَك َوَيْلُكُؾ الطََّعاَم َوَيْشَرُب الشَّ  َوَمْرُبقٌب َوَمْصـُقٌع َواْب

ـْ َأْسَؿائِِف َوِصَػاتِِف فِل َحاِل اإِلْخَباِر َطـُْف: ُيْدَطك بِِف فِل َحاِل َلؽِ 
َـّ ُكؾَّ َما ُيْذَكُر مِ

َوُحُدوثِِف  ،ُمـَاَجاتِِف َوُمَخاَصَبتِِف: َوإِْن َكاَكْت َأْسَؿاُء الَؿْخُؾقِق فِقَفا َما َيُدلُّ َطَؾك َكْؼِصفِ 

ـُ الَِّذي َيُدلُّ َطَؾك َلْقَس فِقَفا َما يَ اهلل  َوَأْسَؿاءُ  َٓ ُحُدوٍث: َبْؾ فِقَفا إَْحَس ُدلُّ َطَؾك َكْؼٍص َو

َٓ َيـِْػل  ـٍ َأْو بِاْسِؿ  تِل ُيْدَطك بَِفا: َوإِْن َكاَن إَذا ُأْخبَِر َطـُْف ُيْخَبُر بِاْسِؿ َحَس الَؽَؿاِل َوِهَل الَّ

َٓ َيِجُب َأْن َيُؽقَن َحَسـًا. ـَ َو  الَحَس

ا  ـٍ  :فِل إَْسَؿاِء الَؿْلُثقَرةِ َوَأمَّ َّٓ َوُهَق َيُدلُّ َطَؾك َمْعـًك َحَس ـْ اْسٍؿ إ
َفَقـَْبِغل  :َفَؿا مِ

َطاِء َولِْؾَخَبِر الَؿْلُثقرِ  ُر َهَذا لِؾدُّ ـَ  ،َتَدبُّ ِذي قِقَؾ لَِضُروَرةِ ُحُدوِث الُؿَخالِِػق َوَغْقِر الَؿْلُثقِر الَّ



 

    

طَ  - ـَ الدُّ ِذي ُيَؼاُل لِؾتَّْػِريِؼ َبْق ـَ الَؿْلُثقِر الَّ َأْو َتْعِريِػِفْؿ لَِؿا َلْؿ َيُؽقُكقا بِِف  -اِء َواْلَخبَِر َوَبْق

ـَ َوِحقـَئِذٍ   هاَفَؾْقَس ُكؾُّ اْسٍؿ ُذكَِر فِل َمَؼاٍم ُيْذَكُر فِل َمَؼاٍم َبْؾ َيِجُب التَّْػِريُؼ. :َطاِرفِق

 (:1/298) دزٞ تعازض العقن ٔالٍقن يف ٔقاه 

 ومؼام اإلخبار فرق ثابت بالشرع والعؼؾ، وبف يظفر ،فالػرق بقـ مؼام الؿخاصبة

الػرق بقـ ما يدطك اهلل بف مـ إسؿاء الحسـك، وبقـ ما يخبر بف طـف وجؾ مؿا هق حؼ 

تحؼف سبحاكف مـ صػات الؽؿال، وكػل ما تـزه طـف طز وجؾ مـ ثابت، إلثبات ما يس

العققب والـؼائص، فنكف الؿؾؽ الؼدوس السَلم، سبحاكف وتعاىل طؿا يؼقل الظالؿقن 

 .اكبقرً  اطؾقً 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿وقال تعاىل 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :مع ققلف [185]إظراف:  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 ه.اءلوٓ يؼال يف الدطاء: يا ش ،[19]إكعام:  ﴾ ڀ ڀ ڀ

َٔٝ  ٔقاه   (:9/300)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ْرعِ  :َوالـَّاُس ُمَتـَاِزُطقنَ  ُف بَِؿا َصحَّ َمْعـَاُه فِل الؾَُّغِة َواْلَعْؼِؾ َوالشَّ ك الؾَّ َوإِْن  ،َهْؾ ُيَسؿَّ

َٓ ُيطْ  َٓ إْجَؿاٌع َأْم  ـِ َلْؿ َيِرْد بِنِْصََلِقِف َكص  َو َّٓ َما َأْصَؾَؼ َكص  َأْو إْجَؿاٌع َطَؾك َقْقَلْق َؾُؼ إ

 . ـِ  َمْشُفقَرْي

اِت  َٓ إْجَؿاَع َكَؾْػِظ الَؼِديِؿ َوالذَّ َٓ َكصَّ فِل إْصََلقِِف َو ُة الـُّظَّاِر ُيْطؾُِؼقَن َما  َوَطامَّ

ـَ إَْسَؿاِء الَّ  ،َوَكْحِق َذلَِؽ  ـْ َيْػِصُؾ َبْق ـْ الـَّاِس َم
ـَ َما ُيْخَبُر بِِف َطـُْف  ،تِل ُيْدَطك بَِفاَومِ َوَبْق

َْسَؿاِء الُحْسـَك إكََّؿاَفُفَق ُسْبَحاَكُف  ،لِْؾَحاَجةِ  ْٕ  ڄ ڄ ڄ﴿ َكَؿا َقاَل: ،ُيْدَطك بِا

 .﴾ ڃ ڃ ڃ



   

ا إَذا ا َٓ َمقْ َوَأمَّ َٓ َذاٍت ْحتِقَج إَلك اإِلْخَباِر َطـُْف مِثُْؾ َأْن ُيَؼاَل: َلْقَس ُهَق بَِؼِديِؿ َو ُجقٍد َو

َبْؾ ُهَق ُسْبَحاَكُف َقِديٌؿ َمْقُجقٌد َوُهَق  :َفِؼقَؾ فِل َتْحِؼقِؼ اإِلْثَباِت  ،َقائَِؿٍة بِـَْػِسَفا َوَكْحَق َذلَِؽ 

 .َبْؾ ُهَق َشْلءٌ  :َفِؼقَؾ  .َلقَْس بَِشْلءِ  :َوقِقَؾ  .َذاٌت َقائَِؿٌة بِـَْػِسَفا

َٓ يُ  تِل َلْقَس فِقَفا َفَفَذا َسائٌِغ َوإِْن َكاَن  َيُدلُّ َطَؾك  َماْدَطك بِِؿْثِؾ َهِذِه إَْسَؿاِء الَّ

َذاٌت ) :َوَكَذلَِؽ َلْػظُ  ،َمْقُجقدٍ  إْذ َكاَن َهَذا َلْػًظا َيُعؿُّ ُكؾَّ  :الَؿْدِح َكَؼْقِل الَؼائِِؾ: َيا َشْلءُ 

ك بِاْلَؿْقُجقِد الَّ  (َوَمْقُجقدٌ  َّٓ إَذا َسؿَّ ـْ َصَؾَبُف َكَؼْقلِِف:َوَكْحُق َذلَِؽ: إ ڌ ڌ  ﴿ ِذي َيِجُدُه َم

ِذي َيُعؿُّ الَخالَِؼ َواْلَؿْخُؾقَق.ا ﴾ڎ  ـْ الَؿْقُجقِد الَّ
 هَفَفَذا َأَخصُّ مِ

 (:5/7) اجلٕاب الضخٗح يف ٔقاه 

إن  :فكجري وٍّي ٖكٕه ؛ٔذلك أُ املطمىني يف أمساء اهلل تعاىل عمٜ طسٖكتني

فنن هذه  :ك إٓ بإسؿاء التل جاءت هبا الشريعةفَل يسؿ :أسؿاءه سؿعقة شرطقة

  .طبادة والعبادات مبـاها طىل التقفقؼ وآتباع

وكان معـاه ثابتا لف مل يحرم تسؿقتف بف فنن  ،ما صح معـاه يف الؾغة :ومـفؿ مـ يؼقل 

 .فقؽقن طػقا :الشارع مل يحرم طؾقـا ذلؽ

أو يخبر هبا طـف  ،بإسؿاءوهق أن يػرق بقـ أن يدطك  :والصواب الؼول الثالث

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿: كؿا قال تعاىل ،فنذا دطل مل يدع إٓ بإسؿاء الحسـك

  ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ج يف تػفقؿ الغقر الؿراد إىل أن فنذا احتق ،ففق بحسب الحاجة ،ما اإلخبار طـفأو 

 ها.ـ ذلؽ محرمامل يؽ :أو يعبر طـف باسؿ لف معـك صحقح ،ترجؿ أسؿاؤه بغقر العربقةت

بؿا  اإلخبار طـ اهلل وقد جاء يف كتاب اهلل، وسـة رسقلف  قاه أبٕ عبد اهلل:

 لقس مـ أسؿائف، وصػاتف:



 

    

]إكعام:  ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ؿـ ذلؽ ققلف جؾ وطَل: ف

متػؼ طؾقف طـ أسؿاء بـت  «ٓ شيء أغقر من اهلل تعالى»: ومـ ذلؽ ققلف ، [19

 .أبل بؽر 
َٓ َشْخَص َأْغَقُر ِمَن اهللِ،»: ومـ ذلؽ ققلف  َم اْلَػَواِحَش،  َو ِمْن َأْجِل َغْقَرِة اهللِ َحرَّ

َٓ َشْخَص َأَحب  إَِلْقِه اْلُعْذُر ِمَن اهللِ، ِمْن َأْجِل َذلَِك َبَعَث اهللُ َما َضَفَر  ـَْفا، َوَما َبَطَن، َو ِم

َٓ َشْخَص َأَحب  إَِلْقِه اْلِؿْدَحُة ِمَن اهللِ، ِمْن َأْجِل َذلَِك  ـِْذِريَن، َو رِيَن َوُم اْلُؿْرَسؾِقَن، ُمَبشِّ

 .أخرجف مسؾؿ طـ الؿغقرة بـ شعبة  «َوَطَد اهلُل اْلَجـَّةَ 
ويف كَلم أهؾ العؾؿ مـ السؾػ وإئؿة الشلء الؽثقر مؿا يخبر بف طـ اهلل مؿا 

 ثبت معـاه، ومل يثبت بؾػظف.

 َٚا ال ٜهٕٛ َٔ األمسا٤ احلط٢ٓ. ,األمسا٤ احلط٢ٓٔ ا ٜهٕٛ َقاعد٠ َتعًك١ مب

 (:1/131) شفاٞ العمٗن يف  قاه اإلواً ابَ القٗي

وهل فاطؾ وطامؾ ومؽتسب وكاسب وصاكع ومحدث وجاطؾ  ،هفـا ألػاظ

ِٔرٓ األلفاظ ثالثٛ  ،وممثر ومـشئ ومقجد وخالؼ وبارئ ومصقر وقادر ومريد

 :أقطاً

 .كالبارئ والبديع والؿبدع ،حاكفقسؿ مل يطؾؼ إٓ طىل الرب سب

 .وقسؿ ٓ يطؾؼ إٓ طىل العبد كالؽاسب والؿؽتسب

كاسؿ صاكع وفاطؾ وطامؾ ومـشئ ومريد  ،وقسؿ وقع إصَلقف طىل الرب والعبد

 .وقادر

 ،مل يطؾؼا إٓ طىل الرب :فنن استعؿَل مطؾؼقـ غقر مؼقديـ :وأما الخالؼ والؿصقر

 .كؼقلف الخالؼ البارئ الؿصقر



   

كف خؾؼف إ :فسكؿا يؼال لؿـ قدر شقئا يف كػ ،استعؿَل مؼقديـ أصؾؼا طىل العبد وإن

  الشاطر: قال

فنتتتتفريتتتاهفلتتت ف   تتتتتمأل
 

فهمبعتافقو تلقفث ت ففت ف ف يتتا 
وهق  ،وغقرك يؼدر أشقاء ،وتـػذ هبا ما قدرتف يف كػسؽ ل،أي لؽ قدرة تؿض 

ؼ طىل العبد يف ققلف تعاىل وهبذا آطتبار صح إصَلق خال ،طاجز طـ اكػاذها وإمضائفا

 :والعرب تؼقل ،أي أحسـ الؿصقريـ والؿؼدريـ ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 .لتؼطع مـف مزاده أو قربف وكحقها :إذا قستف .وخؾؼتف ،قدرت إديؿ

رجؾ خالؼ  :وقال الؾقث .واهلل خقر الصاكعقـ ،يصـعقن ويصـع اهلل :قال مجاهد 

يؼقل تعاىل هق أحسـ خؾؼا مـ الذيـ  :وقال مؼاتؾ .وهـ الخالؼات لؾـساء .أي صاكع

 .ءلوغقرها التل ٓ يتحرك مـفا ش ،يخؾؼقن التؿاثقؾ

ي برأ الخؾقؼة وأوجدها فنكف الذ :وأما البارئ فَل يصح إصَلقف إٓ طؾقف سبحاكف

إذ غاية مؼدوره التصرف يف بعض صػات  :والعبد ٓ تتعؾؼ قدرتف بذلؽ ،بعد طدمفا

وتغققرها مـ حال إىل حال طىل وجف مخصقص ٓ تتعداه  ،ما أوجده الرب تعاىل وبراه

ٕكف  :وٓ برأت مـ الؿرض ،ٕكف معتؾ ٓ مفؿقز :لقس مـ هذا بريت الؼؾؿو ،قدرتف

 .فعؾ ٓزم غقر متعد

كؼقلف بديع  ،ٓ يصح إصَلقف إٓ طىل الرب ،ء وبديعفلوكذلؽ مبدع الش

والعبد يسؿك . ال سبؼع طىل غقر مثاإلبداع إيجاد الؿبدَ و .السؿاوات وإرض

 .ثؿ يؼال لؿـ اتبعف طؾقف مبتدع أيضا ،لؽقكف أحدث ققٓ مل تؿض بف سـة :امبتدطً 

وإن كان هق الؿقجد طىل  ،فؾؿ يؼع يف أسؿائف سبحاكف (:الؿقجد)وأما لػظ 

 .ووقع يف أسؿائف القاجد وهق بؿعـك الغـك الذي لف القجد ،الحؼقؼة



 

    

وقد وقع اصَلق  ،د إصَلقف يف أسؿاء الربمل ير (الؿمثر)وكذلؽ لػظ  ثي قاه:

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿! طىل فعؾ العبد قال تعاىل إثر والتلثر

فسؿك ذلؽ آثارا لحصقلف  :ما أثروا مـ خقر أو شر : قال ابـ طباس ﴾ ې ې

  .بتلثقرهؿ

صؾؼ الؿتؽؾؿقـ يؿتـعقن مـ اصَلق التلثقر والؿمثر طىل مـ أُ  نأ :ومـ العجب

أي  «دياركم تؽتب آثاركم» :لبـل سؾؿة  السـة كؿا قال الـبلطؾقف يف الؼرآن و

 .الزمقا دياركؿ

وإن استعؿؾ يف حؼف اإليثار  ،ويخصقكف بؿـ مل يؼع اصَلقف طؾقف يف كتاب وٓ سـة

إذا » :ويف إثر ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :يقسػ ةكؿا قال أخق ،وآستئثار

ـْهُ ء ي بشاستلثر اهلل   :وقال الـاضؿ، (1)«َفاْلُه َط

فق تتت  فافقطف  َنتتت مفمب حل تتتل
 

فممىلفقملاللتتتتتتتتترفقلتتتتتتتتتا ال 
فلكا ممثر مل يؿتـع اصَلقف طىل  ا،ولؿا كان التلثقر تػعقَل مـ أثرت يف كذا تلثقرً  

 .ءلبؼاء إثر يف الشإر التلثق :قال يف الصحاح .العبد

فنن  :وٓ يؿؽـ ورودها ،فؾؿ يرد يف أسؿاء الرب سبحاكف (الصاكع)وأما لػظ 

ًٓ  ،الصاكع مـ صـع شقئا  .ا أو غقر جائززً جائ ،ا أو حؽؿةسػفً  ،ا كان أو ضؾؿً طد

 يف إسؿاء الحسـك (الؿطؾؼ)مل يجئ اسؿف  :وما اكؼسؿ مسؿاه إىل مدح وذم

ٓكؼسام معاين هذه إسؿاء إىل  :والؿتؽؾؿ ،والؿريد ،والعامؾ والصاكع ،كالػاطؾ

 لـبلوقد سؿل ا ،والسؿقع والبصقر لمذمقم بخَلف العامل والؼادر والحمحؿقد و

 ا.العبد صاكع 

، ويف إشـاده ظبد اهلل بـ جعػر ( ظـ ابـ ظؿر 31/154أخرجف ابـ ظساـر يف تاريخ دمشؼ ) (1)

 .ادديـل، وهق ضعقػ



   

َثـَا :قال البخاري َثـَا َأُبق َمالٍِؽ طَ  َحدَّ ـُ ُمَعاِوَيَة، َحدَّ َثـَا َمْرَواُن ْب ـُ َطْبِد الؾَِّف، َحدَّ ؾِلُّ ْب

ـْ ُحَذْيَػةَ  ـِ ِحَراٍش، َط ـْ ِرْبِعل ْب ـَُع ُكلَّ َصاكٍِع  إِنَّ اهللَ : »، َقاَل الـَّبِلُّ  َط َيْص

ـَْعَتهُ   .(1)«َوَص

 ،﴾ ىت مت خت حت جت يب ىب﴿ :فؼال ،وقد أصؾؼ سبحاكف طىل فعؾف اسؿ الصـع

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ٕن ققلف تعاىل  :وهق مـصقب طىل الؿصدر

 .اكظروا صـع اهلل :أي .هق كصب طىل الؿػعقلقة :وققؾ ،يدل طىل الصـعة ﴾ مب خب

ىل الثاين يؽقن بؿعـك الؿصـقع وط ،ا بؿعـك الػعؾيؽقن صـع اهلل مصدرً  :فعىل إول

 .فنكف الذي يؿؽـ وققع الـظر والرؤية طؾقف :الؿػعقل

 وئ وئ﴿فنكؿا وقع إصَلقف طؾقف سبحاكف فعَل كؼقلف  (اإلكشاء)وأما 

 ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ :وققلف ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :وققلف ﴾ ۇئ ۇئ

 .(الؿـشئ)ومل يرد لػظ  ،وهق كثقر

خر وهق شروطف يف الػعؾ وابتداؤه لف يؼقل وأما العبد فقطؾؼ طؾقف اإلكشاء باطتبار آ

وإكشاء الرب  ،وأكشل مؼقد ،لذلؽ وهذا اكشاء ئففق مـش ،وأكشل السقر ،أكشل يحدثـا

أكشله اهلل أي ابتدأ خؾؼف وأكشل  ،وهذه الؾػظة تدور طىل معـك آبتداء ،إكشاء مطؾؼ

مـ  لما يـش يبتدئ وضعفا والـاشئ أول يػعؾ كذا ابتداء وفَلن يـشئ إحاديث أي

هذا قد قالف غقر واحد مـ  :قؾت .وكاشئة الؾقؾ أول ساطاتف :قال الجقهري .السحاب

 .إن كاشئة الؾقؾ أولف التل مـفا يـشل الؾقؾ :السؾػ

ساطاتف كاشئة بعد كاشئة كؾؿا  لبؾ ه ،والصحقح أهنا ٓ تختص بالساطة إوىل

الؾقؾ ساطاتف وآكاؤه كاشئة  كاشئة :وقال أبق طبقدة .اكؼضت ساطة كشلت بعدها أخرى

 .ففق كاشئة :الؾقؾ كؾؿا كشل مـف أي حدث مـف كاشئة :قال الزجاج .بعد كاشئة

 (، وإشـاده صحقح.357) خؾؼ أؾعال افعبادافبخاري يف أخرجف  (1)



 

    

ل أي ابتدأت هل آكاء الؾقؾ وساطاتف ملخقذة مـ كشلت تـشل كش :قال ابـ قتقبة 

 .أن ساطات الؾقؾ الـاشئة :والؿعـك .ء وأكشلها اهلل فـشلتلوأقبؾت شقئا بعد ش

أن اإلكشاء ابتداء سقاء تؼدمف مثؾف كالـشلة الثاكقة أو مل يتؼدمف  قدصوالؿؼ ثي قاه:

 .كالـشلة إوىل

 .فؼد أصؾؼ طىل اهلل سبحاكف بؿعـققـ أحدمها اإليجاد والخؾؼ (الجعؾ)وأما 

والثاين أكثر  ﴾ ڀ پ پ پ﴿ل يتعدى إىل مػعقل كؼقلف: فإو :والثاين التصققر

وأصؾؼ طىل العبد بالؿعـك  ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :ما يتعدى إىل مػعقلقـ كؼقلف

 ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ :الثاين خاصة كؼقلف

وغالب ما يستعؿؾ يف حؼ العبد يف جعؾ التسؿقة وآطتؼاد حقث ٓ يؽقن لف صـع يف 

 ڱ﴿ :وققلف ﴾ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ :الؿجعقل كؼقلف

وهذا يتعدى إىل واحد  ﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .وهق جعؾ اطتؼاد وتسؿقة

 ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿فنصَلقف طىل العبد كثقر  (الػعؾ والعؿؾ)ما وأ

سؿا فإول اوأصؾؼف طىل كػسف فعَل و ﴾ ڇ ڇ چ﴿ ﴾ ۓ ۓ ے ے﴿

 ﮵﴿ :وققلف ﴾ ىئ ېئ ېئ﴿ :والثاين كؼقلف ﴾ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :كؼقلف

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲  ﴿ :أحدمها ققلف :يف مقضعقـ مـ كتابف ﴾ ﮶

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :والثاين ققلف ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

 ﴾ چ ڃ ﴿فتلمؾ ققلف  ﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

الؿتضؿـ لؾصـع العجقب الخارج طـ العادة كقػ تجده  يف هذيـ الؿقضعقـ

كؿا  ،شلكـا الػعؾ :أي .طىل الػاطؾ حؼقؼة لوأكف ٓ يستعص ،كالدلقؾ طىل ما أخبر بف

وٓ تصعب الؿغػرة  ،سرار بالؼقل طىل مـ شلكف العؾؿ والخبرةيخػك الجفر واإل ٓ



   

وقع  قدو ،وٓ الرزق طىل مـ شلكف أن يرزق العباد ،مـ شلكف أن يغػر الذكقب طىل

 هقادريـ طىل فعؾ ما كشاء.ا ﴾﮵ ﮶ ﴿الزجاج طىل هذا الؿعـك بعقـف فؼال 

 (:3/415) ودزاج الطاللنيَكَىا ِف٘  ابَ القٗي  اإلواً قاه

 ،ضد الػاقد وهق ،ففق بؿعـك ذو القجد والغـك ،يف أسؿائف سبحاكف (القاجد)وأما 

 .وهق كالؿقسع ذي السعة

ذوو سعة وقدرة ومؾؽ كؿا قال  :أي ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ :قال تعاىل

 (القاجد)ودخؾ يف أسؿائف سبحاكف  ﴾ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ :تعاىل

 ،وهق معطل القجقد كالؿحقل معطل الحقاة ،فنن الؿقجد صػة فعؾ ،دون الؿقجد

 :فَل يعرف إصَلق :الؽتاب وٓ يف السـةوهذا الػعؾ مل يجلء إصَلقف يف أفعال اهلل يف 

وكحق  ،وأططاه خؾؼف ،وصقره ،وبرأه ،وإكؿا الذي جاء خؾؼف (،أوجد اهلل كذا وكذا)

 .ذلؽ

فنن الػعؾ  ،فؾؿا مل يؽـ يستعؿؾ فعؾف مل يجلء اسؿ الػاطؾ مـف يف أسؿائف الحسـك

كلراد  ،اء الػاطؾولفذا أصؾؼ اهلل طىل كػسف أفعآ مل يتسؿ مـفا بلسؿ .أوسع مـ آسؿ

 ،كؿا مل يسؿ كػسف بالصاكع ،والؿحدث لومل يسؿ بالؿريد والشائ ،وأحدث ،وشاء

باب ف ،وغقر ذلؽ مـ إسؿاء التل أصؾؼ أفعالفا طىل كػسف ،والؿتؼـ ،والػاطؾ

 .إفعال أوسع مـ باب إسؿاء

 سؿائف زيادة طىللوبؾغ ب ،اوقد أخطل أقبح خطل مـ اشتؼ لف مـ كؾ فعؾ اسؿً  

وكذلؽ باب . وكحق ذلؽ (،الؿاكر والؿخادع والػاتـ والؽائد) :فسؿاه :إلػ

 ،ومذكقر ،ومقجقد ،ءلفنكف يخبر طـف بلكف ش :اإلخبار طـف بآسؿ أوسع مـ تسؿقتف بف

  .وٓ يسؿك بذلؽ ،ومراد ،ومعؾقم



 

    

 ،سؿاء الحسـكتسؿقتف بف إٓ يف حديث تعداد إ فؾؿ تجلء (القاجد)فلما  

ففق  :فنكف ذو القجد والغـك :ومعـاه صحقح ، أكف لقس مـ كَلم الـبلوالصحقح 

 .ومـ الؿقجد ،أوىل بلن يسؿك بف مـ الؿقجقد

 :اوما كان مسؿاه مـؼسؿً  ،وخقر وشر ،أما الؿقجقد فنكف مـؼسؿ إىل كامؾ وكاقص

 ،ولذلؽ مل يسؿ بالؿريد ،كالشلء والؿعؾقم ،مل يدخؾ اسؿف يف إسؿاء الحسـك

 .وإن كان لف اإلرادة والؽَلم ٓكؼسام مسؿك الؿريد والؿتؽؾؿ ،تؽؾؿبالؿ وٓ

 (الخالؼ البارئ الؿصقر)وهق  ،فؼد سؿك كػسف بلكؿؾ أكقاطف :وأما الؿقجد

  (كالؿحدث والػاطؾ والصاكع) :فالؿقجد

 هوباهلل التقفقؼ.ا ،وهذا مـ دققؼ فؼف إسؿاء الحسـك فتلمؾف 

 يف صفات اهلل ْٚصٛص ايهتاب ٚايط١ٓ: ايطًفاملٓحسفني عٔ طسٜك١  أقطاّ ايٓاع

 (:277)ص الفتٕٝ احلىَٕٖٛكَىا ِف٘  قاه شٗخ اإلضالً ابَ تٗىٗٛ 

 أهؾ: صقائػ ثَلث ففؿ -يعـل: صريؼة السؾػ– صريؼفؿ طـ الؿـحرفقن وأما

 .التجفقؾ وأهؾ التلويؾ، وأهؾ التخققؾ،

 .تصقفوم متؽؾؿ مـ سبقؾفؿ سؾؽ ومـ الؿتػؾسػة هؿ :التخققل فلهل

إكؿا هق  ،مـ أمر اإليؿان باهلل والققم أخر فنهنؿ يؼقلقن: إن ما ذكره الرسقل 

ـَ  :تخققؾ لؾحؼائؼ بف الحؼ، وٓ هدى بف الخؾؼ،  لقـتػع بف الجؿفقر، ٓ أكف َبقَّ

 ثم هم طؾى قسؿقن: أوضح الحؼائؼ. وٓ

لقن: إن ويؼق مل يعؾؿ الحؼائؼ طىل ما هل طؾقف. مـفؿ مـ يؼقل: إن الرسقل 

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 



   

 الؿرسؾقـ، وهذه مؼالة غَلة الؿؾحديـ مـ الػَلسػة والباصـقة: باصـقة الشقعة، مـ

 وباصـقة الصقفقة.

بؾ الرسقل َطؾَِؿفا لؽـ مل ُيبقِّـفا، وإكؿا تؽؾؿ بؿا يـاقضفا،  يؼول:ومن مـفم من 

وأراد مـ الخؾؼ َفْفَؿ ما يـاقضفا، ٕن مصؾحة الخؾؼ يف هذه آطتؼادات التل ٓ 

 تطابؼ الحؼ.

يجب طىل الرسقل أن يدطق الـاس إىل اطتؼاد التجسقؿ مع أكف  ويؼول همٓء:

أكف باصؾ، ويخبرهؿ بلن أهؾ الجـة يلكؾقن  باصؾ، وإىل اطتؼاد معاد إبدان مع

ويشربقن، مع أن ذلؽ باصؾ: ٕكف ٓ يؿؽـ دطقة الخؾؼ إٓ هبذه الطريؼ التل تتضؿـ 

 الؽذب لؿصؾحة العباد. ففذا ققل همٓء يف كصقص اإليؿان باهلل والققم أخر.

ا ويؼقل: إكؿ وأما إطؿال: فؿـفؿ مـ يؼرها، ومـفؿ مـ يجريفا هذا الؿجرى،

يممر هبا بعض الـاس دون بعض، ويممر هبا العامة دون الخاصة، وهذه صريؼة الباصـقة 

 الؿَلحدة واإلسؿاطقؾقة وكحقهؿ.

فقؼقلقن: إن الـصقص القاردة يف الصػات مل يؼصد هبا الرسقل  وأما أهل التلويل:

 ومل يبقـ لفؿ تؾؽ الؿعاين، وٓ، أن يعتؼد الـاس الباصؾ، ولؽـ قصد هبا معاين 

َدلَّفؿ طؾقفا، ولؽـ أراد أن يـظروا فقعرفقا الحؼ بعؼقلفؿ، ثؿ يجتفدوا يف صرف تؾؽ 

وتؽؾقػفؿ إتعاب أذهاهنؿ وطؼقلفؿ يف  ،الـصقص طـ مدلقلفا، ومؼصقده امتحاهنؿ

أن يصرفقا كَلمف طـ مدلقلف ومؼتضاه، ويعرفقا الحؼ مـ غقر جفتف، وهذا ققل 

 مـ ذلؽ. يف شلءومـ دخؾ معفؿ  ،الؿتؽؾؿة، والؿعتزلة

هؿ همٓء، إذ كان  -الػتقى الحؿقية– والذيـ قصدكا الرد طؾقفؿ يف هذه الػتقا

لقـ مشفقًرا، بخَلف همٓء، فنهنؿ تظاهروا بـصر السـة يف  كػقر الـاس طـ إَوَّ

مقاضع كثقرة وهؿ يف الحؼقؼة ٓ لإلسَلم كصروا، وٓ لؾػَلسػة كسروا، ولؽـ أولئؽ 



 

    

 كصقص الؿعاد كظقر ما ادطقه يف كصقص الصػات، فؼالقا لفؿ: الػَلسػة ألزمقهؿ يف

َبف طؾؿـا وقد إبدان، بؿعاد جاءت الرسؾ أن بآضطرار كحـ كعؾؿ  .مـف الؿاكعة الشُّ

 بنثبات جاءت الرسؾ أن بآضطرار كعؾؿ وكحـ: لفمٓء يؼقلقن السـة وأهؾ

 .الؿعاد صقصك مـ وأطظؿ أكثر اإللفقة الؽتب يف الصػات وكصقص الصػات،

 وقد الؿعاد، يـؽرون كاكقا وغقرهؿ العرب مشركل أن معؾقم: لفؿ ويؼقلقن

 مـ أحد مـفا شقًئا يـؽر مل فنكف الصػات، بخَلف طؾقف، وكاضروه الرسقل طىل أكؽروه

 .العرب

 الؿعاد إكؽار وأن بالؿعاد، إقرارها مـ أطظؿ بالصػات العؼقل إقرار أن فعؾؿ

 لقس الصػات مـ بف أخبر ما يؽقن أن هذا مع يجقز كقػو الصػات، إكؽار مـ أطظؿ

 .بف أخبر ما طىل هق الؿعاد مـ بف أخبر وما بف، أخبر كؿا

فقه ما طىل الؽتاب أهؾ ذمَّ  قد  أكف ُطؾؿ فؼد: وأيًضا لقه، حرَّ ومعؾقم أن  وبدَّ

التقراة مؿؾقءة مـ ذكر الصػات، فؾق كان هذا مؿا حرف وبدل لؽان إكؽار ذلؽ 

أوىل، فؽقػ وكاكقا إذا ذكروا بقـ يديف الصػات يضحؽ تعجًبا مـفؿ طؾقفؿ 

وتصديًؼا؟، ومل َيِعْبُفؿ قط بؿا تعقب الـػاُة ٕهؾ اإلثبات، مثؾ: لػظ التجسقؿ والتشبقف 

 .[64]ادائدة: ﴾ ى ې ې ې﴿وكحق ذلؽ، بؾ طاهبؿ بؼقلفؿ: 

، وققلفؿ: استراح لؿا [181]آل ظؿران:﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿وققلفؿ:  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿خؾؼ السؿاوات وإرض، فؼال تعاىل: 

والتقراة مؿؾقءة مـ الصػات  ،[38]ق: ﴾ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

َكَؿا فِل  الؿطابؼة لؾصػات الؿذكقرة يف الؼرآن والحديث، ولقس فقفا تصريح بالؿعاد

الؼرآن. فنذا جاز أن كتلول الصػات التل اتػؼ طؾقفا الؽتابان، فتلويؾ الؿعاد الذي 



   

أكف باصؾ   ػرد بف أحدمها أوىل، والثاين مؿا يعؾؿ بآضطرار مـ ديـ الرسقلاك

 فإول أوىل بالبطَلن.

ففؿ كثقر مـ الؿـتسبقـ إىل السـة وأتباع  وأما الصـف الثالث: وهم أهل التجفقل:

مل يؽـ يعرف معاين ما أكزل اهلل طؾقف مـ آيات  السؾػ. يؼقلقن: إن الرسقل 

 أيات، وٓ السابؼقن إولقن طرفقا ذلؽ. ؾ يعرف معاين تؾؽالصػات، وٓ جبري

وكذلؽ ققلفؿ يف أحاديث الصػات: إن معـاها ٓ يعؾؿف إٓ اهلل، مع أن الرسقل 

 تؽؾؿ هبذا ابتداًء، فعىل ققلفؿ تؽؾؿ بؽَلم ٓ يعرف معـاه.

 ،[7]آل ظؿران: ﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿وهمٓء يظـقن أهنؿ اتبعقا ققلف تعاىل: 

وهق وقػ صحقح لؽـ مل يػرققا بقـ  ﴾ ۇ ۇ ﴿وقػ كثقر مـ السؾػ طىل ققلف: فنكف 

معـك الؽَلم وتػسقره، وبقـ التلويؾ الذي اكػرد اهلل تعاىل بعؿؾف، وضـقا أن التلويؾ 

 .ذلؽ يف وغؾطقا هق التلويؾ الؿذكقر يف كَلم الؿتلخريـ، ،الؿذكقر يف كَلم اهلل تعاىل

 :ُوعا ثالخ بْ ٖساد التأٖٔن فإُ

 الراجح آحتؿال طـ الؾػظ صرف: هق الؿتلخرين من كثقر اصطالح يف فالتلويل

 .بذلؽ يؼترن لدلقؾ الؿرجقح آحتؿال إىل

 وضـقا همٓء، اصطَلح طىل تلويًَل  ضاهره لدٓلة الؿقافؼ الؾػظ معـك يؽقن فَل

 ؿفيعؾ ٓ لؿدلقلفا مخالػ تلويًَل  لؾـصقص وأن ذلؽ، التلويؾ بؾػظ اهلل مراد أن

 .الؿتلولقن يعؾؿف أو اهلل، إٓ

 لفا إن: ققلفؿ مع. مراد فظاهرها ضاهرها، طىل تجرى: يؼقلقن همٓء مـ كثقر ثؿ

 الؿـتسبقـ همٓء مـ كثقر فقف وقع تـاقض وهذا اهلل، إٓ يعؾؿف ٓ ،الؿعـك هبذا تلويًَل 

 .وغقرهؿ إربعة إئؿة أصحاب مـ السـة إىل



 

    

 وهذا يقافؼف، مل أو ضاهره وافؼ سقاء الؽَلم، تػسقر هق ؾالتلوي أن :ايجاْٞ ٚاملع٢ٓ

 يف الراسخقن يعؾؿف التلويؾ وهذا وغقرهؿ، الؿػسريـ مجفقر اصطَلح يف التلويؾ هق

 ﴾ ۈ ۈ ۆ﴿: تعاىل ققلف طىل السؾػ مـ وقػ مـ لققػ مقافؼ وهق العؾؿ،

 بـ ومحؿد الزبقر، بـ جعػر بـ ومحؿد ومجاهد، طباس، ابـ طـ ذلؽ كؼؾ كؿا

 .وغقرهؿ قتقبة وابـ إسحاق،

 ابـ طـ كؼؾ ولفذا ُأَخر، مقاضع يف بسطـاه قد كؿا باطتبار، حؼ الؼقلقـ وكَل

 .حؼ وكَلمها ،وهذا هذا طباس

 وافؼت وإن إلقفا، الؽَلم يمول التل الحؼقؼة هق: التلويؾ أن :ايجايح ٚاملع٢ٓ

 الساطة وققام والـؽاح اسوالؾب والشرب إكؾ مـ الجـة يف بف أخبر ما فتلويؾ ضاهره،

 ويعبر إذهان، يف معاكقفا مـ يتصقر ما ٓ أكػسفا، الؿقجقدة الحؼائؼ هق ذلؽ، وغقر

 أكف السَلم طؾقف يقسػ طـ تعاىل قال كؿا الؼرآن لغة يف التلويؾ هق وهذا بالؾسان، طـف

: تعاىل وقال.  [155:يقشػ] ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: قال

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿: تعاىل وقال ،[53:إظراف] ﴾ ڤ

 [ .59:الـساء] ﴾ مث جث يت ىت مت خت حت جت يب

 .اهلل إٓ يعؾؿف ٓ الذي هق التلويؾ وهذا

 الذي الؿجفقل الؽقػ وهق بعؾؿفا، اهلل اكػرد التل الحؼقؼة هق الصػات فتلويؾ

 معؾقم فآستقاء (مجفقل والؽقػ م،معؾق آستقاء): وغقره كؿالؽ السؾػ فقف قال

 التلويؾ ففق آستقاء، ذلؽ كقػقة وأما أخرى، بؾغة ويترجؿ ،وتػسقره معـاه يعؾؿ

 .تعاىل اهلل إٓ يعؾؿف ٓ الذي



   

 ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: تعاىل قال كؿا وهذا

 ْقنطَ  ٓ ما الصالحقن لعبادي أطددُت : اهلل يؼول»:  الـبل وقال ،[17:افسجدة]

 .(1)«َبَشر َقْؾب طؾى َخَطر وٓ َسِؿَعْت، ُأُذنٌ  وٓ رأْت،

 كـا وإن اهلل، إٓ يعؾؿف ٓ الذي التلويؾ مـ ففذا ذلؽ، وكحق ،الساطة ِطْؾؿ وكذلؽ

: تعاىل قال كؿا إياه، إففامـا قصد ما الؽَلم مـ وكػفؿ بف، خقصبـا ما معاين كػفؿ

 ڻ﴿: تعاىل وقال ،[24:حمؿد] ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿

 ها.بعضف بتدبر ٓ كؾف الؼرآن بتدبر فلمر ،[68:ادممـقن] ﴾ ۀ ۀ

 (:2/418) الضٕاعق املسضمٛ يف قاه اإلواً ابَ القٗي ٔ

 ،أصحاب تلويليف اكؼسام الـاس يف كصقص القحل إىل  :الػصؾ الثامـ طشر

  :وأصحاب سواء السبقل ،وأصحاب متثقل ،وأصحاب جتفقل ،وأصحاب ختققل

ِرٓ مخطٛ أصٍاف اٌكطي الٍاس إلّٗا يف ِرا الباب حبطب اعتكادِي وا  

 أزٖد بالٍضٕص 

ؿ إذ مل يثبت لف :وهؿ أشد إصـاف اضطرابا :أصحاب التلويل :ايصٓف األٍٚ 

تجب مراطاتف  ،وٓ ضابط مطرد مـعؽس ،تلولوما ٓ يُ  ،تلولقدم يف الػرق بقـ ما يُ 

وإن كان فقفؿ مـ  ،فنهنؿ جروا طىل ضابط واحد :بخَلف سائر الػرق ،وتؿـع مخالػتف

  :كؿا سـذكره ،هق أشد خطل مـ أصحاب التلويؾ

ػصح لؾخؾؼ وهؿ الذيـ اطتؼدوا أن الرسؾ مل ت :أصحاب التخققل ايصٓف ايجاْٞ: 

وأبرزت الؿعؼقل يف صقرة  ،وإكؿا خقؾت لفؿ ،إذ لقس يف ققاهؿ إدراكفا :بالحؼائؼ

 .الؿحسقس

، وأخرجف مسؾؿ برؿؿ أيب هريرة ( ظـ 2824(، ومسؾؿ برؿؿ )3244افبخاري برؿؿ )أخرجف  (1)

 .( ظـ شفؾ بـ شعد افساظدي 2825)



 

    

وٓ  ،ٓ داخؾ العامل وٓ خارجف ،ولق دطت الرسؾ أمؿفؿ إىل اإلقرار برب :قالقا

وٓ طـ  ،وٓ تحتف ،وٓ فققف ،وٓ مـػصَل طـف ،وٓ متصَل بف ،وٓ مبايـا لف ،محايثا لف

ومل تصدق بنمؽان وجقد هذا  ،لـػرت طؼقلفؿ مـ ذلؽ :وٓ طـ يساره ،يؿقـف

 .فضَل طـ وجقب وجقده :الؿقجقد

وأكف فقض فاض مـ الؿبدأ إول طىل العؼؾ  ،وكذلؽ لق أخبروهؿ بحؼقؼة كَلمف

 .مل يػفؿقا ذلؽ :ثؿ فاض مـ ذلؽ العؼؾ طىل الـػس الـاصؼة الزكقة الؿستعدة ،الػعال

فؼربقا لفؿ الحؼائؼ  ،مل يػفؿقه :عاد الروحاين بؿا هق طؾقفولق أخبروهؿ طـ الؿ

وضربقا لفؿ إمثال بؼقام إجساد مـ  ،الؿعؼقلة يف إبرازها يف الصقر الؿحسقسة

ولحؿ ومخر  ،ومصقرها إىل جـة فقفا أكؾ وشرب ،الؼبقر يف يقم العرض والـشقر

وإمل  ،اكقة هبذه الصقرةتػفقؿا لؾذة الروح :أو كار فقفا أكقاع العذاب ،وجقار حسان

 .الروحاين هبذه الصقرة

ضربقا لفؿ إمثال بؿقجقد طظقؿ  ،وهؽذا فعؾقا يف وجقد الرب وصػاتف وأفعالف

وهق مستق فقق سريره يسؿع ويبصر  ،ولف سرير طظقؿ ،ا أكبر مـ كؾ مقجقدجدً 

 ويػعؾ ،ولف يدان ووجف ،ويتؽؾؿ ويلمر ويـفك ويرضك ويغضب ويليت ويجلء ويـزل

وإذا  ،وإذا تحركقا رأى حركاهتؿ ،وإذا تؽؾؿ العباد سؿع كَلمفؿ ،بؿشقئتف وإرادتف

 ،وأكف يـزل كؾ لقؾة إلقفؿ إىل سؿائفؿ هذه ،هجس يف قؾب أحد مـفؿ هاجس طؾؿف

إىل غقر ذلؽ مؿا كطؼت بف  .ومـ يستغػرين فلغػر لف ،مـ يسللـل فلططقف :فقؼقل

 .الؽتب اإللفقة

ٕكف يػسد ما  :ن يتلول ذلؽ طىل خَلف ضاهره لؾجؿفقروٓ يحؾ ٕحد أ :قالقا

  .وضعت لف الشرائع والؽتب اإللفقة



   

ففؿ يعؾؿقن أن هذه أمثال مضروبة ٕمقر طؼؾقة تعجز طـ إدراكفا  :وأما الخاصة 

وإقرارها إقرار لؾشريعة . فتلويؾفا جـاية طىل الشريعة والحؽؿة :طؼقل الجؿفقر

ر بالـسبة إىل هذه الحؼائؼ أضعػ مـ طؼقل وطؼقل الجؿفق :قالقا .والحؽؿة

وأهؾ الحؽؿة مـفؿ والحؽقؿ إذا أراد أن  ،الصبقان بالـسبة إىل ما يدركف طؼَلء الرجال

  .اه بؿا يـاسب ففؿف وصبعفأو يبسط أمؾف خقفف ورجَّ  ،يخقف الصغقر

طـد هذه الطائػة أن الذي أخبرت بف الرسؾ طـ اهلل وصػاتف  :وحؼقؼة إمر 

ولؽـف أمثال وتخققؾ  ،ٓ حؼقؼة لف يطابؼ ما أخبروا بف ،وطـ الققم أخر ،فوأفعال

وقد ساطدهؿ أرباب التلويؾ طىل هذا الؿؼصد يف باب معرفة  ،وتػفقؿ بضرب إمثال

وصرحقا يف ذلؽ بؿعـك ما صرح بف همٓء يف باب الؿعاد  ،اهلل وأسؿائف وصػاتف

 كصقص آستقاء والػقققة وكصقص بؾ كؼؾقا كؾؿاهتؿ بعقـفا إىل ،وحشر إجساد

لؽـ همٓء أوجبقا أو سقغقا تلويؾفا بؿا يخرجفا طـ حؼائؼفا  ،الصػات الخبرية

وضـقا أن الرسؾ قصدت ذلؽ مـ الؿخاصبقـ تعريضا لفؿ إىل الثقاب  ،وضقاهرها

ومحؾفا طؾقفا وأولئؽ  ،أو استخراج معان تؾقؼ هبا ،الجزيؾ ببذل الجفد يف تلويؾفا

والطائػتان متػؼتان طىل  ،ا طىل ما قصدتف إكبقاء باإلبطالورأوه طائدً  ،تلويؾحرمقا ال

  .اكتػاء حؼائؼفا الؿػفقمة مـفا يف كػس إمر

كصقص الصػات ألػاظ ٓ  :الذيـ قالقا :أصحاب التجفقلٚايصٓف ايجايح:  

 ،معاين لفا ٓ ،اها ألػاضً ؤولؽـ كؼر ،وٓ كدري ما أراد اهلل ورسقلف مـفا ،تعؼؾ معاكقفا

 ﴾ ٻ ٱ﴿وهل طـدكا بؿـزلة:  ،وكعؾؿ أن لفا تلويَل ٓ يعؾؿف إٓ اهلل

  .[1:إظراف] ﴾ ٻ ٱ﴿و ،[4:الشورى] ﴾ ٻ ٻ   ٻ ٱ ﴿و [1:مريؿ]

ومل كعرف معـاه وكـؽر  ،وٓ تشبقفا ،مل كعتؼد فقف تؿثقَل :فؾق ورد طؾقـا مـفا ما ورد 

وأهنؿ مل يؽقكقا  ،ٓء أن هذه صريؼة السؾػوضـ هم ،وكؽؾ طؾؿف إىل اهلل ،طىل مـ تلولف



 

    

 ﴾ ې ۉ ۉ ﴿وٓ يػفؿقن معـك ققلف:  ،يعرفقن حؼائؼ إسؿاء والصػات

وأمثال  ،[67:افزمر] ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿وققلف  .[57:ص]

 وبـقا هذا الؿذهب طىل أصؾقـ:  .ذلؽ مـ كصقص الصػات

  .أن هذه الـصقص مـ الؿتشابف :أحدمها 

 .إٓ اهلل ٓ يعؾؿف ،لويًَل أن لؾؿتشابف ت :والثاين 

 ،فـتج مـ هذيـ إصؾقـ استجفال السابؼقـ إولقـ مـ الؿفاجريـ وإكصار

 ژ ژ ڈ﴿ون: ؤوأهنؿ كاكقا يؼر ،وسائر الصحابة والتابعقـ لفؿ بنحسان

يـزل ربـا كل لقؾة »ويروون  .[6:ادائدة] ﴾ ۇئ ۇئ وئ﴿و [5:ضف] ﴾ ڑ ڑ

 ن الرسقلأ :وٓزم ققلفؿ ،وٓ ما أريد بف ،وٓ يعرفقن معـك ذلؽ «إلى سَمء الدكقا

 تجري طىل  :فؼالقا ،ثؿ تـاقضقا أقبح تـاقض ،وٓ يعؾؿ معـاه ،كان يتؽؾؿ بذلؽ

ف إٓ ؿؾفؾفا تلويؾ ٓ يع :ومع ذلؽ ،وتلويؾفا مؿا يخالػ الظقاهر باصؾ ،ضقاهرها

الظاهر مـفا  :ويؼقلقن ،طىل ضقاهرها ىتجر :ويؼقلقن ،يثبتقن لفا تلويَل فؽقػ :اهلل

  .وهؾ يف التـاقض أقبح مـ هذا ،والرب مـػرد بعؾؿ تلويؾفا ،غقر مراد

ويف كقن  ،ويف جعؾ هذه الـصقص مـ الؿتشابف ،وهمٓء غؾطقا يف الؿتشابف 

واضطرهؿ إىل هذا  ،َلثفلخطلوا يف الؿؼدمات الث ،الؿتشابف ٓ يعؾؿ معـاه إٓ اهلل

 ،وسدوا طىل كػقسفؿ الباب ،وتحريػات الؿعطؾقـ ،التخؾص مـ تلويَلت الؿبطؾقـ

ففمٓء تركقا التدبر الؿلمقر  ،وٓ وصقل لـا إىل الصقاب ،ٓ كرضك بالخطل :وقالقا

 ،وطؿقد القؼقـ ،والتذكر والعؼؾ لؿعاين الـصقص الذي هق أساس اإليؿان ،بف

وضـقا أهنا  ،التل أكزلت يف ذلؽ ،وتعبدوا بإلػاظ الؿجردة ،ؿوأطرضقا طـف بؼؾقهب

  .وتدبرها والتػؽر فقفا ،دون تعؼؾ معاكقفا ،أكزلت لؾتَلوة والتعبد هبا



   

 ،كؿا جعؾفا أصحاب التخققؾ أمثآ ،فلولئؽ جعؾقها طرضة لؾتلويؾ والتحريػ 

 وقابؾفؿ:  ،ٓ حؼقؼة لفا

 ،فػفؿقا مـفا مثؾ ما لؾؿخؾقققـ :تؿثقؾوهؿ أصحاب التشبقف وال :ايصٓف ايسابع

 ،محال أن يخاصبـا اهلل سبحاكف بؿا ٓ كعؼؾف :وقالقا ،وضـقا أن ٓ حؼقؼة لفا سقى ذلؽ

: افبؼرة] ﴾ جئ ی ی﴿ ،[73:افبؼرة] ﴾ ڳ گ گ﴿ثؿ يؼقل: 

 وكظائر ذلؽ وهمٓء هؿ الؿشبفة . [92:ص] ﴾ڃ ڃ ﴿ ،[219

وقد تصادمت كؿا  ،تضؾؾف وتجفؾفو ،ففذه الػرق ٓ تزال تبدع بعضفؿ بعضا 

 كؿا قال أطؿك البصر والبصقرة مـفؿ:  ،تَلققا فتصادمقا ،ففؿ كزمرة مـ العؿقان ،ترى

فمنظتت هفيففقوع تت فلتت  ف ُتتى
 

ِقنتتتت فيففحنتتتتلسفن صتتتت سق  فر
فؾؿ يتؾقثقا بشلء مـ أوضار  ،لؾطريؼة الؿثىل أصحاب سواء السبقلوهدى اهلل  

وكػقا طـف مؿاثؾة  ،قا هلل حؼائؼ إسؿاء والصػاتوأثبت ،وأدكاسفا هذه الػرق

خرج مـ بقـ  ،وهدى بقـ ضَللتقـ ،فؽان مذهبفؿ مذهبا بقـ مذهبقـ ،الؿخؾققات

كؿا خرج الؾبـ مـ بقـ فرث  ،والؿجفؾقـ والؿشبفقـ ،مذاهب الؿعطؾقـ والؿخقؾقـ

 .ودم لبـا خالصا سائغا لؾشاربقـ

 ،مـ غقر تحريػ ،ؿا وصػف بف رسقلفوب ،كصػ اهلل بؿا وصػ بف كػسف :وقالقا

 ،بؾ صريؼتـا إثبات حؼائؼ إسؿاء والصػات ،وٓ تؿثقؾ ،ومـ غقر تشبقف ،وٓ تعطقؾ

 :وٓ كؼقل ،وٓ كجفؾ ،كؿثؾ وٓ ،وٓ كمول ،فَل كعطؾ ،وكػل مشاهبة الؿخؾققات

 ،لقس هلل يدان وٓ وجف وٓ سؿع وٓ بصر وٓ حقاة وٓ قدرة وٓ استقى طىل طرشف

ووجف كقجقهفؿ وسؿع وبصر وحقاة وقدرة  ،وٓ كؼقل لف يدان كليدي الؿخؾقق

لف ذات حؼقؼة لقست  :بؾ كؼقل ،واستقى كلسؿاطفؿ وأبصارهؿ وقدرهتؿ واستقائفؿ

وكذلؽ ققلـا يف  ،ولف صػات حؼقؼة ٓ مجازا لقست كصػات الؿخؾقققـ ،كالذوات



 

    

وٓ يؿـعـا ذلؽ أن كػفؿ  ،قائفوجفف تبارك وتعاىل ويديف وسؿعف وبصره وكَلمف واست

كؿا مل يؿـع ذلؽ مـ أثبت هلل شقئا مـ صػات  ،الؿراد مـ تؾؽ الصػات وحؼائؼفا

 :فنن مـ أثبت لف سبحاكف السؿع والبصر :الؽؿال مـ ففؿ معـك الصػة وتحؼقؼفا

يجب أن تجري هذا  ،ففؽذا سائر صػاتف الؿؼدسة :وففؿ معـامها ،أثبتفؿا حؼقؼة

فنن اهلل سبحاكف مل يؽؾػ  :ان ٓ سبقؾ لـا إىل معرفة كـففا وكقػقتفاوإن ك ،الؿجرى

 ،بؾ كثقر مـ مخؾققاتف ،ومل يجعؾ لفؿ إلقف سبقَل ،وٓ أراده مـفؿ ،طباده بذلؽ

وهذه أرواحفؿ التل هل أدكك  ،أكثرها مل يجعؾ لفؿ سبقَل إىل معرفة كـفف وكقػقتف أو

وجعؾ لفؿ السبقؾ إىل  ،ا وكقػقتفاقد حجب طـفؿ معرفة كـفف ،إلقفؿ مـ كؾ دان

وقد أخبركا سبحاكف طـ تػاصقؾ يقم  ،وبقـ أرواح البفائؿ ،والتؿققز بقـفا ،معرفتفا

وشاهدتف  ،وما يف الجـة والـار فؼامت حؼائؼ ذلؽ يف قؾقب أهؾ اإليؿان ،الؼقامة

ا ر وأهنارً ا مـ مخطؼقلفؿ ومل يعرفقا كقػقتف وكـفف فَل يشؽ الؿسؾؿقن أن يف الجـة أهنارً 

إذ كاكقا ٓ  :ولؽـ ٓ يعرفقن كـف ذلؽ ومادتف وكقػقتف ،ا مـ لبـمـ طسؾ وأهنارً 

والعسؾ إٓ ما قذفت بف الـحؾ يف  ،يعرفقن يف الدكقا الخؿر إٓ ما اطتصر مـ إطـاب

 .والحرير إٓ ما خرج مـ فؿ دود الؼز ،والؾبـ إٓ ما خرج مـ الضروع ،بققهتا

يف الجـة مـ غقر أن يؽقن مؿاثَل لؿا يف الدكقا كؿا قال ابـ  وقد ففؿقا معاين ذلؽ

  .(1)لقس يف الدكقا مؿا يف أخرة إٓ إسؿاء : طباس

ـْ َأيِب  ،(1، رؿؿ )شكسختف ظـ إظؿرواه وـقع يف  صحق : (1) َْظَؿِش، َظ ْٕ ـْ ُشَؾقاَْمَن ا ـِ َظ ـِ اْب َطْبَقاَن، َظ

 بف. وهذا إشـاٌد صحقٌح، رجافف ثؼات. َظبَّاسٍ 

 ـ وـقع، ظـ إظؿش بف.ظ (8، و3رؿؿ ) افزهدهـاد يف أخرجف و

وأبق كعقؿ  ، (261) ،[25: افبؼرة] تػسرهابـ أيب حاتؿ يف ، و[25 تػسر ]افبؼرة: ابـ جرير يفأخرجف و

 مـ ضرق ظـ إظؿش بف. (332رؿؿ ) افبعث وافـشقر(، وافبقفؼل يف 124رؿؿ ) صػة اجلـةيف 

ا »وفػظف ظـدهؿ مجقًعا:  ، ِن ٌْ ـاِة َ ْ ُْ َلْقَا ِِف اْْلَ ْكَقا إَِلا اأْلَْسَء  «ا ِِف الدُّ



   

ففؽذا إسؿاء  :ومل يؿـعفؿ طدم الـظقر يف الدكقا مـ ففؿ ما أخبروا بف مـ ذلؽ

بؾ قام  ،فاوالصػات مل يؿـعفؿ اكتػاء كظقرها يف الدكقا ومثالفا مـ ففؿ حؼائؼفا ومعاكق

وهذا هق الؿثؾ إطىل الذي  ،واكتػاء التؿثقؾ والتشبقف طـفا ،بؼؾقهبؿ معرفة حؼائؼفا

 أثبتف سبحاكف لـػسف يف ثَلثة مقاضع مـ الؼرآن: 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ققلف  :أحدٖا 

 .[65:افـحؾ] ﴾ ں

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿ :ققلف :ايجاْٞ

  .[95:الروم] ﴾   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

]افشقرى:  ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ققلف تعاىل  :ايجايح 

 ها[11

 بٝإ طسٜك١ اجل١ُٝٗ يف األمسا٤ ٚايصفات.

(، وهق أول مـ شفر الؼقل ه128مـسقبقن إىل جفؿ بـ صػقان )ت :الجفؿقة

 بـػل الصػات: فـسبت الػرقة إلقف.

 فر الؼقلأضأول مـ  ، وهقوقد أخذ الجفؿ صريؼتف مـ شقخف الجعد بـ درهؿ

 بـػل صػات اهلل طز وجؾ.

أخذ مؼالتف مـ بقان بـ سؿعان، وبقان أخذها مـ  بـ درهؿ : إن الجعدويؼال

صالقت ابـ أخت لبقد بـ إطصؿ، وصالقت أخذها مـ خالف لبقد بـ إطصؿ 

 .القفقدي الساحر الذي سحر الـبل 



 

    

ًَل لبـل أمقة طىل بـ طبد اهلل الؼسري، وكان طام وقد قتؾ الجعَد بـ درهؿ خالدُ 

 .(1)الؽقفة، وضحك بف يف يقم إضحك

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:12/350)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ُف َيَتَؽؾَُّؿ َأْو َيُؼقُل َأْو ُيِحبُّ َأْو ُيْبِغُض  َوَأْكَؽُروا َسائِر  ،َفَلْكَؽَرْت الَجْفِؿقَّة َأْن َيُؽقَن الؾَّ

تِل ُسُؾ  ِصَػاتِِف الَّ تِل ِهَل َكََلمُ  ،َجاَءْت بَِفا الرُّ َساَلِة الَّ اهلل  َفَلْكَؽُروا َبْعَض َحِؼقَؼِة الرِّ

ـْ ِصَػاِت الؾَِّف.
َساَلِة مِ  َوَأْكَؽُروا َبْعَض َما فِل الرِّ

ـْ َأْضَفَر َذلَِؽ فِل اإِلْسََلِم  ُل َم فِل ُأَمٍؿ  َوإِْن َكاَن َذلَِؽ َمْقُجقًدا َقْبَؾ اإِلْسََلمِ  -َوَأوَّ

ـِ َصْػَقانَ  -ُأْخَرى  ـُ ِدْرَهٍؿ َشْقُخ الَجْفِؿ ْب انَ  ،الَجْعُد ْب ـْ َأْهِؾ َحرَّ
 ،َوَكاَن َطَؾك َما قِقَؾ مِ

ُة الَػََلِسَػةِ  ـْ الَػْؾَسَػِة  ،َوَكاَن فِقِفْؿ َأئِؿَّ
ا َتَعؾََّؿ مِ َؿ َأُبق َكْصٍر الَػاَرابِلُّ َكثِقًرا مِؿَّ َومِـُْفْؿ َتَعؾَّ

ـُ ُيقُسَػ الَبْغَداِديُّ  ـُ َطْبدِ  ،َطَؾك َما َذَكَرُه َطْبُد الؾَّطِقِػ ْب ك بِاْلَجْعِد َخالُِد ْب اهلل  َفَضحَّ

َر وافتقاريخ، وأما مـ حقث إشاكقد ؾؾفا إشـادان ٓ يثبتان: (1)  اصتفرت هذه افؼصة يف افسِّ

افرد ظذ (، وافدارمل يف 1/64) افتاريخ(، و3) خؾؼ أؾعال افعبادما رواه افبخاري يف  أحدِىا:

(، 1695) افسـة(، واخلالل يف 118)ص درييسافرد ظذ ا(، و182، 17)ص اجلفؿقة

 افؽزى(، وافبقفؼل يف 512(، وافالفؽائل )2572( )694) افؼيعةوأجري يف 

(، ـؾفؿ مـ 12/425) افتاريخ(، واخلطقب يف 563) إشامء وافصػات(، ويف 15/25-256)

بـ أيب حبقب، ظـ أبقف، ظـ جده،  ضريؼ: افؼاشؿ بـ حمؿد ادعؿري، ظـ ظبدافرمحـ بـ حمؿد بـ حبقب

ؿال: صفدت خافد بـ ظبداهلل افؼْسي...، ؾذـر افؼصة. وهذا إشـاد ضعقػ: ؾننَّ ظبدافرمحـ جمفقل ٓ 

، وجده حبقب بـ أيب حبقب هق ادقزانيعرف، وـذفؽ أبقه حمؿد بـ حبقب جمفقل أيًضا ـام يف 

 اجلرمل افبكي، ؾقف فغ. 

( ط/افقضـ، ظـ ظقسك بـ أيب ظؿران 335) افعؾق فؾعع افعظقؿتؿ ـام يف أخرجف ابـ أيب حا الجاٌ٘:

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 

  ء، يْسق إحاديث. وؿال افـسائل: فقس بثؼة. وضعػف آخرون.ؾقف: فقس بق

 



   

ـَ  ـَ  ،الَؼْسِريُّ بَِقاِسِط َطَؾك َطْفِد ُطَؾَؿاِء التَّابِِعق ـْ ُطَؾَؿاِء الُؿْسؾِِؿق
َوُهْؿ َبَؼاَيا  ،َوَغْقِرِهْؿ مِ

ـَ فِل َوْقتِفِ  ـَ َحِؿُدوُه َطَؾك َما َفَعَؾ التَّابِِعق ِذي ـِ الَبْصِريِّ َوَغقِْرِه الَّ َوَشَؽُروا  ،: مِْثُؾ الَحَس

ُف  ،َذلَِؽ  ـِ ِدْرَهٍؿ: إكَّ قا َتَؼبََّؾ الؾَُّف َضَحاَياُكْؿ: َفنِكِّل ُمَضحٍّ بِاْلَجْعِد ْب َفا الـَّاُس َضحُّ َفَؼاَل: َأيُّ

َف َلْؿ َيتَِّخْذ إبْ  ْؿ ُمقَسك َتْؽؾِقًؿا َزَطَؿ َأنَّ الؾَّ ا َيُؼقُل  -َراِهقَؿ َخؾِقًَل َوَلْؿ ُيَؽؾِّ ُف َطؿَّ َتَعاَلك الؾَّ

ا َكبِقًرا   هَفَذَبَحُف.ا َزَل ُثؿَّ كَ  -الَجْعُد ُطُؾقًّ

َٔٝ  ٔقاه   (:20/302)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ا الَجْفِؿقَّة ـِ َطبِْد َفنِكََّؿا َحَدُثقا فِل َأَواِخِر َطْصِر ا ،َوَأمَّ ـَ َبْعَد َمْقِت ُطَؿَر ْب لتَّابِِعق

ُف َأْكَذَر بِِفؿْ  ،الَعِزيزِ  ـِ َطبِْد  ،َوَقْد ُرِوَي َأكَّ َوَكاَن ُضُفقُر َجْفٍؿ بُِخَراَساَن فِل ِخََلَفِة ِهَشاِم ْب

ـَ ِدْرَهٍؿ َقبَْؾ َذلَِؽ َضحَّ  ،الَؿؾِِؽ  ـُ َطْبدِ َوَقْد َقَتَؾ الُؿْسؾُِؿقَن َشْقَخُفْؿ الَجْعَد ْب  ك بِِف َخالُِد ْب

ـِ  ،الَؼْسِريُّ اهلل  قا َتَؼبََّؾ الؾَُّف َضَحاَياُكْؿ َفنِكِّل ُمَضحٍّ بِاْلَجْعِد ْب َفا الـَّاُس َضحُّ َوَقاَل: َيا َأيُّ

َف َلْؿ َيتَِّخْذ إْبَراِهقَؿ َخؾِقًَل  ُف َزَطَؿ َأنَّ الؾَّ ْؿ ُمقَسك َتْؽؾِقؿً  ،ِدْرَهٍؿ إكَّ ا َوَلْؿ ُيَؽؾِّ ُف َطؿَّ ا َتَعاَلك الؾَّ

ا َكبِقًرا ُثؿَّ َكَزَل َفَذَبَحُف.  ـُ ِدْرَهٍؿ ُطُؾقًّ  َيُؼقُل الَجْعُد ْب

ـَ َفَشَؽُروا َذلَِؽ. ـْ التَّابِِعق
ـَ البَْصِريَّ َوَأْمَثاَلُف مِ  هاَوَقْد ُرِوَي َأنَّ َذلَِؽ َبَؾَغ الَحَس

 :(1/277) “بٗاُ تمبٗظ اجلّىٗٛ”َكَىا ِف٘  ٔقاه 

فلما الجعد بـ درهؿ فضحك بف خالد بـ طبداهلل الؼسري طىل رؤوس الخَلئؼ، 

 وذلؽ سـة كقػ وطشريـ ومائة. ،ومالف يقمئذ كؽقر

خراسان كصر  الؿؾؽ إىل والقف طىل فؽتب هشام بـ طبد ،وأما الجفؿ وكان بؿرو 

كظارة وكان طىل مرو فضرب طـؼف بقـ  ،فؽتب إىل سؾؿ بـ أحقز ،بـ سقار يلمره بؼتؾف

 هاأهؾ العؾؿ، وهؿ يحؿدون ذلؽ.



 

    

 (: 13/147) البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ يف ابَ كجري  اإلواً قاه

ـِ َسْؿَعانَ  ـْ َبَقاِن ْب َر َوَغْقُرُه: َوَقْد َأَخَذ بِْدَطَتُف َط
ـُ َطَساكِ ـْ  ،َقاَل اْب َوَأَخَذَها َبَقاٌن َط

ـِ َأْطَصَؿ َوَزْوِج ابْ  ـِ ُأْخِت َلبِقِد ْب اِحِر َلَعـَفُ َصاُلقِت اْب ـِ َأْطَصَؿ السَّ ـْ َلبِقِد ْب اهلل،  ـَتِِف، َط

. َوَقْد َأَقاَم بَِبْؾَخ َوَكاَن  قَؾ: التِّْرمِِذيُّ
. َوقِ ـُ َصْػَقاَن اْلَخَزِريُّ ـِ اْلَجْعِد اْلَجْفُؿ ْب َوَأَخَذ َط

ـِ ُسَؾْقَؿاَن فِل َمْسِجِدهِ  َحتَّك ُكِػَل إَِلك تِْرمَِذ، ُثؿَّ ُقتَِؾ َوَيَتـَاَضَراِن،  ُيَصؾِّل َمَع ُمَؼاتِِؾ ْب

ـُ َأْحَقَز  ُبَفا َسْؾُؿ ْب
ـَ ، اْلَجْفُؿ بَِلْصَبَفاَن َوقِقَؾ: بَِؿْرَو. َقَتَؾُف َكائِ ـِ اْلُؿْسؾِِؿق َوَجَزاُه َط

ـْ  ـُ َأبِل ُدَؤاٍد، َط ـِ اْلَجْفِؿ َوَأَخَذ َأْحَؿُد ْب  .بِْشرٍ  َخْقًرا، َوَأَخَذ بِْشُر اْلَؿِريِسلُّ َط

ا اْلَجْعُد َلَعـَفُ  َبُف َبـُق اهلل،  َوَأمَّ ُف َأَقاَم بِِدَمْشَؼ َحتَّك َأْضَفَر اْلَؼْقَل بَِخْؾِؼ اْلُؼْرآِن، َفَتَطؾَّ َفنِكَّ

ـَ اْلُؽقَفةَ  ـُ َصْػَقانَ  ،ُأَمقََّة َفَفَرَب مِـُْفْؿ، َفَسَؽ َد َهَذا اْلَؼقْ  ،فِْؾَؼْقِف بَِفا اْلَجْفُؿ ْب َل، َفَتَؼؾَّ

ـُ َطْبدِ اهلل،  َلَعـَُفَؿا َْضَحك بِاْلُؽقَفةِ اهلل  ُثؿَّ َقَتَؾُف َخالُِد ْب ْٕ َوَذلَِؽ َأنَّ  ،اْلَؼْسِريُّ َيْقَم ِطقِد ا

 .َخالًِدا َخَطَب الـَّاَس 

قا َتَؼبََّؾ الؾَُّف َضَحاَياُكْؿ، َفنِكِّل مُ  َفا الـَّاُس، َضحُّ َضحٍّ َفَؼاَل فِل ُخْطبَتِِف تِْؾَؽ: َأيُّ

ْؿ ُمقَسك َتْؽؾِقؿً  َف َلْؿ َيتَِّخْذ إِْبَراِهقَؿ َخؾِقًَل، َوَلْؿ ُيَؽؾِّ ُف َزَطَؿ َأنَّ الؾَّ ـِ ِدْرَهٍؿ إِكَّ ا، بِاْلَجْعِد ْب

ا َكبِقًرا. ُثؿَّ َكَزَل َفَذَبَحُف فِل َأْصِؾ اْلِؿـَْبِر بَِقِدِه، َأثَ  ا َيُؼقُل اْلَجْعُد ُطُؾقًّ ُف َطؿَّ ُف َتَعاَلك الؾَّ اَبُف الؾَّ

ـِ َطْبِد اْلَؿؾِِؽ  اِم ِهَشاِم ْب َوَقْد َكاَن ِهَشاٌم َصَؾَبُف بِِدَمْشَؼ  ،َتَعاَلك َوَتَؼبََّؾ مِـُْف، َوَذلَِؽ فِل َأيَّ

ـِ َطْبدِ  ُف َهَرَب َبْعَد َذلَِؽ، َفَؽَتَب إَِلك َكائِبِِف َخالِِد ْب ـَ َأْضَفَر َما َأْضَفَر، ُثؿَّ إِكَّ  ريِّ َؼْس الْ اهلل  ِحق

 َأْن َيْؼُتَؾُف، َفَؼَتَؾُف َكَؿا َذَكْرَكا. 

َتُف َمَع َخالٍِد اْلُبَخاِريُّ فِل ـُ َأبِل َحاتٍِؿ َوَغْقُر َواِحٍد  َأْفَعاِل اْلِعَبادِ  َوَقْد َرَوى قِصَّ َواْب

ـِ َأبِل َطاِصٍؿ، َوَطْبدِ  ، َواْب َبَراكِلِّ ـَِّة َكالطَّ ـْ َصـََّػ فِل السُّ ـُ اهلل  مِؿَّ ـِ َأْحَؿَد َوَذَكَرُه اْب ْب

ُف َكاَن ُكؾََّؿا َراَح إَِلك  التَّاِريِخ. َطَساكَِر فِل ـِ ُمـَبٍِّف َوَأكَّ ُد إَِلك َوْهِب ْب ُف َكاَن َيَتَردَّ َوَذَكَر َأكَّ

ـْ ِصَػاِت  َوْهٍب  ، َفَؼاَل  َطزَّ اهلل،  َيْغَتِسُؾ َوَيُؼقُل: َأْجَؿُع لِْؾَعْؼِؾ. َوَكاَن َيْسَلُل َوْهًبا َط َوَجؾَّ



   

، َلْق َلْؿ ُيْخبِْرَكا ـَ ـَ اْلَفالِؽِق
َُضـَُّؽ مِ َٕ  َلُف َوْهٌب َيْقًما: َوْيَؾَؽ َيا َجْعُد َأْقِصِر اْلَؿْسَلَلَة، إِكِّل 

َيْؾَبِث اْلَجْعُد َأْن الؾَُّف فِل كَِتابِِف َأنَّ َلُف َيًدا َما ُقْؾـَا َذلَِؽ، َوَأنَّ َلُف َطْقـًا َما ُقْؾـَا َذلَِؽ. ُثؿَّ َلْؿ 

 ه.ا(1)ُصؾَِب، ُثؿَّ ُقتَِؾ 

والجفؿقة يـػقن صػات اهلل طز وجؾ، ويدطقن أن إسؿاء تطؾؼ طىل اهلل طز  

 وجؾ إصَلقا مجازًيا، وٓ حؼقؼة لؿعاكقفا.

 (:151)ص جالٞ العٍٗني يف قاه اآللٕض٘ 

 ،هبف الباصؾوحؽك بعضفؿ أن جفؿ بـ صػقان الترمذي كان يدطق الـاس إىل مذ

وكان جؾس  ،وكذا يف سائر الصػات ،ٓ قدرة لف قادر ،وهق أن اهلل تعاىل طامل ٓ طؾؿ لف

 ،فجاء أطرابل ووقػ حتك سؿع مؼالتف ،وحقلف أققام كثقرة ،يدطق الـاس لؿذهبف ايقمً 

 فلرشده اهلل تعاىل إىل بطَلن هذا الؿذهب فلكشل يؼقل:

 

تت فلفكيتتاٌفف كًف ًتتف فاكرتتاىف  ففكف ه و
ف

فمليبف  لف للو ف للف ه فر لفكيافف
ففهلتت فففذف ستتيف هتت ىففيبُفو تتلفٌ تت

ف
فرصت  يعو ف الف   ف صت وقف تالف تفف

ف فرالتتيو ف تتالفرالتت  تت ف تتالفُ تت ي ففُ ي و
ف

فوطييو ف الفوطت ف بت وقف تالف ترفف
ف فف  ئت ىفف  االيكف كفللف ت لف ت ف هت ٌف

ف
ف  للَعفقمتا فحتاف طت ف تالف طتافف

ف ف تتالف هتت ففم تتي ف تتالفم تت ف تتي
ف

فرصتليتت ف تتالفعتتللفث ويتت فقو تتعفف
ف فح تتي ف تتالفح تت فمفف تتالفمرتت ف

فف
فرب وع  فملصلففمب جله فمض هافف

(، 13/173(، )12/553(، )697، 15/66(، )357، 238، 8/142) جمؿقع افػتاوىواكظر  (1)

افصقاظؼ (، 1/186) يرشح افسـة فؾبغق(، -2/487) بقان تؾبقس اجلفؿقة(، 5/25)

 رشح افطحاوية(، 217، 13/148( )12/724) افبداية وافـفاية(، 3/1571) ادرشؾة

 .(7/75ٓبـ إثر ) افؽامؾ(، 2/794)



 

    

ف تتلقسف تتالف تتلسف تتلهف تتالف تتلن
فف

ف بتت ف تتالف تترفصتتر ف تتالفصتترافف
ف ف لتتتلح فرتتتاقلف قفهجتتت مفم تتتبر

فف
فبرشتمه  ف يت لَعفقطف ت ف محت فقوتفف

ف ففرننتتتكفصتتتيط كف ع تتتتفأللتتتر
ف

فرصتت ه فُ تت ف ايتت ففىلف تت افف
ف  ،ورجع كثقر مـ الـاس ببركة أبقاتف ،للفؿف اهلل طز وجؾ حؼقؼة مذهب أهؾ السـةف

 اكتفك. -وكان طبداهلل بـ الؿبارك يؼقل: إن اهلل تعاىل بعث إطرابل رمحة ٕولئؽ 

 (:2/206) اجتىاع اجلٕٗش اإلضالوَٗٛكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

َماُم َأْحَؿُد  ـَ َكاَن َجفْ : َقاَل اإْلِ
ٌؿ َوِشقَعُتُف َكَذلَِؽ َدَطُقا الـَّاَس إَِلك اْلُؿَتَشابِِف مِ

َوَكاَن فِقَؿا َبَؾَغـَا َأنَّ اْلَجْفَؿ  ،اْلُؼْرآِن َواْلَحِديِث، َفَضؾُّقا َوَأَضؾُّقا بَِؽََلمِِفْؿ َبَشًرا َكثِقًرا

ـْ َأْهِؾ ُخَراَسانَ اهلل  َطُدوُّ 
َوَشرٍّ َوَكََلٍم، َوَكاَن َأْكثَُر  َوَكاَن َصاِحَب ُخُصقَماٍت  ،َكاَن مِ

ارِ  ،َتَعاَلكاهلل  َكََلمِِف فِل ـَ اْلُؽػَّ
َؿـِقَّةُ  ،َفَؾِؼَل ُأَكاًسا مِ َفَعَرُفقا اْلَجْفَؿ َفَؼاُلقا  .ُيَؼاُل َلُفُؿ: السُّ

ُتـَا َطَؾْقَؽ  ُتَؽ َطَؾْقـَاَوإِْن َضَفرَ  ،َدَخْؾَت فِل ِديـِـَا :َلُف: ُكَؽؾُِّؿَؽ َفنِْن َضَفَرْت ُحجَّ  :ْت ُحجَّ

َوَكاَن فِقَؿا َكؾَُّؿقا َجْفًؿا َقاُلقا: َأَلْسَت َتْزُطُؿ َأنَّ َلَؽ إَِلًفا؟ َقاَل اْلَجْفُؿ:  ،َدَخْؾـَا فِل ِديـَِؽ 

َٓ  .َكَعؿْ  . َقاُلقا: َفَفْؾ َسِؿْعَت َكََلَمُف؟ َقاَل:  َٓ . َقاُلقا َلُف: َفَفْؾ َرَأْت َطْقـَُؽ إَِلَفَؽ؟ َقاَل: 

. َقاُلقا:  َٓ ا؟ َقاَل:  . َقاُلقا: َفَفْؾ َوَجْدَت َلُف ِحسًّ َٓ َقاُلقا: َفَفْؾ َشَؿْؿَت َلُف َرائَِحًة؟ َقاَل: 

ُف إَِلٌف؟ . َقاُلقا: َفَؿا ُيْدِريَؽ َأكَّ َٓ ا؟ َقاَل:   .َفَفْؾ َوَجْدَت َلُف مَِجسًّ

ـْ َيْعُبدُ  ـَ َيْقًما َقاَل: َفَتَحقََّر اْلَجْفُؿ َفَؾْؿ َيْدِر َم ـْ ِجـِْس  ،َأْرَبِعق
ًة مِ ُف اْسَتْدَرَك ُحجَّ ُثؿَّ َأكَّ

ُف َتَعاَلك  ُحَجِج َزَكاِدَقِة الـََّصاَرى )َلَعـَُفُؿ الؾَُّف( َوَذلَِؽ َأنَّ َزَكاِدَقَة الـََّصاَرى َلَعـَُفُؿ الؾَّ

وَح الَِّذي فِل ِطقَسك  ـِ َمْرَيَؿ ُروُح اَيْزُطُؿقَن َأنَّ الرُّ ـْ َذاِت الؾَّفِ  اهلل ْب
َفنَِذا َأَراَد َأْن  :مِ

َؿ َطَؾك لَِساكِفِ  ا َيَشاءُ  ،َفَقْلُمُر بَِؿا َيَشاءُ  :ُيْحِدَث َأْمًرا َدَخَؾ فِل َبْعِض َخْؾِؼِف َفَتَؽؾَّ  ،َوَيـَْفك َطؿَّ

َْبَصارِ َوُهَق رُ  ْٕ ـِ ا  .وٌح َغائٌِب َط



   

ًة مِثَْؾ َهِذِه ا ةِ َفاْسَتْدَرَك اْلَجْفُؿ َحجَّ : َأَلْسَت َتْزُطُؿ َأنَّ فِقَؽ  :ْلِحجَّ َؿـِلِّ َفَؼاَل لِؾسُّ

 َٓ َقاَل َفَفْؾ َسِؿْعَت َكََلَمُف؟ َقاَل:  ،ُروًحا؟ َقاَل: َكَعْؿ. َقاَل: َفَفْؾ َرَأْيَت ُروَحَؽ؟ َقاَل: 

. َقاَل: َفَؽَذلَِؽ  َٓ ا؟ َقاَل:  ا َأْو ِحسًّ . َقاَل: َفَفْؾ َوَجْدَت َلُف مَِجسًّ َٓ ُيَرى َلُف َوْجفٌ َٓ ُف   ،الؾَّ

ٌت  َٓ ُيْسَؿُع َلُف َصقَّ َٓ ُيُشؿُّ َلُف َرائَِحةٌ  ،َو َْبَصارِ  ،َو ْٕ ـِ ا َٓ َيُؽقُن فِل َمَؽاٍن  ،َوُهَق َغائٌِب َط َو

ـَ اْلُؿَتَشابِِف َقْقَلُف َتَعاَلك: 
 ٿ ٺ﴿ُدوَن َمَؽاٍن، َوَوَجَد َثََلَث آَياٍت فِل اْلُؼْرآِن مِ

 ٿ﴿ ،[3]إكعام:  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ [11قرى: ]افش ﴾ ٿ

َياِت [ 153]إكعام:  ﴾ ٹ ٹ ْٔ ِء ا َٓ َل  ،َفبَـَك َأْصَؾ َكََلمِِف َطَؾك َهُم َوَتَلوَّ

َب َأَحاِديَث الـَّبِلِّ  َف َتَعاَلك  اْلُؼْرآَن َطَؾك َغْقِر َتْلِويؾِِف، َوَكذَّ ـْ َوَصَػ الؾَّ َفَزَطَؿ َأنَّ َم

ـِ الـَّبِلِّ بَِشْلٍء مِؿَّ  ـَ  ا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف فِل كَِتاٍب َأْو َحِديٍث َط
َكاَن َكافًِرا َأْو َكاَن مِ

 اْلُؿَشبَِّفِة. 

ـِ ُطَبْقدٍ  ـْ َأْصَحاِب َطْؿِرو ْب
َوَأْصَحاِب  ،َفَلَضؾَّ َبَشًرا َكثِقًرا َوَتبَِعُف َطَؾك َقْقلِِف ِرَجاٌل مِ

ـَ اْلَجفْ  ،ُفََلنٍ  ـْ َققْ  ،ِؿقَّةِ َوَوَضَع ِدي  ٿ ٺ﴿لِِف َتَعاَلك: َفنَِذا َسَلَلُفُؿ الـَّاُس َط

َْشَقاءِ  [11]افشقرى:  ﴾ ٿ ٿ ْٕ ـَ ا
َوُهَق  ،َما َتْػِسقُرُه؟ َيُؼقُلقَن: َلقَْس َكِؿْثؾِِف َشْلٌء مِ

ابَِعِة َكَؿا ُهَق َطَؾك اْلَعْرشِ  َْرِض السَّ ْٕ َٓ  ،َيْخُؾق مِـُْف َمَؽانٌ  َٓ  ،َتْحَت ا  ُهَق فِل َمَؽاٍن ُدوَن َو

َٓ ُيَؽؾِّؿُ  ،َمَؽانٍ  ُؿ َو َٓ َيَتَؽؾَّ ْكَقا ،َو َٓ فِل الدُّ َٓ َيـُْظُر إَِلْقِف َأَحٌد  ِخَرةِ  ،َو ْٔ َٓ فِل ا َٓ  ،َو َو

َٓ ُيْعَؼُؾ  َٓ ُيْعَرُف بِِصَػٍة، َو َٓ ُمـَْتًفك ،ُيَقَصُػ، َو َٓ َلُف َغاَيٌة َو َٓ ُيْدَرُك بَِعؼْ  ،َو َوُهَق  ،ؾٍ َو

فُ  فُ  ،َوْجٌف ُكؾُّ فُ  ،َوُهَق ِطْؾٌؿ ُكؾُّ فُ  ،َوُهَق َسْؿٌع ُكؾُّ فُ  ،َوُهَق َبَصٌر ُكؾُّ فُ  ،َوُهَق ُكقٌر ُكؾُّ  ،َوُهَق ُقْدَرٌة ُكؾُّ

ـِ  ـِ ُمْخَتؾَِػْق َٓ َمْعُؼقلٍ  ،َٓ ُيقَصُػ بَِقْصَػْق كَُّف َوُكؾُّ َما َيْخُطُر بَِؼْؾبَِؽ أَ  ،َوَلْقَس بَِؿْعُؾقٍم َو

ـْ َتْعُبُدوَن؟  :َفُفَق َطَؾك ِخََلفِفِ  ،َشْلٌء َتْعِرُففُ   َفُؼْؾـَا َلُفْؿ َفَؿ



 

    

 َٓ ُر َأْمَر َهَذا اْلَخْؾِؼ َمْجُفقٌل  ُر َأْمَر َهَذا اْلَخْؾِؼ. ُقْؾـَا: َفالَِّذي ُيَدبِّ ـْ ُيَدبِّ َقاُلقا: َكْعُبُد َم

ٍف؟ َقاُلقا: َكَعْؿ. ُقْؾـَا:  َٓ ُتْثبُِتقَن َشقًْئا إِكََّؿا َتْدَفُعقَن ُيْعَرُف بَِصػِّ َقْد َطَرَف اْلُؿْسؾُِؿقَن َأكَُّؽْؿ 

ـْ َأْكُػِسُؽؿُ  ـَْعَة بَِؿا ُتْظِفُرونَ  َط  .الشُّ

َنَّ 
ِ
َٓ َيَتَؽؾَُّؿ ٕ ِذي َكؾََّؿ ُمقَسك؟ َقاُلقا: َلْؿ ُيَؽؾِّْؿ َو ُر ُهَق الَّ ُثؿَّ ُقْؾـَا َلُفْؿ: َهَذا الَِّذي ُيَدبِّ

ـِ  َّٓ بَِجاِرَحٍة َواْلَجَقاِرُح َمـِْػقٌَّة َط َٓ َيُؽقُن إِ ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك، َفنَِذا َسِؿَع اهلل  اْلَؽََلَم 

ِف ُسْبَحاَكُف َوَلْؿ َيْعَؾْؿ َأنَّ َكََلَمُفْؿ  ـْ َأَشدِّ الـَّاِس َتْعظِقًؿا لِؾَّ
َـّ َأكَُّفْؿ مِ إِكََّؿا اْلَجاِهُؾ َقْقَلُفْؿ َض

ـْ َخطِّ َطْبدِ اهلل،  قُد إَِلك َضََلَلٍة َوُكْػٍر َفَؾَعـَُفؿُ َيعُ 
ُل: َكَتبُْت َهَذا اْلؽَِتاَب مِ اهلل  َقاَل اْلَخَلَّ

ـْ َخطِّ َأبِقِف.اهلل  دُ َوَكَتَبُف َطبْ 
 هامِ

 :ٜك١ املعتصي١ يف األمسا٤ ٚايصفاتبٝإ طس

بؾغت شلوها يف و ،الؿعتزلة فرقة كَلمقة ضفرت يف أول الؼرن الثاين الفجري

العصر العباسل إول: ويرجع اسؿفا إىل اطتزال إمامفا واصؾ بـ ططاء مجؾس 

بؾ هق يف  ،وٓ مممـا ،لؼقل واصؾ بلن مرتؽب الؽبقرة لقس كافرا :الحسـ البصري

وجؾس طؿرو بـ طبقد إىل  ،مـزلة بقـ الؿـزلتقـ، ولؿا اطتزل واصؾ مجؾس الحسـ

فؿ: معتزلة، أو معتزلقن. وهذه الػرقة تعتد بالعؼؾ، ققؾ ل :وتبعفؿا أكصارمها ،واصؾ

  .ـؼؾوتغؾق فقف، وتؼدمف طىل ال

ولفذه الػرقة مدرستان رئقسقتان: إحدامها بالبصرة، ومـ أشفر رجالفا: 

 بـ ططاء، وطؿرو بـ طبقد، وأبق الفذيؾ العَلف، وإبراهقؿ الـظام، والجاحظ.  واصؾ

بـ الؿعتؿر، وأبق مقسك الؿردار،  وإخرى ببغداد، ومـ أشفر رجالفا: بشر

 وثؿامة بـ أشرس، وأمحد بـ أبل دؤاد. 



   

الؿـزلة والتقحقد، والعدل، )ولؾؿعتزلة أصقل مخسة يدور طؾقفا مذهبفؿ وهل: 

. ولفؿ يف هذه (إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽروالقطد والقطقد، وبقـ الؿـزلتقـ، 

 .(1)ومجفقر الؿسؾؿقـ ،عةإصقل معان طـدهؿ خالػقا فقفا مقجب الشري

 (:521)ص شسح الطخأٖٛ يف  قاه ابَ أب٘ العص احلٍف٘

ـَ َطَطاٍء )ت  قَؾ: إِنَّ َواِصَؾ ْب
ِذي َوَضَع ُأُصقَل َمْذَهِب الُؿْعَتِزَلِة، 131َوقِ ( ُهَق الَّ

ـُ ُطَبْقٍد )ت ا َكا144َوَتاَبَعُف َطْؿُرو ْب ، َفَؾؿَّ ـِ البَْصِريِّ ِشقِد ( تِْؾِؿقُذ الَحَس ـُ َهاُروَن الرَّ َن َزَم

ـَ َمْذَهَبُفْؿ، َوَبـَك َمْذَهَبُفْؿ َطَؾك إُُصقِل الَخْؿَسِة،  ، َوَبقَّ ـِ َتاَبْق
َصـََّػ َلُفْؿ َأُبق الُفَذْيِؾ كِ

ـِ  ـَ الَؿـِْزَلَتْق ْقَها: الَعْدَل، َوالتَّْقِحقَد، َوإِْكَػاَذ الَقِطقِد، َواْلَؿـِْزَلَة َبْق تِل َسؿَّ َْمَر الَّ ْٕ ، َوا

ـِ الُؿـَْؽِر ! َوَلبَُّسقا فِقَفا الَحؼَّ بِاْلَباصِِؾ، إِْذ َشْلُن البَِدِع َهَذا،  بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفَل َط

 اْشتَِؿاُلَفا َطَؾك َحؼٍّ َوَباصٍِؾ.

َكَُّفْؿ َقاُسقا َأْفَعاَل 
ِ
ِطَباِدِه، َوَجَعُؾقا َما  َتَعاَلك َطَؾك َأْفَعالِ اهلل  َوُهْؿ ُمَشبَِّفُة إَْفَعاِل: ٕ

ـُ مِـُْف، َوَما َيْؼُبُح   َيْحُس
ـَ الِعَبادِ

ـُ مِ ـَ الِعَباِد َيْؼبُُح مِـْفُ  َيْحُس
! َوَقاُلقا: َيِجُب َطَؾْقِف َأْن مِ

َٓ َيُجقَز َلُف َأْن َيْػَعَؾ َكَذا، بُِؿْؼَتَضك َذلَِؽ الِؼَقاِس الَػاِسِد !! َفنِنَّ السَّ  ـْ َيْػَعَؾ َكَذا، َو
قَِّد مِ

ا  ،َبـِل آَدَم َلْق َرَأى َطبِقَدُه َتْزكِل بِنَِمائِفِ  ا ُمْسَتْحِسـًا لِْؾَؼبِقِح، َوإِمَّ ـْ َذلَِؽ َلُعدَّ إِمَّ
َٓ َيْؿـَُعُفْؿ مِ َو

ُم َطَؾك َطاِجًزا، َفَؽْقَػ َيِصحُّ قَِقاُس َأْفَعالِِف ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َطَؾك َأْفَعاِل ِطَباِدِه ؟! َواْلَؽََل 

 َهَذا الَؿْعـَك َمْبُسقٌط فِل َمْقِضِعِف.

ا  َٓ َيْؼِضل (الَعْدُل )َفَلمَّ رَّ َو َٓ َيْخُؾُؼ الشَّ َف  ، َفَسَتُروا َتْحَتُف َكْػَل الَؼَدِر، َوَقاُلقا: إِنَّ الؾَّ

ُبُفْؿ َطَؾْقِف َيُؽقُن َذلَِؽ َجْقًرا !! َوال َٓ َيُجقُر. بِِف، إِْذ َلْق َخَؾَؼُف ُثؿَّ ُيَعذِّ ُف َتَعاَلك َطاِدٌل  ؾَّ

 ادؾؾ وافـحؾ(،  37ص ) افتبصر يف أصقل افديـ(،  25-17) ص  افػرق بغ افػرق (1)

 (.49 -46ص)



 

    

َٓ ُيِريُدُه، َفُقِريُد  َف َتَعاَلك َيُؽقُن فِل ُمْؾؽِِف َما  َوَيْؾَزُمُفْؿ َطَؾك َهَذا إَْصِؾ الَػاِسِد َأنَّ الؾَّ

ـْ َذلَِؽ. ُف َط ِزُمُف َوْصُػُف بِاْلَعْجِز ! َتَعاَلك الؾَّ َٓ َٓ َيُؽقُن، َو ْلَء َو  الشَّ

ا  ُد  (لتَّْقِحقدُ ا)َوَأمَّ َفَسَتُروا َتْحتَُف الَؼْقَل بَِخْؾِؼ الُؼْرآِن، إِْذ َلْق َكاَن َغْقَر َمْخُؾقٍق َلِزَم َتَعدُّ

 الُؼَدَماِء !! َوَيْؾَزُمُفْؿ َطَؾك َهَذا الَؼْقِل الَػاِسِد َأنَّ ِطْؾَؿُف َوُقْدَرَتُف َوَسائَِر ِصَػاتِِف َمْخُؾقَقٌة، َأوِ 

 التَّـَاُقُض !.

ا وَ  َبُفْؿ  :، َفَؼاُلقا: إَِذا َأْوَطَد َبْعَض َطبِقِدِه َوِطقًدا(الَقِطقدُ )َأمَّ َٓ ُيَعذِّ َفََل َيُجقُز َأْن 

ـْ ُيِريُد،  َٓ َيْغِػُر لَِؿ ـْ َيَشاُء، َو َٓ ُيْخؾُِػ الِؿقَعاَد، َفََل َيْعُػق َطؿَّ ُف  َكَّ
ِ
َوُيْخؾَِػ َوِطقَدُه، ٕ

 ِطـَْدُهْؿ !!.

ا  ـِ ا)َوَأمَّ ـَ الَؿـِْزَلَتقْ ـِ اْرَتَؽَب َكبِقَرةً (لَؿـِْزَلُة َبْق ـَ اإِليَؿاِن  ، َفِعـَْدُهْؿ َأنَّ َم
َيْخُرُج مِ

 َٓ  َيْدُخُؾ فِل الُؽْػِر !!. َو

ا  ُفْؿ َقاُلقا: َطَؾْقـَا َأْن َكْلُمَر َغْقَرَكا بَِؿا ُأمِْرَكا بِِف،(إَْمُر بِاْلَؿْعُروِف )َوَأمَّ َوَأْن  ، َفُفَق َأكَّ

ُف َيُجقزُ  ـُقُه َأكَّ ـِ الُؿـَْؽِر، َوَضؿَّ  ُكْؾِزَمُف بَِؿا َيْؾَزُمـَا، َوَذلَِؽ ُهَق إَْمُر بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفُل َط

ِة بِاْلِؼَتالِ   هاإَِذا َجاُروا !!. الُخُروُج َطَؾك إَئِؿَّ

ات الؼديؿة والؼدم أخص وصػ ذاتف، ويـػقن الصػ ،: إن اهلل تعاىل قديؿويؼقلقن

ويـػقن أن  ،حل بذاتف ٓ بعؾؿ وقدرة وحقاة ،قادر بذاتف ،أصَل ويؼقلقن: هق طامل بذاتف

ق ومعان قائؿة بف: ٕكف لق شاركتف الصػات يف الؼدم الذي ه ،تؽقن صػات قديؿة

 .(1)أخص القصػ لشاركتف يف اإللفقة

 (.-1/43فؾشفرشتاين ) ادؾؾ وافـحؾواكظر  (1)



   

 :يف األمسا٤ ٚايصفات بٝإ طسٜك١ األغاعس٠

ـِ َأبِل بِْشٍر : يـسب هذا إشعرية ـِ إِْسَؿاِطْقَؾ ب ـِ َطؾِلِّ ب الؿذهب إىل أبل الَحَس

ـِ َأبِل ُبْرَدَة  ـِ َأمِقْر الَبْصَرِة بَِلَِل ب ـِ ُمْقَسك اب  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـِ إِْسَؿاِطقَْؾ ب ـِ َسالِِؿ ب إِْسَحاَق ب

 
ِ
ـِ َصاِحب َرُسْقل اهلل ـِ َقْقس بـ َح   اب  ب

ِ
، َأبِل ُمْقَسك َطْبِد اهلل ، الَقَؿاكِلُّ اٍر إَْشَعِريُّ ضَّ

. ولد سـة ستقـ ومئتقـ مـ الفجرة الـبقية، وتقيف يف طام   ه(324)الَبْصِريُّ

مذهب آطتزال  -زوج أمف-أخذ طـ أبل طظ الجبائل محؿد بـ طبد القهاب 

ا َبَرَع فِل َمْعِرَفِة آطتَزال، كِرهف َوتب َأ مِـُْف، َوَصعَوَلؿَّ  َتَعاَلك مِـُْف، َد لِؾـَّارَّ
ِ
ِس، فَتاَب إَِلك اهلل

 ُثؿَّ َأخذ ُيردُّ َطَؾك الُؿْعَتِزَلة، َويفتِؽ ِطَقاَرُهؿ. 

(، وكسج طىل مذهبف يف ه243سؾؽ صريؼة طبد اهلل بـ سعقد بـ كَلب )ت ثؿ

 الصػات.

فؿال إلقف مجاطة وطقلقا طىل رأيف وجادلقا فقف. واكتشر مذهب أبل الحسـ 

 الـاس طىل التزامف فاكتشر يف أمصار اإلسَلم.ومحؾقا  ،إشعري

 طؾؿاءوأشفر  طؼقدة إشاطرة يف الصػات: كػقفا إٓ سبعا يثبتقهنا بالعؼؾ.

 الباقَلين والجقيـل والرازي. :إشاطرة

الحسـ إشعري طـ هذا الؿذهب، وقال بؼقل أهؾ السـة  وقد رجع أبق

مقاالت  :تابقفوالجؿاطة يف مسائؾ أصقل الديـ، وأثبت ذلؽ يف ك

 .اإلبانة عن أصول الديانةواإلسالمني

َرَأْيُت َٕبِل الَحَسـ َأْرَبَعة تَقالِقػ فِل إُُصْقل يذكُر فِْقَفا  : ُقْؾُت:وقال الذهبل 

َػات، َوَقاَل فِْقَفا: َؾػ فِل الصِّ ُتَؿرُّ َكَؿا َجاءت. ُثؿَّ َقاَل: َوبَِذلَِؽ  قَقاطَد َمْذَهِب السَّ

ل.َأُققل َٓ ُتموَّ  ، َوبِِف َأديـ، َو



 

    

فؼال: فنن قال لـا قائؾ: قد أكؽرتؿ ققل  ،بؿذهبف اإلباكة قد صرح يف كتابفقلت: 

فعرفقكا ققلؽؿ الذي بف  :الؿعتزلة والؼدرية والجفؿقة والحرورية والرافعة والؿرجئة

 ودياكتؽؿ التل هبا تديـقن؟!.  ،تؼقلقن

ـا التل كديـ هبا: التؿسؽ بؽتاب اهلل ربـا طز ودياكت ،ققؾ لف: ققلـا الذي كؼقل بف 

وما روى طـ السادة الصحابة والتابعقـ وأئؿة الحديث ، وبسـة كبقـا محؿد  ،وجؾ

 -وبؿا كان يؼقل بف أبق طبد اهلل أمحد بـ محؿد بـ حـبؾ  ،وكحـ بذلؽ معتصؿقن

ٕكف  :لػقنقائؾقن ولؿا خالػ ققلف مخا -ورفع درجتف وأجزل مثقبتف  ،كضر اهلل وجفف

وأوضح بف  ،ودفع بف الضَلل ،اإلمام الػاضؾ والرئقس الؽامؾ الذي أبان اهلل بف الحؼ

وشؽ الشاكقـ فرمحة اهلل طؾقف مـ  ،وزيع الزائغقـ ،وقؿع بف بدع الؿبتدطقـ ،الؿـفاج

  .وكبقر مػفؿ ،وجؾقؾ معظؿ ،إمام مؼدم

وما  ،ا جاءوا بف مـ طـد اهللوبؿ ،ومجؾة ققلـا: أكا كؼر باهلل ومَلئؽتف وكتبف ورسؾف 

وأن اهلل طز وجؾ إلف واحد ٓ إلف  ،ٓ كرد مـ ذلؽ شقئا  رواه الثؼات طـ رسقل اهلل

أرسؾف  ،وأن محؿدا طبده ورسقلف ،مل يتخذ صاحبة وٓ ولدا ،إٓ هق فرد صؿد

وأن اهلل  ،وأن الساطة آتقة ٓ ريب فقفا ،وأن الجـة والـار حؼ، وديـ الحؼ ،بالفدى

 .عث مـ يف الؼبقريب

وبالؿعـك الذي أراده  ،وأن اهلل تعاىل استقى طىل العرش طىل القجف الذي قالف 

ٓ يحؿؾف  ،استقاء مـزها طـ الؿؿاسة وآستؼرار والتؿؽـ والحؾقل وآكتؼال

وهق فقق  ،ومؼفقرون يف قبضتف ،بؾ العرش ومحؾتف محؿقلقن بؾطػ قدرتف ،العرش

بؾ  ،فقققة ٓ تزيده قربا إىل العرش والسؿاء ،م الثرىالعرش وفقق كؾ شلء إىل تخق

وهق مع ذلؽ  ،كؿا أكف رفقع الدرجات طـ الثرى ،هق رفقع الدرجات طـ العرش



   

وهق طىل كؾ شلء  ،وهق أقرب إىل العبد مـ حبؾ القريد ،قريب مـ كؾ مقجقد

 شفقد.

 ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿سبحاكف وجفا بَل كقػ كؿا قال:  وأن لف 

 [57ص:]مـ  ﴾ې ۉ ۉ ﴿يديـ بَل كقػ كؿا قال سبحاكف:  اكفوأن لف سبح

طقـقـ بَل كقػ كؿا قال سبحاكف: وأن لف سبحاكف  ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿وكؿا قال: 

وأن هلل طؾؿا كؿا قال:  ن ضآ،وأن مـ زطؿ أن أسؿاء اهلل غقره كا ،﴾ڑ ژ﴿

  .﴾خت حت جت يب ىب مب خب حب جب﴿وكؿا قال:  ﴾ ڳ ڳ ڳ﴿

 ذلؽ كؿا كػتف الؿعتزلة والجفؿقة والخقارج. لوٓ كـػ ،وكثبت هلل السؿع والبصر 

. ها﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وكثبت أن هلل ققة كؿا قال:  

 .واكظر بؼقة كَلمف 
ومـ العجقب أن الذيـ اتبعقه يف أققالف الؼديؿة مل يزالقا مصريـ طىل هذه إققال 

إققال طـفا. وطىل ذلؽ فلققال إشعرية لقست هل  حتك بعد رجقع إمامفؿ 

 ، وإكؿا هؿ يف الحؼقؼة )كَلبقة(.التل ُيـسب إلقفا أبق الحسـ إشعري 

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:

فإفيحفُ تتتتي ف تتتتل افمقلتتتت ق
 

فرصتفرسق فمكتتتذقلَعفقلستتت  فمق تتت 
ف

 

 وققل أخر: 

 يحفمايتتتتتتلف تتتتتت سرفُتتتتتتالق

 

فرصفمقلتتتت قتإفقلستتتت  فمق تتتت 
 



 

    

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:12/32)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ـْ الصػاتقة َفاَرُققا ُأوَلئَِؽ اْلُؿْبَتِدَطَة 
ِء َأْهُؾ اْلَؽََلِم اْلِؼقَاِسلِّ مِ َٓ َؾَة َوَهُم اْلُؿَعطِّ

ـْ ُأُمقِرِهؿْ 
ابَِئَة فِل َكثِقٍر مِ تِل َقْد ُيْسَتَدلُّ بِاْلِؼَقاِس اْلَعْؼؾِلِّ َطَؾْقَفا  ،الصَّ َػاِت الَّ َوَأْثَبُتقا الصِّ

ْبعِ  َػاِت السَّ ْؿُع َواْلَبَصُر َوالْ  ،َكالصِّ َراَدُة َوالسَّ
 َؽََلُم.َوِهَل: اْلَحَقاُة َواْلِعْؾُؿ َواْلُؼْدَرُة َواإْلِ

ْؿِع َواْلبََصِر َواْلَؽََلمِ   َػاِت  ،َوَلُفْؿ كَِزاٌع فِل السَّ َػاِت اْلَعْؼؾِقَِّة َأْو الصِّ ـْ الصِّ
َهْؾ ُهَق مِ

ْؿِعقَّةِ  ِة السَّ ِة اْلَخَبِريَّ ْدَراِك الَِّذي ُهَق  ،َوَلُفْؿ اْختََِلٌف فِل اْلَبَؼاِء َواْلِؼَدمِ  ،الـَّبَِقيَّ َوفِل اإْلِ

َػاِت  ،ُك اْلَؿْشُؿقَماِت َواْلَؿُذوَقاِت َواْلَؿْؾُؿقَساِت إْدَرا َوَلُفْؿ َأْيًضا اْختََِلٌف فِل الصِّ

ِة َكاْلَقْجِف َواْلَقدِ  ْؿِعقَِّة اْلُؼْرآكِقَِّة اْلَخَبِريَّ ـْ  ،السَّ
ُفْؿ ُيْثبُِتَفا َوَكثِقٌر مِ مِقِفْؿ َأْو ُكؾُّ َفَلْكَثُر ُمَتَؼدِّ

 َٓ ِريِفْؿ  َٓ ُيْثبُِتَفا.  ُمَتَلخِّ َّٓ فِل اْلَحِديِث َفَلْكَثُرُهْؿ  َٓ َيِرُد إ ا َما   ُيْثبُِتَفا َوَأمَّ

َلتَِفا َٓ ـْ َد ـْ َيْصِرُف الـُُّصقَص َط ـْ اْلِؼَقاِس اْلَعْؼؾِلِّ  :ُثؿَّ مِـُْفْؿ َم
َْجِؾ َما َطاَرَضَفا مِ

ِ
ٕ

ُض َمْعـَاَها ـْ ُيَػقِّ  ه.اِطـَْدُه َومِـُْفْؿ َم

 فذه الصػات إثباًتا حًؼا طىل صريؼة أهؾ السـةلولقس إثباهتؿ  أبٕ عبد اهلل:قاه 

: بؾ ابتدطقا يف تػسقر هذه الصػات التل أثبتقها، كؿا سقليت بقان ذلؽ إن مـ كؾ وجف

 شاء اهلل.

 أ١ُ٥ األغاعس٠ املتكدَني ناْٛا ٜجبتٕٛ صفاّتا أخس٣ نُا بني ذيو غٝذ اإلضالّ بعض 
 ٚغريٙ.

ِٗ ًِ َقاَه َش َٔٝ  ُخ اإِلِضال  (:4/147)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

َة فِل الُجْؿَؾِة. َوإِْن َكاَن َلُفْؿ فِقَفا ُصُرٌق  َػاِت الَخَبِريَّ ـَ ُيْثبُِتقَن الصِّ ِؿق ُة الُؿَتَؽؾِّ  َبْؾ َأئِؿَّ

ٍب  ـِ ُكَلَّ ـِ إَْشَعِريِّ  ،َكَلبِل َسِعقٍد ْب ِة َأْصَحابِِف: َكَلبِل َطْبدِ  ،َوَأبِل الَحَس ـِ اهلل  َوَأئِؿَّ ْب

ـِ الَباِهؾِلِّ  ،ُمَجاِهدٍ  ـِ الَباقََِلكِل لَواْلَؼاِض  ،َوَأبِل الَحَس َوَأبِل إْسَحاَق  ،َأبِل َبْؽٍر ْب



   

ـِ فقرك ،لاإلسػرايقـ بَّانِ  ،َوَأبِل َبْؽٍر ْب ـِ الؾَّ ٍد ْب ـِ شاذان ،َوَأبِل ُمَحؿَّ َوَأبِل  ،َوَأبِل َطؾِلٍّ ْب

ِء.َوَأبِل َبؽْ  ،الَؼاِسِؿ الؼشقري َٓ  ٍر البقفؼل َوَغقِْر َهُم

ُف َتَعالَ  ِة َما َشاَء الؾَّ َػاِت الَخَبِريَّ ـْ الصِّ
ـْ ُيثْبُِت مِ َّٓ َم ِء إ َٓ ـْ َهُم

ك. َوِطَؿاُد َفَؿا مِ

تِل فِل الَحِديِث: َفِؿـُْفْؿ  َػاُت الَّ ا الصِّ الَؿْذَهِب َطـُْفْؿ: إْثَباُت ُكؾِّ ِصَػٍة فِل الُؼْرآِن. َوَأمَّ

َٓ ُيْثبُِتَفا. ـْ  ـْ ُيْثبُِتَفا َومِـُْفْؿ َم  َم

 :بٝإ طسٜك١ املاتسٜد١ٜ يف األمسا٤ ٚايصفات

محؿد بـ محؿد بـ محؿقد  ـصقرفرقة مبتدطة ُتـسب إىل أبل م املاتسٜد١ٜ:

وهل محؾة قرب سؿرقـد  ،إىل )ماتريد( مـسقب[ ه333] ،الؿاتريدي السؿرقـدي

وٓ يعرف طىل وجف القؼقـ تاريخ مقلده، بؾ مل يذكر مـ  ،فقؿا وراء الـفر، ولد هبا

 طـ حقاتف، أو كقػ كشل وتعؾؿ، أو بؿـ تلثر. اترجؿ لف كثقرً 

شقاء أتقـ اطتؼاداهتؿ متؼاربة: إٓ يف ة: فؽَل الػرقوهذه الػرقة هل شؼقؼة إشعري

 يسقرة: وكَل الػرقتقـ بضعة مـ الؽَلبقة.

: إٓ أهنؿ يف كثقر مـفا شعريةوطؼقدة الؿاتريدية يف إسؿاء والصػات كعؼقدة إ

، وهل: )صػة التؽقيـ(، وهؿ كذلؽ ٓ يثبتقن هذه الصػة طىل ةأضافقا صػة ثامـ

 معـك باصؾ. اتف أهؾ السـة والجؿاطة، ولفؿ يف تػسقرهالؿعـك الحؼ الذي يثب

 اييت أثبتٖٛا: ألٌٖ ايط١ٓ يف تفطري ايصفاتاألغاعس٠  خمايف١

قالقا: هق كَلم كػساين بدون حرف، وٓ صقت، أزيل قائؿ : صف١ ايهالّ: أٚال

ـ بالذات، يؾفؿ اهلل جبريؾ أن يػفؿ مراد اهلل: فقعبر طـف جبريؾ طؾقف السَلم، فالؾػظ م

ا كبقًرا، وسقليت إن شاء اهلل بقان  جبريؾ، والؿعـك مـ اهلل. تعاىل اهلل طـ ققلفؿ طؾقًّ

 بطَلن مذهبفؿ طـد كَلمـا طىل صػة الؽَلم هلل طز وجؾ.



 

    

ّٝا: صف١ ايعًِ:  العؾؿ الؼديؿ، وقالقا: طؾؿف طز وجؾ قديؿ ٓزم يثبت إشاطرة ثاْ

لسـة والجؿاطة: إٓ أن أهؾ السـة لذاتف، متعؾؼ بؽؾ ما سقؽقن. وهذا يثبتف أهؾ ا

والجؿاطة يثبتقن طؾًؿا آخر طـد الػعؾ، يـبـل طؾقف الثقاب والعؼاب، وهق طؾؿف بف 

وأن اهلل يعؾؿ الشلء كائـا بعد وجقده مع طؾؿف السابؼ بف قبؾ وجقده، وهذا مقجقًدا، 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿هق الذي دل طؾقف الؼرآن الؽريؿ، مثؾ ققلف تعاىل: 

 ڀ پ پ﴿، وققلف: [143]افبؼرة:  ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

]آل ظؿران:  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ﴾ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ :، وققلف[142

 [11 ،3]افعـؽبقت:  ﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿: وققلف

، [31]حمؿد:  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿وققلف: 

 وغقرها. 

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:464)ص طقٗنيالسد عمٜ املٍ يف كتابْ َقاَه َش

 ٺ﴿و ﴾ ڇ چ﴿وطامة مـ يستشؽؾ أيات القاردة يف هذا الؿعـك، كؼقلف: 

، ويتقهؿ أن هذا يـػل طؾؿف السابؼ بلن سقؽقن، وهذا جفؾ: فنن الؼرآن قد ﴾ٿ

أخبر بلكف يعؾؿ ما سقؽقن يف غقر مقضع، بؾ أبؾغ مـ ذلؽ أكف قدر مؼادير الخَلئؼ 

طؾؿ ما سقخؾؼف طؾؿا مػصَل، وكتب ذلؽ،  كؾفا، وكتب ذلؽ قبؾ أن يخؾؼفا، فؼد

ه، دوأخبر بؿا أخبر بف مـ ذلؽ قبؾ أن يؽقن، وقد أخبر بعؾؿف الؿتؼدم طىل وجق

لؿا خؾؼف طؾؿف كائـا مع طؾؿف الذي تؼدم أكف سقؽقن، ففذا هق الؽؿال، وبذلؽ  ثؿ

جاء الؼرآن يف غقر مقضع، بؾ وإثبات رؤية الرب لف بعد وجقده، كؿا قال تعاىل: 

، فلخبر أكف سقرى [155]افتقبة:  ﴾ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

 أطؿالفؿ.



   

 ،ودٓئؾ العؼؾ طىل أكف سؿقع بصقر ،واتػاق سؾػ إمة ،وقد دل الؽتاب والسـة

وإذا دطاه طباده  ،فنذا خؾؼ إشقاء رآها سبحاكف ،والسؿع والبصر ٓ يتعؾؼ بالؿعدوم

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿كؿا قال تعاىل:  ،وسؿع كجقاهؿ ،سؿع دطاءهؿ

والتحاور  ،وهق يسؿع التحاور ،أي تشتؽل إلقف ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .وبقـ الرسقل ،تراجع الؽَلم بقـفا

لؼد كاكت الؿجادلة تشتؽل  ،سبحان الذي وسع سؿعف إصقاتقالت طائشة:  

 ٻ ٻ ٱ﴿فلكزل اهلل:  .بعض كَلمفا كف لقخػل طىلإيف جاكب البقت و إىل الـبل 

وكؿا قال تعاىل لؿقسك  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وقال:  ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿وهارون: 

 .﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ن مع آا يف الؼروقد ذكر اهلل طؾؿف بؿا سقؽقن بعد أن يؽقن يف بضعة طشر مقضعً 

خبر يف الؼران أوقد  ،ؾ أن يؽقنإخباره يف مقاضع أكثر مـ ذلؽ أكف يعؾؿ ما يؽقن قب

 ى﴿كبقف  خبر بذلؽ كبقف وغقرأبؾ  ،مـ الؿستؼبَلت التل مل تؽـ بعد بؿا شاء اهلل

وما لق  ،وما يؽقن ،بؾ هق سبحاكف يعؾؿ ما كان ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

بؾ وقد يعؾؿ بعض طباده بؿا  ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿كؼقلف  .كان كقػ كان يؽقن

 .﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿شاء أن يعؾؿف مـ هذا وهذا 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿قال تعاىل: 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿وقال:  ﴾ ڌ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وققلف:  ﴾ ٿ ٿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿وققلف:  ﴾ائ ائ ى ى

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿وققلف:  ﴾ڀ ڀ ڀ  ڀ



 

    

 ہ ہ﴿وققلف:  ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿وققلف:  ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿إىل ققلف:  ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿وققلف:  ﴾ ۀ ۀ

 وغقر ذلؽ مـ الؿقاضع. ﴾ ٹ

  .(2)وروي لـؿقز .(1)أي لـرى ﴾ ڇ چ﴿روى طـ ابـ طباس يف ققلف: 

 ،وكذلؽ قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ .إٓ لـرى وكؿقز :وهؽذا قال طامة الؿػسريـ

  .ا بعد أن كان قد طؾؿ أكف سقؽقنا واقعً قجقدً لـعؾؿف م :قالقا

وطؾؿ بف بعد  ،طؾؿ بالشلء قبؾ وجقده :العؾؿ طىل مـزلتقـ :قال :ولػظ بعضفؿ

فؿعـك  :قال .ٕكف يقجب الثقاب والعؼاب :والحؽؿ لؾعؾؿ بف بعد وجقده .وجقده

كف وٓ ريب أ ،أي لـعؾؿ العؾؿ الذي يستحؼ بف العامؾ الثقاب والعؼاب ﴾ ڇ﴿ققلف 

 ۓ﴿وهذا كؼقلف:  ،لؽـ مل يؽـ الؿعؾقم قد وجد ،كان طالؿا سبحاكف بلكف سقؽقن

كف لق وجد نف ،أي بؿا مل يقجد ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ،فعؾؿف بلكف مقجقد ووجقده متَلزمان يؾزم مـ ثبقت أحدمها ثبقت أخر ،لعؾؿف

 هاومـ اكتػائف اكتػاؤه.

 .( بدون إشـاد145ة )آية: وذـره ابـ ـثر أيًضا يف تػسره شقرة افبؼر (1)

 لصافح ؿال، حدثـ( مـ ضريؼ أيب 145أخرجف ابـ جرير، وابـ أيب حاتؿ يف تػسر شقرة افبؼرة )آية:  (2)

وما َجعؾـا افؼبؾَة افتل ــت ظؾقفا إٓ فـعؾؿ ﴿ بـ أيب ضؾحة، ظـ ابـ ظباس: ـ ظعمعاوية بـ صافح، ظ

. هَؾ افقؼغ مـ أهؾ افؼك وافريبةبـ ظباس: فـؿّقز أ، ؿال ا﴾ّتبع افرشقل ممـ يـؼؾب ظذ ظؼبقفمـ ي

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.



   

قديؿة أزلقة هذه الصػة، ويػسروهنا بلهنا: يثبت إشاطرة ثايّجا: صف١ اإلزاد٠: 

 .وإكؿا يتجدد تعؾؼفا بالؿراد ،واحدة

وهذا يثبتف أهؾ السـة والجؿاطة، إٓ أن أهؾ السـة يثبتقن إرادة أخرى طـد الػعؾ، 

ا مريدً  اهلل مل يزل ، ويؼقلقن:وٓ تتـاىف هذه اإلرادة التل طـد الػعؾ مع اإلرادة السابؼة

، فنكؿا يريده يف وقتف :ء الؿعقـلوأما إرادة الش ،ـقع اإلرادة قديؿبنرادات متعاقبة. ف

ثؿ بعد ذلؽ يخؾؼفا. ففق إذا قدرها طؾؿ ما  ،وهق سبحاكف يؼدر إشقاء ويؽتبفا

فنذا جاء وقتف  :لؽـ مل يرد فعؾف يف تؾؽ الحال ،وأراد فعؾف يف الققت الؿستؼبؾ ،سقػعؾف

 والثاين قصد.  ،فإول طزم ،أراد فعؾف

كؼقل الؼاضل أبل بؽر  .الؿـع :أحدُٖا :ِٔن جيٕش ٔصفْ بالعصً فْٗ قٕالُ

 ڄ ڦ﴿وهق أصح. فؼد قرأ مجاطة مـ السؾػ  ،الجقاز :والثاين .ل أبل يعىلوالؼاض

ثم طزم اهلل »الصحقح مـ حديث أم سؾؿة:  بالضؿ. ويف الحديث ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ

ففق سبحاكف إذا قدرها طؾؿ أكف سقػعؾفا يف  :أو مل يسؿ (اطزمً ) . وسقاء سؿل(1)«لي

 ،فَل بد مـ إرادة الػعؾ الؿعقـ :وأراد أن يػعؾفا يف وقتفا. فنذا جاء الققت ،وقتفا

 وٓ بد مـ طؾؿف بؿا يػعؾف.  ،وكػس الػعؾ

وطؾؿف بلن قد  ،هؾ هق العؾؿ الؿتؼدم بؿا سقػعؾف :ثؿ الؽَلم يف طؾؿف بؿا يػعؾف

ن يدل طىل أكف قدر زائد كؿا فقف ققٓن معروفان. والعؼؾ والؼرآ ،هؾ هق إول فعؾف

وقال ابـ طباس: إٓ لـرى. وحقـئذ فنرادة  .يف بضعة طشر مقضعا ﴾ڇ﴿قال 

الؿعقـ تترجح لعؾؿف بؿا يف الؿعقـ مـ الؿعـك الؿرجح إلرادتف. فاإلرادة تتبع 

 .(2)العؾؿ

 .ظـ أم شؾؿة  (918)أخرجف مسؾؿ برؿؿ  (1)
 (.16/353اكظر: جَمُْؿقع اْفَػَتاَوى ) (2)



 

    

 ى ى ې ې ې﴿الػعؾ ققلف تعاىل: طـد  والدلقؾ طىل ثبقت اإلرادة التل

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وققلف تعاىل: [45]افـحؾ: ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ۆ ۆ ۇ﴿ ،[125]إكعام: ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

. وغقرها مـ أيات، [11]افرظد: ﴾ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 وأيات العامة يف صػة اإلرادة تشؿؾ اإلرادتقـ.

وقد فسروها بؿثؾ ما قالقه يف اإلرادة، ومذهب أهؾ السـة  ابّعا: صف١ ايكدز٠:ز

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ﴿ :إثبات قدرة طـد الػعؾ، وهبا وجد الػعؾ، قال تعاىل

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿، وقال تعاىل [15الذاريات:] ﴾   ۈئ

 جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿. وقال طز وجؾ [44]ؾاضر: ﴾ مخ حخ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿، [57ص:] ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 .[29]افشقرى: ﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

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 

يؾزم مـ  -ما طدا صػة الحقاة  -دوا أن هذه الصػاتثبقت سبع صػات فؼط، وج

 ،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 

مجرد التعؾؼ بقـ العؾؿ وإكؿا يتجدد  ،هلل طـد وجقد هذه الؿخؾققات كعت وٓ صػة

 .وهؽذا يف بؼقة الصػات ،والؿعؾقم، وبقـ الؼدرة والؿؼدور



   

 ٖٔقاه هلي: 

ما مـ شؽ يف وجقد الؿػعقٓت، فقؾزم أحد أمريـ، إما أن يؼال: هل قديؿة 

وٓ شؽ يف  ،ٕن الؿقجب لفا وجقد الؼدرة واإلرادة، ومها صػتان أزلقتان :أزلقة

 ًٓ قـ ما أن يؼال إكف قد حدث تخصقص يف وقت مع، وإصَلحقتفؿا لإليجاد أز

ولؽـفؿ يؼقلقن إن الذي حدث  -وهؿ يسؾؿقن بف-إلحداث الػعؾ، وهق أمر ٓزم 

: وهق هؾ هذا التعؾؼ أمر وجقدي أو طدمل؟ اهق التعؾؼ، ولؽـ ما زال اإلشؽال باققً 

ل بحؾق وٓبد وإن سؿقه تؿقيفا ،ااختقاريً  فؼد أثبتقا فعًَل  :فنن كان إول -

ولفذا  ،اقجد شقئً طـ أن يُ  فنن العدم لقس بشلء فضًَل  :الحقادث، وإن كان الثاين

، ومـفؿ مـ طده مـ اوجقديً  افؿـفؿ مـ أثبتف أمرً  ،السبب اضطربقا يف معـك التعؾؼ

 .وأن الؿقجب لذلؽ الذات!! ،الـسب واإلضافات

ـ، بؼقلفؿ يف يػسر إشاطرة هاتقـ الصػتق خاَّطا ٚضادّضا: صفيت ايطُع ٚايبصس:

فػسروا  .الؿقجقداتجؿقع صػة أزلقة قائؿة بذاتف تعاىل تتعؾؼ بكؾ صػة: هل 

 .ؿ واإلدراك، وجعؾقمها بؿعـك واحدالصػتقـ بؿعـك العؾ

وأكف لقس هق مجرد  ،اا بصقرً إثبات كقكف سؿقعً ومذهب أهؾ السـة والجؿاطة: 

، ػف بلكف سؿقع بصقرما يف الؽتاب والسـة مـ وص، والعؾؿ بالؿسؿقطات والؿرئقات

وٓ يجقز أن يراد بذلؽ مجرد العؾؿ بؿا  فقف إثبات صػتقـ تؾقؼان بؽؿال اهلل وجَللف،

 ،وبقـ السؿع والبصر، وفّرق بقـ السؿع والبصر ،ٕن اهلل فّرق بقـ العؾؿ :يسؿع ويرى

 ڇ ڇ چ﴿لتـقع الؿعؾقمات قال تعاىل:  :وهق ٓ يػرق بقـ طؾؿ وطؾؿ

 ﴾جب حب خب مب  ﴿يف مقضع آخر: و ﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 :ذكر سؿعف ٕققالفؿ وطؾؿف ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿قال تعاىل: و

 لقتـاول باصـ أحقالفؿ.



 

    

طـ الـبّل  الســ ويف ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ﴿وقال لؿقسك وهارون: 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :أكف قرأ طىل الؿـبر 

 ،ووضع إهبامف طىل أذكف ،﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

، وٓ ريب أن مؼصقده بذلؽ تحؼقؼ الصػة ٓ تؿثقؾ الخالؼ (1)وسبابتف طىل طقـف

 .(2)فؾق كان السؿع والبصر: العؾؿ مل يصح ذلؽ ،بالؿخؾقق

 :تًدٝص يػٝذ اإلضالّ يف اعتكادات ايفسم يف األمسا٤ ٚايصفات 

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:6/51)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ا  َػاِت َوالتَّْقِحقِد: َفالـَّػْ َأمَّ الَػََلِسَػِة َواْلُؿْعَتِزَلِة  ُل فِقِف فِل الُجْؿَؾِة َقْقُل َباُب الصِّ

ـْ الَجْفِؿقَّة
ـَ الَػََلِسَػِة  ،َوَغْقِرِهْؿ مِ  .َواْلُؿْعَتِزَلِة َكْقُع َفْرٍق َوإِْن َكاَن َبْق

ـَ  ق ـَ َواْلَبْصِريِّ ق ـَ الَبْغَداِديِّ ْؿِع  -يعـل: مـ الؿعتزلة– َوَكَذلَِؽ َبْق اْختََِلٌف فِل السَّ

 َواْلَبَصِر َهْؾ ُهَق ِطْؾٌؿ َأْو إْدَراٌك َغْقُر الِعْؾِؿ ؟ َوفِل اإِلَراَدِة. 

ـْ َأْضَفَرُه فِل اإِلْسََلمِ  ُل َم ُف َأوَّ َكَّ
ِ
َؾُػ: َقْقَل َجْفٍؿ ٕ قِف السَّ  ،َوَهَذا الَؿْذَهُب الَِّذي ُيَسؿِّ

ابَِئِة الَػََلِسَػِة َوَقْد َبقَّـْ  ـْ الصَّ
ك مِ ُف ُمَتَؾؼًّ ت إْسـَاَدُه فِقِف فِل َغْقِر َهَذا الَؿْقِضِع: َأكَّ

َحَرِة.   السَّ
ـَ البرامهة َواْلَقُفقدِ ق

 َواْلُؿْشِركِ

ثْ  امِقَة وَ  (الصػاتقة)َباُت فِل الُجْؿَؾِة َمْذَهُب َواإْلِ ِة والَؽرَّ َْشَعِريَّ ْٕ بَِقة َوا ـْ الُؽَلَّ
َأْهِؾ مِ

اذَّ مِـُْفْؿ وَ  َّٓ الشَّ افِِعقَِّة إ قفِقَِّة َواْلَحـَْبؾِقَِّة َوَأْكَثِر الَؿالِؽِقَِّة َوالشَّ َكثِقٍر الَحِديِث َوُجْؿُفقِر الصُّ

َياَدَة فِل اإِلْثَباِت إَلك َحدِّ التَّ  َـّ الزِّ
الؿقة: َلؽِ ـْ الَحـَِػقَِّة َأْو َأْكثَِرِهْؿ َوُهَق َقْقُل السَّ

ْشبِقِف ُهَق مِ

 بنشـاٍد صحقٍح. ( ظـ أيب هريرة 4728أخرجف أبق داود ) (1)

 ( فشقخ اإلشالم.122)ص رشح افعؼقدة إصػفاكقةاكظر:  (2)



   

افَِضةِ  ـْ الرَّ
اِل َأْهِؾ الَحِديِث  ،َقْقُل الَغالِقَِة مِ ـْ ُجفَّ

ـَ َكْػِل  ،َومِ . َوَبْق ـَ َوَبْعِض الُؿـَْحِرفِق

 َوإِْثَباِت الُؿَشبَِّفِة َمَراتُِب. ،الَجْفِؿقَّة

ةُ ) َْشَعِريَّ ْٕ ةِ  (َفا َػاِت الَخَبِريَّ ُفقُرُهْؿ َواَفَؼُفْؿ فِل َوُجؿْ  ،َواَفَؼ َبْعُضُفْؿ فِل الصِّ

َْشَعِريُّ واْلَباقََِلكِل  ْٕ ِن: َفا َٓ َػاِت الُؼْرآكِقَِّة َفَؾُفْؿ َقْق ا فِل الصِّ َػاِت الحديثقة: َوَأمَّ الصِّ

ـْ ِجَفٍة ُأْخَرى َفنِنَّ إَ  ،َوُقَدَماُؤُهْؿ ُيْثبُِتقَكَفا
ٌؿ مِ ْشَعِريَّ َوَبْعُضُفْؿ ُيِؼرُّ بَِبْعِضَفا: َوفِقِفْؿ َتَجفُّ

َوكِْسَبُتُف فِل الَؽََلِم إَلْقِف ُمتََّػٌؼ َطَؾْقَفا ِطـَْد َأْصَحابِِف  ،َشِرَب َكََلَم الجبائل َشْقِخ الُؿْعَتِزَلةِ 

ـُ الَباقََِلكِل َأْكثَُر إْثبَ   . اإِلَباَكةِ  اًتا َبْعَد إَْشَعِريِّ فِلَوَغْقِرِهْؿ: َواْب

ـِ الَباقََِلكِل ابْ  ُف َأْثَبَت َبْعَض َما فِل الُؼْرآِن.  :ـُ فقركَوَبْعَد اْب  َفنِكَّ

ا الُجَقْيـِلو ـْ َسَؾَؽ َصِريَؼَتُف: َفَؿاُلقا إَلك َمْذَهِب الُؿْعَتِزَلِة: َفنِنَّ َأَبا الَؿَعالِل  َأمَّ َوَم

َثاِر َفلَ  َكاَن َكثِقَر الُؿَطاَلَعِة لُِؽُتِب َأبِل َهاِشٍؿ َقؾِقَؾ  ْٔ .الَؿْعِرَفِة بِا ـِ َر فِقِف َمْجُؿقُع إَْمَرْي  ثَّ

ـْ ِحقـَئِذٍ 
ـِ فقرك: َفؾَِفَذا تغؾظ َمْذَهُب إَْشَعِريِّ مِ َوَوَقَع َبْقـَُف  ،والؼشقري تِْؾِؿقُذ اْب

 . ـَ ـَ الَحـَْبؾِقَِّة َتـَاُفٌر َبْعَد َأْن َكاُكقا متقالػقـ َأْو ُمَتَسالِِؿق  َوَبْق

ا الَحـَْبؾِقَُّة َفَلُبقو ـُ َحامٍِد َقِقي  فِل اإِلْثَباِت َجاد  فِقِف َيـِْزُع لَِؿَسائِِؾ اهلل  َطْبدِ  َأمَّ ْب

ِة: َوَسَؾَؽ َصِريَؼُف َصاِحُبُف الؼَ  َػاِت الَخَبِريَّ ـْ أاِضل َأُبق َيْعَؾك: َلؽِـَُّف الصِّ ـُ مِـُْف َوَأْبَعُد َط لَق

َياَدِة فِل اإِلْثَباِت.   الزِّ

ا َأُبق َطْبدِ  ـَ الَؿْحَضِة َكَلبِل َبْؽٍر أجري فِلاهلل  َوَأمَّ ق
ثِ َة َفَطِريَؼُتُف َصِريَؼُة الُؿَحدِّ ـُ َبطَّ  ْب

ِريَعةِ  ْقُخ َأُبق  الشَّ ُل مِْثُؾُف َقِريٌب مِـُْف َوإَِلك َصِريَؼتِِف َيِؿقُؾ الشَّ ـِ َواْلَخَلَّ ـَ والَللؽائل فِل السُّ

. ـَ ق
ثِ ُرو الُؿَحدِّ ٍد َوُمَتَلخِّ  ُمَحؿَّ

ا التَِّؿقِؿقُّقنَ وَ  ـِ  َأمَّ ـِ ابـف ِرْزِق  ،َواْبـِف َأبِل الَػْضؾِ  ،َكَلبِل الَحَس ـْ اهلل  َواْب َفُفْؿ َأْبَعُد َط

قفِقَّةُ  ،اإِلْثَباِت  ـُ َلُفْؿ: َولَِفَذا َتْتَبُعُفْؿ الصُّ َوَيِؿقُؾ إَلقِْفْؿ  ،َوَأْقَرُب إَلك ُمَقاَفَؼِة َغْقِرِهْؿ َوَأْلَق



 

    

تِل َكتََبَفا َأُبق الَػْضِؾ ِهَل ُفَضََلُء إَ  ِة: كاْلَباقََِلكِل َواْلَبْقَفِؼل: َفنِنَّ َطِؼقَدَة َأْحَؿد الَّ ْشَعِريَّ

ـَِّة.  تِل اْطَتَؿَدَها البقفؼل َمَع َأنَّ الَؼْقَم َماُشقَن َطَؾك السُّ  الَّ

ةٌ  ـُ َطِؼقٍؾ َفنَِذا اْكَحَرَف َوَقَع فِل َكََلمِِف َمادَّ ا اْب َػاِت َواْلَؼَدِر  َوَأمَّ ٌة ُمْعَتِزلِقٌَّة فِل الصِّ َقِقيَّ

ًٓ مِـْفُ  ـَ َقْق ـَِّة.  ،َوَكَراَماِت إَْولَِقاِء: بَِحْقُث َيُؽقُن إَْشَعِريُّ َأْحَس  َوَأْقَرَب إَلك السُّ

َّٓ إَلك َمْذَهِب َأْهِؾ الَحِديِث  َأْحَؿد  طـدهُ ُمُفْؿ َوإَِما ،َفنِنَّ إَْشَعِريَّ َما َكاَن َيـَْتِسُب إ

ـُ َحـَْبؾٍ  ـْ  ،ْب
ُف ِطـَْدُه مِ َوَقْد َذَكَر َأُبق َبْؽٍر َطْبُد الَعِزيِز َوَغقُْرُه فِل ُمـَاَضَراتِِف: َما َيْؼَتِضل َأكَّ

َّٓ َأنَّ  ،ُمَتَؽؾِِّؿل َأْهِؾ الَحِديِث  ـَ إ ـْ  َلْؿ َيْجَعْؾُف ُمَبايِـًا َلُفْؿ: َوَكاُكقا َقِديًؿا ُمَتَؼاِربِق فِقِفْؿ َم

ـْ 
ـْ الَؽََلِم: لَِؿا فِل َذلَِؽ مِ

ـْ َخَرَج مِـُْفْؿ إَلك َشْلٍء مِ ُيـْؽُِر َطَؾْقِف َما َقْد ُيـْؽُِروَكُف َطَؾك َم

ـَِّة الَؿْحَضةِ  ٌر َطـَْفا َتْؼِصقًرا ،البِْدَطِة: َمَع َأكَُّف فِل َأْصِؾ َمَؼاَلتِِف َلْقَس َطَؾك السُّ  َبْؾ ُهَق ُمَؼصِّ

 َمْعُروًفا. 

ةُ و) َؿَة الَحـَْبؾِقَِّة  (إَْشَعِريَّ ـَِّة َفْرٌع َطَؾك الَحـَْبؾِقَِّة َكَؿا َأنَّ ُمَتَؽؾِّ ـْ السُّ
 -فِقَؿا ُيْثبُِتقَكُف مِ

ـْ الِؼَقاِس الَعْؼؾِلِّ 
قَن بِِف مِ فِْتـَِة َفْرٌع َطَؾْقِفْؿ: َوإِكََّؿا َوَقَعْت الُػْرَقُة بَِسَبِب  -فِقَؿا َيْحَتجُّ

 الؼشقري.

َٓ َرْيَب  ةَ )َأنَّ َو ـْ  (إَْشَعِريَّ
الخراساكققـ َكاُكقا َقْد اْكَحَرُفقا إَلك التَّْعطِقِؾ. َوَكثِقٌر مِ

َردَّ فِقِف  إْبَطاِل التَّْلِويؾِ  ل َأُبق َيْعَؾك كَِتاَبُف فِلالَحـَْبؾِقَِّة َزاُدوا فِل اإِلْثَباِت. َوَصـََّػ الَؼاِض 

ا َصاَر لؾؼشقرية  ،ـِ فقرك َشْقِخ الؼشقريَطَؾك ابْ  ـَ إَلْقِف: َفَؾؿَّ َوَكاَن الَخؾِقَػُة َوَغْقُرُه َماِئؾِق

ـْ 
ََلِجَؼِة َجَرْت تِْؾَؽ الِػتْـَُة َوَأْكَثُر الَحؼِّ فِقَفا َكاَن َمَع الػرائقة َمَع َكْقٍع مِ َدْوَلٌة بَِسَبِب السَّ

ـْ الَباصِِؾ.َوَكاَن َمَع الؼشقرية فِ  ،الَباصِؾِ 
ـْ الَحؼِّ َمَع َكثِقٍر مِ

 قَفا َكْقٌع مِ

ـِ الَقلِقِد  ُة الُؿْعتَِزلِقَُّة بَِسبَِب َشْقِخِف َأبِل َطؾِلِّ ْب ـُ َطِؼقٍؾ إكََّؿا َوَقَع فِل َكََلمِِف الَؿادَّ َفاْب

ـِ التَّبَّاِن الؿعتزلققـ: َكََلٌم َوفِل َغْقِرِه  اِت التَّـِْزيفِ إْثبَ  َولَِفَذا َلُف فِل كَِتابِفِ  َوَأبِل الَؼاِسِؿ ْب

ـٌ  ،َوَكْحِقهِ  لُيَضاِهل َكََلَم الؿريس ـْ َلُف فِل اإِلْثَباِت َكََلٌم َكثِقٌر َحَس
َتَؼرَّ َوَطَؾْقِف اْس  ،َلؽِ



   

ُف َقْد َيِزيُد فِل اإِلْثَباِت  اإِلْرَشادِ  َأْمُرُه فِل كَِتاِب  ـْ َمَع َهَذا َفَؿْذَهُبفُ  ،َمَع َأكَّ
َػاِت  َلؽِ فِل الصِّ

ُف ُيِؼرُّ َما َدلَّ َطَؾْقِف الُؼْرآُن َواْلَخَبُر  بَِقة فِل َأكَّ ِة واْلُؽَلَّ ـْ َمْذَهِب ُقَدَماِء إَْشَعِريَّ
َقِريٌب مِ

ـَ  ًطا َبْق ُل َغْقَرُه: َولَِفَذا َيُؼقُل َبْعُض الَحـَْبؾِقَِّة َأَكا ُأْثبُِت ُمَتَقسِّ ـِ الُؿَتَقاتُِر َوَيَتَلوَّ َتْعطِقِؾ اْب

ـِ َحامٍِد.   َطِؼقٍؾ َوَتْشبِقِف اْب

ٌة َفْؾَسِػقٌَّة َكبِقَرٌة بَِس  ـِ ِسقـَا فِلَواْلَغَزالِلُّ فِل َكََلمِِف َمادَّ  الشػا َبِب َكََلِم اْب

َػا َوَغْقِرِه: .  ،َوَرَسائِِؾ إْخَقاِن الصَّ  َوَكََلِم َأبِل َحقَّاَن التَّْقِحقِديِّ

ا الَؿادَّ  َة الَػْؾَسِػقََّة فِل َكََلِم َوَأمَّ ُة الُؿْعَتِزلِقَُّة فِل َكََلمِِف َفَؼؾِقَؾٌة َأْو َمْعُدوَمٌة َكَؿا َأنَّ الَؿادَّ

ـِ َطِؼقٍؾ َقؾِقَؾٌة َأوْ  ٌة  اإِلْحَقاءِ  َمْعُدوَمٌة َوَكََلُمُف فِل اْب َـّ فِقِف َمَقادَّ َفاِسَدًة: َمادَّ
َغالُِبُف َجقٌِّد َلؽِ

ٌة َكََلمِقَّةٌ  ،ةٌ َفْؾَسِػقَّ  ـْ إََحاِديِث الَؿْقُضقَطِة. ،َوَمادَّ
ٌة مِ قفِقَِّة: َوَمادَّ َهاِت الصُّ ـْ ُترَّ

ٌة مِ  َوَمادَّ

ُف َقْد  َػاِت: َفنِكَّ ِت فِل الصِّ َٓ ـْ ِجَفِة َتـَاُقِض الَؿَؼا
ـِ َطِؼقٍؾ َقْدٌر ُمْشَتَرٌك مِ ـَ اْب َوَبْقـَُف َوَبْق

تِل َيـُْصُرَها فِل الُؿَصـَِّػ أَخِر: َوإَِذا َصـََّػ َطَؾك َيْؽُػُر فِل َأَحِد ا َػاِت بِاْلَؿَؼاَلِة الَّ لصِّ

 َصِريَؼِة َصاِئَػٍة َغَؾَب َطَؾْقِف َمْذَهُبَفا. 

َٓ َيْسَتِؼرُّ َطَؾك َحاٍل َوإِكََّؿا ُهَق َبْحٌث  ا  ْضطَِراِب ِجدًّ
ِ
ـُ الَخطِقِب َفَؽثِقُر آ ا اْب َوَأمَّ

ُف َكثِقًرا  َوَلْؿ َيْفَتِد إَلك َمْطُؾقبِِف: بِِخََلِف َأبِل ،الَِّذي َيْطُؾُب  َؿـِْزَلةِ بِ  َوَجَدٌل  َحامٍِد َفنِكَّ

.ا َما  هَيْسَتِؼرُّ



 

    

 .تطٞ ايتذطِٝا: شعُِٗ إٔ إثبات ايصفات ٜكأٚهل

 (:139ص) خمتضس الضٕاعقَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

َٓ َكْػًقا  :َواْطَؾْؿ َأنَّ َلْػَظ اْلِجْسِؿ َلْؿ َيـْطِْؼ بِِف اْلَقْحُل إِْثَباًتا ْثَباُت، َو َفَقُؽقُن َلُف اإْلِ

ـْ َأْصَؾَؼُف َكْػًقا َأْو إِْثبَ  ا َأَراَد بِفِ َفَقُؽقُن َلُف الـَّْػُل، َفَؿ  .اًتا ُسئَِؾ َطؿَّ

ك  ،َمْعـَاُه فِل ُلَغِة اْلَعَرِب  َفنِْن َقاَل: َأَرْدُت بِاْلِجْسؿِ  َٓ ُيَسؿَّ َوُهَق اْلَبَدُن اْلَؽثِقُػ الَِّذي 

َغِة ِجْسٌؿ ِسَقاُه، َفََل ُيَؼاُل لِْؾَفَقى ِجْسٌؿ ُلَغةً  َغُة  ،فِل الؾُّ َٓ لِْؾَؿاِء، َفَفِذِه الؾُّ َٓ لِؾـَّاِر َو َو

ـَ َأْضُفِرَكا، َفَفَذا اْلَؿْعـَك مَ  ـِ  ـِْػل  َوُكُتُبَفا َبْق  .َطْؼًَل َوَسْؿًعااهلل  َط

ـَ اْلَجَقاِهِر اْلُؿْػَرَدِة، َفَفَذا 
َب مِ قَرِة، َواْلُؿَركَّ ِة َوالصُّ ـَ اْلَؿادَّ

َب مِ َوإِْن َأَرْدُتْؿ بِِف اْلُؿَركَّ

ـِ  ـِ اْلُؿْؿؽِـَاِت َأْيًضا، َفَؾْقَس اْلَؿخْ اهلل  َمـِْػل  َط َقاُب َكْػُقُف َط ـْ ُؾقُق ُمَركَّ َقْطًعا، َوالصَّ
ًبا مِ

ـْ َهَذا
َٓ مِ  .َهَذا َو

َػاِت  َْبَصارِ  ،َوإِْن َأَرْدُتْؿ بِاْلِجْسِؿ َما ُيَقَصُػ بِالصِّ ْٕ ُؿ َوَيْسَؿُع  ،َوُيَرى بِا ُؿ َوُيَؽؾِّ َوَيَتَؽؾَّ

ِف َتَعاَلك ،َوُيْبِصرُ  ْقُصقٌف بَِفا، َفََل َوُهَق مَ  ،َوَيْرَضك َوَيْغَضُب، َفَفِذِه اْلَؿَعاكِل َثابَِتٌة لِؾَّ

َْجِؾ َتْسِؿَقِة 
ِ
َحاَبَة ٕ َٓ َكُسبُّ الصَّ ا  َكـِْػقَفا َطـُْف بَِتْسِؿَقتُِؽْؿ لِْؾَؿْقُصقِف بَِفا ِجْسًؿا، َكَؿا َأكَّ

َْجؾِ 
ِ
ُب بِِف ٕ بِّ َوُكَؽذِّ َٓ َكـِْػل َقَدَر الرَّ ـْ ُيِحبُُّفْؿ َوُيَقالِقِفْؿ َكَقاِصَب، َو َوافِِض لَِؿ َتْسِؿقَِة  الرَّ

 َٓ ا، َو ـْ َأْثَبَتُف َجْبِريًّ ِة لَِؿ ـِ  كرداْلَؼَدِريَّ اِدُق َط َوَأْسَؿائِِف َوِصَػاتِِف لَِتْسِؿَقِة اهلل  َما َأْخَبَر بِِف الصَّ

َٓ َكْجَحُد ِصَػاِت َخالِِؼـَا ًة، َو هُ  ،َأْطَداِء اْلَحِديِث َلـَا َحْشِقيَّ اَءُه َطَؾك َخْؾِؼِف َواْستِقَ  َوُطُؾقَّ

ـْ َأْثبَ  َؾِة لَِؿ ًؿا ُمَشبًِّفاَطَؾك َطْرِشِف لَِتْسِؿَقِة اْلِػْرَطْقكِقَِّة اْلُؿَعطِّ  .َت َذلَِؽ ُمَجسِّ

ٍُستتتي و فٌوٌبتتتلٌافقُ تتت ًٍلقئٍ ٍفف ًْ فرًتتتنٍُكفاًكًكف
فف

تتتتت ٌففف ففٍذوقفلٌٍ ًجس  ُاٍصتتتتتٍ ففٍف  ًُ ف فً ً
ف



   

فًمٍَُكفاًكًكفتًُضتتتتبٍيهو فٌوٌبتتتتلٌافٍصتتتتًي رٍ ٍف
فف

رًًكتتُ  ٌفرًٍ تتفف
ً
فيُبفًذلٍتتًكفقوشُُضتتبٍيٍ فً ف 

ف تتت فٌ ٌبتتتلٌسفقُ تتت ًٍلقئٍ ٍف فًمٍَُكفاًكًكفًتُْنٍيهو
فف

ُمفً ُلنٍتتتتٍ فًيتتتتً ً ُ ٌففف
ً
ُمًصتتتت رٍٍ ف 

ً
فمً 

ف فًفًعتتتيُبفًذلٍتتتًكفقهُُْنٍيتتتٍ فنًُ ُهتتتٌتفًرُبًنتتت ف
ف

ُنًظتتتتت ٌففف
ً
فمً  ً ُ

ً
ف  ٌُ ف ًٍ ُلفٍيٍ تتتتتٍ فًمقط

ف افِ اهلل  َوَرْحَؿةُ   ِعلِّ َحقُْث َفَتَح لِؾـَّاِس َهَذا اْلَباَب فِل َقْقلِِف:َطَؾك الشَّ

ف ف ً فًرق ٍبو ف ٍُ ف ٍ لٌُ ًبُصتٍ فٍلتيُبفٍلت و
فف

تتٍلفً ُيٍيًهتت فًمقنلُتت ٍهٍاففف ٍُ فًمقُه ٍتتُ ف ًٍ  
ف فٍَلفٌ ًُ تتتليف تتت فٌحتتت ُم ففٍُكفاًكًكفًرُرضو

فف
فًرقرٍضتتتفف ف 

ً
فيتٍفرً ُيًُضتتتًهٍلفقًَُ تتتاًلٍكفَ

ف ِل: َوَهَذا ُكؾُّفُ  َوَّ ْٕ اِطِر ا ـْ َقْقِل الشَّ
ُف َمْلُخقٌذ مِ  َكَلكَّ

ٍحبُمًهتتتت 
ٌ
ف  ف 

ً
ٍلفقلًُلقٌصتتتتلًكفَ  مًًنتتتتُ ً

 

رٌتتلٌ ف 
ً
فلًُستتٌتفٍلُنتتٌ ف  فًمًذلٍتتًكفًذنُتت ى

ف
 

قَّةً  ُلْصُبِعِف َفَؼْد َأَشاَر َأْطَرُف اْلَخْؾِؼ بِِف بِ  :َوإِْن َأَرْدُتْؿ بِاْلِجْسِؿ َما ُيَشاُر إَِلْقِف إَِشاَرًة ِحسِّ

َْطَظِؿ ُمْستَ  ْٕ َؿاِء بَِؿْشَفِد اْلَجْؿِع ا َٓ لِْؾِؼْبَؾةِ َرافًِعا بَِفا إَِلك السَّ  .ْشِفًدا َلُف، 

، ُمـَبًِّفا َطَؾك  ـَ ـَ ُهَق؟ َفَؼْد َسَلَل َأْطَؾُؿ اْلَخْؾِؼ بِِف بَِلْي َوإِْن َأَرْدُتْؿ بِاْلِجْسِؿ َما ُيَؼاُل: َأْي

ِه َطَؾك َطْرِش  َماُل إِكََّؿا َيُؽقُن ُطُؾقِّ ، َوَأَجاَب َطـُْف، َوَلْؿ َيُؼْؾ: َهَذا السُّ ـَ َماَل بَِلْي ِف، َوَسِؿَع السُّ

ـِ اْلِجْسؿِ   .َط

ـْ ِطـِْدِه، َوَطَرَج بَِرُسقلِِف 
، َوإَِلك، َفَؼْد َكَزَل ِجْبِريُؾ مِ ـْ

َوإِْن َأَرْدُتْؿ بِاْلِجْسِؿ َما َيْؾَحُؼُف مِ

 ِف َيْصَعُد اْلَؽؾُِؿ الطَّقُِّب، َوَطْبُدُه اْلَؿِسقُح ُرفَِع إَِلْقِف.إَِلْقِف، َوإَِلقْ 

َوإِْن َأَرْدُتْؿ بِاْلِجْسِؿ َما َيَتَؿقَُّز مِـُْف َأْمٌر َغْقُر َأْمٍر، َفُفَق ُسْبَحاُكُف َمْقُصقٌف بِِصَػاِت 

ْؿِع َواْلَبَصِر َواْلِعْؾِؿ َواْلُؼدْ  ـَ السَّ
َرِة َواْلَحَقاِة، َوَهِذِه ِصَػاٌت ُمَتَؿقَِّزٌة اْلَؽَؿاِل، َجِؿقًعا، مِ

ـِ َأْشبََف مِـُْف بِاْلُعَؼََلِء، َوَقْد قَ  ـْ َقاَل: إِكََّفا ِصَػٌة َواِحَدٌة َفُفَق بِاْلَؿَجاكِق اَل َأْطَؾُؿ ُمَتَغايَِرٌة، َوَم

ـَْك َأُطوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخطَِك، َوَأُطوُذ بَِعْػِوَك مِ »اْلَخْؾِؼ بِِف:   (1)«ْن ُطُؼوَبتَِك َوَأُطوُذ بَِك ِم
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ا اْستَِعاَذُتُف   مِـُْف، َوَأمَّ
، َفنِنَّ بِِف مِـُْف َفبِاْطتِبَ  َواْلُؿْسَتَعاُذ بِِف َغْقُر اْلُؿْسَتَعاذِ ـَ ـِ ُمْخَتؾِِػق اَرْي

َػَة اْلُؿْسَتَعاَذ مِـَْفا ِصَػَتاِن لَِؿْقُصقٍف َواِحٍد َوَربٍّ َواِحٍد،  َػَة اْلُؿْسَتَعاَذ بَِفا َوالصِّ الصِّ

ُْخَرى ُمْسَتِعقًذا بِاْلَؿْقُصقِف بِِفَؿا مِـُْف. ْٕ ـَ ا
ـِ مِ َػَتْق  َفاْلُؿْسَتِعقُذ بِنِْحَدى الصِّ

َوُمْسَتِقًيا َطَؾك َغْقِرِه، َفُفَق ُسْبَحاَكُف َفْقَق  ،ْدُتْؿ بِاْلِجْسِؿ َما َيُؽقُن َفْقَق َغْقِرهِ َوإِْن َأرَ 

 .ْرِشفِ ِطَباِدِه ُمْسَتٍق َطَؾك طَ 

تِل َدلَّ َطَؾْقَفا اْلَقْحُل  ـَ التَّْشبِقِف َوالتَّْركِقِب َهِذِه اْلَؿَعاكَِل الَّ
َكَذلَِؽ إِْن َأَرْدُتْؿ مِ

َْلَؼاِب اْلُؿـَْؽَرِة َخَطٌل فِل الؾَّْػِظ َواْلَؿْعـَك، َوِجـَاَيٌة َطَؾكَوالْ  ْٕ  َعْؼُؾ، َفـَْػُقُؽْؿ َلَفا بَِفِذِه ا

 :َأْلَػاِظ اْلَقْحِل 

ًػا ُمَشبًَّفا بَِغْقِرهِ  ًبا ُمَملَّ ا اْلَخَطُل الؾَّْػظِلُّ َفَتْسِؿقَُتُؽُؿ اْلَؿْقُصقَف بَِذلَِؽ ِجْسًؿا ُمَركَّ ، َأمَّ

ُسقِل  قًبا َوَتْجِسقًؿا َوَتْشبِقًفا، َفَؽَذْبُتْؿ َطَؾك اْلُؼْرآِن َوَطَؾك الرَّ
َػاِت َتْركِ َوَتْسِؿَقُتُؽْؿ َهِذِه الصِّ

َغِة، َوَوَضْعُتْؿ لِِصَػاتِِف َأْلَػاًضا مِـُْؽؿْ   .ُبِدَئْت َوإَِلْقُؽْؿ َتُعقدُ  َوَطَؾك الؾُّ

ا َخَطُمُكْؿ فِل اْلَؿْعـَك َفـَْػُقُؽْؿ َوَتْعطُِقُؾُؽْؿ لِِصَػاِت َكَؿالِِف بَِقاِسَطِة َهِذِه التَّْسِؿقَِة  ،َوَأمَّ

ْسِؿ اْلُؿـَْؽِر، َوُكـُْتْؿ فِل َذلَِؽ بَِؿـِْزَلِة 
ِ
ْقُتُؿقُه بِآ َْلَؼاِب، َفـََػْقُتُؿ اْلَؿْعـَك اْلَحؼَّ َوَسؿَّ ْٕ ـْ َوا َم

ُه َفَسَلَل َطـُْف، َفِؼقَؾ َلُف: َمائٌِع َرقِقٌؼ َأْصَػٌر ُيْشبُِف اْلَعِذَرَة، َوَلْؿ َيرَ  ،َسِؿَع َأنَّ اْلَعَسَؾ ِشَػاءٌ 

َكابِقُر،  ـْ َلْؿ َيْعِرِف اْلَعَسَؾ َيـِْػُر َطـُْف بَِفَذا التَّْعِريِػ َتَتَؼقَُّمُه الزَّ ـْ َطَرَفُف َوَذاَقُف َلْؿ َيِزْدُه َوَم ، َوَم

ِف َدرُّ اْلَؼائِِؾ:  َّٓ َمَحبًَّة َلُف َوَرْغَبًة فِقِف، َولِؾَّ  َهَذا التَّْعِريُػ ِطـَْدُه إِ

فقنلُُبتٍ فًتُ ًلٌحت ٌف فٍ ًنت ٌم  ًتٌ لٌلفًهتًذق

 

ٌمفقلُ نًتتت  ٍ ٍف  ف ٌ ُتتتًتفًذقفًاُ
ُ
فًمٍَُكفتًًضتتت 

ف
 

فلًّ فًمًل فً ت ًمُزًافًمُصتًيٌهً  ًلُلحو فًمذًف
ف

ٍيتتٍ فٌ تتلٌمفًتُعبٍتت ٍف 
ًِ ف ًتتُلفًيُع ًتت ُم فًمقحلُ

ف
ف

ا َجاَء بِِف، َوَضْرُب  ُسقِل فِل التَّـِْػقِر َطـُْف ُسقُء التَّْعبِقِر َطؿَّ َوَأَشدُّ َما َجاَدَل َأْطَداُء الرَّ

ـْ تِْؾَؽ ا َْمَثاِل اْلَؼبِقَحِة َلُف، َوالتَّْعبِقُر َط ْٕ ـَ مِـَْفا بَِلْلَػاٍظ ُمـَْؽَرٍة َأْلَؼْقَها ا تِل َأْحَس ْلَؿَعاكِل الَّ



   

، َفَقَصَؾْت إَِلك ُقُؾقبِِفْؿ َفـََػَرْت َطـُْف، َوَأْكَثُر اْلُعُؼقِل  ـَ ـَ اْلَؿْخُدوِطق ي فِل َمَسامِِع اْلُؿْغتَرِّ

ُه بِِعَباَرٍة تَ ْؼَبُؾ اْلَؼْقَل بِِعَباَرٍة وَ تَ  ُطِفدتَكَؿا   هاُأْخَرى.ُردُّ

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ َكَىا ِف٘  َقاَه َش  (:6/33)َوِجُىٕع اْلَفَتا

 طؿـ يؼقل: إن إثبات الصػات يؼتضل التجسقؿ. وقد سئؾ 

َػاِت -اَلُة الَجْفِؿقَّة الـَُّػاِة َضَفَرْت َمؼَ  :فقاه   .-كػاة الصِّ

َػاِت َيْسَتْؾِزُم التَّْشبِقَف َوا إْثَباُت َقاُلقا: و ُف ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك مُ  ،لتَّْجِسقؿَ الصِّ ـْ َوَالؾَّ ٌه َط ـَزَّ

َنَّ 
ِ
َػاِت )َذلَِؽ: ٕ َراَدةُ ( الصِّ تِل ِهَل الِعْؾُؿ َواْلُؼْدَرُة َواإْلِ َوَكْحُق َذلَِؽ َأْطَراٌض َوَمَعاٍن  ،الَّ

َّٓ بِِجْسؿِ  َواْلَعَرُض  ،َتُؼقُم بَِغْقِرَها ُف َتَعا ،َٓ َيُؼقُم إ َٓ َوَالؾَّ َنَّ إَْجَساَم 
ِ
َلك َلْقَس بِِجْسِؿ: ٕ

ـْ إَْطَراِض الَحاِدَثةِ 
ـْ الَحَقاِدِث  ،َتْخُؾق مِ

َٓ َيْخُؾق مِ  َق ُمْحَدٌث.َففُ  ،َوَما 

ُل َطَؾك  َٓ ْستِْد
ِ
َقاُلقا: َوبَِفَذا اْسَتْدَلْؾـَا َطَؾك ُحُدوِث إَْجَساِم: َفنِْن َبَطَؾ َهَذا َبَطَؾ آ

لِقُؾ َطَؾك إْثَباِت ُحُدوِث إَ  لِقُؾ َطَؾك ُحُدوِث الَعاَلِؿ َفَقْبُطُؾ الدَّ ْجَساِم َفَقْبُطُؾ الدَّ

َّٓ بِِجْسؿِ  َٓ َتُؼقُم إ َػاُت  تِل ِهَل الصِّ َػاِت. َقاُلقا: َوإَِذا َكاَكْت إَْطَراُض الَّ َواْلِجْسُؿ  ،الصِّ

ـْ َأْجَزائِفِ 
ٌب مِ ُب ُمْػَتؼِ  ،ُمَركَّ ـْ َغْقِرِه َواِجَب الُقُجقِد  ،ٌر إَلك َغْقِرهِ َواْلُؿَركَّ َٓ َيُؽقُن َغـِقًّا َط َو

ـْ َغْقِرِه َواِجُب الُقُجقِد بِـَْػِسِف. ،بِـَْػِسفِ  ُف َتَعاَلك َغـِل  َط  َوَالؾَّ

َنَّ الِجْسَؿ َمْحُدوٌد ُمتَـَاٍه: َفَؾْق َكاَن َلُف ِصَػاٌت َلَؽاَن َمْحُدوًدا ُمتَ  
ِ
ـَاِهًقا: َقاُلقا: َوٕ

َصُف بَِؼْدِر ُدوَن َقْدرٍ  ٌص َخصَّ َٓ ُبدَّ َأْن َيُؽقَن َلُف ُمَخصِّ صٍ  ،َوَذلَِؽ   :َوَما اْفَتَؼَر إَلك ُمَخصِّ

َػاُت َلَؽاَن  ُف َلْق َقاَمْت بِِف الصِّ َكَّ
ِ
ـْ َغـِقًّا َقِديًؿا َواِجَب الُقُجقِد بِـَْػِسِف. َقاُلقا: َوٕ َلْؿ َيُؽ

َفَقُجقُز َطَؾْقِف َما َيُجقُز َطَؾْقَفا  :َكاَن ِجْسًؿا َلَؽاَن ُمَؿاثًَِل لَِسائِِر إَْجَسامِ  َوَلقْ  ،ِجْسًؿا

 َتَعاَلك.اهلل  َوَذلَِؽ ُمْؿتَـٌِع َطَؾك ،َوَيْؿَتـُِع َطَؾْقِف َما َيْؿَتـُِع َطَؾْقَفا

ـْ الَؼَرامَِطِة َوا -َوَزاد الَجْفُؿ فِل َذلَِؽ ُهَق َواْلُغََلُة 
َكْحَق َذلَِؽ َفَؼاُلقا:  -ْلَػََلِسَػِة مِ

ـْ َهِذِه 
ُف إَذا َكاَن َلُف اْسٌؿ مِ َكَّ

ِ
ْلِء َواْلَحلِّ َواْلَعؾِقِؿ َوَكْحِق َذلَِؽ: ٕ َوَلْقَس َلُف اْسٌؿ َكالشَّ



 

    

ْسِؿ َكاْلَحَقاِة َواْلِعْؾِؿ: َفنِنَّ ِص 
ِ
ْدَق الُؿْشَتؼِّ إَْسَؿاِء َلِزَم َأْن َيُؽقَن ُمتَِّصًػا بَِؿْعـَك آ

ُف إَذا  َكَّ
ِ
َػاِت بِِف َوَذلَِؽ ُمَحاٌل: َوٕ َقاَم الصِّ

ُمْسَتْؾِزٌم لِِصْدِق الُؿْشَتؼِّ مِـُْف: َوَذلَِؽ َيْؼَتِضل قِ

ـْ ُمَشاَبَفِة الَغْقِر.  ٌه َط ُف ُمـَزَّ ك بِِف َغْقُرُه. َوَالؾَّ ا ُيَسؿَّ َل بَِفِذِه إَْسَؿاِء َفِفَل مِؿَّ  ُسؿِّ

َٓ َوزَ   َٓ َٓ ُيَؼاُل: َمْقُجقٌد َو َٓ َكْػٍل َو ك بِنِْثَباِت َو َٓ ُيَسؿَّ اَد آَخُروَن بِاْلُغُؾقِّ َفَؼاُلقا: 

َنَّ فِل اإِلْثَباِت َتْشبِقًفا َلُف بِاْلَؿْقُجقَداِت َوفِل الـَّْػِل  ،َمْقُجقدٌ 
ِ
ٕ : َٓ َحل   َٓ َٓ َحل  َو َو

 ِت َوُكؾُّ َذلَِؽ َتْشبِقٌف. َتَشبًُّفا َلُف بِاْلَؿْعُدوَما

ُة َمَؼاَلتَُفْؿ َوَردُّوَها َوَقاَبُؾقَها بَِؿا  َئِؿَّ ْٕ َؾُػ َوا ِء الَجْفِؿقَّة َأْكَؽَر السَّ َٓ ا َضَفَر َهُم َفَؾؿَّ

ْرِطلِّ َوَكاَكْت َخِػقًَّة إَلك َأْن َضَفَرْت َوَقِقَيْت َشْقكَ  ـْ اإِلْكَؽاِر الشَّ
ِؿقَّة فِل ُة الَجفْ َتْسَتِحؼُّ مِ

ِشقدِ  ،الثَّاكَِقةِ  َوَأَوائِؾِ  ،َأَواِخِر الِؿاَئِة إُوَلك ِد الرَّ َٓ َفاْمَتَحـُقا الـَّاَس الِؿْحـََة  ،فِل َدْوَلِة َأْو

تِل َدَطْقا الـَّاَس فِقَفا إَلك الَؼْقِل بَِخْؾِؼ الُؼْرآِن َوَلَقاِزِم َذلَِؽ: مِْثَؾ إْكَؽاِر  الَؿْشُفقَرَة الَّ

َػاِت الرُّ  ـْ ُجْؿَؾِة إَْطَراضِ  بِـَاًء َطَؾك َأنَّ الُؼْرآنَ  ،ْؤَيِة َوالصِّ
 .ُهَق مِ

َلَؼاَمْت بِِف إَْطَراُض َفَقْؾَزُم التَّْشبِقُف َوالتَّْجِسقُؿ. َوَحَدَث َمَع اهلل  َفَؾْق َقاَم بَِذاِت 

َف َتَعاَلك بَِخْؾِؼِف: َفَجَعؾُ  ـَ الَجْفِؿقَّة َقْقٌم َشبَُّفقا الؾَّ ـْ ِجـِْس ِصَػاِت الَؿْخُؾققِق
 ،قا ِصَػاتِِف مِ

َؾةِ  ُة َطَؾك الَجْفِؿقَّة الُؿَعطِّ َئِؿَّ ْٕ َؾُػ َوا َوَكاَن إَماُم  ،َوَطَؾك الُؿَشبَِّفِة الُؿَؿثَِّؾةِ  ،َفَلْكَؽَر السَّ

ُف الُؿْعَتِزَلِة  َػاِت  َأُبق الفذيؾ الَعَلَّ ـْ كػاة الصِّ
َتِضل َأْن َيُؽقَن ِجْسًؿا َقاُلقا: َيؼْ  ،َوَكْحُقُه مِ

ـْ َذلَِؽ.  ٌه َط ُف َتَعاَلك ُمـَزَّ  َوَالؾَّ

ِء: َبْؾ ُهَق ِجْسؿٌ  َٓ ـْ  ،َقاَل َهُم
َواْلِجْسُؿ ُهَق الَؼائُِؿ بِـَْػِسِف َأْو الَؿْقُجقُد َأْو َغْقُر َذلَِؽ مِ

ِة كػاة الِجْسِؿ بَِؽََلِم َصِقيٍؾ  ِت َوَصَعـُقا فِل َأِدلَّ َٓ  َٓ َيتَِّسُع َلُف الَجَقاُب ُهـَا. الَؿَؼا

ـْ َوَصَػُف بَِخَصائِِص  َْجَساِم َومِـُْفْؿ َم ْٕ ـْ َقاَل: ُهَق ِجْسٌؿ َكا ِء َم َٓ ـْ َهُم
ُثؿَّ مِ

ـِ  ـْ الطَّائَِػَتْق
ـْ ُكؾِّ َواِحَدٍة مِ ٌت َشـِقَعٌة. َوَجاءَ  الَؿْخُؾقَقاِت َوُحؽَِل َط َٓ ـِ  َمَؼا ِد ْب َأُبق ُمَحؿَّ

َػاِت ُكَلَّ  َػاُت َأْطَراًضا:  ،ٍب َفَؼاَل ُهَق َوَأْتَباُطُف: ُهَق الَؿْقُصقُف بِالصِّ ـْ َلْقَسْت الصِّ
َوَلؽِ



   

َٓ َتُزوُل  إذْ  َٓ َتْعِرُض َو َْفَعاِل الَؼائَِؿِة بِِف  ،ِهَل َقِديَؿٌة َباقَِقٌة  ْٕ َٓ ُيقَصُػ بِا ـْ 
َوَلؽِ

َفا َتْعِرُض َوَتزُ  َكَّ
ِ
 وُل.َكاْلَحَرَكاِت: ٕ

َفا َأْطَراٌض َوَمْقُصقٌف  َػاِت َوإِْن قِقَؾ إكَّ اٍم َوَأْتَباُطُف: َلؽِـَُّف َمْقُصقٌف بِالصِّ ـُ َكرَّ َفَؼاَل اْب

َْفَعاِل الَؼائَِؿِة بِـَْػِسِف َوإِْن َكاَكْت َحاِدَثًة.  ْٕ  بِا

ا قِقَؾ َلُفْؿ: َهَذا َيْؼَتِضل َأْن َيُؽقَن ِجْسًؿا. َقاُلقا: كَ  َْجَساِم. َوَلؿَّ ْٕ َعْؿ ُهَق ِجْسٌؿ ٓ َكا

َوَلْقَس َذلَِؽ ُمْؿتَـًِعا َدائًِؿا َوإِكََّؿا الُؿْؿَتـُِع َأْن ُيَشابَِف الَؿْخُؾقَقاِت فِقَؿا َيِجُب َوَيُجقُز 

َٓ َمْعـَاُه.  ـْ َقاَل: َأْصَؾَؼ َلْػَظ الِجْسِؿ   َوَيْؿَتـُِع َومِـُْفْؿ َم

ِء الُؿَتؽَ  َٓ ـَ َهُم ـَ الـُّظَّاِر ُبُحقٌث َصِقيَؾٌة ُمْسَتْقَفاٌة فِل َغْقِر َهَذا الَؿْقِضِع. َوَبْق ِؿق  ؾِّ

ةُ  َئِؿَّ ْٕ َؾُػ َوا ا السَّ َقائِِػ فِقؿَ  :َوَأمَّ ـْ الطَّ
ـْ َكْػٍل َفَؾْؿ َيْدُخُؾقا َمَع َصائَِػٍة مِ

ا اْبتََدُطقُه مِ

ـَّ  ،إْثَباٍت  َأوْ  َوَرَأْوا َذلَِؽ ُهَق الُؿَقافُِؼ لَِصِريِح الَعْؼِؾ  ،ةِ َبْؾ اْطَتَصُؿقا بِاْلؽَِتاِب َوالسُّ

ا َيِجُب اإِليَؿاُن بِفِ  ـْ َأْسَؿائِِف َوِصَػاتِِف َحؼًّ
ـَُّة مِ َوإِْن  ،َفَجَعُؾقا ُكؾَّ َلْػٍظ َجاَء بِِف الؽَِتاُب َوالسُّ

َفَؾْقَس َطَؾْقـَا  :ْثَبَتُف َقْقٌم َوَكَػاُه آَخُرونَ َوُكؾُّ َلْػٍظ َأْحَدَثُف الـَّاُس َفلَ  ،َلْؿ ُتْعَرْف َحِؼقَؼُة َمْعـَاهُ 

َٓ َكْػَقُف َحتَّك َكْػَفَؿ ُمَراَد الُؿَتَؽؾِّؿِ  ،َأْن ُكْطؾَِؼ إْثَباَتفُ   .َو

ـْ َكْػٍل َأْو  
ـَُّة: مِ ُسُؾ َواْلؽَِتاُب َوالسُّ ا ُمَقافًِؼا لَِؿا َجاَءْت بِِف الرُّ َفنِْن َكاَن ُمَراُدُه َحؼًّ

ـْ َكْػٍل َأْو إْثَباٍت َمـَْعـَاإْثَبا
ـَُّة مِ  ٍت ُقْؾـَا بِِف: َوإِْن َكاَن َباصًَِل ُمَخالًِػا لَِؿا َجاَء بِِف الؽَِتاُب َوالسُّ

تِل َجاَء بَِفا الُؼْرآُن ِهَل الطَِّريَؼُة الُؿَقافَِؼُة لَِصِريِح الَؿْعُؼقِل  ،الَؼْقَل بِفِ  ِريَؼَة الَّ َوَرَأْوا َأنَّ الطَّ

ُسَؾ َصَؾَقاُت  ،َصِحقِح الَؿـُْؼقلِ وَ  . َوَأنَّ الرُّ ـَ َطَؾقِْفْؿ اهلل  َوِهَل َصِريَؼُة إَْكبَِقاِء َواْلُؿْرَسؾِق

ٍؾ: َولَِفَذا َقاَل ُسْبَحاَكُف وَ  ىئ ىئ ی  ﴿ :َتَعاَلكَجاُءوا بِـَْػٍل ُمْجَؿٍؾ َوإِْثَباٍت ُمَػصَّ

َفَسبََّح  ﴾ جب حب خب مب ىب حئ مئ ىئ يئ ی ی ی جئ

ـْ  َكْػَسفُ 
ـَ لَِسََلَمِة َما َقاُلقُه مِ ُسِؾ َوَسؾََّؿ َطَؾك الُؿْرَسؾِق ا َوَصَػُف بِِف الُؿَخالُِػقَن لِؾرُّ َطؿَّ

 .الـَّْؼِص َواْلَعْقِب 



 

    

َػاِت َطَؾك  ُف َتَعاَلك فِل الُؼْرآِن ُيْثبُِت الصِّ ُسِؾ ِهَل َما َجاَء بَِفا الُؼْرآُن َوَالؾَّ َوَصِريَؼُة الرُّ

  التَّْشبِقَف َوالتَّْؿثِقَؾ. -َطَؾك َصِريِؼ اإِلْجَؿاِل  -ْػِصقِؾ َوَيـِْػل َطـُْف َوْجِف التَّ 

ُف َطِزيٌز َحؽِقٌؿ  ،َوَطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٌ  ،بُِؽؾِّ َشْلٍء َطؾِقؿٌ  فِل الُؼْرآِن ُيْخبُِر َأكَّفُ  َفُفقَ  َوَأكَّ

ُف َغُػقٌر َوُدودٌ  ،َوَأكَُّف َسِؿقٌع َبِصقرٌ  ،َغُػقٌر َرِحقؿٌ  ُيِحبُّ  -َطَؾك ِطَظِؿ َذاتِِف  -ُف َتَعاَلك َوَأكَّ  ،َوَأكَّ

ـَ  ارِ  ،الُؿْممِـِق َؿَقاِت  ،َوَيْسَخُط َطَؾْقِفؿْ  ،َوَيْرَضك َطـُْفْؿ َوَيْغَضُب َطَؾك الُؽػَّ ُف َخَؾَؼ السَّ َوَأكَّ

اٍم ُثؿَّ اْسَتَقى َطَؾك الَعْرشِ  َْرَض فِل ِستَِّة َأيَّ ْٕ ُف َكؾََّؿ ُمقَسك َتؽْ  ،َوا ُف َتَجؾَّك  ،ؾِقًؿاَوَأكَّ َوَأكَّ

ا: َوَأْمَثاُل َذلَِؽ.   لِْؾَجَبِؾ َفَجَعَؾُف َدكًّ

 ٿ ٺ﴿ ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ ْػِل َوَيُؼقُل فِل الـَّ 
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َػاِت  ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  َوَيـِْػل ُمَؿاَثَؾَة الَؿْخُؾقَقاِت. ،َفُقثْبُِت الصِّ

ا َكا َؿا َوَصَػُف بِِف َوَلؿَّ َف بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف ُربَّ َؾِػ: َأْن َيِصُػقا الؾَّ َكْت َصِريَؼُة السَّ

َٓ َتْعطِقؾٍ  ـْ َغْقِر َتْحِريٍػ َو
َٓ َتْؿثِقٍؾ.  ،َرُسقُلُف مِ ـْ َغْقِر َتْؽقِقٍػ َو

 َومِ

ْؾبِقَِّة: َلقْ  ُُمقِر السَّ ْٕ ُسِؾ َيِصُػقَكُف بِا َفنَِذا قِقَؾ َلُفْؿ: َس َكَذا َلْقَس َكَذا.َوُمَخالُِػق الرُّ

َأنَّ  لَؿْعُؼقل. َوَقْد ُطؾَِؿ بَِصِريِح اَأْو َذاٌت بََِل ِصَػاٍت  ،َفَلْثبُِتقُه. َقاُلقا: ُهَق ُوُجقٌد ُمْطَؾٌؼ 

َٓ بَِشْرِط  َٓ فِل إَْطَقاِن َوَأنَّ الُؿْطَؾَؼ  َّٓ فِل إَْذَهاِن:  َٓ ُيقَجُد إ الُؿْطَؾَؼ بَِشْرِط اإِلْصََلِق 

َّٓ ُمَعقَّـًا ،َٓ ُيقَجُد فِل الَخاِرِج ُمْطَؾًؼا بِّ  ،َٓ ُيقَجُد إ َٓ َيُؽقُن لِؾرَّ  ةٌ ُمَغايِرَ  ِطـَْدُهْؿ َحِؼقَؼةٌ َو

ُؾقُه َأْو َيْجَعُؾقُه ُوُجقَد الَؿْخُؾقَقاِت َأْو ُجْزَأَها َأْو َوْصَػَفا ،لِْؾَؿْخُؾقَقاِت  ا َأْن ُيَعطِّ  ،َبْؾ إمَّ

ـْ َمْعـَاَها.  قَن َط َْلَػاُظ الُؿْجَؿَؾُة َيُؽػُّ ْٕ  َوا

َّٓ  :ثي قاه  ْشتَِباُه َوالتَّْضؾِقُؾ َوإِ
ِ
ـْ  َفبَِفَذا التَّْػِصقِؾ َيُزوُل آ

ـْ َكَػك َشْقًئا مِ َفُؽؾُّ َم

َػاِت  كإَْسَؿاِء َوالصِّ ًؿا َقائًَِل بِالتََّحقُِّز َواْلِجَفِة.  َسؿَّ ـْ َأْثَبَت َذلَِؽ ُمَجسِّ  َم



   

ْقَن الصػاتقة  َف َتَعاَلك َحل  بَِحَقاةِ  -َفاْلُؿْعَتِزَلُة َوَكْحُقُهْؿ ُيَسؿَّ ـَ َيُؼقُلقَن: إنَّ الؾَّ ِذي الَّ

قَكُفْؿ  َطؾِقؿٌ  َؿًة  -بِِعْؾِؿ َقِديٌر بُِؼْدَرِة َسِؿقٌع بَِسْؿِع َبِصقٌر بَِبَصِر ُمَتَؽؾٌِّؿ بَِؽََلِم ُيَسؿُّ ُمَجسِّ

ةً   .ُمَشبَِّفًة َحْشِقيَّ

بَِقة  (الصػاتقة)و َػاِت: كاْلُؽَلَّ َقائِِػ الُؿْثبِتَِة لِؾصِّ ُة َوَجِؿقُع الطَّ َئِؿَّ ْٕ َؾُػ َوا ُهْؿ السَّ

امِ  ةِ والَؽرَّ ـْ َصَقائِِػ إُمَّ
ِة والسالؿقة َوَغْقِرِهْؿ مِ َْشَعِريَّ ْٕ  .َقة َوا

ِء: إَذا َأْثَبتُّْؿ  َٓ ـْ الَػََلِسَػِة لَِفُم
ـْ الَجْفِؿقَّة َواْلُؿْعتَِزَلِة َوَصائَِػٌة مِ َػاِت َم َقاَلْت كػاة الصِّ

َ  ،َلُف َحَقاًة َوُقْدَرًة َوَكََلًما َفَفِذِه َأْطَراٌض  ْٕ َّٓ بِِجْسؿِ َوا َٓ َتُؼقُم إ َوإَِذا ُقْؾُتْؿ: ُيَرى  ،ْطَراُض 

ـِ فِل ِجَفةٍ  َّٓ لُِؿَعاَي َٓ َتُؽقُن إ ْؤَيُة   َذا َيْسَتْؾِزُم التَّْجِسقَؿ.َوهَ  ،َفالرُّ

قَفا  َٓ ُكَسؿِّ َػاِت َو ـُ ُكْثبُِت َهِذِه الصِّ ـْ اتَّبََعُفْؿ: َكْح ُة َوَم َأْطَراًضا: َفنَِذا َقاَلْت إَْشَعِريَّ

َنَّ الَعَرَض َما َيْعِرُض لَِؿَحؾِّفِ 
ِ
َٓ َتُزوُل.  ،ٕ َػاُت َباقَِقٌة   َوَهِذِه الصِّ

 َٓ ِف  ِزٍم لَِؿَحؾِّ َٓ : َفنِنَّ الَعَرَض ِطـَْدُكْؿ َيـَْؼِسُؿ إَلك  َقاَلْت َلُفْؿ الـَُّػاِة: َهَذا كَِزاٌع َلْػظِل 

ُل َكالتََّحقُِّز  -ُجقًدا َما َداَم الَؿَحؾُّ َمقْ  -ُيَػاِرُقُف  َوَّ ْٕ ُف َفا َوإَِلك َما َيُجقُز َأْن ُيَػاِرَق َمَحؾَّ

َػُة. :َبْؾ وكالحققاكقة والـاصؼقة لإِْلِْكَسانِ  ،لِْؾِجْسؿِ  َٓ ُتَػاِرُقُف َهِذِه الصِّ ُف َما َداَم إْكَساًكا   َفنِكَّ

َٓ َيْبَؼك َزَماَكقْ  ا َقْقُلُؽْؿ: إنَّ الَعَرَض  ـِ َسائِِر لـِ َفَفَذا َش َوَأمَّ ـْ َبْق
ٌء اْكَػَرْدُتْؿ بِِف مِ

ـْ َهِذِه اإِلْلَزاَماِت الُؿْػِحَؿةِ  ُثؿَّ إكَُّؽْؿ  ،الُعَؼََلِء: َوَكاَبْرُتْؿ بِِف الِحسَّ لَِتـُْجَقا بالؿغالقط َط

ِد َأْمَثالِفِ   .َفَفَذا ُهَق َمْعـَك َبَؼاِء الَعَرضِ  ،َتُؼقُلقَن بَِتَجدُّ

َٓ ُمَداَبَرةٍ َوَهذَ  ُف ُيَرى بََِل ُمَقاَجَفٍة َو ـْ  ،ا َكَؿا ُقْؾُتْؿ إكَّ
ائِل بِِجَفِة مِ ُف إَلْقِف الرَّ َٓ َيَتَقجَّ َو

ـْ الُعَؼََلِء َوَكاَبْرُتْؿ بِِف الِحسَّ َواْلَعْؼَؾ.  ،ِجَفاتِفِ  ا اْكَػَرْدُتْؿ بِِف َط  َفَفَذا َأْيًضا مِؿَّ

َلْثَبتُّْؿ َما َيْسَتْؾِزُم التَّْجِسقَؿ َوالتَّْشبِقَف َواْلَحْشَق َأْو َكَػْقُتْؿ التَََّلُزَم َقاَلْت َلُفْؿ الـَُّػاِة: فَ 

ُروَرِة.   َفَخاَلْػُتْؿ َصِريَح الَعْؼِؾ َوالضَّ



 

    

اُقُؽْؿ إَلك َأكَُّؽْؿ فِل الَحِؼقَؼِة ُمَقافُِؼقَن َلـَا َطَؾك َكْػِل ُرْؤَيةِ  اَلك َتعَ اهلل  َولَِفَذا َصاَر ُحذَّ

ـْ َأْضَفْرُتْؿ إْثَباَتَفا 
ةِ )لَِؽْقكِِف الَؿْشُفقَر ِطـَْد َوَلؽِ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة:  (الَحْشِقيَّ ـَ بِالسُّ الَؿْشُفقِري

ـَ الُؿـَاَقَضِة َواْلُؿدَ  :لُِقَؼاَل: إكَُّؽْؿ مِـُْفْؿ َأْو َأْثَبتُّْؿ َذلَِؽ َتـَاُقًضا مِـُْؽؿْ  ُروَن َبْق
 اَهـَِة.َفَلْكُتْؿ َدائِ

َػاِت  ـْ ُيَقافُِؼ كػاة الصِّ ُجُؾ مِؿَّ َكَؿا َتْػَعُؾ  -الُحْسـَك اهلل  َوُيْثبُِت َأْسَؿاءَ  ،َفنِْن َكاَن الرَّ

ُة الَؽََلِم  ،الُؿْعَتِزَلةُ  اُه كػاة َأْسَؿاءِ  -َوُهْؿ َأئِؿَّ ًؿا: اهلل  َسؿَّ ا ُمَجسِّ الُحْسـَك ُمَشبًِّفا َحْشِقيًّ

ُف َمْقُجقٌد َطؾِقٌؿ َحل   ،َرامَِطُة الَحاكِِؿقَُّة الَباصِـِقَُّة َوَغْقُرُهؿْ َكَؿا َفَعَؾْت الؼَ  َوَقاُلقا: إَذا ُقْؾُتْؿ إكَّ

ـْ  ،َواْلَحْشقِ  ُل بِالتَّْشبِقِف َوالتَّْجِسقؿَفَفَذا ُهَق الَؼقْ  ،َقِديرٌ 
َفنِنَّ َذلَِؽ ُمَشاَبَفٌة لَِغْقِرِه مِ

َٓ  ،الَؿْخُؾقَقاِت  ُف  َكَّ
ِ
َّٓ ِجْسًؿاَوٕ َنَّ َهِذِه إَْسَؿاَء  ، ُيْعَؼُؾ َمْقُجقٌد َحل  َطؾِقٌؿ َقِديٌر إ

ِ
َوٕ

َػاُت َتْسَتْؾِزُم التَّْجِسقَؿ. َػاِت. َوالصِّ  َتْسَتْؾِزُم الصِّ

ُج  ـْ َيـِْػل إَْسَؿاءَ َفنِْن َكاَن الرَّ َػاِت  ُؾ مِؿَّ  َكَؿا َتْػَعُؾُف ُغََلُة الَجْفِؿقَّة -َوالصِّ

ُف َمْقُجقٌد. َوِحقـَئٍِذ َفَتُؼقُل َلُف الـَُّػاِة: َأْكَت  -َواْلَؼَرامَِطِة َواْلَػََلِسَػِة  َفََل ُبدَّ َلُف َأْن ُيْثبَِت َأكَّ

ُف إَذا َكاَن َمْقُجقًدا َكَّ
ِ
ٕ : ٌؿ ُمَشبٌِّف َحْشِقي  َوُهَق  ،َفَؼْد َشاَرَكُف َغْقُرُه فِل َمْعـَك الُقُجقدِ  :ُمَجسِّ

َٓ التَّ  َّٓ ِجْسٌؿ َأْو َقائٌِؿ بِِجْسِؿ: َفِحقـَئٍِذ َيْحَتاُج َأْن َيُؼقَل:  َٓ ُيْعَؼُؾ َمْقُجقٌد إ ُف  َكَّ
ِ
ْشبِقُف: ٕ

َٓ َمْعُدومَ  َٓ َمقَِّت  ،َمْقُجقَد َو َٓ َحلَّ َو َٓ َمْقُجقدَ  ،َو  َٓ َٓ َمْقُجقَد َو َٓ  ،َأْو  َٓ َحلَّ َو َو

ـِ َجِؿقًعاَفَقْؾَزُم كَ  :َحلَّ  َٓ  ـِ  ،ْػُل الـَِّؼقَضقْ ـْ َأْطَظِؿ  ،َوَما ُهَق فِل َمْعـَك الـَِّؼقَضْق
َوَذلَِؽ مِ

 َ
ِ
ُف َيْؾَزُم َطَؾك قَِقاِس َقْقلِِفْؿ َتْشبِقُفُف بِاْلُؿْؿَتـَِعاِت: ٕ نَّ إُُمقِر الَباصَِؾِة فِل َبِديَفِة الَعْؼِؾ َمَع َأكَّ

َٓ َمعْ  َٓ َمْعُدوَمًة  -َٓ َيُؽقُن َلُف َحِؼقَؼًة َأْصًَل  ،ُدومٍ َما َلْقَس بَِؿْقُجقِد َو  ،-َٓ َمْقُجقَدًة َو

ُؼ فِل إَْطَقانِ  َٓ َيَتَحؼَّ ٌر فِل إَْذَهاِن  ـْ الُؽْػِر َهَذا َمَع َما الَتزَ  ،َبْؾ ُهَق َأْمٌر ُمَؼدَّ
َمُف مِ

ِريِح.  الصَّ

ُف َكَػك الُقُجقَد الَقاجِ  َر َأكَّ قَّةِ َوَلْق ُقدِّ ِذي ُهَق َأْصُؾ  :َب الَؼِديَؿ بِاْلُؽؾِّ َلَؽاَن َمَع الُؽْػِر الَّ

ةَ  ُروِريَّ ا  ،َفنِكَّا َكْشَفُد الَؿْقُجقَداِت  :ُكؾِّ ُكْػٍر َقْد َكاَبَر الَؼَضاَيا الضَّ َوَكْعَؾُؿ َأنَّ ُكؾَّ َمْقُجقٍد إمَّ



   

ا ُمْحَدٌث  ا َواِجٌب َمْقُجقٌد بِـَ  ،َقِديٌؿ َوإِمَّ ـٌ بِـَْػِسِف َمْقُجقٌد بَِغْقِرِه. َوُكؾُّ َوإِمَّ
ا ُمْؿؽِ ْػِسِف َوإِمَّ

ـْ َقِديٍؿ َواِجٍب بِـَْػِسِف َفاْلُقُجقُد 
ـٍ بِـَْػِسِف َمْقُجقٌد بَِغْقِرِه َفََل ُبدَّ َلُف مِ ُمْحَدٍث َوُمْؿؽِ

ـْ الُقُجقِد مَ 
ُروَرِة َيْسَتْؾِزُم إْثَباَت َمْقُجقٍد َقِديٍؿ. َومِ ـٌ ُمْحَدٌث: َكَؿا َكْشَفُدُه بِالضَّ

ا ُهَق ُمْؿؽِ

ـْ الَحَقَقاِن َوالـََّباِت. فِل الُؿْحَدَثاِت 
 مِ

َوفِقِف  ،َفنَِذا ُطؾَِؿ بَِضُروَرِة الُعُؼقِل َأنَّ الُقُجقَد فِقِف َما ُهَق َمْقُجقٌد َقِديٌؿ َواِجٌب بِـَْػِسفِ 

ـٌ بِـَْػِسفِ 
ك الُقُجقدِ فَ  ،َما ُهَق ُمْحَدٌث َمْقُجقٌد ُمْؿؽِ َػَؼا فِل ُمَسؿَّ  ،َفَذاِن الَؿْقُجقَداِن اتَّ

ـْ 
ـِ مِ ـَ الَؿْقُجقَدْي ـْ َلْؿ ُيْثبِْت َما َبْق ـْ أَخِر بُِخُصقِص ُوُجقِدِه َفَؿ َواْمَتاَز َواِحٌد مِـُْفَؿا َط

تَِّػاِق 
ِ
َّٓ َلِزَمُف َأْن َتُؽقَن ا ،آ ْفتَِراِق َوإِ

ِ
ـْ آ

َفا َقِديَؿًة َواِجَبًة َوَما َبْقـَُفَؿا مِ لَؿْقُجقَداُت ُكؾُّ

ْضطَِراِر. 
ِ
 بَِلْكُػِسَفا َأْو ُمْحَدَثًة ُمْؿؽِـًَة ُمْػتَِؼَرًة إَلك َغقِْرَها َوكََِلُهَؿا َمْعُؾقُم الَػَساِد بِآ

ـْ َوْجفٍ 
تَِّػاِق مِ

ِ
ـَ إْثَباُت آ ـْ َوْجفٍ  ،َفَتَعقَّ

ْمتَِقاُز مِ
ِ
ـُ َكْعَؾؿُ  ،َوآ َأنَّ َما اْمَتاَز بِِف  َوَكْح

ا َتْؿَتاُز بِِف َسائُِر الَؿْقُجقَداِت َبْعُض  ـْ َسائِِر الَؿْقُجقَداِت َأْطَظُؿ مِؿَّ َفا الَخالُِؼ الَؿْقُجقُد َط

ـْ َبْعٍض َفنَِذا َكاَن  ك الُقُجقدِ ( الَبُعقُض )و (الَؿؾُِؽ )َط َواْلَحلِّ َمَع  ،َقْد اْشتََرَكا فِل ُمَسؿَّ

َفاْلَخالُِؼ ُسْبَحاَكُف َأْوَلك بُِؿَباَيـَتِِف لِْؾَؿْخُؾقَقاِت: َوإِْن َحَصَؾْت الُؿَقاَفَؼُة  ،ا َبْقـَُفَؿاَتَػاُوِت مَ 

َػاِت.ا  الؿراد. هفِل َبْعِض إَْسَؿاِء َوالصِّ

 (:1/177) شسح الٕاضطٗٛ يف ٔقاه اإلواً العجٗىني 

  مـ أجؾف؟!ما هذا الجسؿ الذي تـػرون الـاس طـ إثبات صػات اهلل

ٓ يؿؽـ أن  ،بعض أتريدون بالجسؿ الشلء الؿؽقن مـ أشقاء مػتؼر بعضفا إىل

باجتؿاع هذه إجزاء؟! فنن أردتؿ هذا، فـحـ ٓ كؼره، وكؼقل: إن اهلل لقس  يؼقم إٓ

بجسؿ هبذا الؿعـك، ومـ قال: إن إثبات طؾقه يستؾزم هذا الجسؿ، فؼقلف مجرد دطقى 

 بقل.ويؽػقـا أن كؼقل: ٓ ق



 

    

أما إن أردتؿ بالجسؿ الذات الؼائؿة بـػسفا الؿتصػة بؿا يؾقؼ هبا، فـحـ كثبت 

، وهق قائؿ بـػسف، متصػ بصػات الؽؿال، وهذا هق اذلؽ، وكؼقل: إن هلل تعاىل ذاتً 

 هاالذي يعؾؿ بف كؾ إكسان.

 .: شعُِٗ إٔ إثبات ايصفات ٜكتطٞ ايتػبٝ٘ باملدًٛقنيثاْٝٗا

ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ   َقاَه َش  (: 5/58)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

ـْ الَؽََلِم َوَأْهؾِفِ  َقاَل َأُبق ُسَؾْقَؿاَن الخطابل فِل ِرَساَلتِِف الَؿْشُفقَرةِ فِل : الغـقة َط

َػاِت  ـْ الصِّ
ا َما َسَلْلت َطـُْف مِ ـَّةِ  ،َفَلمَّ َؾِػ َفنِنَّ َمْذَهَب  :َوَما َجاَء مِـَْفا فِل الؽَِتاِب َوالسُّ السَّ

َوَقْد َكَػاَها َقْقٌم َفَلْبَطُؾقا َما  ،إْثَباُتَفا َوإِْجَراُؤَها َطَؾك َضَقاِهِرَها َوَكْػُل الَؽْقِػقَِّة َوالتَّْشبِقِف َطـَْفا

ـَ  ـْ الُؿْثبِتِق
َؼَفا َقْقٌم مِ ُف َوَحؼَّ ـْ التَّْشبِقِف  :َأْثَبَتُف الؾَّ

َفَخَرُجقا فِل َذلَِؽ إَلك َضْرٍب مِ

ـِ  ،التَّْؽقِقِػ وَ  ـَ إَْمَرْي ِريَؼِة الُؿْسَتِؼقَؿِة َبْق ـُ  ،َوإِكََّؿا الَؼْصُد فِل ُسُؾقِك الطَّ َتَعاَلك اهلل  َوِدي

ـَ الَغالِل فِقفِ  ِر َطـُْف. ،َبْق  َواْلَجافِل َوالُؿَؼصِّ

َػاِت َفْرٌع َطَؾك الَؽََلِم فِل  َْصُؾ فِل َهَذا: َأنَّ الَؽََلَم فِل الصِّ ْٕ اِت َوا َوُيْحَتَذى  ،الذَّ

إكََّؿا ُهَق إْثبَاُت  ،فِل َذلَِؽ َحْذُوُه َومَِثاُلُف. َفنَِذا َكاَن َمْعُؾقًما َأنَّ إْثَباَت الَباِري ُسْبَحاَكفُ 

َٓ إْثَباَت َكْقِػقَّةٍ  َٓ إْثَباَت َتْحِديدٍ  ،َفَؽَذلَِؽ إْثَباُت ِصَػاتِفِ  ،ُوُجقٍد   إكََّؿا ُهَق إْثَباُت ُوُجقٍد 

 َوَتْؽقِقٍػ. 

ُف لِـَْػِسِف: َوَلْسـَا  :َيٌد َوَسْؿٌع َوَبَصٌر َوَما َأْشَبَفَفا :َفنَِذا ُقْؾـَا َفنِكََّؿا ِهَل ِصَػاٌت َأْثَبَتَفا الؾَّ

ُة َأْو الـِّْعَؿةُ  َٓ َكُؼقُل  ،َكُؼقُل: إنَّ َمْعـَك القَِد الُؼقَّ ْؿِع َواْلَبَصِر الِعْؾُؿ: َو َٓ َمْعـَك السَّ إكََّفا  َو

تِل ِهَل َجَقاِرُح َوَأَدَواٌت لِْؾِػْعِؾ  ،َجَقاِرُح  َْبَصاِر الَّ ْٕ َْسَؿاِع َوا ْٕ َْيِدي َوا ْٕ َٓ ُكَشبُِّفَفا بِا َو

َنَّ التَّْققِقَػ َوَرَد بَِفا: َوَوَجَب َكْػُل 
ِ
َػاِت: ٕ َوَكُؼقُل: إنَّ الَؼْقَل إكََّؿا َوَجَب بِنِْثَباِت الصِّ



   

َؾِػ فِل َأَحاِديِث  :َطـَْفاالتَّْشبِقِف  َف َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشْلٌء: َوَطَؾك َهَذا َجَرى َقْقُل السَّ َنَّ الؾَّ
ِ
ٕ

َػاِت   ها.ََلُم الخطابلَهَذا ُكؾُُّف كَ  .الصِّ

 (:2/110) وٍّاج الطٍٛ الٍبٕٖٛ يف  ابَ تٗىٗٛ قاه شٗخ اإلضالًٔ

ـَِّة مُ  َٓ فِل َذاتِِف َواْلَؿْؼُصقُد ُهـَا َأنَّ َأْهَؾ السُّ َف َلقَْس َكِؿْثؾِِف َشْلٌء،  تَِّػُؼقَن َطَؾك َأنَّ الؾَّ

َٓ فِل ِصَػاتِفِ  َـّ َلْػَظ  ،َو
َٓ فِل َأْفَعالِِف. َوَلؽِ َؾِة  (التَّْشبِقفِ )َو ِء الـَُّػاِة اْلُؿَعطِّ َٓ فِل َكََلِم َهُم

 :َلْػٌظ ُمْجَؿٌؾ 

، َفنِنَّ َخَصائَِص  ،َوَدلَّ َطَؾْقِف اْلَعْؼُؾ  ،اْلُؼْرآنُ  َػاهُ َفنِْن َأَراَد بَِؾْػِظ التَّْشبِقِف َما كَ  َفَفَذا َحؼ 

ـَ اْلَؿْخُؾقَقاِت فِل 
َٓ ُيَؿاثُِؾُف َشلٌء مِ ـَ اْلَؿْخُؾقَقاِت، َو

َٓ ُيقَصُػ بَِفا َشلٌء مِ بِّ َتَعاَلك  الرَّ

ـْ ِصَػاتِِف.
 َشْلٍء مِ

تِ وَ  ِة َوَأئِؿَّ ُمَّ ْٕ ُف بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف، َوبَِؿا َوَصَػُف بِِف َمْذَهُب َسَؾِػ ا َفا َأْن ُيقَصَػ الؾَّ

ِف َما َأْثَبتَفُ  َٓ َتْؿثِقٍؾ، ُيْثبُِتقَن لِؾَّ ـْ َغْقِر َتْؽقِقٍػ َو
َٓ َتْعطِقٍؾ، َومِ ـْ َغْقِر َتْحِريٍػ َو

 َرُسقُلُف، مِ

َػاِت، َوَيـُْػقَن َطـُْف ُمَؿاَثَؾَة اْلَؿخْ  ـَ الصِّ
ُؾقَقاِت، ُيْثبُِتقَن َلُف ِصَػاِت اْلَؽَؿاِل، َوَيـُْػقَن َطـُْف مِ

ـِ التَّْشبِقِف َوالتَّْؿثِقِؾ، إِْثَباٌت بََِل  ـِ الـَّْؼِص َوالتَّْعطِقِؾ، َوَط ُهقَكُف َط َْمَثاِل، ُيـَزِّ ْٕ ُضُروَب ا

 ٹ ٿ﴿ثَِّؾِة، َرد  َطَؾك اْلُؿؿَ  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿َتْشبِقٍف، َوَتـِْزيٌف بََِل َتْعطِقٍؾ: 

قَرى:  ﴾ ٹ ٹ َؾِة. [11]ُشقَرُة افشُّ ـْ َجَعَؾ ِصَػاِت اْلَخالِِؼ  َرد  َطَؾك اْلُؿَعطِّ َوَم

 َفُفَق اْلُؿَشبُِّف اْلُؿْبطُِؾ اْلَؿْذُمقُم.  ،مِْثَؾ ِصَػاِت اْلَؿْخُؾقِق 

َٓ َيْثُبُت لِؾَِّف َشلَوإِْن َأَراَد بِالتَّْشبِقِف أَ  ُف  ـَ الصِّ كَّ
َٓ ُقْدَرٌة ٌء مِ َػاِت، َفََل ُيَؼاُل: َلُف ِطْؾٌؿ َو

َٓ َحَقاٌة  َػاِت  ;َو َنَّ اْلَعْبَد َمْقُصقٌف بَِفِذِه الصِّ
ِ
َٓ ُيَؼاَل َلُف: َحل  َطؾِقٌؿ َقِديرٌ  ;ٕ  ;َفَؾِزَمُف َأْن 

َْسَؿاِء، َوَكَذلَِؽ فِل َكََلمِِف َوَسْؿِعفِ  ْٕ ك بَِفِذِه ا َنَّ اْلَعْبَد ُيَسؿَّ
ِ
 َوَبَصِرِه َوُرْؤَيتِِف َوَغْقِر َذلَِؽ. ٕ

ـَّةِ  َوُهؿْ  َف َمْقُجقٌد َحل  َطؾِقٌؿ َقاِدرٌ  ُيَقافُِؼقَن َأْهَؾ السُّ ، َواْلَؿْخُؾقُق ُيَؼاُل َلُف: َطَؾك َأنَّ الؾَّ

َٓ ُيَؼاُل: َهَذا َتْشبِقفٌ  ،َحل  َطؾِقٌؿ َقِديرٌ  َمْقُجقدٌ   َيِجُب َكْػُقُف. َو



 

    

ـَّةُ ا َيُدلُّ طَ َوَهَذا مِؿَّ  ـُ َأْن ُيَخالَِػ فِقِف  َؾقِْف اْلؽِتَاُب َوالسُّ
َٓ ُيْؿؽِ َوَصِريُح اْلَعْؼِؾ، َو

ك  ك َبْعَض ِطَباِدِه بَِلْسَؿاٍء، َوَكَذلَِؽ َسؿَّ ك َكْػَسُف بَِلْسَؿاٍء، َوَسؿَّ َف َتَعاَلك َسؿَّ َطاقٌِؾ، َفنِنَّ الؾَّ

ك َبعْ  كَضَفا ِصَػاِت َخْؾِؼِف، َولَ ِصَػاتِِف بَِلْسَؿاٍء، َوَسؿَّ ك َكاْلُؿَسؿَّ  .ْقَس اْلُؿَسؿَّ

ك َكْػَسُف َحقًّا َطؾِقًؿا َقِديًرا، َرُءوًفا َرِحقًؿا، َطِزيًزا َحؽِقًؿا، َسِؿقًعا َبِصقًرا، َمؾًِؽا  َفَسؿَّ

َوَقْقلِِف:  ،[255]اْفَبَؼَرِة:  ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ُمْممِـًا، َجبَّاًرا ُمتََؽبًِّرا، َكَؼْقلِِف: 

قَرى:  ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿َوَقاَل:  ،[55]افشُّ

 ،[245، 228]اْفَبَؼَرِة:  ﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿َوَقاَل:  ،[225]اْفَبَؼَرِة:  ﴾ ٺ ٺ

:  ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿َوَقاَل:   ۈ ۈ ۆ ۆ﴿َوَقاَل:  ،[65]احْلَجِّ

:  ﴾ ٴۇ
ِ
 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿َوَقاَل:  ،[58]افـَِّساء

:  ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷  . [23]احْلَْؼِ

َك َبْعَض ِطَباِدِه َحقًّا، َفَؼاَل:   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿َوَقْد َسؿَّ

وِم:  ﴾ ڄ اِرَياِت:  ﴾ ىئ مئ حئ جئ﴿ْعَضُفْؿ َطؾِقًؿا بَِؼْقلِِف: َوبَ  . [19]افرُّ ]افذَّ

اؾَّاِت:  ﴾ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ْعَضُفْؿ َحؾِقًؿا بَِؼْقلِِف: ، َوبَ [28  ،[151]افصَّ

 ،[128]افتَّْقَبِة:  ﴾ۇ ۆ ۆ  ﴿ًفا َرِحقًؿا بَِؼْقلِِف: َرُءو َوَبْعَضُفؿْ 

ْكَساِن:  ﴾ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿بَِؼْقلِِف: َوَبْعَضُفْؿ َسِؿقًعا َبِصقًرا  ْعَضُفْؿ َوبَ  ،[2]اإْلِ

 ں ڱ﴿ْعَضُفْؿ َمؾًِؽا بَِؼْقلِِف: َوبَ  ،[74وسف:ي] ﴾ ېئ ېئ ۈئ ﴿َطِزيًزا بَِؼْقلِِف: 

 ے ے﴿ْعَضُفْؿ ُمْممِـًا بَِؼْقلِِف: َوبَ  ،[79]اْفَؽْفِػ:  ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

ْجَدِة:  ﴾ۓ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿اًرا ُمَتَؽبًِّرا بَِؼْقلِِف: َوَبْعَضُفْؿ َجبَّ  ،[18]افسَّ

 . [35]َؽاؾٍِر:  ﴾ ژ ژ ڈ ڈ



   

َٓ اْلَعِزيُز اْلَعِزيَز، وَ  َٓ اْلَعؾِقُؿ اْلَعؾِقَؿ، َو ، َو ُؾ اْلَحلُّ اْلَحلَّ
َٓ ُيَؿاثِ ُف  َٓ َوَمْعُؾقٌم َأكَّ

 َٓ َٓ اْلَجبَّاُر اْلَجبَّاَر، َو َٓ اْلَؿؾُِؽ اْلَؿؾَِؽ، َو ِحقَؿ، َو ِحقُؿ الرَّ َٓ الرَّ ُءوَف، َو ُءوُف الرَّ الرَّ

 اْلُؿَتَؽبُِّر اْلُؿَتَؽبَِّر.

 ڳ﴿َوَقاَل:  ،[255]اْفَبَؼَرِة:  ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿َوَقاَل: 

:  ﴾ ڳ ڳ
ِ
]ُشقَرُة  ﴾ خت حت جت يب ىب مب خب حب جب﴿َوَقاَل:  ،[166]افـَِّساء

اِرَياِت:  ﴾ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿َوَقاَل:  ،[11َؾاضٍِر:  َوَقاَل:  ،[58]افذَّ

َؾْت:  ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  .[ 15]ُؾصِّ

ـِ  َوفِل ِحقَحْق ـِ َطْبدِ  الصَّ ـْ َجابِِر ْب ُؿـَا  -  -اهلل  َكاَن َرُسقُل »َقاَل: اهلل  َط ُيَعؾِّ

ْستَِخاَرَة فِل ا
ِ
قآ ُُمقِر ُكؾَِّفا َكَؿا ُيَعؾُِّؿـَا السُّ ـَ اْلُؼْرآِن، َيُؼقُل: ْٕ

إَِذا َهمَّ َأَحُدُكْم »َرَة مِ

ي َأْسَتِخقُرَك بِِعْؾِؿَك،  ُفمَّ إِكِّ َْمرِ َفَقْرَكْع َرْكَعَتْقِن ِمْن َغْقرِ اْلَػرِيَضِة، ُثمَّ لَِقُؼِل: الؾَّ ْٕ بِا

َٓ َوَأْسَتْؼِدُرَك بُِؼْدَرتَِك، َوأَ  َٓ َأْقِدُر، َوَتْعَؾُم َو ْسَلُلَك ِمْن َفْضؾَِك اْلَعظِقِم، َفنِكََّك َتْؼِدُر َو

َْمَر  ْٕ ـَْت َتْعَؾُم َأنَّ َهَذا ا ُفمَّ إِْن ُك ُم اْلُغُقوِب. الؾَّ قِه  -َأْطَؾُم َوَأْكَت َطالَّ َخْقٌر لِي ِفي  -ُيَسؿِّ

ـَْت َتْعَؾُم َأنَّ ِديـِي َوَمَعاِشي َوَطاقَِبِة َأْمرِي، َفاْقُد  ْرُه لِي ُثمَّ بَاِرْك لِي فِقِه، َوإِْن ُك ْرُه لِي َوَيسِّ

ـُْه، َواْقُدْر  ِـّي َواْصرِْفـِي َط َْمَر َشر  لِي فِي ِديـِي َوَمَعاِشي َوَطاقَِبِة َأْمرِي، َفاْصرِْفُه َط ْٕ َهَذا ا

ـِي بِهِ  لَِي اْلَخْقَر َحْقُث   .(1)«َكاَن ُثمَّ َرضِّ

ـِ َياِسٍر َأنَّ الـَّبِلَّ  اِر ْب ـْ َطؿَّ لُّ َوَغْقُرُه، َط
ِذي َرَواُه الـََّسائِ ـِ َياِسٍر الَّ اِر ْب َوفِل َحِديِث َطؿَّ

  ََطاِء:  َكان ُفمَّ بِِعْؾِؿَك اْلَغْقَب،»َيْدُطق بَِفَذا الدُّ َوبُِؼْدَرتَِك َطَؾى اْلَخْؾِق، َأْحقِـِي َما  الؾَّ

ي َأْسَلُلَك َخْشَقَتَك فِ  ُفمَّ إِكِّ ـِي إَِذا َكاَكِت اْلَوَفاُة َخْقًرا لِي، الؾَّ ي َكاَكِت اْلَحَقاُة َخْقًرا لِي، َوَتَوفَّ

َضا، َفاَدِة، َوَأْسَلُلَك َكؾَِؿَة اْلَحقِّ فِي اْلَغَضِب َوالرِّ اْلَػْؼرِ  َوَأْسَلُلَك اْلَؼْصَد فِي اْلَغْقِب َوالشَّ

َضا بَْعَد اْلَؼَضاِء،  ـَْؼطُِع، َوَأْسَلُلَك الرِّ َٓ َت َة َطْقٍن  ـَْػُد، َوُقرَّ َٓ َي ـَى، َوَأْسَلُلَك َكِعقًَم  َواْلِغ

 .(6382برؿؿ ) افبخاريأخرجف  (1)



 

    

َة الـََّظرِ إَِلى َوْجِفَك، وَ  ْوَق إَِلى لَِؼائَِك َوَأْسَلُلَك َبْرَد اْلَعْقِش بَْعَد اْلَؿْوِت، َوَأْسَلُلَك َلذَّ الشَّ

ـَا ُهَداًة ُمفْ  يََمِن، َواْجَعْؾ ـَِة اإْلِ ـَّا بِِزي ُفمَّ َزيِّ ٍة، الؾَّ ـٍَة ُمِضؾَّ ْت
َٓ فِ ٍة، َو اَء ُمِضرَّ  .(1)«َتِديَن فِي َغْقرِ َضرَّ

ُف َوَرُسقُلُف ِصَػاِت  ك الؾَّ ُف َتَعاَلكاهلل  َفَؼْد َسؿَّ ًة، َوَقْد َقاَل الؾَّ : َتَعاَلك ِطْؾًؿا َوُقْدَرًة َوُققَّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿

وِم:  ﴾ژ ڈ ُف  ،[68]ُيقُشَػ:  ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿َوَقاَل:  ،[54]افرُّ َوَمْعُؾقٌم َأكَّ

ِة، َوَكَظائُِر َهَذا َكثِقَرٌة. ُة َكاْلُؼقَّ َٓ اْلُؼقَّ  َلْقَس اْلِعْؾُؿ َكاْلِعْؾِؿ، َو

ـْ َكَػك َبْعَض مَ  ِزٌم لَِجِؿقِع اْلُعَؼََلِء، َفنِنَّ َم َٓ َضا َوَهَذا  ُف بِِف َكْػَسُف َكالرِّ ا َوَصَػ الؾَّ

 َواْلَغَضِب َواْلَؿَحبَِّة َواْلُبْغِض َوَكْحِق َذلَِؽ، َوَزَطَؿ َأنَّ َذلَِؽ َيْسَتْؾِزُم التَّْشبِقَف َوالتَّْجِسقَؿ.

ْؿَع َواْلَبَصَر، َمَع َأنَّ  َراَدَة َواْلَؽََلَم َوالسَّ
َما ُتْثبُِتُف َلْقَس مِثَْؾ  قِقَؾ َلُف: َفَلْكَت ُتْثبُِت َلُف اإْلِ

، َفُؼْؾ فِقَؿا َأْثَبتَُّف مِْثَؾ َقْقلَِؽ فِقَؿا َكَػْقَتفُ  ـَ ق
َٓ َفْرَق  ،ِصَػاِت اْلَؿْخُؾققِ ُف َوَرُسقُلُف إِْذ  َوَأْثَبَتَف الؾَّ

 َبْقـَُفَؿا.

َػاِت. ـَ الصِّ
َٓ ُأْثبُِت َشقًْئا مِ  َفنِْن َقاَل: َأَكا 

َْسَؿاَء اْلُحْسـَك مِْثَؾ: َحلٍّ َوَطؾِقٍؿ َوَقِديٍر،قِقَؾ َلُف: َفَلكْ  ْٕ ك  َت ُتْثبُِت َلُف ا َواْلَعْبُد ُيَسؿَّ

َْسَؿاِء ُمَؿاثًَِل لَِؿا ُتْثبُِت لِْؾَعْبِد، َفُؼْؾ  ْٕ ـْ َهِذِه ا
بِّ مِ َْسَؿاِء، َوَلْقَس َما ُتْثبُِت لِؾرَّ ْٕ فِل بَِفِذِه ا

ك َأْسَؿائِِف.ِصَػاتِِف َكظِقَر َقْقلَِؽ َذلِ   َؽ فِل ُمَسؿَّ

َْسَؿاَء اْلُحْسـَك، َبْؾ َأُققُل ِهَل َمَجاٌز، َأْو ِهَل َأْسَؿاٌء  ْٕ َٓ ُأْثبُِت َلُف ا َفنِْن َقاَل: َوَأَكا 

 لَِبْعِض ُمْبَتَدَطاتِِف، َكَؼْقِل ُغََلِة اْلَباصِـِقَِّة َواْلُؿَتَػْؾِسَػِة.

َوَلْقَس  ،ِؼَد َأكَُّف َحؼ  َقائٌِؿ بِـَْػِسِف، َواْلِجْسُؿ َمْقُجقٌد َقائٌِؿ بِـَْػِسفِ قِقَؾ َلُف: َفََل ُبدَّ َأْن َتْعتَ 

 ُهَق ُمَؿاثًَِل َلُف.

 (، وهق حديث صحقح.55-3/54(، وافـسائل )18325) أخرجف أمحد (1)



   

َٓ ُأْثبُِت َشقًْئا، َبْؾ ُأْكؽُِر ُوُجقَد اْلَقاِجِب.  َفنِْن َقاَل: َأَكا 

ا قَؾ َلُف: َمْعُؾقٌم بَِصِريِح اْلَعْؼِؾ َأنَّ اْلَؿْقُجقَد إِمَّ
ا َغْقُر َواِجٍب  قِ َواِجٌب بِـَْػِسِف، َوإِمَّ

ا َمْخُؾقٌق ُمْػَتِؼٌر إَِلك ، َوإِمَّ ـْ ـٌ َبْعَد َأْن َلْؿ َيُؽ
ا َحاِدٌث َكائِ ، َوإِمَّ ا َقِديٌؿ َأَزلِل   بِـَْػِسِف، َوإِمَّ

ا َفِؼقٌر إِ  َٓ ُمْػَتِؼٍر إَِلك َخالٍِؼ، َوإِمَّ ا َغْقُر َمْخُؾقٍق َو ا َخالٍِؼ، َوإِمَّ ا َغـِل  َطؿَّ َلك َما ِسَقاُه، َوإِمَّ

 ِسَقاُه.

َّٓ بَِؼِديٍؿ،  َٓ َيُؽقُن إِ َّٓ بِاْلَقاِجِب بِـَْػِسِف، َواْلَحاِدُث  َٓ َيُؽقُن إِ َوَغْقُر اْلَقاِجِب بِـَْػِسِف 

َّٓ بَِغـِلٍّ  َٓ َيُؽقُن إِ َّٓ بَِخالٍِؼ، َواْلَػِؼقُر  َٓ َيُؽقُن إِ َطـُْف، َفَؼْد َلِزَم َطَؾك َتْؼِديِر َواْلَؿْخُؾقُق 

ا ِسَقاُه، َوَما ِسَقاُه  ـِ ُوُجقُد َمْقُجقٍد َواِجٍب بِـَْػِسِف َقِديٍؿ َأَزلِلٍّ َخالٍِؼ َغـِلٍّ َطؿَّ الـَِّؼقَضْق

 بِِخََلِف َذلَِؽ.

ـٍ َبْعَد َأنْ  َوَقْد ُطؾَِؿ بِاْلِحسِّ  ُروَرِة ُوُجقُد َمْقُجقٍد َحاِدٍث َكائِ ،  َوالضَّ ـْ َلْؿ َيُؽ

ا  َٓ َغـِقًّا َطؿَّ َٓ َخالًِؼا لَِؿا ِسَقاُه، َو َٓ َقِديًؿا َأَزلِقًّا، َو َٓ َيُؽقُن َواِجًبا بِـَْػِسِف، َو َواْلَحاِدُث 

ِخُر َفِؼقٌر، َوَأَحُدُهَؿا َخالٌِؼ  ْٔ : َأَحُدُهَؿا َغـِل  َوا ـِ ُروَرِة ُوُجقُد َمْقُجقَدْي  ِسَقاُه، َفثََبَت بِالضَّ

ِخُر َمْخُؾقٌق، َوُهَؿا ُمتَِّػَؼاِن فِل َكْقِن ُكؾٍّ مِـُْفَؿا َشْقئً  ْٔ  .ا َمْقُجقًدا َثابًِتاَوا

ـْ َوْجفٍ 
َػاُقُفَؿا مِ ـِ اْلبَقِّـَِة اتِّ ـْ َكَػك َما  ،َفُعؾَِؿ بَِفِذِه اْلَبَراِهق ـْ َوْجٍف، َفَؿ

َواْختََِلُفُفَؿا مِ

َػَؼا فِقِف َكاَن ُمَعطًَِّل قَ  ـِ َكاَن ُمَشبًِّفا َقائًَِل اتَّ ـْ َجَعَؾُفَؿا ُمَتَؿاِثَؾْق لِْؾَباصِِؾ، ائًَِل لِْؾَباصِِؾ، َوَم

ُف َأْطَؾؿُ   .َوالؾَّ

َػَؼا فِل ;َوَذلَِؽ  َكَُّفَؿا َوإِِن اتَّ
ِ
َػَؼا فِقفِ  ٕ ك َما اتَّ ، َفالؾَُّف َتَعاَلك ُمْخَتص  بُِقُجقِدِه ُمَسؿَّ

ـْ َذلَِؽ، َواْلَعْبُد َسائِِر ِصَػاتِفِ وَ  ُقْدَرتِفِ َوِطْؾِؿِف وَ 
َٓ َيْشَرُكُف فِل َشْلٍء مِ  َأْيًضا، َواْلَعْبُد 

هٌ  ُف َتَعاَلك ُمـَزَّ ـْ ُمَشاَرَكِة اْلَعْبِد فِل َخَصائِِصِف،  ُمْخَتص  بُِقُجقِدِه َوِطْؾِؿِف َوُقْدَرتِِف، َوالؾَّ َط

ك اْلُقُجقِد َوالْ  َػَؼا فِل ُمَسؿَّ ِعْؾِؿ َواْلُؼْدَرِة، َفَفَذا اْلُؿْشَتُرُك ُمْطَؾٌؼ ُكؾِّل  ُيقَجُد فِل َوإَِذا اتَّ

َْذَهانِ  ْٕ َْطَقاِن، َواْلَؿْقُجقدُ  ،ا ْٕ َٓ اْشتَِراَك فِقِف. َٓ فِل ا َْطَقاِن ُمْختَص   ْٕ  هافِل ا



 

    

 :ِ إٔ إثبات ايصفات ٜكتطٞ ايرتنٝب: شعُٗيجٗاثا

 (:141)ص تضس الضٕاعقخمَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

َؿاَواِت َرب  َأْو َطَؾك اْلَعْرِش إَِلٌف َلَؽاَن  : َلْق َكاَن َفْقَق السَّ َوَكَذلَِؽ إَِذا َقاَل اْلِػْرَطْقكِلُّ

َبُف َغْقُرُه فِل َمَحؾِِّف، َكَؼْقلِِف َتعَ  َغِة ُهَق الَِّذي َركَّ ِب فِل الؾُّ ًبا، قِقَؾ َلُف: َلْػُظ اْلُؿَركَّ اَلك: ُمَركَّ

َب اْلَخَشَبَة َواْلَباَب، َوَما  ،[8]آكػطار:  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ َوَقْقُلُفْؿ: َركَّ

ـْ َأْخََلٍط َوَأْجَزاءٍ 
ُب مِ َقةً  ،ُيَركَّ بَ  ،بَِحْقُث َكاَكْت َأْجَزاُؤُه ُمَػرَّ َحتَّك َصاَر  تَفاْجَتَؿَعْت َوُركِّ

وَ  ْبُت الدَّ ـْ َكَذا َوَكَذا.َشْقًئا َواِحًدا، َكَؼْقلِِفْؿ َركَّ
 اَء مِ

ُف  ًبا َهَذا التَّْركِقَب اْلَؿْعُفقَد، َأْو َأكَّ َوإِْن َأَرْدُتْؿ بَِؼْقلُِؽْؿ: َلْق َكاَن َفْقَق اْلَعْرِش َكاَن ُمَركَّ

ًقا َفاْجَتَؿَع، َفُفَق َكِذٌب َوفِْرَيٌة َوَبْفٌت َطَؾك ْرِع َوَطَؾك اْلَعؼْ اهلل  َكاَن ُمَتَػرِّ  ِؾ.َوَطَؾك الشَّ

ُف َلْق َكاَن َفْقَق اْلَعْرشِ  َلَؽاَن َطالًِقا َطَؾك َخْؾِؼِف َبائِـًا مِـُْفْؿ ُمْسَتِقًيا َطَؾك  :َوإِْن َأَرْدُتْؿ َأكَّ

 .ْلٌء، َفَفَذا اْلَؿْعـَك َحؼ  َطْرِشِف َلْقَس َفْقَقُف َش 

ْلَء بَِتْغقِقِر اْلِعَباَرةِ َفَؽَلكََّؽ ُقْؾَت: َلْق َكاَن َفْقَق اْلَعْرِش َلَؽاَن َفْقَق اْلَعرْ  ِش، َفـََػْقَت الشَّ

 بَِؼْقلَِؽ َوَقْؾبَِفا إَِلك ِطَباَرةٍ ُأْخَرى، َوَهَذا َشْلُكُؽْؿ فِل َأْكَثِر َمَطالِبُِؽْؿ.

ـْ َشْلٍء َفَؼْد َوَصْػَتُف أَ  ُف َيَتَؿقَُّز مِـُْف َشْلٌء َط ًبا َأكَّ ْكَت َوإِْن َأَرْدَت بَِؼْقلَِؽ: َكاَن ُمَركَّ

ـْ َبْعٍض، َفَفْؾ َكاَن ِطـَْدَك َهَذا َتْركِقًبا؟
 بِِصَػاٍت َيَتَؿقَُّز َبْعُضَفا مِ

ا َأَكا َفََل ٓ َفنِْن ُقْؾَت: َهَذا  َػاِت، َفَلمَّ ـَ الصِّ
ـْ َأْثَبَت َشْقًئا مِ ُيَؼاُل لِل، َوإِكََّؿا ُيَؼاُل لَِؿ

ـَ ال
تَّْركِقِب، قِقَؾ َلَؽ: اْلَعْؼُؾ َلْؿ َيُدلَّ َطَؾك َكْػِل اْلَؿْعـَك ُأْثبُِت َلُف ِصَػًة َواِحَدًة فَِراًرا مِ

ًبا، قَْتُف َأْكَت ُمَركَّ ِذي َسؿَّ َوَقْد َدلَّ اْلَقْحُل َواْلَعْؼُؾ َواْلِػْطَرُة َطَؾك  وهبؽ سؿقتف تركقًبا، الَّ

 التَّْركِقَب ُيْطَؾُؼ َوُيَراُد بِِف َخْؿَسُة َمَعاٍن:  َفنِنَّ  ِد َتْسِؿَقتَِؽ اْلَباصَِؾِة؟ُثُبقتِِف، َأَفَتـِْػقِف لُِؿَجرَّ 



   

اِت ِمَن اْلُوُجوِد َواْلََمِهقَّةِ  ًدا َطَؾك َماِهقَّتَِفا،  َتْركِقُب الذَّ
ـْ َيْجَعُؾ ُوُجقَدَها َزائِ ِطـَْد َم

َٓ َفنَِذا َكَػْقَت َهَذا التَّْركِقَب َجَعْؾَتُف ُوُجقًدا ُمْطَؾًؼا، إِكََّؿا ُهَق فِل ا َْذَهاِن   ُوُجقَد َلُف فِل ْٕ

َْطَقانِ  ْٕ  .ا

َػاِت  اِت َوالصِّ ، َفنَِذا َكَػْقَت َهَذا التَّْركِقَب َجَعْؾَتُف َذاًتا الثَّاكِي: َتْركِقُب اْلََمِهقَِّة ِمَن الذَّ

 َٓ َٓ َيْؼِدُر َو َٓ َيْعَؾُؿ َو َٓ َيْسَؿُع َو َٓ ُيْبِصُر َو ـْ ُكؾِّ َوْصٍػ،  َدًة َط َٓ َحَقاَة َلُف ُمَجرَّ  ُيِريُد َو

اِت،  ـْ َهِذِه الذَّ
َٓ َوْصَػَة َأْصًَل، َفُؽؾُّ َذاٍت فِل اْلَؿْخُؾقَقاِت َخْقٌر مِ َٓ َمِشقَئَة َو َو

ِف َوَجْحَدَك لَِذاتِِف َولِِصػَ   .اتِِف َوَأْفَعالِفِ َفاْسَتَػْدَت بَِفَذا التَّْركِقِب ُكْػَرَك بِالؾَّ

وَرةِ الثَّالُِث: َتْركِق  .َكَؿا َيُؼقُلُف اْلَػََلِسَػةُ  ُب اْلََمِهقَِّة اْلِجْسِؿقَِّة ِمَن اْلُفُقوَلى َوالص 

ابُِع: التَّْركِقُب ِمَن اْلَجَواِهرِ اْلَػْرَدةِ  ـْ َأْهِؾ اْلَؽََلمِ  َكَؿا َيُؼقُلفُ  الرَّ
 .َكثِقٌر مِ

َبْت.اْلَخاِمُس: َتْركِقُب اْلََمِهقَِّة ِمْن َأْجَزاٍء َكاَكْت  َقًة َفاْجَتَؿَعْت َوَتَركَّ  ُمَتَػرِّ

ِطقِف اْلَػََلِسَػُة  ًبا، َكَؿا َيدَّ َفنِْن َأَرْدَت بَِؼْقلَِؽ: َلْق َكاَن َفْقَق اْلَعْرِش َلَؽاَن ُمَركَّ

َْجَساَد اْلُؿْحَدَثَة اْلؿَ  ْٕ ْخُؾقَقَة َلْقَسْت َواْلُؿَتَؽؾُِّؿقَن، قِقَؾ َلَؽ: ُجْؿُفقُر اْلُعَؼََلِء ِطـَْدُهْؿ َأنَّ ا

ـْ َهَذا، َفَؾْق َكاَن َفْقَق اْلَعْرِش ِجْسٌؿ َمْخُؾقٌق َأْو َحَدٌث َلْؿ َيْؾَزْم 
َٓ مِ ـْ َهَذا َو

َٓ مِ َبًة،  ُمَركَّ

ِب، الَّ  ْطتِبَاِر، َفَؽْقَػ َيْؾَزُم َذلَِؽ فِل َحؼِّ َخالِِؼ اْلَػْرِد َواْلُؿَركَّ
ِ
ًبا بَِفَذا آ ِذي َأْن َيُؽقَن ُمَركَّ

َْشَقاءِ  ْٕ ـَ ا ُػ َبْق ُق اْلُؿْجَتِؿَع، َوُيَملِّ َق َوُيَػرِّ ُبَفا َكَؿا َيَشاءُ  َيْجَؿُع اْلُؿَتَػرِّ ا  ،َفُقَركِّ َواْلَعْؼُؾ َلؿَّ

َٓ َشبِقَف َلُف، َلْؿ َيؾِْد َوَلْؿ ُيقَلْد، َٓ َشِريَؽ َلُف، َو َوَلْؿ  َدلَّ َطَؾك إِْثَباِت إَِلٍف َواِحٍد َوَربٍّ َواِحٍد 

َٓ ُهَق َفْقَق  ، َو ـِ َٓ َيَدْي َٓ َوْجَف، َو َٓ ِصَػَة، َو َٓ اْسَؿ َلُف َو بَّ اْلَقاِحَد  َيُدلَّ َطَؾك َأنَّ َذلَِؽ الرَّ

َٓ َيـِْزُل مِـُْف َشْلٌء، َفَدْطَقى َذلَِؽ َطَؾك اْلَعْؼِؾ َكِذٌب  َٓ َيْصَعُد إَِلْقِف َشْلٌء، َو َخْؾِؼِف، َو

 هاك اْلَقْحِل.َصِريٌح َطؾَ 



 

    

 ٜكتطٞ إٔ ي٘ دٛازح: : شعُِٗ إٔ إثبات ايصفاتزابعٗا

 (:31)ص خمتضس الضٕاعقَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

ـْ َضاِهُرُه َجَقاِرَح َوَأْبَعاًضا، -يعـل مـ الـػاة– َوَقاَلْت َصائَِػٌة ُأْخَرى : َما َلْؿ َيُؽ

ُل، َوَما َكاَن َضاِهُرُه َجَقاِرَح َوَأْبَعاًضا َكاْلِعْؾِؿ َواْلَحَقاِة َواْلُؼْدَرِة َوا َٓ َيَتَلوَّ  َواْلَؽََلِم 
َراَدةِ إْلِ

ـِ َواْلَؼَدمِ  ـُ َتْلِويُؾفُ  :َكاْلَقْجِف َواْلَقَدْي ُف َيَتَعقَّ ْستِْؾَزاِم إِْثَباتِِف التَّْركِقَب َوالتَّْجِسقَؿ. :َفنِكَّ
ِ
ٓ 

ـَ اْلَجْفِؿقَِّة  َقاَل اْلُؿثْبُِتقَن: َجَقاُبـَا َلُؽؿْ 
ـُ الَِّذي ُتِجقُبقَن بِِف ُخُصقَمُؽْؿ مِ ُهَق َطْق

ْؿِع  ٌة َكالسَّ َػاِت، َفُفْؿ َقاُلقا َلُؽْؿ: َلْق َقاَم بِِف ُسْبَحاَكُف ِصَػٌة ُوُجقِديَّ َواْلُؿْعَتِزَلِة ُكَػاِة الصِّ

َوالتَّْجِسقَؿ  ،َوَلِزَم التَّْركِقَب  ، لِْْلَْطَراضِ َلَؽاَن َمَحَلًّ  :َواْلَبَصِر َواْلِعْؾِؿ َواْلُؼْدَرِة َواْلَحَقاةِ 

ْكِؼَساَم، َكَؿا ُقْؾُتْؿ: َلْق َكاَن َلُف َوْجٌف َوَيٌد َوإِْصَبعٌ 
ِ
ْكِؼَسامَ  :َوآ

ِ
َوِحقـَئٍِذ  ،َلِزَم التَّْركِقَب َوآ

ِء ُكِجقبُُؽْؿ بِِف؟ َٓ  َفَؿا ُهَق َجَقاُبُؽْؿ لَِفُم

ـُ  َٓ َتُؽقُن َأْطَراًضا َفنِْن ُقْؾُتْؿ: َكْح َػاِت َطَؾك َوْجٍف  قَفا  ،ُكْثبُِت َهِذِه الصِّ َٓ ُكَسؿِّ َو

َٓ َتْجِسقًؿا. ،َفََل َيْسَتْؾِزُم َتْركِقًبا :َأْطَراًضا  َو

ُف لِـَْػِسفِ  تِل َأْثَبَتَفا الؾَّ َػاِت الَّ ـُ ُكْثبُِت الصِّ قَؾ َلُؽْؿ: َوَكْح
ُف َطَؾك َوَكَػْقُتُؿقَها َأْكُتْؿ َطـْ  ،قِ

َْبَعاَض َواْلَجَقاِرَح  ْٕ َٓ َيْسَتْؾِزُم ا ًبا ،َوْجٍف  ك اْلُؿتَِّصُػ بَِفا ُمَركَّ َٓ ُيَسؿَّ َٓ ِجْسًؿا ،َو َٓ  ،َو َو

 ُمـَْؼِسًؿا.

َٓ ُيعْ  َْبَعاُض، ُقْؾـَا َلُؽْؿ: َوتِْؾَؽ  ْٕ َْجَزاُء َوا ْٕ َّٓ ا َٓ ُيْعَؼُؾ مِـَْفا إِ َؼُؾ مِـَْفا َفنِْن ُقْؾُتْؿ: َهَذا 

َْطَراُض. ْٕ َّٓ ا  إِ

ٌة َفَؾْقَسْت  َقٌة َدائًِؿا َأَبِديَّ
بِّ َتَعاَلك َباقِ ، َوِصَػاُت الرَّ ـِ َٓ َيْبَؼك َزَماَكْق َفنِْن ُقْؾُتْؿ: اْلَعَرُض 

َْبَعاُض ِهَل َما َجاَز ُمَػاَرَقُتَفا َواْكِػَصاُلَفا، َوَذلَِؽ  ْٕ بِّ  َأْطَراًضا، ُقْؾـَا: َوَكَذلَِؽ ا فِل َحؼِّ الرَّ



   

َلِفقَِّة لِْؾَؿْقُصقِف بَِفا  َػاِت اإْلِ َٓ َجَقاِرَح، َفُؿَػاَرَقُة الصِّ َتَعاَلك ُمَحاٌل، َفَؾْقَسْت َأْبَعاًضا َو

، َواْلَؿْخُؾقُق َيُجقُز َأْن ُتَػاِرَقُف َأْبَعاُضُف َوَأْطَراُضُف.الُمْسَتِحقٌؾ ُمْطَؾًؼا فِل  ـِ  هاـَْقَطْق

 ٜكتطٞ أْ٘ حتً٘ احلٛادخ: ُِٗ إٔ إثبات ايصفات: شعخاَطٗا

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:2/12) دزٞ تعازض العقن ٔالٍقن يف كتابْ َقاَه َش

 وإذا قالقا: )ٓ تحؾف الحقادث( أومهقا الـاس أن مرادهؿ أكف ٓ يؽقن محًَل 

 ،وكحق ذلؽ مـ إحداث التل تحدث لؾؿخؾقققـ ،لؾتغقرات وآستحآت

أكف لقس لف فعؾ  :دهؿ، وهذا معـك صحقح، ولؽـ مؼصقدهؿ بذلؽفتحقؾفؿ وتػس

وٓ فعؾ يؼقم بف يتعؾؼ بؿشقئتف وقدرتف، وأكف ٓ  ،اختقاري يؼقم بـػسف، وٓ لف كَلم

أو مجلء، وأن الؿخؾققات التل خؾؼفا مل يؽـ  ،أو إتقان ،أو كزول ،يؼدر طىل استقاء

الػعؾ، لقس هـاك فعؾ ومػعقل، ، بؾ طقـ الؿخؾققات هل مـف طـد خؾؼفا فعؾ أصًَل 

 هاوخؾؼ ومخؾقق، بؾ الؿخؾقق طقـ الخؾؼ، والؿػعقل طقـ الػعؾ، وكحق ذلؽ.

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:2/239) دزٞ تعازض العقن ٔالٍقن يف َقاَه َش

أكف محؾ  :وٓ ريب أن أهؾ السـة والحديث ٓ يطؾؼقن طؾقف سبحاكف وتعاىل

لؽ مـ إلػاظ الؿبتدطة التل يػفؿ مـفا لؾحقادث، وٓ محؾ لْلطراض، وكحق ذ

 امعـك باصؾ، فنن الـاس يػفؿقن مـ هذا أن يحدث يف ذاتف ما سؿقكف هؿ حادثً 

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 

وقطع الطريؼ، واهلل أجؾ وأطظؿ مـ أن يخطر  ،وشرب الخؿر ،والسرقة ،كالزكا

 ه.ابؼؾقب الؿممـقـ ققام الؼبائح بف



 

    

ٚأدصا٤ ٚأبعاض  أزنإ ٚأعطا٤ ٜكتطٞ أْ٘ ضبحاْ٘ : شعُِٗ إٔ إثبات ايصفاتضادضٗا
 :أدٚاتٚ

 (:1/260) شسح الطخأٖٛ يف قاه ابَ أب٘ العص احلٍف٘ 

ِٓ اِلَأِلَفاِظ َثال ِقَّاَس ِف٘ ِإِطالال َِِر َٕاه::ِوِجِن  ُٛ َأِق َفَطائَِػٌة َتـِْػقَفا، َوَصائَِػٌة ُتْثبُِتَفا،  َث

َٓ إِْثبَ  َؾِػ، َفََل ُيْطؾُِؼقَن َكْػَقَفا َو ُؾ، َوُهُؿ اْلُؿتَّبُِعقَن لِؾسَّ ـَ َوَصائَِػٌة ُتَػصِّ َّٓ إَِذا ُبقِّ اَتَفا إِ

َْلَػاُظ ُأْثبَِت بَِفا َفُفَق َثابٌِت  َما ْٕ ـَ َقْد َصاَرْت َهِذِه ا ِري َنَّ اْلُؿَتَلخِّ
ِ
ٕ . ، َوَما ُكِػَل بَِفا َفُفَق َمـِْػل 

ْصطََِلِحقَِّة، َفَؾْقَس ُكؾُُّفْؿ 
ِ
َْلَػاِظ آ ْٕ ـَ ا

فِل اْصطََِلِحِفْؿ فِقَفا إِْجَؿاٌل َوإِْبَفاٌم، َكَغْقِرَها مِ

ا َوَباصًَِل، َوَيْذُكُروَن َيْسَتْعِؿُؾَفا فِل َكْػِس َمْعـَاَها ا . َولَِفَذا َكاَن الـَُّػاُة َيـُْػقَن بَِفا َحؼًّ لؾَُّغِقيِّ

ـَ َلَفا ُيْدِخُؾ فِقَفا َمْعـًك َباصًَِل، ُمَخالًِػا لَِؼْقلِ  َٓ َيُؼقُلقَن بِِف، َوَبْعُض اْلُؿْثبِتِق ـْ ُمْثبِتِقَفا َما   َط

َؾِػ، َولَِؿا َدلَّ َطَؾْقِف اْلؽِتَ  ـَِّة السَّ ـَ السُّ
َٓ مِ ـَ اْلؽَِتاِب َو

اُب َواْلِؿقَزاُن. َوَلْؿ َيِرْد َكص  مِ

َٓ إِْثَباتَِفا، َوَلْقَس َلـَا َأنْ  َٓ َوَصَػُف بِِف  بِـَْػقَِفا َو َف َتَعاَلك بَِؿا َلْؿ َيِصْػ بِِف َكْػَسُف َو َكِصَػ الؾَّ

َٓ إِْثَباًتا، َوإِكََّؿا َكحْ  َٓ ُمْبَتِدُطقَن.َرُسقُلُف َكْػًقا َو  ـُ ُمتَّبُِعقَن 

ُف َوَرُسقُلُف  َػاِت، َفَؿا َأْثبََتُف الؾَّ َفاْلَقاِجُب َأْن ُيـَْظَر فِل َهَذا اْلَباِب، َأْطـِل َباَب الصِّ

تِل َوَرَد بَِفا الـَّصُّ ُيعْ  َْلَػاُظ الَّ ْٕ ُف َوَرُسقُلُف َكَػْقـَاُه. َوا َتَصُؿ بَِفا فِل َأْثَبْتـَاُه، َوَما َكَػاُه الؾَّ

َْلَػاظُ  ْٕ ا ا َْلَػاِظ َواْلَؿَعاكِل. َوَأمَّ ْٕ ـَ ا
ُف َوَرُسقُلُف مِ ْثَباِت َوالـَّْػِل، َفـُْثبُِت َما َأْثَبَتُف الؾَّ تِل اإْلِ  الَّ

َٓ إِْثَباُتَفا َفََل ُتْطَؾُؼ َحتَّك ُيـَْظَر فِل َمْؼُصقِد َقائِؾَِفا : َفنِْن َكاَن َمْعـًك َصِحقًحا  َلْؿ َيِرْد َكْػُقَفا َو

َْلَػاِظ ا ْٕ ـْ َيـَْبِغل التَّْعبِقُر َطـُْف بَِلْلَػاِظ الـُُّصقِص، ُدوَن ا
َّٓ ِطـَْد ُقبَِؾ، َلؽِ ْلُؿْجَؿَؾِة، إِ

َٓ َيتِؿُّ  ـْ  ـُ اْلُؿَراَد َواْلَحاَجَة مِْثُؾ َأْن َيُؽقَن اْلِخَطاُب َمَع َم ـَ ُتَبقِّ
اْلَحاَجِة، َمَع َقَرائِ

 هااْلَؿْؼُصقُد َمَعُف إِْن َلْؿ ُيَخاَصْب بَِفا، َوَكْحُق َذلَِؽ.



   

 تحسى ٜٚٓتكٌ:ٜ ٜكتطٞ أْ٘ ضبحاْ٘ : شعُِٗ إٔ إثبات ايصفاتضابعٗا

 (:472)ص خمتضس الضٕاعقَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

ـْ َخَصائِِص اْلَؿْخُؾقِق َفَؼْد 
ْكتَِؼاَل، َفنِْن َكَػْقا َما ُهَق مِ

ِ
ـَ َكَػُقا اْلَحَرَكَة َوآ ِذي ا الَّ َأمَّ

ِزُم َما َأْثبَ  َٓ ـْ َأْخَطُئقا فِل َضـِِّفْؿ َأنَّ َذلَِؽ 
َتُف لِـَْػِسِف، َفَلَصاُبقا فِل َكْػِل َأَصاُبقا َوَلؽِ

ـَ  ِزُم َما َأْثَبَتُف لِـَْػِسِف، َوفِل َكْػقِِفْؿ لََِلِزِم  ،َخَصائِِص اْلَؿْخُؾققِق َٓ ُف  َوَأْخَطُئقا فِل َضـِِّفْؿ َأكَّ

َم أَ  ِذي َيْسَتِحقُؾ اتَِّصاَف اْلَؿْخُؾقِق بِـَظِقِرِه، َوَقْد َبقَّـَّا فِقَؿا َتَؼدَّ َػَة َيْؾَزُمَفا َلَقاِزُم الَّ نَّ الصِّ

َقاِزِم َطـَْفا بِّ  ،لِـَْػِسَفا َوَذاتَِفا، َفََل َيُجقُز َكْػُل َهِذِه الؾَّ َٓ فِل َحؼِّ اْلَعبِْد،  ،َٓ فِل َحؼِّ الرَّ َو

ـْ ِجَفِة اْختَِصاِصَفا بِاْلَعْبِد، َفََل َيُجقُز إِْثَباُت تِْؾَؽ ا
، َوَيْؾَزُمَفا َلَقاِزُم مِ بِّ َقاِزِم لِؾرَّ لؾَّ

بِّ  ـْ َحْقُث اْختَِصاِصَفا بِالرَّ
َٓ إِْثَباُتَفا لِْؾَعْبِد،  ،َفََل َيُجقُز َسْؾُبَفا َطـْفُ  :َوَيْؾَزُمَفا َلَقاِزُم مِ َو

َْصؾِ  ْٕ بِّ َتَعاَلك ،َفَعَؾْقَؽ بُِؿَراَطاِة َهَذا ا ْطتَِصاِم بِِف فِل ُكؾِّ َما ُيْطَؾُؼ َطَؾك الرَّ
ِ
، َوَطَؾك َوآ

 اْلَعْبِد.

َٓ َكـِْػل َذلَِؽ  ُك َوَيـَْتِؼُؾ، َو َٓ َكُؼقُل َيَتَحرَّ ـِ َوَقاُلقا:  َْمَرْي ْٕ ـِ ا ـَ َأْمَسُؽقا َط ِذي ا الَّ َوَأمَّ

 ، ُفْؿ َكَطُؼقا بَِؿا َكَطَؼ بِِف الـَّصُّ َباِع، َفنِكَّ تِّ
ِ
َقاِب َوآ ا َوَسَؽُتقا َطؿَّ َطـُْف، َفُفْؿ َأْسَعُد بِالصَّ

 .َسَؽَت َطـْفُ 

تِل َسَؽَت الـَّصُّ  َْلَػاُظ الَّ ْٕ ا فِقَؿا إَِذا َكاَكِت ا ِريَؼِة ُضُفقًرا َتامًّ ُة َهِذِه الطَّ َوَتْظَفُر ِصحَّ

: َصِحقٌح َوَفاِسٌد، َكَؾْػِظ اْلَحَرَكةِ  ـِ ْكتَِؼالِ  ،َطـَْفا ُمْجَؿَؾًة ُمْحَتِؿَؾًة لَِؿْعـََققْ
ِ
 ،َواْلِجْسؿِ  ،َوآ

َْطَراضِ  ،َواْلِجَفةِ  ،َحقِّزِ َوالْ  ْٕ ةِ  ،َواْلَحَقاِدِث  ،َوا َوالتَّْركِقِب، َوَكْحِق َذلَِؽ  ،َِوالتََّغقُّر ،َواْلِعؾَّ

َٓ ُتْؼَبٌؾ ُمْطَؾًؼا تِل َتْحَتَفا َحؼ  َوَباصٌِؾ، َفَفِذِه  َْلَػاِظ الَّ ْٕ ـَ ا
َف  ،مِ َٓ ُتَردُّ ُمْطَؾًؼا، َفنِنَّ الؾَّ َو

َقاِت ُسْبَحاَكُف  ـْ َأْثَبَتَفا ُمْطَؾًؼا َفَؼْد َأْخَطَل  ،َلْؿ ُيْثبِْت لِـَْػِسِف َهِذِه اْلُؿَسؿَّ َوَلْؿ َيـِْػَفا َطـُْف، َفَؿ

ـْ َكَػاَها ُمْطَؾًؼا َفَؼَد َأْخَطَل، َفنِنَّ َمَعاكِقَفا ُمـَْؼِسَؿٌة إَِلك َما َيْؿَتـُِع إِْثَباُتُف لِؾَِّف، َوَما يَ  ِجُب َوَم

ـْ َمَؽاٍن ُهَق ُمْحَتاٌج إَِلْقِف إَِلك إِْثبَ 
ْكتَِؼاَل ُيَراُد بِِف اْكتَِؼاُل اْلِجْسِؿ َواْلَعَرِض مِ

ِ
اُتُف َلُف، َفنِنَّ آ



 

    

بِّ َتَعاَلك، َوَكَذلَِؽ اْلَحَرَكُة إَِذا ُأِريَد بِفَ  ا َهَذا َمَؽاٍن آَخَر َيْحَتاُج إَِلْقِف، َوُهَق ُيْؿَتـَُع إِْثَباُتُف لِؾرَّ

ِف َتَعاَلك اْلَؿْعـَك اْمتَـَعَ   .إِْثَباُتَفا لِؾَّ

ـْ َكْقكِفِ 
ْكتَِؼاِل َحَرَكُة اْلَػاِطِؾ مِ

ِ
َفاِطًَل، َغقَْر َفاِطٍؾ إَِلك َكْقكِِف  َوُيَراُد بِاْلَحَرَكِة َوآ

ـْ َكْقكِِف َغْقَر َفاِطٍؾ إَِلك َكْقكِِف َفاِطًَل.
 َواْكتَِؼالِِف َأْيًضا مِ

َٓ ُيْعَؼُؾ َكْقُن اْلَػاِطؾِ َفَفَذا اْلؿَ  ـِ اْلَػاِطِؾ  فاطًَل  ْعـَك َحؼ  فِل َكْػِسِف  َّٓ بِِف، َفـَْػُقُف َط إِ

 .َؼِة اْلِػْعِؾ َوَتْعطِقٌؾ َلفُ َكْػٌل لَِحِؼق

ـْ َذلَِؽ، َوُهَق فِْعٌؾ َيُؼقُم بَِذاِت ا
ْكتَِؼاِل َما ُهَق َأَطؿُّ مِ

ِ
ْلَػاِطِؾ َوَقْد ُيَراُد بِاْلَحَرَكِة َوآ

ـَّ  ِذي َقَصَد َلُف، َوَأَراَد إِيَؼاَع اْلِػْعِؾ بِـَْػِسِف فِقِف، َوَقْد َدلَّ اْلُؼْرآُن َوالسُّ ُؼ بِاْلَؿَؽاِن الَّ ُة َيَتَعؾَّ

ـَ ِطَباِدهِ  ُف ُسْبَحاَكُف َيِجلُء َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َوَيـِْزُل لَِػْصِؾ اْلَؼَضاِء َبْق ْجَؿاُع َطَؾك َأكَّ ، َوَيْلتِل َواإْلِ

ْكَقا، َوَيـِْزُل َطِشقََّة َطَرَفةَ  ـَ اْلَغَؿاِم َواْلَؿََلِئَؽِة، َوَيـِْزُل ُكؾَّ َلْقَؾٍة إَِلك َسَؿاِء الدُّ
، فِل ُضَؾٍؾ مِ

َْرِض َقْبَؾ َيْقِم اْلِؼَقاَمِة، َوَيـِْزُل إَِلك َأْهِؾ اْلَجـَِّة، َوَهِذِه َأْفَعاٌل َيْػعَ  ْٕ ُؾَفا بِـَْػِسِف َوَيـِْزُل إَِلك ا

، ـَ ق
ِة بِاْلَؿْخُؾققِ َْمؽِـَِة، َفََل َيُجقُز َكْػُقَفا َطـُْف بِـَْػِل اْلَحَرَكِة َوالـَّْؼَؾِة اْلُؿْخَتصَّ ْٕ  فِل َهِذِه ا

ـْ َلَقاِزِم َأْفَعالِِف َلْؿ 
ِة بِِف، َفَؿا َكاَن مِ ـْ َلَقاِزِم َأْفَعالِِف اْلُؿْخَتصَّ

َفا َلْقَسْت مِ َيُجْز َكْػُقُف َطـُْف، َفنِكَّ

َٓ َفْرَق  ـْ َلَقاِزِم َذاتِِف، َو ِص اْلَخْؾِؼ َلْؿ َيُجْز إِْثَباُتُف َلُف، َوَحَرَكُة اْلَحلِّ َم
ـْ َخَصائِ

َوَما َكاَن مِ

ُعقرِ  َّٓ بِاْلَحَرَكِة َوالشُّ ـَ اْلَحلِّ َواْلَؿقِِّت إِ َراَدِة َولَ  ،َبْق ٌك بِاإْلِ ُف ُشُعقٌر، َفـَْػُل َفُؽؾُّ َحلٍّ ُمَتَحرِّ

ُعقِر، َوَذلَِؽ َيْسَتْؾِزُم َكْػَل اْلَحَقاِة.  هااْلَحَرَكِة َطـُْف َكـَْػِل الشُّ



   

ثآَٗا: شعُِٗ إٔ إثبات ايصفات ٜكتطٞ أْ٘ ضبحاْ٘ تأتٞ عًٝ٘ األعساض, ٚاهلل َٓصٙ 
 عٔ األعساض:

 (:7/169) لطاُ العسب يف قاه ابَ وٍظٕز 

ـْ َأْحداِث  ايَعَسُض:
ـَ اْلَؿْقِت َواْلَؿَرِض َوَكْحَق َذلَِؽ: َقاَل إَصؿعل:  مِ

ْهِر مِ الدَّ

ـْ 
: والَعَرُض َما َطَرَض لإلِكسان مِ ُجِؾ ُيْبَتَؾك بِِف: َقاَل الؾِّْحَقاكِلُّ الَعَرُض إَمر َيْعِرُض لِؾرَّ

ـْ َمَرٍض َأو ُلُصقٍص. والَعَرُض: َما َيْعِرُض لإلِكسان مِ 
ـْ اْلُفُؿقِم َأمر َيْحبِسُف مِ

وإَشغال. ُيَؼاُل: َطَرَض لِل َيْعِرُض وَطِرَض َيْعَرُض ُلَغَتاِن. والعاِرضُة: َواِحَدُة 

ْلِء، وَجْؿُع  الَعقاِرِض، َوِهَل الحاجاُت. والَعَرُض والعاِرُض: أفُة َتْعِرُض فِل الشَّ

ـْ َذلَِؽ. وُشبْ 
فٌة طاِرضٌة: معترضٌة فِل الَعَرِض َأْطراٌض، وَطَرَض َلُف الشؽُّ وكحُقه مِ

 اْلُػَماِد.

ـْ َغْقِر َفَساِد َحامِؾِِف، َومِـُْف َما  ٚايَعَسُض ٔفٞ اِيَفًَِطَف١ٔ:
َما ُيقَجُد فِل َحامِؾِِف َوَيُزوُل َطـُْف مِ

ُحقِب  ِك، وغقُر َوُصْػَرِة الؾَّْقِن َوَحَرَكِة اْلُؿَتَحرِّ  ،َٓ َيُزوُل َطـُْف، فالّزائِؾ مِـُْف كُلْدمِة الشُّ

َض الُحّب َكَذلَِؽ  َض الشلُء: دَخَؾف َفساٌد، وَتَعرَّ ائِِؾ كَسقاد الؼاِر والُغراِب وَتَعرَّ  .(1)الزَّ

 (:2/402) املضباح املٍري ٔقاه الفٕٗو٘ احلىٕٙ يف

ُٔنَيَٚاِيَعَسُض ٔفٞ اِصط َُُتَهًِّ َّٓ فِل َمَحؾِّ  الِح اِي َٓ ُيقَجُد إ َٓ َيُؼقُم بِـَْػِسِف َو َيُؼقُم بِِف  َما 

 .َوُهَق ِخََلُف اْلَجْقَهِر َوَذلَِؽ َكْحُق ُحْؿَرِة اْلَخَجِؾ َوُصْػَرِة اْلَقَجؾِ 

 (:560)ص وفسدات غسٖب القسآُ ٔقاه الساغب األصفّاٌ٘ يف

ّٓ  ٚايَعَسُض: ما ٓ يؽقن لف ثباٌت، ومـف استعار الؿتؽّؾؿقن الَعَرَض لؿا ٓ ثبات لف إ

 ها.عؿبالجقهر كالّؾقن والطّ 

 .(7/169) فسان افعرباكظر  (1)



 

    

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال َٔٝ  َقاَه َش  (:9/300)َكَىا ِف٘ َوِجُىٕع اْلَفَتا

َغِة َلُف َمْعـًك (اْلَعَرضِ )َوَلْػُظ  َوُهَق َما َيْعِرُض َوَيُزوُل َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:  ،فِل الؾُّ

ْصطََِلِح اْلَؽََلمِلِّ  ﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿
ِ
ا َيُؼقُم َقْد ُيَراُد بِاْلَعَرِض مَ  :َوِطـَْد َأْهِؾ آ

َػاِت  ،بَِغْقِرِه ُمْطَؾًؼا ـْ الصِّ
َوُيَراُد بِِف فِل َغْقِر َهَذا  ،َوَقْد ُيَراُد بِِف َما َيُؼقُم بِاْلِجْسِؿ مِ

ْصطََِلِح ُأُمقٌر ُأْخَرى. 
ِ
 آ

ةِ  َئِؿَّ ْٕ َؾِػ َوا ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة إ ،َوَمْعُؾقٌم َأنَّ َمْذَهَب السَّ ِة َأْهِؾ السُّ ْثَباُت َوَطامَّ

َػاِت  ،َوَأنَّ َلُف ِطْؾًؿا َوُقْدَرًة َوَحَقاًة َوَكََلًمااهلل،  ِصَػاِت  قَن َهِذِه الصِّ  .َوُيَسؿُّ

ـْ َيُؼقُل: ِهَل ِصَػاٌت  ـِ : َوَلْقَسْت َأْطَراًضا ،ُثؿَّ مِـُْفْؿ َم َٓ َيْبَؼك َزَماَكقْ َنَّ اْلَعَرَض 
ِ
ٕ

  .َوَهِذِه َباقَِقةٌ 

ـْ َيؼُ  ك َأْطَراًضا :قُل َومِـُْفْؿ َم َنَّ اْلَعَرَض َقْد َيبَْؼك :َبْؾ ُتَسؿَّ
ِ
ـْ َقاَل: إنَّ ُكؾَّ  .ٕ َوَقْقُل َم

ـِ َقْقٌل َضِعقٌػ  َٓ َيْبَؼك َزَماَكْق ك َأْطَراًضا. َطَرٍض  َػاُت اْلَباقِقَُة ُتَسؿَّ َجاَز  :َوإَِذا َكاَكْت الصِّ

ك َهِذِه َأْطَراًضا   .َأْن ُتَسؿَّ

َٓ ُأْصؾُِؼ َذلَِؽ َومِـُْفْؿ مَ  ْرُع. :ـْ َيُؼقُل: َأَكا  ْصََلَق ُمْسَتـَُدُه الشَّ  هابِـَاًء َطَؾك َأنَّ اإْلِ

 وهذا إخقر هق الصحقح: فَل يطؾؼ طىل الصػات )أطراض(. قمت:

 (:1/263) لٕاٟح األٌٕاز الطٍٗٛ ٔقاه اإلواً الطفازٖين يف كتابْ

 كسان مـ إمراض وكحقها.لغة يػفؿ مـف ما يعرض لإل (إطراض)ولػظ 

وكذلؽ كػل الحقادث والؿحدثات قد يػفؿ مـف ما يحدثف الـاس مـ إفعال 

 والبدع التل لقست مشروطة، أو ما يحدث باإلكسان مـ كحق إمراض. ،الؿذمقمة

طؿا هق فقق ذلؽ مؿا فقف كقع كؼص، ولؽـ مل يؽـ  ،والؾَّف تعاىل يجب تـزيفف

زه طـ إطراض والحقادث إٓ كػل صػاتف الذاتقة مؼصقد الؿعتزلة بؼقلفؿ: مـ

فعـدهؿ ٓ يؼقم بف طؾؿ وٓ قدرة وٓ مشقئة وٓ رمحة وٓ حب  :ختقاريةوأفعالف آ



   

رضا وٓ فرح وٓ خؾؼ وٓ إحسان وٓ طدل وٓ إتقان وٓ مجلء وٓ تجظ وٓ  وٓ

 وٓ غقر ذلؽ مـ صػات ذاتف وأفعالف. ،وٓ استقاء كزول

ومـ الطقائػ مـ يـازطفؿ يف الصػات دون  ،ؿسؾؿقـ يخالػفؿ يف ذلؽومجفقر ال

ومـفؿ مـ يـازطفؿ يف بعض الصػات دون بعض، ومـ الـاس مـ يـازطفؿ  ،إفعال

 وإن كان الؿػعقل محدًثا. ،فقؼقل: فعؾف تعاىل قديؿ ،يف الػعؾ الؼديؿ

 ه.الف وقد طؾؿت أن مذهب السؾػ إثبات الصػات الذاتقة والػعؾقة والخبرية

 قال أبو عبد اهلل غفر اهلل له:

كػل الصػات الػعؾقة، مراد الؿتؽؾؿقـ مـ ققلفؿ: )إن اهلل مـزه طـ إطراض(: و

 .عؾؼة بؿشقئتف سبحاكف وتعاىلتالتل هل م

وٓ  ارد يف الؽتاب، وٓ يف السـة، ٓ كػقً يلػظ )إطراض( مل ويجاب طـفؿ بلن 

 .رد كذلؽ طـ سؾػ إمةي، ومل اإثباتً 

التققػ يف الؾػظ، فَل  الؿجؿؾة وصريؼة أهؾ السـة الؿعفقدة يف مثؾ هذه إلػاظ

 كثبت إطراض، وٓ كـػقفا.

 أما معـاها فقستػصؾ طـ مرادهؿ يف ذلؽ ويؼال لفؿ: 

الحزن، والـدم، قصػف بيف حؼ اهلل تعاىل ك إن أردتؿ بإطراض ما يؼتضل كؼصا

قح، واهلل مـزه طـ ذلؽ: ٕكف الؿعـك صح، فنن ، وسائر الـؼائصوالؿرض، والخقف

 .كؼص

مـ الصػات   وإن أردتؿ كػل ما أثبتف اهلل لـػسف يف كتابف أو طىل لسان رسقلف

فنن ذلؽ باصؾ مردود،  -كالغضب، والػرح، والرضا، وكحقها بحجة أهنا أطراض 

 وٓ يؾزم مـ إثباهتا أي ٓزم.



 

    

إن بعضفا  ، بؾضة لسببفعؾقة طارلقست كؾفا  صػات اهلل جؾ وطَلن إ ثؿ

، وهؽذا العؾؿ والحؽؿة والعزة كالقد، والقجف، والؼدم، والساق الصػات الذاتقةف

 .ٓزمة لؾذات ٓ تـػؽ طـفاوالؼدرة، 

 (:473)ص خمتضس الضٕاعقَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

َػاُت لَ  َْطَراُض، َوَكظِقُر َذلَِؽ َقْقُل اْلَجْفِؿقَِّة: َلْق َقاَمْت بِِف الصِّ ْٕ قَِقاُم وَؼاَمْت بِِف ا

َػاِت  لِقُؾ َطَؾك قَِقاِم الصِّ َػاتِقَُّة: َقْد َدلَّ الدَّ َْطَراِض بِِف َيْسَتْؾِزُم َكْقَكُف ِجْسًؿا، َفَؼاَلِت الصِّ ْٕ ا

َْطَراضِ  ْٕ َػاِت َفنِْثَباُت  بِِف، َفََل َيُجقُز َكْػُقَفا َطـُْف بَِتْسِؿَقتَِفا َأْطَراًضا، َفنِْن َأَرْدُتْؿ بِا الصِّ

ـْ إِْثَباتَِفا 
ـْ َخَصائِِص اْلَؿْخُؾقِق َفََل َيْؾَزُم َذلَِؽ مِ

، َوإِْن َأَرْدُتْؿ بِِف َما ُهَق مِ َػاِت َحؼ  الصِّ

بِّ َتَعاَلك.  لِؾرَّ

قُِّب  ؿُ اْلَؽؾِ  إَِلْقفِ  َيْصَعدُ  َطْرِشفِ  َطَؾك َسَؿاَواتِفِ  َفْقَق  َكانَ  َلقْ : َقْقُلُفؿْ  َوَكَذلَِؽ   َلَؽانَ  الطَّ

فُ  َوَجَقاُبُفؿْ  ِجْسًؿا  َطالٍ  َسَؿاَواتِفِ  َفْقَق  ُسْبَحاَكفُ  َأكَّفُ  َواْلِػْطَرةِ  َوالـَّْؼؾِ  بِاْلَعْؼؾِ  َثَبَت  َقدْ  بَِلكَّ

ِزمُ  التَّْجِسقؿُ  َكانَ  َفنِنْ  َتْجِسقًؿا، بَِتْسِؿَقتِفِ  َكْػُقفُ  َيُجقزُ  َفََل  َخْؾِؼِف، َطَؾك ـْ  الَلَّ  َكْقَكفُ  َذلَِؽ  مِ

ـْ  َباِئـًا َطْرِشفِ  َطَؾك َسَؿاَواتِفِ  َفْقَق  ِزمُ  َفَفَذا َخْؾِؼِف، مِ قَها َحؼ   الَلَّ  َكانَ  َوإِنْ  ِشْئُتْؿ، َما َفَسؿُّ

َطك ـَ  َتْركِقبِفِ  ُلُزومُ  اْلُؿدَّ ةِ  اْلَػْرَدةِ  اْلَجَقاِهرِ  مِ قَرةِ  َواْلَؿادَّ  ْْلَْجَسامِ لِ  ُمَؿاثًَِل  َكْقُكفُ  َأوْ  َوالصُّ

ـِ  ُيـَْػك َأنْ  َيُجقزُ  َفََل  َكِذٌب، اْلُؿََلَزَمةِ  َهِذهِ  َفَدْطَقى اْلَؿْخُؾقَقةِ   اْلَعْؼُؾ  َطَؾْقفِ  َدلَّ  َمااهلل  َط

 ها.َوَباصِؾٍ  َحؼٍّ  إَِلك َمَعاكِقَفا َتـَْؼِسؿُ  ُمْجَؿَؾةٍ  بَِلْلَػاظٍ  َواْلِػْطَرةُ  َوالـَّْؼُؾ 



   

يصفات ٜكتطٞ إثبات احلدٚد ٚايػاٜات هلل تعاىل, ٚاهلل تاضّعا: شعُِٗ: إٕ إثبات ا
 َٓصْٙ عٔ ذيو:

ا وباصًَل، ولذلؽ  )الحد(، و)الغاية( أيًضا مـ إلػاظ الؿجؿؾة، التل تحتؿؾ حؼًّ

تجد مـ أئؿة السـة مـ أثبتفا، وأراد بف الؿعـك الحؼ، ومـفؿ مـ كػاها، وأراد بف 

 الؿعـك الباصؾ.

ُ بَ ضعٗد الدازو٘ يف كتابْ السد عمٜ املسٖط٘ قاه اإلواً أبٕ ضعٗد عجىا

(1/223:) 

َٔاِلَعِسِش:  َباُب اِلَحدِّ 

َٓ َغاَيةٌ  ُف َلْقَس لِؾَِّف َحد  َو َٓ كَِفاَيٌة. َوَهَذا  َقاَل َأُبق َسِعقٍد: َوادََّطك اْلُؿَعاِرُض َأْيًضا َأكَّ َو

َْصُؾ الَِّذي بـك َطَؾْقِف جفؿ ُهقَ  ْٕ تِفِ  ا َٓ ُأْغُؾقَصاتِِف، َوِهَل َكؾَِؿٌة َلْؿ َيْبُؾْغـَا  اْشَتؼَّ مِـَْفاوَ  ،َضََل

. ـَ ـَ اْلَعاَلِؿق
ُف َسَبَؼ َجْفًؿا إَِلْقَفا َأَحٌد مِ  َأكَّ

ـْ ُيَحاِوُرهُ  َفا إطجؿل َقْد َطؾِْؿُت ُمَراَدَك بَِفا :َفَؼاَل َلُف َقائٌِؾ مِؿَّ َٓ اتعـل َأن  :َأيُّ هلل 

َّٓ َوَلُف َحد  َوَغاَيةٌ لَش  قَس ف لَ كَّ قا أَ ؿُ ؾِ ؾفؿ طَ كُ  الخؾَؼ  نَّ َشْلٌء، َٕ  ْلِء إِ  ء َيَؼُع َطَؾْقِف اْسُؿ الشَّ

َٓ َمَحاَلَة  ْلُء َأَبًدا َمْقُصقٌف  َٓ ِصَػٌة، َفالشَّ َٓ َغاَيٌة َو َٓ َشْلٌء َلْقَس َلُف َحد  َو َوِصَػٌة، َوَأنَّ 

َٓ غَ  َٓ َشْلٌء ُيقَصُػ بََِل َحدٍّ َو َٓ َشْلٌء.َو ُف  َٓ َحدَّ َلُف َيْعـِل َأكَّ  اَيٍة َوَقْقُلَؽ: 

ُف َتَعاَلك َلُف َحد   َٓ يجقز َقاَل َأُبق َسِعقٍد: َوالؾَّ ؿ  َٓ َيْعَؾُؿُف َأَحٌد َغقره، َو ٕحد َأن يَتَقهَّ

ـُ  ـْ ُيْممِ
َوُهَق َطَؾك  ،د  طؾؿ َذلِؽ إَِلك اهلل َأْيًضا َح  ويؽؾ ،بِاْلَحدِّ  لحده فِل َكْػِسِف، َوَلؽِ

اِن اْثـَاِن.  َطْرِشِف َفْقَق َسَؿاَواتِِف َفَفَذاِن َحدَّ

ـُ اْلُؿَباَرِك:  َوُسئَِؾ  ـْ َخْؾِؼِف.اْب
ـٌ مِ

ُف َطَؾك اْلَعْرِش، َبائِ ـَا؟ َقاَل: بَِلكَّ قِقَؾ:  بَِؿ َكْعِرُف َربَّ

؟ َقاَل: بَِحدّ  الِِح الْ  .بَِحدٍّ ـُ الصَّ ـُ ْب ـِ َشِؼقٍؼ، حّدثـَاُه اْلَحَس ـِ ْب ـُ اْلَحَس ـْ َطؾِلُّ ْب اُر، َط َبزَّ

ـِ اْلُؿَباَركِ  ـِ اْب  .َط



 

    

َنَّ الؾَّفَ 
ِ
َٓ َشْلٌء: ٕ ُف  َطك َأكَّ ُف َلْقَس لِؾَِّف َحد  َفَؼْد َردَّ اْلُؼْرآَن، َوادَّ َطك َأكَّ ـِ ادَّ َحدَّ َمَؽاَكُف  َفَؿ

ـْ كَِتابِِف َفَؼاَل: فِل َمَقاِضَع َكثِ 
 ڃ ڄ ڄ﴿ ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿قَرٍة مِ

 ى ې ې﴿ ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿، ﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ ﴾ ڃ

ئِؾ طىل اْلَحد. ،َفَفَذا ُكؾُّفُ  ﴾ ى َٓ َٓ  َوَما َأْشبََفُف َشَقاِهُد َوَد ـْ  َيْعَتِرُف بِِف َفَؼْد َكَػَر  َوَم

 َوَجَحَد آَياِت الؾَِّف.اهلل  بَِتـِْزيؾِ 

َف َفْقَق َطرْ : اهلل  َوَقاَل َرُسقُل  هُ »: ِشِف َفْقَق َسَؿاَواتِِف، َوَقاَل لِْْلََمةِ إِنَّ الؾَّ  «؟َأْيَن الؾَّ

َؿاءِ َقاَلْت:  ـَةٌ َأطْ »َفَؼاَل:  .فِل السَّ َفا ُمْمِم  .(1)«تِْؼَفا َفنِكَّ

ةٌ »: اهلل  َفَؼْقُل َرُسقلِ  ـَ َفا ُمْمِم َؿاءِ  َدلِقٌؾ  «إِكَّ ـْ بَِلنَّ الؾََّف فِل السَّ
َفا َلْق َلْؿ ُتْممِ  :َطَؾك َأكَّ

َقَبة مل تؽـ ُمممـَة، َوَأكف ٓ ُف  :يجقز فِل الرَّ َؿاِء، َكَؿا َقاَل الؾَّ َف َأكَُّف فِل السَّ ـْ ُيِحدُّ الؾَّ َّٓ َم إِ

 هاَوَرُسقلف.

ٔ ًِ ُِٗخ اإِلِضال  (:1/170) ازض العقن ٔالٍقندزٞ تع يف كتابْ َقاَه َش

 وكؿا ،شاء كقػ العرش طىل اهلل بلن كممـ كحـ: طؿل قال: قال إسحاق، وروى

 كؿا وهق ومـف، لف اهلل فصػات أحد، يحده أو واصػ، يبؾغفا صػة وٓ ،حد بَل شاء،

: إكعام] ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ غاية وٓ بحد ﴾ ٹ ٹ ٿ﴿ كػسف وصػ

 كؿا وهق ،واصػ وصػ يدركف وٓ الغققب، وطَلم والشفادة، الغقب طامل هق [153

 إشقاء غؾب أحد، قدرتف طؾؿ يبؾغ وٓ محدود، ءلش مـ اهلل مـ ولقس كػسف، وصػ

]افشقرى:  ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ وسؾطاكف وقدرتف بعؾؿف كؾفا

 حد أحد يبؾغ وٓ أخر، وهق إول هق واهلل ء،لش يؽقن أن قبؾ اهلل وكان، [11

 .صػاتف

 .ظـ معاوية بـ احلؽؿ افسؾؿل  (537أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (1)



   

 طـ اهلل طبد أبا سللت: قال حدثفؿ، حـبًَل  أن طقسك بـ طظ ينوأخبر: حرب قال

 اهلل إن» و ،«الدكقا السؿاء إىل لقؾة كؾ يـزل وتعاىل تبارك اهلل إن» :تروى التل إحاديث

 هبا، كممـ: اهلل طبد أبق فؼال إحاديث، هذه أشبف وما «قدمف يضع اهلل إن» و «يرى

 معـاها: فـؼقل بالتلويؾ، كحرففا وٓ ،كؽقػفا ٓ أي - معـك وٓ كقػ وٓ هبا، وكصدق

 صحاح، بلساكقد كان إذا حؼ، الرسقل بف جاء ما أن وكعؾؿ ،اشقئً  مـفا كرد وٓ - كذا

 لقس غاية، وٓ حد بَل كػسف بف وصػ مؿا بلكثر اهلل يقصػ وٓ ققلف، اهلل طىل كرد وٓ

 .ءلش كؿثؾف

 .أمحد طـ آخر مقضع يف حـبؾ وقال

 بالصػة وتعاىل تبارك أمجؾ قد كػسف، بف وصػ كؿا ذاتف يف شلء كؿثؾف لقس: قال

 .شلء يشبفف لقس ،صػة لـػسف فحد لـػسف،

 .كػسف بف وصػ ابؿ إٓ معؾقمة وٓ ،محدودة غقر بصػاتف اهلل فـعبد

 مـف وصػاتف .صػتف القاصػقن يبؾغ وٓ تؼدير، وٓ حد بَل بصقر سؿقع ففق: قال

 وٓ كػسف، وصػ كؿا وكصػف قال، كؿا فـؼقل والحديث، الؼرآن كتعدى وٓ ولف،

 .ذلؽ كتعدى

 صػة طـف كزيؾ وٓ ومتشابف، محؽؿف كؾف بالؼرآن كممـ القاصػقـ، صػة تبؾغف وٓ

 يقم بعبده وخؾقه وكزول، كَلم مـ كػسف بف وصػ وما شـعت، لشـاطة صػاتف مـ

 أخرة، يف يرى وتعاىل تبارك اهلل أن طىل يدل كؾف هذا - طؾقف ػفـك ووضعف الؼقامة،

 بف وصػ ما إٓ حد وٓ صػة بغقر بلمره هلل والتسؾقؿ بدطة، كؾف هذا يف والتحديد

 .الغققب طَلم والشفادة، الغقب طامل ،اغػقرً  اطالؿً  امتؽؾؿً  يزل مل بصقر، سؿقع،: كػسف

 كؿا حد، بَل العرش طىل وهق ترد، وٓ تدفع ٓ كػسف، هبا اهلل وصػ صػات ففذه

 وجؾ، طز إلقف الؿشقئة شاء، كقػ ،[45: إظراف] ﴾ گ ک ک ک﴿: تعاىل قال



 

    

 سؿقع كػسف وصػ كؿا وهق شلء، كؾ خالؼ وهق ء،لش كؿثؾف لقس لف، وآستطالة

 ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ ٕبقف، إبراهقؿ ققلو تؼدير، ٓو ،حد بَل بصقر

 والحديث، الؼرآن كتعدى ٓ مـف، صػاتف بصقر، سؿقع اهلل أن فـثبت [42: مريؿ]

 الؼرآن، وبتثبقت ، الرسقل بتصديؼ إٓ ذلؽ كقػ كعؾؿ وٓ اهلل، بضحؽ والخبر

 .لؿشبفةوا الجفؿقة تؼقلف طؿا اهلل تعاىل أحد، يحده وٓ القاصػقن، يصػف ٓ

 وقدم كقدي، ويد كبصري، بصر قال مـ: قال يؼقلقن؟ ما والؿشبفة: لف قؾت

 يف الؽَلمو ،َمْحُدودُ  هذاو ،سقء كَلم وهذا يحده، وهذا بخؾؼف، اهلل شبف فؼد كؼدمل،

 .أحبف ٓ هذا

 ًِ ُِٗخ اإِلِضال  :َقاَه َش

 الخؾؼ ؾؿط إحاصة بف كػك( أحد يحده أو واصػ يبؾغفا صػة وٓ حد بَل: )وققلف

 طؼقل أن لقبقـ كػسف، طـ أخبر بؿا إٓ طؾقف، هق ما طىل يصػقن أو يحدوه وأن بف،

 كؿا هق الذي اهلل الحؿد: )الرسالة خطبة يف الشافعل قال كؿا بصػاتف، تحقط ٓ الخؾؼ

 .(خؾؼف بف يصػف ما وفقق كػسف، بف وصػ

 غاية، أو حد لف دركي أن فـػك( غاية وٓ بحد إبصار تدركف ٓ: )أمحد قال ولفذا

 .اإلدراك تػسقر يف الؼقلقـ أصح وهذا

 ما يـايف ٓ صػتف وبؾقغفؿ ،لرهبؿ وتؼديرهؿ ،الخؾؼ تحديد كػل مـ الؽَلم يف وما

 بؽر أبق حدثـا: قال ،اأيًض  الخَلل ذكره كؿا إئؿة، مـ وغقره أمحد طؾقف كص

 طـ شؼقؼ بـ الحسـ بـ طظ روى: لف ققؾ لؿا - اهلل طبد أبا سؿعت: قال روزي،الؿ

: قال - بحد العرش طىل: قال وجؾ؟ طز اهلل كعرف كقػ: لف ققؾ أكف الؿبارك، ابـ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿: اهلل طبد أبق قال ثؿ وأطجبف، طـف، ذلؽ بؾغـل قد



   

: افػجر] ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿: قال ثؿ [215: افبؼرة] ﴾ ۈئ ۈئ ۆئ

22]. 

 محؿد حدثـل إثرم، بؽر أبق حدثـا القراق، طظ بـ محؿد وأكبلكا: الخَلل قال

: لف وققؾ - الؿبارك ابـ طـ يحؽك: حـبؾ بـ ٕمحد قؾت: قال الؼقسل، إبراهقؿ بـ

 هق هؽذا: أمحد فؼال بحد، طرشف طىل السابعة السؿاء يف: قال - ربـا؟ تعرف كقػ

 .طـدكا

 طىل هق: - راهقيف ابـ يعـل - إلسحاق قؾت: قال إسؿاطقؾ بـ حرب وأخبرين

 .بحد كعؿ: قال بحد؟ العرش

 .بحد خؾؼف مـ بائـ طرشف طىل هق: قال الؿبارك ابـ طـ وذكر

 تبارك اهلل قال: راهقيف بـ إبراهقؿ بـ إسحاق قال: قال الؿروزي وأخبركا: قال

 شالعر فقق أكف العؾؿ أهؾ إمجاع، [5: ضف] ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: وتعاىل

 ،أكام ورؤوس البحار قعقر ويف السابعة، إرض أسػؾ يف شلء كؾ ويعؾؿ استقى،

 دون وما ،السبع السؿاوات يف ما طؾؿ يعؾؿ كؿا مقضع، كؾ ويف إودية، وبطقن

 ضؾؿات يف حبة وٓ ،يعؾؿفا إٓ ورقة مـ تسؼط فَل ،اطؾؿً  شلء بؽؾ أحاط العرش،

 معرفة تعجزه فَل وأحصاه، كؾف ذلؽ رفط قد إٓ يابس وٓ رصب وٓ والبحر البر

 .غقره معرفة طـ شلء

 ما أن وبقـقا الؿقضع، هذا غقر يف بسط قد كؿا إئؿة، طـ كؼؾ مؿا مثالف ففذا

 معؾقم، آستقاء: وغقرمها وربقعة مالؽ قال كؿا غقره، يعؾؿف ٓ الحد مـ لف أثبتقه

 كػس يف ذلؽ ثبقت يـػقا فؾؿ لؾعباد، مجفقلة استقائف كقػقة أن فبقـ مجفقل، والؽقػ

 بـ اهلل طبد بـ العزير طبد كَلم يف هذا مثؾ وكذلؽ بف، الخؾؼ طؾؿ كػقا ولؽـ إمر،

 ها.وكقػقتف بؼدره الخؾؼ طؾؿ يـػقن وإئؿة السؾػ، مـ واحد وغقر الؿاجشقن



 

    

حد مـ إئؿة أراد إثبات أن فؿـ أثبت ال قال أبو عبد اهلل غفر اهلل له:

كقػقة تؾقؼ بجَللف، وصػاتف معؼقلة الؿعـك، وطؾقه طىل طرشف، طؾق  اهلل لفا صػات

 .[11]افشقرى:  ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿حؼقؼل يؾقؼ بجَللف، 

ومـ كػك الحد مـ إئؿة، أراد كػل معرفة كقػقة الصػات، فـعؾؿ صػات اهلل، وٓ 

 كحقط هبا طؾًؿا.

 .كالؼقل يف )الحد(إصَلق )الغاية( بؿعـك إصَلق )الحد(، والؼقل فقف، تٓبٝ٘: 

 نالّ َفٝد يإلَاّ ابٔ ايكِٝ فٝ٘ تًدٝص ملا ضبل:

 (:137)ص خمتضس الضٕاعقَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

ـَ  ْقا َأكَُّفؿْ  -مـ الؿعطؾة-يعـل:  اْلَعَجِب  َومِ ُسَؾ  َتْقِحقدَ  َسؿَّ  َوَتْجِسقًؿا ِشْرًكا الرُّ

ْقا اِل،اْلَؽؿَ  َغاَيةُ  َأكَّفُ  َمعَ  ،َوَتْشبِقًفا  َغاَيةُ  َوُهقَ  َتْقِحقًدا، َوَبْغَقُفؿْ  َوإِْلَحاَدُهؿْ  َتْعطِقَؾُفؿْ  َوَسؿَّ

ُسؾِ  َأْتَباعَ  َوَكَسُبقا ،الـَّْؼصِ  ، َتـِْؼقصِ  إَِلك الرُّ بِّ  َأكَُّفؿْ  َوَزَطُؿقا َكَؿاٍل، ُكؾَّ  َسَؾُبقهُ  َوَقدْ  الرَّ

ُهقهُ  َقدْ و ،اْلَؽَؿاَل  َلفُ  َأْثَبُتقا َؾةِ  اْلَجْفِؿقَّةِ  َتْقِحقدُ  َفَفَذا ُف،َطـْ  َكزَّ  .َواْلُؿَعطِّ

ا ُسؾِ  َتْقِحقدُ  َوَأمَّ  بَِؿِشقَئتِفِ  َفاِطًَل  َكْقكِفِ  َوإِْثَباُت  َلفُ  اْلَؽَؿالِ  ِصَػاِت  إِْثبَاُت  َفُفقَ  الرُّ

ذِ  َوْحُدهُ  َوَأكَّفُ  َحِؼقَؼًة، فِْعًَل  َلفُ  َوَأنَّ  َواْختَِقاِرِه، َوُقْدَرتِفِ   َوُيَخاَف  ُيْعَبدَ  َأنْ  َيْسَتِحؼُّ  يالَّ

َؾ  َوُيْرَجك ، بَِغاَيةِ  اْلُحبِّ  لَِغاَيةِ  اْلُؿْسَتِحؼُّ  َفُفقَ  َطَؾْقِف، َوُيَتَقكَّ لِّ ـْ  لَِخْؾِؼفِ  َوَلْقَس  الذُّ  ُدوكِفِ  مِ

َٓ  َوَكْقٌؾ، ، َو َٓ  َولِل  َٓ  َشِػقٌع، َو  َوفِل إَِلْقِف، َقائِِجِفؿْ َح  َرْفعِ  فِل َوَبقْـَُفؿْ  َبْقـَفُ  َواِسَطةٌ  َو

 .َدَطَقاتِِفؿْ  َوإَِجاَبةِ  ُكُرَباتِِفؿْ  َتْػِريِج 

 َوَيْرَضاهُ  ُيِحبُّفُ  َما َيْعِرُفقنَ  َفََل  َوإِْخَباِرِه، َوَكْفقِفِ  َأْمِرهِ  َتْبؾِقغِ  فِل َواِسَطةٌ  َوَبْقـَُفؿْ  َبْقـَفُ و

َٓ  َوُيْسِخُطُف، َوُيْبِغُضفُ   بِفِ  َوُيَقَصُػ  ،َطَؾْقفِ  َوَيْؿَتـِعُ  ،َلفُ  َيِجُب  َما َوَتْػِصقَؾ  ئِفِ َأْسَؿا َحَؼاِئَؼ  َو



   

 َّٓ ـْ  إِ ءِ  َفَجاءَ  اْلَقاِسَطِة، َهِذهِ  ِجَفةِ  مِ َٓ َْمرَ  َفَعَؽُسقا اْلَؿََلِحَدةُ  َهُم ْٕ  ; اْلَحَؼائَِؼ  َوَقَؾُبقا ا

ُسؾِ  َكْقنَ  َفـََػْقا طُ  ِػلَيؽْ : َوَقاُلقا َذلَِؽ  فِل َوَسائِطَ  الرُّ  َأْسَؿائِفِ  َحَؼائَِؼ  َوَكَػْقا اْلَعْؼِؾ، َتَقسُّ

 .التَّْقِحقدُ  َهَذا: َوَقاُلقا َوِصَػاتِفِ 

ـُ : َوَيُؼقُلقنَ  هُ  َكْح ـِ  الؾَّفَ  ُكـَزِّ َْطَراضِ  َط ْٕ َْبَعاضِ  ا ْٕ  َوُحُؾقلِ  َواْلِجَفاِت، َواْلُحُدودِ  َوا

َْلَػاظَ  َهِذهِ  اْلَؿْخُدوعُ  اْلِغرُّ  َفَقْسَؿعُ  اْلَحَقاِدِث، ْٕ ؿُ  ا ُهقنَ  َأكَُّفؿْ  مِـَْفا َفَقتََقهَّ ا الؾَّفَ  ُيـَزِّ  َطؿَّ

ـْ  ُيْػَفؿُ  ْصََلِق  ِطـْدَ  َمَعاكِقِفَؿا مِ ُدوَكفُ  َأكَُّفؿْ  َيُشؽُّ  َفََل  َواْلَحاَجِة، َوالـََّؼائِصِ  اإْلِ  ُيَؿجِّ

َْلَػاظِ  َهِذهِ  َتْحَت  َما اْلَبِصقرُ  الـَّافِذُ  َوَيْؽِشُػ  َوُيَعظُِّؿقَكُف، ْٕ ْلَحادَ  َتْحَتَفا َفَقَرى ا  اإْلِ

ُسِؾ، َوَتْؽِذيَب  بِّ  َوَتْعطِقَؾ  الرُّ ا َتَعاَلك الرَّ فُ  َطؿَّ ـْ  َيْسَتِحؼُّ  .َكَؿالِفِ  مِ

ـِ  َفَتـِْزيُفُفؿْ  َْطَراضِ  َط ْٕ  وكَلمف، َوِطْؾِؿفِ  َوَحَقاتِِف، َوَبَصِرهِ  َكَسْؿِعفِ  ِصَػاتِفِ  جحد ُهقَ  ا

َّٓ  َتُؼقمُ  َٓ  َأْطَراٌض  َهِذهِ  َفنِنَّ  اَدتِِف،َوإِرَ   َوَكاَكْت  ِجْسؿٌ  َلَؽانَ  بَِفا ُمتَِّصًػا َكانَ  َفَؾقْ  بِِجْسٍؿ، إِ

هٌ  َوُهقَ  َلفُ  َأْطَراًضا ـِ  ُمـَزَّ َْطَراضِ  َط ْٕ  .ا

ا َ  َوَأمَّ ْٕ تِل َواْلِحْؽَؿةُ  اْلَغاَيةُ  َفِفَل  َراُض غْ ا َْجؾَِفا الَّ
ِ
 َوَيـَْفك، َوَيْلُمرُ  ْػَعُؾ،َويَ  َيْخُؾُؼ  ٕ

ـْ  َلفُ  اْلَؿْطُؾقَبةُ  اْلَؿْحُؿقَدةُ  اْلَغاَياُت  َوِهَل  َوُيَعاقُِب، َوُيثِقُب  قَكَفا َوفِْعؾِِف، َوَكْفقِفِ  َأْمِرهِ  مِ  َفُقَسؿُّ

ُهقَكفُ  َوِطَؾًَل  َراًضاغْ أَ   .َطـَْفا ُيـَزِّ

ا َْبَعاُض  َوَأمَّ ْٕ َٓ  َوْجفٌ  َلفُ  َلْقَس  َأكَّفُ  َطـَْفا بَِتـِْزيِففِ  َفُؿَراُدُهؿْ  ا َٓ  َيَداِن؟ َو  َيْؿِسُؽ  َو

َؿاَواِت  َْرَض  إِْصَبٍع، َطَؾك السَّ ْٕ َجرَ  إِْصَبٍع، َطَؾك َوا  َطَؾك َواْلَؿاءَ  إِْصَبٍع، َطَؾك َوالشَّ

هٌ  َوالؾَّفُ  َأْبَعاٌض، ُكؾَّفُ  َذلَِؽ  َفنِنَّ  إِْصَبٍع، ـِ  ُمـَزَّ َْبَعاضِ  َط ْٕ  .ا

َؿاَواِت  َفْقَق  َلْقَس  َأكَّفُ  َطـَْفا بِتَـِْزيِففِ  َفُؿَراُدُهؿْ  ،َواْلِجَفاُت  اْلُحُدودُ  اَوَأمَّ  ، السَّ َٓ  َرب   َو

َٓ  إَِلٌف، اْلَعْرشِ  َطَؾك ََصابِعِ  إَِلْقفِ  ُيَشارُ  َو ْٕ  بِِف، اْلَخْؾِؼ  َأْطَؾؿُ  إَِلْقفِ  َأَشارَ  َكَؿا ،َفْقٍق  إَِلك بِا

 َٓ َٓ  َشْلٌء، فُ مِـْ  َيـِْزُل  َو َٓ  َشْلٌء، إَِلْقفِ  َيْصَعدُ  َو وُح  اْلَؿََلئَِؽةُ  َتْعُرُج  َو َٓ  إَِلْقِف، َوالرُّ  َرَفعَ  َو



 

    

َٓ  إَِلْقِف، اْلَؿِسقَح  دٍ اهلل  بَِرُسقلِ  َطَرَج  َو  إِْثبَاُت  َلِزمَ  َكَذلَِؽ  َكانَ  َلقْ  إِذْ  إَِلْقِف،  ُمَحؿَّ

هٌ  َوُهقَ  َلُف، َواْلِجَفاِت  اْلُحُدودِ  ـْ  ُمـَزَّ  .َذلَِؽ  َط

ا َٓ  َوَمِشقئَتِِف، بُِؼْدَرتِفِ  َيَتَؽؾَّؿُ  َٓ  َأكَّفُ  بِفِ  َفُقِريُدونَ  اْلَحَقاِدِث  ُحُؾقُل  َوَأمَّ  َلْقَؾةٍ  ُكؾَّ  َيـِْزُل  َو

ْكَقا، َسَؿاءِ  إَِلك َٓ  الدُّ َٓ  اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َيْلتِل َو َٓ  َيِجلءُ  َو َٓ  َراِضًقا، َكانَ  َأنْ  َبْعدَ  َيْغَضُب  َو  َو

َٓ  َغْضَباَن، َكانَ  َأنْ  َبْعدَ  َيْرَضك َٓ  اْلبَتََّة، فِْعٌؾ  بِفِ  َيُؼقمُ  َو دٌ  َأْمرٌ  َو ، َلؿْ  َأنْ  َبْعدَ  ُمَجدَّ ـْ َٓ  َيُؽ  َو

ـْ  َلؿْ  َأنْ  َبْعدَ  َشْقًئا ُيِريدُ  ـْ  َلفُ  َفََل  َلُف، ُمِريًدا َيُؽ َٓ  َحِؼقَؼًة، ُك  َلؿْ  َأنْ  َبْعدَ  ْرِشفِ طَ  َطَؾك اْسَتَقى َو

ـْ  َٓ  ُمْسَتِقًيا، َيُؽ ـْ  مِْثَؾُف، َقْبَؾفُ  َيْغَضْب  َلؿْ  َغَضًبا اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َيْغَضُب  َو  َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َوَل

َٓ  مِْثَؾُف، ـْ  َلؿْ  َأنْ  َبْعدَ  اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  ِطَباَدهُ  ُيـَاِدَي  َو َٓ  ُمـَاِدًيا، َيُؽ : َقاَل  إَِذا َصؾِّللِْؾؿُ  َيُؼقُل  َو

 ﴾ٻ ٻ﴿: َقاَل  َفنَِذا َطْبِدي، َحِؿَدكِل [2: افػاحتة] ﴾پ پ پ پ﴿

: َقاَل  [4: افػاحتة] ﴾ ٺ ٺ ٺ﴿: َقاَل  َفنَِذا َطْبِدي، َطَؾلَّ  َأْثـَك: َقاَل  [1: افػاحتة]

َدكِل هٌ  َوُهقَ  َحَقاِدُث، ُكؾََّفا َهِذهِ  َفنِنَّ  َطْبِدي َمجَّ ـْ  ُمـَزَّ  .اْلَحَقاِدِث  ُحُؾقلِ  َط

ـُ : اْلَجْفِؿقَّةُ  َوَقاَلِت  َػاِت  َوُمْثبُِتق َواِحًدا، َقِديًؿا ُكثْبُِت  َكْح ةَ  ُيْثبُِتقنَ  الصِّ  ُقَدَماَء، ِطدَّ

َرُهْؿ، َتَعاَلكاهلل  َمعَ  ُقَدَماءَ  َثََلَثةَ  َأْثَبُتقا َوالـََّصاَرى: َقاَل  ـْ  َفَؽْقَػ  َفَؽػَّ  ُقَدَماءَ  َسْبَعةَ  َأْثَبَت  َم

 َأْكَثَر؟ َأوْ 

ِذي َوالتَّْؾبِقسِ  التَّْدلِقسِ  َهَذا إَِلك َفاْكُظرْ  امِعَ  ُيقِهؿُ  الَّ اهلل  َمعَ  ُقَدَماءَ  َأْثَبُتقا َأكَُّفؿْ  :السَّ

 َأْثَبُتقا إِكََّؿا َأكَُّفؿْ  َكَؿا اْسِؿِف، فِل َداِخَؾةٌ  َوِصَػاُتفُ  بِِصَػاتِِف، َواِحًدا َقِديًؿا َأْثَبُتقا إِكََّؿاو َتَعاَلك

ـْ  ِصَػةٍ  ُكؾَّ  َيْجَعُؾقا َوَلؿْ  َواِحًدا، إَِلًفا َلفُ  ُهقَ  َبْؾ  ،إَِلًفا ِصَػاتِفِ  مِ  َأْسَؿائِفِ  بَِجِؿقعِ  اْلَقاِحدُ  اإْلِ

 .َوِصَػاتِفِ 

ك بَِعْقـِفِ  َوَهَذا ـْ  ُمَتَؾؼًّ َْصـَامِ  ُطبَّادِ  مِ ْٕ ـَ  ا ـَ  مِ ـَ اْلُؿَؽذِّ  َتَعاَلك بِالؾَّفِ  اْلُؿْشِركِق  لَِرُسقلِفِ  بِق

دٌ  َيْدُطق: َقاُلقا َحْقُث  فُ  َيا: َيُؼقُل  ُثؿَّ  َواِحٍد، إَِلفٍ  إَِلك ُمَحؿَّ  آلَِفةً  َفَقْدُطق َبِصقُر، َيا َسِؿقعُ  َيا الؾَّ



   

َدًة،  ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿اهلل:  َفَلْكَزَل  ُمَتَعدِّ

 .[115: اإلرساء]

ك َدَطْقُتؿُ  نِكََّؿافَ  بِفِ  َدَطْقُتُؿقهُ  اْسؿٍ  َفَليُّ  ْسِؿ، بَِذلَِؽ  اْلُؿَسؿَّ
ِ
 إَِلفٌ  َأكَّفُ  ُسْبَحاَكفُ  َفَلْخَبرَ  آ

َدْت  َوإِنْ  َواِحٌد، ةُ  اْلُحْسـَك َأْسَؿاُؤهُ  َتَعدَّ ـْ  اْلُؿْشَتؼَّ َّٓ  ُحْسـَك، َكاَكْت  َولَِفَذا ِصَػاتِِف، مِ  َوإِ

ـَ  َفاِرَغةٌ  َمْحَضةٌ  َأْسَؿاءٌ : الِفِ لَِؽؿَ  اْلَجاِحُدونَ  َيُؼقُل  َكَؿا َكاَكْت  َفَؾقْ   َلَفا َلْقَس  ،اْلَؿَعاكِل مِ

ـْ  َلؿْ  َحَؼائُِؼ  ـَ  َأْسَؿاءُ  َكاَكْت  َوَلقْ  ُحْسـَك، َتُؽ َػاِت  اْلَؿْقُصقفِق َْفَعالِ  بِالصِّ ْٕ ـَ  َوا  مِـَْفا، َأْحَس

ِت  َيةُ  َفَدلَّ ْٔ اِت  َتْقِحقدِ  َطَؾك ا َػاِت َوال الـُُّعقِت  َوَكْثَرةِ  الذَّ  ها.صِّ

تٓاقض املبتدع١ يف تأًِٜٚٗ بعض ايصفات حبذ١ ايتذطِٝ ٚايرتنٝب, ٚإثباتِٗ بعض 
 ايصفات:

 (:29ص) خمتضس الضٕاعقَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

ـْ َكْػِسِف  ك َكْػَسُف بَِلْسَؿاٍء َوَأْخَبَر َط َٓ َرْيَب َأنَّ الؾََّف َوَصَػ َكْػَسُف بِِصَػاٍت َوَسؿَّ

ُف ُيِحبُّ َوَيْؽَرُه َوَيْؿُؼُت َوَيْرَضك َوَيْغَضُب َوَيْسَخُط َوَيِجلُء َوَيْلتِل إَِلك بِلَ  ْفَعاٍل، َوَأْخَبَر َأكَّ

ُف اْلُؿْسَتِقي َطَؾك َطْرِشفِ  ْكَقا َوَأكَّ َوَأنَّ َلُف ِطْؾًؿا َوَحَقاًة َوُقْدَرًة َوإَِراَدًة َوَسْؿًعا  ،َسَؿاِء الدُّ

ـْ َوَبَصًرا َوَوْجفً 
َْمِر مِ ْٕ ُل بِا ُف َفْقَق ِطَباِدِه، َوَأنَّ اْلَؿََلئَِؽَة َتْعُرُج إَِلْقِف َوَتَتـَزَّ ـِ َوَأكَّ ا َوَأنَّ َلُف َيَدْي

َؿاَواِت  ـَ َوَأنَّ السَّ ـَ َوَمَع اْلُؿتَِّؼق ابِِري ـَ َوَمَع الصَّ ُف َمَع اْلُؿْحِسـِق ُف َقِريٌب َوَأكَّ ِطـِْدِه َوَأكَّ

ا ـَ َأَصابِِعِف، َمْطِقيَّ ُف َيْػَرُح َوَيْضَحُؽ َوَأنَّ ُقُؾقَب اْلِعَباِد َبْق ٌت بَِقِؿقـِِف، َوَوَصَػُف َرُسقُلُف بَِلكَّ

 َوَغْقِر َذلَِؽ.

ِل: ُر اْلَجِؿقَع َطَؾك َضاِهِرِه  َفُقَؼاُل لِْؾُؿَتَلوِّ ُف َطَؾك ِخََلِف َضاِهِرِه، َأْم ُتَػسِّ ُل َهَذا ُكؾَّ َتَتَلوَّ

ْلَت اْلَجِؿقَع َوَحَؿْؾَتُف َطَؾك ِخََلِف َوَحؼِ  ـَ َبْعِض َذلَِؽ َوَبْعِضِف، َفنِْن َتَلوَّ ُق َبْق قَؼتِِف، َأْم ُتَػرِّ

ِة  ْهِريَّ َحِؼقَؼتِِف َكاَن َذلَِؽ ِطـَاًدا َضاِهًرا َوُكْػًرا ُصَراًحا َوَجْحًدا لُِرُبقبِقَّتِِف، َوَهَذا َمْذَهُب الدَّ



 

    

َٓ ُيثْبِ  ـَ  ِذي َٓ َأِصُػُف بِِصَػٍة َتَؼُع الَّ ـْ 
ُتقَن لِْؾَعاَلِؿ َصاكًِعا، َفنِْن ُقْؾَت: ُأْثبُِت لِْؾَعاَلِؿ َصاكًِعا َوَلؽِ

ْلُتفُ َطَؾك َخْؾِؼِف َوَحْقُث ُوِصَػ بَِؿا َيَؼُع طَ   .َؾك اْلَؿْخُؾقِق َتَلوَّ

تِل  قِقَل َلُه: َػاُت الَّ َْسَؿاُء اْلُحْسـَك َوالصِّ ْٕ َوَصَػ بَِفا َكْػَسُف َهْؾ َتُدلُّ َطَؾك َفَفِذِه ا

َلتََفا َطَؾك َمْعـًك َثابٍِت َكاَن َذلَِؽ  َٓ ؟ َفنِْن َكَػْقَت َد َٓ َتُدلُّ َمَعاٍن َثابَِتٍة ِهَل َحؼ  فِل َكْػِسَفا َأْو 

َلَتَفا َطَؾك َمْعـَك ِهَل َح  َٓ  .َثابٌِت  ؼ  فِل َكْػِسَفاَغاَيَة التَّْعطِقِؾ، َوإِْن َأْثَبتَّ َد

ـَ َما َأْثَبتََّفا  قِقَل َلَك: َغ َلَؽ َتْلِويَؾ َبْعِضَفا ُدوَن َبْعٍض؟ َوَما اْلَػْرُق َبْق َفَؿا الَِّذي َسقَّ

َلِة الـُُّصقِص َأنَّ َلُف َسْؿًعا َوَبَصًرا َوِطْؾًؿا َوُقْدَرًة  َٓ ْؿِع َأِو اْلَعْؼِؾ َوِد ـْ ِجَفِة السَّ
َوَكَػْقَتَفا مِ

َلتَِفا َطَؾك َأنَّ َلُف َمَحبًَّة َوَرْحَؿًة َوَغَضًبا َوِرًضا َوَفَرًحا َوَضِحًؽا َوإَِرادَ  َٓ ًة َوَحَقاًة َوَكََلًما َكَد

َلُة الـُُّصقِص َطَؾك َذلَِؽ َسَقاٌء، َفؾَِؿ َكَػْقَت َحِؼقَؼَة َرْحَؿتِِف َوَمَحبَّتِِف  َٓ ، َفِد ـِ َوَوْجًفا َوَيَدْي

َراَدِة؟َوِرَضاُه َوَغَضبِِف وَ  ْلَتَفا َكْػَس اإْلِ  َفَرِحِف َوَضِحؽِِف، َوَأوَّ

َٓ َيْسَتْؾِزُم َتْشبِقًفا َوَتْجِسقًؿا، َوإِْثَباَت َحَؼائِِؼ  َفنِْن ُقْؾَت: َراَدةِ َواْلَؿِشقَئِة  إِنَّ إِْثَباَت اإْلِ

َٓ تُ  َفا  َػاِت َيْسَتْؾِزُم التَّْشبِقَف َوالتَّْجِسقَؿ َفنِكَّ ْحَؿَة َهِذِه الصِّ َْجَساِم، َفنِنَّ الرَّ ْٕ َّٓ فِل ا ْعَؼُؾ إِ

ٌة َتْعَتِري َصبِقَعَة اْلَحَقَقاِن، َواْلَؿَحبََّة َمْقُؾ الـَّْػِس لَِجْؾِب َما َيـَْػُعَفا، َواْلَغَضَب ِغؾ   ِرقَّ

 بِاْلَؼْؾِب لُِقُروِد َما َيِرُد َطَؾْقِف.

َراَدُة ِهَل مَ  قِقَل َلَك: َها، َوَكَذلَِؽ اإْلِ قُْؾ الـَّْػِس إَِلك َجْؾِب َما َيـَْػُعَفا َوَدْفِع َما َيُضرُّ

اِهِد، َفنِنَّ  َْجَساِم فِل الشَّ ْٕ َػاِت إِكََّؿا ِهَل َأْغَراٌض َقائَِؿٌة بِا ـَ الصِّ
َوَكَذلَِؽ َجِؿقُع َما َأْثَبتَُّف مِ

ْؿُع اْلِعْؾَؿ اْكطَِباُع ُصقَرِة اْلَؿْعُؾقِم فِل َكْػِس اْلَعالِؿِ  ، َأْو ِصَػٌة َطَرِضقٌَّة َقائَِؿٌة بِِف، َوَكَذلَِؽ السَّ

ـْ إِْثبَاِت 
َواْلَبَصُر َواْلَحَقاُة َأْطَراٌض َقائَِؿٌة بِاْلَؿْقُصقِف، َفَؽقَْػ َلِزَم التَّْشبِقُف َوالتَّْجِسقُؿ مِ

ـْ إِْثَباٍت َهِذِه؟
َػاِت َوَلْؿ َيْؾَزْم مِ  تِْؾَؽ الصِّ

َٓ ُيْشبُِفَفا.أَ  َفنِْن ُقْؾَت: َٓ ُيَؿاثُِؾ ِصَػاتِـَا َو  َكا ُأْثبُِتَفا َطَؾك َوْجٍف 

؟ قِقَل َلَك: ـَ ق
َٓ ُيَؿاثُِؾ ِصَػاِت اْلَؿْخُؾققِ  َفَفَلَّ َأْثَبتَّ اْلَجِؿقَع َطَؾك َوْجٍف 



   

َٓ ُيْعَؼُؾ  َفنِْن ُقْؾَت:  .َهَذا 

ـْ ِجـِْس َفَؽْقَػ َطَؼْؾَت َسْؿًعا َوَبَصًرا َوَحقَ  قِقَل َلَك:
اًة َوإَِراَدًة َوَمِشقئًَة، َلْقَسْت مِ

؟ ـَ ق
 ِصَػاِت اْلَؿْخُؾققِ

ُل بَِلنَّ َما َدلَّ اْلَعْؼُؾ َطَؾك ُثُبقتِِف َيْؿَتـُِع  َفنِْن ُقْؾَت: َٓ ُيَتَلوَّ ُل َوَما  ـَ َما ُيَتَلوَّ ُق َبْق َأَكا ُأَفرِّ

َٓ َيُدلُّ َطَؾْقِف اْلَعْؼُؾ َيِجُب َأْو  َتْلِويُؾُف َكاْلِعْؾِؿ َواْلَحَقاِة َواْلُؼْدَرةِ  ْؿِع َواْلَبَصِر، َوَما  َوالسَّ

َضك، َفنِنَّ اْلِػْعَؾ اْلُؿْحَؽَؿ  ِحِؽ َواْلَػَرِح َواْلَغَضِب َوالرِّ َيُسقُغ َتْلِويُؾُف َكاْلَقِد َواْلَقْجِف َوالضَّ

َراَدةِ َفَقْؿتَـُِع ُمَخاَلَػُة َما َدلَّ   َطَؾْقِف َصِريُح اْلَعْؼِؾ.َدلَّ َطَؾك اإْلِ

رِّ َوَتْػِريُج اْلُؽُرَباِت َدلَّ َطَؾك  قِقَل َلَك: ْحَساُن َوَكْشُػ الضُّ ْكَعاُم َواإْلِ َوَكَذلَِؽ اإْلِ

ْصطَِػاِء 
ِ
َراَدِة َسَقاٌء، َوالتَّْخِصقُص بِاْلَؽَراَمِة َوآ َلِة التَّْخِصقِص َطَؾك اإْلِ َٓ ْحَؿِة َكِد الرَّ

ْختِقَ 
ِ
ْبَعاُد َوآ َهاَكُة َوالطَّْرُد َواإْلِ َراَدِة، َواإْلِ َلِة َما َذَكْرَت َطَؾك اإْلِ َٓ اِر َدال  َطَؾك اْلَؿَحبَِّة َكِد

، َواْلُعُؼقَبُة  َضك َواْلُحبِّ ِه َطَؾك الرِّ َلِة ِضدِّ َٓ َواْلِحْرَماُن َدال  َطَؾك اْلَؿْؼِت َواْلُبْغِض َكِد

ْكتَِؼامُ 
ِ
َضك. َواْلَبْطُش َوآ ِه َطَؾك الرِّ َلِة ِضدِّ َٓ  َدال  َطَؾك اْلَغَضِب َكِد

َٓ  َوَكُؼوُل َثاكًِقا: ُف  تِل َكَػْقَتَفا َفنِكَّ َػاِت الَّ َٓ َيُدلُّ َطَؾك إِْثَباِت َهِذِه الصِّ َهْب َأنَّ اْلَعْؼَؾ 

َؿْلكِقـَ  ْؿُع َدلِقٌؾ ُمْسَتِؼؾ  بِـَْػِسِف، َبِؾ الطُّ ـَ َيـِْػقَفا، َوالسَّ
ُة إَِلقِْف فِل َهَذا اْلَباِب َأْطَظُؿ مِ

ُغ َلَؽ َكْػَل َمْدُلقلِِف؟ ِذي ُيَسقِّ ِد اْلَعْؼِؾ، َفَؿا الَّ َؿْلكِقـَِة إَِلك ُمَجرَّ  الطُّ

إِْن َكاَن َضاِهُر الـُُّصقِص َيْؼَتِضل َتْشبِقًفا َوَتْجِسقًؿا َفُفَق َيْؼَتِضقِف فِل  َوُيَؼاُل َثالًِثا:

َٓ َيْؼَتِضل َذلَِؽ َلْؿ َيُجْز َتْلِويُؾ َشْلٍء مِـُْف، َوإِْن َزَطْؿَت اْلَجِؿقعِ  ِل اْلَجِؿقَع، َوإِْن َكاَن  ، َفَلوِّ

. ـِ َْمَرْي ْٕ ـَ ا َٓ َيْؼَتِضقِف ُصقلِْبَت بِاْلَػْرِق َبقْ  َأنَّ َبْعَضَفا َيْؼَتِضقِف َوَبْعَضَفا 

ِر الْ  ـَ َبْعُضُفْؿ لَِتَعذُّ ا َتَػطَّ ْؿِع ِػَراِق َقاَل: َما َدلَّ َطَؾْقِف اإْلِ َوَلؿَّ ْجَؿاُع َكِصَػاِت السَّ

ـْ َأْفَسِد اْلُػُروِق،  َٓ 
ُل، َوَهَذا َكَؿا َتَراُه مِ ُف َيَتَلوَّ ْجَؿاُع َفنِكَّ ُل، َوَما َلْؿ َيُدلَّ َطَؾْقِف اإْلِ َفنِنَّ َيَتَلوَّ



 

    

ْجَؿاَع َأْثَبَت َما َيُدلُّ  ْجَؿاِع، َمْضُؿقَكُف َأنَّ اإْلِ َرْأُي التَّْجِسقِؿ َوالتَّْشبِقِف، َوَهَذا َقْدٌح فِل اإْلِ

َٓ َيـَْعِؼُد َطَؾك َباصٍِؾ. ُف   َفنِكَّ

َػاِت َوَضاِهُرَها َيْؼَتِضل التَّْشبِقَف  ُثمَّ ُيَؼاُل: ْجَؿاُع َدلَّ َطَؾك َهِذِه الصِّ إِْن َكاَن اإْلِ

 َوإِْن َلْؿ َيـَْعِؼْد َطَؾْقَفا َبَطَؾ التَّْػِريُؼ بِِف. َوالتَّْجِسقَؿ َبَطَؾ َكْػُقُؽْؿ لَِذلَِؽ،

َػاِت. ُثمَّ ُيَؼاُل: ـَ اْلُؿْعَتِزَلِة َلْؿ ُتْجِؿْع َطَؾك ُثُبقِت َهِذِه الصِّ
 ُخُصقُمُؽْؿ مِ

ـَ َأْجَؿعُ  َفنِْن ُقْؾُتْم: ِذي قَؾ: َصَدْقُتْؿ َوالؾَِّف، َوالَّ
ْجَؿاُع َقبَْؾُفْؿ، قِ قا َقْبَؾُفْؿ َطَؾك اْكَعَؼَد اإْلِ

قَها بَِسْبٍع، َبْؾ  َػاِت َوَلْؿ َيُخصُّ ِر الصِّ
َػاِت َأْجَؿُعقا َطَؾك إِْثَباِت َسائِ إِْثَباِت َهِذِه الصِّ

َؾِػ، َوَقْقِل اْلَجْفِؿقَِّة َواْلُؿْعتَِزَلِة، َفالـَّاُس َكاُكقا  ْبِع ِخََلُف َقْقِل السَّ َتْخِصقُصَفا بِالسَّ

 : ـِ ، َفََل َصاِئَػَتْق ـِ ـَ َقْقَلْق ًٓ َبْق ْت َقْق ْبِعقَُّة َواْشَتؼَّ َسَؾِػقٍَّة َوَجْفِؿقٍَّة، َفَحَدَثِت الطَّائَِػُة السَّ

َٓ َمَع اْلَجْفِؿقَِّة َبُؼقا. َبُعقا َو َؾِػ اتَّ  لِؾسَّ

ـْ َضاِهُرُه َجَقاِرَح َوَأْبَعاًضا، َكاْلِعؾْ  َوَقاَلْت َصائَِػٌة ُأْخَرى: ِؿ َواْلَحَقاِة َواْلُؼْدَرِة َما َلْؿ َيُؽ

ـِ َواْلَؼدَ  ُل، َوَما َكاَن َضاِهُرُه َجَقاِرَح َوَأْبَعاًضا َكاْلَقْجِف َواْلَقَدْي َٓ َيَتَلوَّ َراَدِة َواْلَؽََلِم  ِم َواإْلِ

ْستِْؾَزاِم إِْثَباتِِف التَّْركِقَب َوالتَّْجِسقَؿ.
ِ
ـُ َتْلِويُؾُف ٓ ُف َيَتَعقَّ  َفنِكَّ

ـَ اْلَجْفِؿقَِّة  ُؿْثبُِتوَن:َقاَل الْ 
ـُ الَِّذي ُتِجقُبقَن بِِف ُخُصقَمُؽْؿ مِ َجَقاُبـَا َلُؽْؿ ُهَق َطْق

ْؿِع  ٌة َكالسَّ َػاِت، َفُفْؿ َقاُلقا َلُؽْؿ: َلْق َقاَم بِِف ُسْبَحاَكُف ِصَػٌة ُوُجقِديَّ َواْلُؿْعَتِزَلِة ُكَػاِة الصِّ

ِة َواْلَحَقاِة َلَؽاَن َمَحَلًّ لِْْلَْطَراِض َوَلِزَم التَّْركِقَب َوالتَّْجِسقَؿ َواْلَبَصِر َواْلِعْؾِؿ َواْلُؼْدرَ 

ْكِؼَساَم َوِحقـَئٍِذ َفؿَ 
ِ
ْكِؼَساَم، َكَؿا ُقْؾُتْؿ: َلْق َكاَن َلُف َوْجٌف َوَيٌد َوإِْصَبٌع َلِزَم التَّْركِقَب َوآ

ِ
ا َوآ

ِء ُكِجقُبُؽْؿ بِفِ  َٓ  ؟ُهَق َجَقاُبُؽْؿ لَِفُم

قَفا  َفنِْن ُقْؾُتْم: َٓ ُكَسؿِّ َٓ َتُؽقُن َأْطَراًضا َو َػاِت َطَؾك َوْجٍف  ـُ ُكثْبُِت َهِذِه الصِّ َكْح

َٓ َتْجِسقًؿا.  َأْطَراًضا َفََل َيْسَتْؾِزُم َتْركِقًبا َو



   

ُف لِـَْػِسِف َوَكَػقْ  قِقَل َلُؽْم: تِل َأْثَبَتَفا الؾَّ َػاِت الَّ ـُ ُكْثبُِت الصِّ ُتُؿقَها َأْكُتْؿ َطـُْف َطَؾك َوَكْح

 َٓ َٓ ِجْسًؿا َو ًبا َو ك اْلُؿتَِّصُػ بَِفا ُمَركَّ َٓ ُيَسؿَّ َْبَعاَض َواْلَجَقاِرَح َو ْٕ َٓ َيْسَتْؾِزُم ا َوْجٍف 

 ُمـَْؼِسًؿا.

َْبَعا َفنِْن ُقْؾُتْم: ْٕ َْجَزاُء َوا ْٕ َّٓ ا َٓ ُيْعَؼُؾ مِـَْفا إِ  .ُض َهَذا 

ـَا َلُؽمْ  َْطَراُض. :ُقْؾ ْٕ َّٓ ا َٓ ُيْعَؼُؾ مِـَْفا إِ  َوتِْؾَؽ 

ـِ  َفنِْن ُقْؾُتْم: َٓ َيْبَؼك َزَماَكْق ٌة (1)اْلَعَرُض  َقٌة َدائًِؿا َأَبِديَّ
بِّ َتَعاَلك َباقِ ، َوِصَػاُت الرَّ

َْبَعاُض ِهَل َما َجاَز ُمَػاَرَقُتَفا َوا ْٕ ْكِػَصاُلَفا، َوَذلَِؽ فِل َفَؾْقَسْت َأْطَراًضا، ُقْؾـَا: َوَكَذلَِؽ ا

َلِفقَِّة  َػاِت اإْلِ َٓ َجَقاِرَح، َفُؿَػاَرَقُة الصِّ بِّ َتَعاَلك ُمَحاٌل، َفَؾْقَسْت َأْبَعاًضا َو َحؼِّ الرَّ

، َواْلَؿْخُؾقُق َيُجقُز َأْن ُتَػاِرَقُف َأْبَعاُضُف  ـِ لِْؾَؿْقُصقِف بَِفا ُمْسَتِحقٌؾ ُمْطَؾًؼا فِل َكْقَطْق

 اُضُف.َوَأْطرَ 

ْصَبِع َفُفَق ُمَحاٌل، َوإِْن َكاَن  َفنِْن ُقْؾُتْم: اِق َواإْلِ ـُ السَّ ـُ اْلقَِد َوَطْق إِْن َكاَن اْلَقْجُف َطقْ

 .َؿقُُّز َوَيْؾَزُم التَّْركِقُب َغْقَرُه َيْؾَزُم التَّ 

ن ابـ ـالب وإصعري ؾن ومـ أجؾ هذاهق ما يعرض ويزول وٓ يبؼك زماكغ،  ظـدهؿ: افعرض(1)

ل شؿقها احلقادث، وأما أصقل افصػات ؾفل ظـدهؿ ثابتة واداتريدي افتزمقا كػل افصػات افػعؾقة افت

 ظذ خالف بقـفؿ: فؽقهنا ٓ تسؿك أظراضًا، ٕن حد افعرض ظـدهؿ ما يعرض ويزول.

هق  لي مـطؼ وبلي ؿاكقن فزم أن افعرض، إذ بلي ظؼؾ وبلي كظام وبوحتؽؿ ظذ فغة ادـطؼ وهذا ـؾف تؽؾػ

 .ما يزول وٓ يبؼك زمـغ

 (:3/948) افتسعقـقةم ابـ تقؿقة رمحف اهلل يف ؿال صقخ اإلشال

-وحتؽؿ، ؾنن افصػات يف ادخؾقق ٓ تبؼك  ىدَظق يبؼك زماكغ: هق ومعؾقم أن ؿقهلؿ افعرض ما ٓ

ٓ يقجب افػرق، فؽـفؿ ادظقا أن صػة ادخؾقق  ،ؾتسؿقة افقء صػة أو ظرًضا :زماكغ ظـدهؿ -أيًضا

وافؼائؿ باخلافؼ باق، هذا إن  ،، ؾقؿؽـفؿ أن يؼقفقا: بادخؾقق ٓ يبؼكٓ تبؼك زماكغ، وصػة اخلافؼ تبؼك

 هاافعؼالء خيافػقهنؿ يف ذفؽ. ، وأـثركافتل هل إظراض ٓ تبؼ صح ؿقهلؿ: إن افصػات



 

    

ـَا َلُؽْم: ـُ اْلَبَصرِ  ُقْؾ ْؿُع ُهَق َطْق َوِهَل َكْػُس اْلَحَقاةِ  ،ْلِعْؾؿِ َوُهَؿا َكْػُس ا ،َوإِْن َكاَن السَّ

 َواْلُؼْدَرِة َفُفَق ُمَحاٌل، َوإِْن َتَؿقََّز َلِزَم التَّْركِقُب، َفَؿا ُهَق َجَقاُبُؽْؿ؟ َفاْلَجَقاُب ُمْشتََرٌك.

ـْ َفنِْن ُقْؾُتْم:  ـُ َكْعِؼُؾ ِصَػاٍت َلْقَسْت َأْطَراًضا َتُؼقُم بَِغقِْر ِجْسٍؿ َوإِْن َلْؿ َيُؽ َلُف فِل َكْح

ـْ َفْرٌق َغْقُر َكافٍِع َلؽُ 
ـِ فِل اْلُجْؿَؾِة، َوَلؽِ ـَ الـَّْقَطقْ َٓ ُكـْؽُِر اْلَػْرَق َبقْ ـُ  اِهِد َكظِقٌر، َوَكْح ْؿ الشَّ

َٓ َيْس  َخَر  ْٔ ، َوإِنَّ َأَحَدُهَؿا َيْسَتْؾِزُم التَّْجِسقَؿ َوالتَّْركِقَب َوا ـِ ـَ الـَّْقَطْق  َتْؾِزُمُف.فِل التَّْػِريِؼ َبْق

ـُ َكـِْػل  ُف ِطـَْدَكا َواِحٌد َوَكْح ْلَزاُم بِِخـَاِق اْلَجْفِؿقَِّة َقاُلقا: اْلَباُب ُكؾُّ ا َأَخَذ َهَذا اإْلِ َوَلؿَّ

 اْلَجِؿقَع.

ا َهَذا الـَّْػُل َوالتَّْعطِقُؾ، َوإِمَّ  : إِمَّ ـِ ـْ َأْمَرْي
ـْ َواِحٍد مِ

َٓ ُبدَّ َلُؽْؿ مِ ُف  ـَ َأكَّ ا َأْن َتِصُػقا َفَتَبقَّ

ـَ ُهْؿ  ِذي َؾِػ الَّ َف بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف َوبَِؿا َوَصَػُف بِِف َرُسقُلُف َوَتتَّبُِعقا فِل َذلَِؽ َسبِقَؾ السَّ الؾَّ

ا ِف َوَتـِْزيًفا َلُف َطؿَّ ْلِن َكْػًقا َوإِْثَباًتا، َوَأَشدُّ َتْعظِقًؿا لِؾَّ ِة بَِفَذا الشَّ ُمَّ ْٕ َٓ َيؾِقُؼ بَِجََللِِف،  َأْطَؾُؿ ا

َبَفاِت  َٓ ُتَردُّ بِالشُّ ـَِّة  ـَ اْلؽَِتاِب َوالسُّ
ـْ َباِب  َفنِنَّ اْلَؿَعاكَِل اْلَؿْػُفقَمَة مِ

َها مِ َفَقُؽقُن َردُّ

ُرَها َوَمْعِرَفتَُفا َفَقُؽقُن ذَ تَ  َٓ ُيْتَرُك َتَدبُّ ـْ َمَقاِضِعِف، َو ـِ ْحِريِػ اْلَؽؾِِؿ َط ِذي لَِؽ ُمَشاَبَفًة لِؾَّ

ٌة َطَؾك َأْشَرِف اْلَؿَعاكِل َوَأَجؾَِّفا،  َٓ  ، َبْؾ ِهَل آَياٌت َبقِّـَاٌت َدالَّ َّٓ َأَماكِلَّ َيْعَؾُؿقَن اْلؽَِتاَب إِ

يَؿاَن، إِْثَباًتا بََِل َتْشبِقٍف، َوَتـِْزيًفا بََِل َقائَِؿٌة َح  ـَ ُأوُتقا اْلِعْؾَؿ َواإْلِ ِذي َؼاِئُؼَفا فِل ُصُدوِر الَّ

َتْعطِقٍؾ، َكَؿا َقاَلْت َحَؼائُِؼ َسائِِر ِصَػاِت اْلَؽَؿاِل فِل ُقُؾقبِِفْؿ َكَذلَِؽ، َفَؽاَن اْلَباُب ِطـَْدُهْؿ 

َواِت َفَؽَذا  َباًبا َواِحًدا، َوَطؾُِؿقا َٓ ُتْشبُِف الذَّ اِت، َفَؽَؿا َذاُتُف  َػاِت ُحْؽُؿَفا ُحْؽُؿ الذَّ َأنَّ الصِّ

َػاِت. َٓ ُتْشبُِف الصِّ  ِصَػاُتُف 

َماُم َأْحَؿُد:  ا إِْثَباُت َيٍد َلْقَسْت َقاَل اإْلِ التَّْشبِقُف َأْن َتُؼقَل: َيٌد َكَقٍد َأْو َوْجٌف َكَقْجٍف، َفَلمَّ

 َ ْٕ َواِت، َوَحَقاٍة َلْقَسْت  :َوَوْجٍف َلْقَس َكاْلُقُجقهِ  ،ْيِديَكا َفُفَق إِْثَباُت َذاٍت َلْقَسْت َكالذَّ

َّٓ َهَذا اْلَؿْسَؾُؽ،  َْبَصاِر، َوَلْقَس إِ ْٕ َْسَؿاِع َوا ْٕ ـَ اْلَحَقاِة، َوَسْؿٍع َوَبَصٍر َلقَْس َكا
َكَغْقِرَها مِ



   

َٓ فِل َوَمْسَؾُؽ التَّْعطِقِؾ اْلَؿْحِض  َٓ َيثُْبُت لَِصاِحبِِف َقَدٌم فِل الـَّْػِل َو َوالتَّـَاُقِض الَِّذي 

ِف التَّْقفِقُؼ  ْثَباِت، َوبِالؾَّ  .اإْلِ

ُل ُكؾَّ َما ُيَخالُِػ كِْحَؾَتَفا َوَأْصَؾَفا، َفاْلِعَقاُر ِطـَْدُهْؿ  َْمِر َأنَّ ُكؾَّ َصائَِػٍة َتَتَلوَّ ْٕ َوَحِؼقَؼُة ا

ُلقُه فِقَؿا ُيَتلَ  وُه َوَلْؿ َيَتَلوَّ ِذي َذَهَبْت إَِلْقِف، َما َواَفَؼَفا َأَقرُّ ُل ُهَق اْلَؿْذَهُب الَّ َٓ ُيَتَلوَّ ُل َوَما  وَّ

ُلقُه.  هاَوَما َخاَلَػَفا َتَلوَّ

 ًٜصّ احملسفني املتأٚيني يف املع٢ٓ ايرٟ أثبتٛٙ ْظري َا فسٚا َٓ٘:

 (:33ص) الضٕاعق خمتضسَكَىا ِف٘  قاه اإلواً ابَ القٗي 

وا مِـْفُ  :َفِضْن ًٓ َكظِقَر َما َفرُّ  فِل إِْلَزامِِفْؿ فِل اْلَؿْعـَك الَِّذي َجَعُؾقُه َتَلوُّ

َّٓ َتْعطِقَؾ َحَؼائِِؼ  ـَ َلْؿ َيْسَتِػقُدوا بِتَْلِويؾِِفْؿ إِ لِق َوُهَق َفْصٌؾ َبِديٌع ُيْعَؾُؿ مِـُْف َأنَّ اْلُؿَتَلوِّ

وا إَِلقِْف الـُُّصقِص، َوَأكَّ  ِزٌم َلُفْؿ فِقَؿا َفرُّ َٓ ا َضـُّقُه َمْحُذوًرا َبْؾ ُهَق  ُفْؿ َلْؿ َيَتَخؾَُّصقا مِؿَّ

ُلقا ُكُصقَص  ـَ َتَلوَّ ِذي وا مِـُْف، َبْؾ َقْد َيـُْػقَن َما ُهَق َأْطَظُؿ َمْحُذوًرا، َكَحاِل الَّ َكُؾُزومِِف فِقَؿا َفرُّ

 
ِ
قَِّة َوآ

ـَ التََّحقُِّز َواْلَحْصِر، ُثؿَّ َقاُلقا: ُهَق فِل ُكؾِّ َمَؽاٍن بَِذاتِِف، اْلُعُؾقِّ َواْلَػْققِ
ْستَِقاِء فَِراًرا مِ

َباِر  ْٔ ـِ اْستَِقائِِف َطَؾك َطْرِشِف َوُمَباَيـَتِِف لَِخْؾِؼِف َوَجَعُؾقُه فِل َأْجَقاِف اْلُبُققِت َوا ُهقُه َط َفـَزَّ

تِ  ـِ الَّ ََماكِ ْٕ ََواكِل َوا ْٕ ـْ ِذْكِرَها.َوا  ل ُيْرَغُب َط

ُرو اْلَجْفِؿقَِّة َفَساَد َذلَِؽ َقاُلقا: َلْقَس َوَراَء اْلَعاَلؿِ  ا َطؾَِؿ ُمَتَلخَّ َٓ َفْقَق اْلَعْرِش  َوَلؿَّ َو

 َّٓ َٓ ُهَق أَ  إِ َٓ إَِلٌف ُيَصؾَّك َلُف َوُيْسَجُد، َو ْيًضا فِل اْلَعَدُم اْلَؿْحُض، َوَلْقَس ُهـَاَك َرب  ُيْعَبُد َو

 اْلَعاَلِؿ، َفَجَعُؾقا كِْسَبَتُف إَِلك اْلَعْرِش َكـِْسَبتِِف إَِلك َأَخسِّ َمَؽاٍن.

َراَدِة، قِقَؾ َلُف: َيْؾَزُمَؽ  َضك َواْلَغَضَب بِاإْلِ ْحَؿَة َوالرِّ ُل اْلَؿَحبََّة َوالرَّ َل اْلُؿَتَلوِّ َفنَِذا َتَلوَّ

َراَدِة َما َلِزَمَؽ فِل َهذِ  اِت َلِزَمُف فِل اإْلِ َل اْلَقْجَف بِالذَّ َم َتْؼِريُرُه، َوإَِذا َتَلوَّ َػاِت، َكَؿا َتَؼدَّ ِه الصِّ

َل  اِت َيَؼُع َطَؾك اْلَؼِديِؿ َواْلُؿْحَدِث، َوإَِذا َتَلوَّ اِت َما َيْؾَزُمُف فِل اْلَقْجِف، َفنِنَّ َلْػَظ الذَّ فِل الذَّ



 

    

ْؿَع َواْلَبَصَر بِاْلِعْؾِؿ َلْػَظ اْلَقِد بِاْلُؼْدَرِة، ُيقَصُػ بِ  َل السَّ َفا اْلَخالُِؼ َواْلَؿْخُؾقُق، َوإَِذا َتَلوَّ

َل اْلَػْققِقََّة بَِػْققِقَِّة اْلَؼْفِر َلِزَمُف فِقَفا َما َفرَّ مِ  ـْ َفْققِقَِّة َلِزَمُف َما َفرَّ مِـُْف فِل اْلِعْؾِؿ، َوإَِذا َتَلوَّ
ـُْف مِ

اِت، َفنِنَّ اْلَؼا َّٓ ِجْسًؿا، َفنِْن َأْثَبَتُف اْلَعْؼُؾ الذَّ َٓ ُيْعَؼُؾ َهَذا إِ ِة َواْلَغَؾَبِة، َو ـِ اتََّصَػ بِاْلُؼقَّ ِهَر َم

ْصَبَع  َل اإْلِ ـْ َتَلوَّ اِت لَِغْقِر ِجْسٍؿ، َوَكَذلَِؽ َم قَِّة الذَّ
ـْ إِْثَباِت َفْققِ َغْقَر ِجْسٍؿ َلْؿ َيْعِجْز َط

ـْ ِصَػٍة بِاْلُؼْدَرِة َفنِنَّ الْ 
ـْ َأْطَراِضِف، َفَػرَّ مِ

ُؼْدَرَة َأْيًضا ِصَػٌة َقائَِؿٌة بِاْلَؿْقُصقِف َوَطَرٌض مِ

ـْ ِصَػٍة إَِلك ِصَػٍة، 
َراَدِة إِكََّؿا َفرَّ مِ

َضك بِاإْلِ ِحَؽ بِالرِّ َل الضَّ ـْ َتَلوَّ إَِلك ِصَػٍة، َوَكَذلَِؽ َم

ا َأْن َيْذُكَر َفَفَلَّ َأَقرَّ الـُُّصقَص َطَؾك َما ِهَل  َل إِمَّ َطَؾْقِف َوَلْؿ َيـَْتِفْؽ ُحْرَمَتَفا؟ َفنِنَّ اْلُؿَتَلوِّ

ـٍ َلزِ  َلُف بَِؿْعـًك ُثُبقتِلٍّ َكائِ َل الؾَّْػَظ بَِؿا ُهَق َطَدٌم َمْحٌض، َفنِْن َتَلوَّ َمُف فِقِف َمْعـًك ُثُبقتِقًّا َأْو َيَتَلوَّ

 هاَكظِقُر َما َفرَّ مِـُْف.



   

 

 

 73 ..................................................... أبقء لؽ بـعؿتؽ طظ وأبقء بذكبل

 184 ................................................................ َأَتْدُروَن بَِؿ َدَطا اهلَل؟

َـّ  َؿُف َـّ َأْن َيتََعؾَّ ـْ َسِؿَعُف  183 ............................................... َأَجْؾ، َيـَْبِغل لَِؿ

 53 ................................................................................. أخـع

 53 ................................................................................ أخـك

 289 ........................................................ إذا استلثر اهلل بشلء َفاْلُف َطـْفُ 

ُف َتَعاَلك: َلبَّْقَؽ َطْبِدي َسْؾ ُتْعطَ   119 ..................... إَِذا َقاَل اْلَعبُْد َيا َربِّ َيا َربِّ َقاَل الؾَّ

َف َيْجَؿُع ال  91 .......................... َخََلئَِؼ فِل َصِعقٍد َواِحٍد:  إَذا َكاَن َيْقَم الِؼَقاَمِة َفنِنَّ الؾَّ

 185 ......................................... أسللؽ بعؾؿؽ الغقب، وقدرتؽ طىل الخؾؼ

قْت بِِف َكْػسؽ َأْو اِْسَتْلَثْرت بِِف فِل ِطْؾؿ الَغْقب ِطـْدك  118 .............. َأْسَللؽ بُِؽؾِّ اِْسؿ َسؿَّ

 197 ...................... أسللؽ بؽؾ اسؿ هق لؽ سؿقت بف كػسؽ، أو أكزلتف يف كتابؽ،

 185 .......................................... أسللؽ بؽؾ اسؿ هق لؽ سؿقت بف كػسؽ،

 197 ........................................................................ استلثرت بف

َْطَظؿُ  ْٕ ْسُؿ ا
ِ
 118 ............................. فِل َثََلِث ُسَقٍر: اْلبََؼَرِة، َوآِل ِطْؿَراَن، َوَصف آ

ـْ آِخِر ُسقَرةِ اْلَحْشرِ 
َْطَظُؿ فِل ِستِّ آَياٍت مِ ْٕ  118 ................................ اْسُؿ اهلل ا

: ـِ َيَتْق ْٔ ـِ ا َْطَظُؿ فِل َهاَتْق ْٕ  118 .................................................. اْسُؿ اهلل ا

َْكَبُر: َربِّ َربِّ  ْٕ  119 ............................................................اْسُؿ اهلل ا

ـَ  ِذي  38 ...................................... ُيَضاُهقَن بَِخْؾِؼ اهلل َتَعاَلك َأَشدُّ الـَّاِس َطَذاًبا الَّ



 

    

ُرون  َيْقَم الِؼَقاَمِة الُؿَصقِّ
ِ
 48 ....................................... َأَشدُّ الـَّاِس َطَذاًبا ِطـَْد اهلل

ُروَن، ُيَؼاُل َلُفْؿ َأْحقُقا َما َخَؾْؼُتؿْ َأَشدُّ الـَّاِس طَ   52 .................... َذاًبا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة اْلُؿَصقِّ

 49 ..................... َأَشدُّ الـَّاِس َطَذاًبا َيْقَم الِؼَقاَمِة َرُجٌؾ َهَجا َرُجًَل َفَفَجا الَؼبِقَؾَة بَِلْسِرَها

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلف،  82 ................................ َأْشَفُد َأنَّ ٓ إَِلَف إِٓ اهلُل وَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

ـْ َسَخطَِؽ، َوَأُطقُذ بَِعْػِقكَ 
ـْ ُطُؼقَبتَِؽ َوَأُطقُذ بَِؽ مِـَْؽ  َأُطقُذ بِِرَضاَك مِ

 258 ............... مِ

 74 ................................ أطقذ برضاك مـ سخطؽ، وأطقذ بعػقك مـ طؼقبتؽ،

ك َْمََلكِ  َأِغقُظ َرُجٍؾ َطَؾك اهلل َرُجٌؾ ُيَسؿَّ ْٕ  53 ....................................... بَِؿؾِِؽ ا

َؽ، َوَقَضك َدْيـََؽ؟ ُف َطزَّ َوَجؾَّ َهؿَّ َٓ ُأَطؾُِّؿَؽ َكََلًما إَِذا َأْكَت ُقْؾتَُف َأْذَهَب الؾَّ  188 ............ َأ

َٓ ُأْشِرُك بِِف َشقًْئا ُف َربِّل  َـّ َطـَْد اْلَؽْرِب، َأْو فِل اْلَؽْرِب: الؾَّ َٓ ُأَطؾُِّؿِؽ َكؾَِؿاٍت َتُؼقلِقِف  188 .... َأ

َّٓ َرْقًؿا فِل َثْقٍب   46 ..................................................................... إِ

 188 ......................................................... َألِظُّقا بقاذا الجَلل واإلكرام

َّٓ اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ  َٓ َمالَِؽ إِ ك َمؾَِؽ إَْمَلَِك،   َرُجٌؾ َتَسؿَّ
ِ
 51 ............. إِنَّ َأْخـََع اْسٍؿ ِطـَْد اهلل

َْمََلك ْٕ  53 ....................................... إِن أخـع اْسؿ ِطـْد اهلل رجؾ تسؿك مؾؽ ا

ك بَِشاَهاْن َشاْه  َْسَؿاِء ِطـَْد اهلل َرُجٌؾ ُيَسؿَّ ْٕ  53 ............... -َأْي َمؾِِؽ اْلُؿُؾقِك  -إِنَّ َأْخـََع ا

، ـِ َضا َمَع القَِؼق  19 .............................................. إْن اْسَتَطْعت َأْن َتْعَؿَؾ بِالرِّ

 49 ........................................ ا بِقًّ إِنَّ َأَشدَّ الـَّاِس َطَذاًبا َيْقَم الِؼَقاَمِة: َرُجٌؾ َقتََؾ كَ 

ُبقَن َيْقَم الِؼَقاَمةِ  َقِر ُيَعذَّ  47 ........................................... إِنَّ َأْصَحاَب َهِذِه الصُّ

ا َوَقَع ُطْصُػقرٌ   98 ............ ِػقـَِة َفـََؼَر فِل الَبْحِر َطَؾك َقاِرِب السَّ  َأنَّ الَخِضَر َقاَل لُِؿقَسك َلؿَّ

ُبقَن َيْقَم الِؼَقاَمِة، ُيَؼاُل َلُفْؿ: َأْحقُقا َما َخَؾْؼتُؿْ  َقَر ُيَعذَّ ـَ َيْصـَُعقَن َهِذِه الصُّ ِذي  48 .......... إِنَّ الَّ

ُبقنَ  قر ُيَعذَّ  38 ................................................ إن الَّذيـ يصـعقن َهِذه الصُّ



   

 278 .................................... إن اهلل تبارك وتعاىل يـزل كؾ لقؾة إىل السؿاء الدكقا

ـَ  ق َف َلْؿ َيْلُمْرَكا َأْن َكْؽُسَق الِحَجاَرَة َوالطِّ  46 ............................................ إِنَّ الؾَّ

 77 .................... إن اهلل لق طذب أهؾ سؿاواتف وأهؾ أرضف لعذهبؿ وهق غقر ضامل لفؿ

 218 ..................................................... إِنَّ اهلَل َيْصـَُع ُكؾَّ َصاكٍِع َوَصـَْعتَفُ 

َؿَقات َطَؾك إِصبع  168 .................................................. إِن الؾَّف يضع السَّ

 278 ................................................................... إن اهلل يضع قدمف

َف َيْؼبَُؾ َتْقَبَة الَعبِْد َما َلْؿ ُيَغْرِغرْ   94 .................................................... إنَّ الؾَّ

ـْ َطَؾْقؽ بِاْلَؽْقِس، 
َف َيُؾقُم َطَؾك الَعْجِز، َوَلؽِ ُف َوكِْعَؿ إنَّ الؾَّ َفنِْن َغَؾَبؽ َأْمٌر َفُؼْؾ: َحْسبِل الؾَّ

 87 ............................................................................... الَقكِقُؾ 

ـْ َطَؾْقؽ بِاْلَؽْقسِ 
َف َيُؾقُم َطَؾك الَعْجِز، َوَلؽِ  87 ........................................ إنَّ الؾَّ

 41 ......................................... إن الؿَلئؽة ٓ تدخؾ بقًتا فقف كؾب وٓ صقرة

ـَ الَجـَِّة َوالـَّارِ  َراَط َوَقُػقا َطَؾك َقـَْطَرٍة َبْق  92 ..................... َأنَّ َأْهَؾ الَجـَِّة إَذا َطَبُروا الصِّ

ْحَؿـ  168 ..................................... إِن قؾب اْبـ آدم َبقـ إِصبعقـ مـ َأَصابِع الرَّ

ـْ َأْحَصاَها َدَخَؾ الَجـَّةَ  َّٓ َواِحًدا َم ـَ اْسًؿا مِاَئٌة إ ِف تِْسَعًة َوتِْسِعق  189 ................... إنَّ لِؾَّ

 186 ................................... إن هلل تسعة وتسعقـ اسؿا مـ أحصاها دخؾ الجـة

ـْ َأْحَصاَها ـَ اْسًؿا َم ِف تِْسَعًة َوتِْسِعق  187 .............................................. إنَّ لِؾَّ

ـَ اْسًؿا ِف تِْسَعًة َوتِْسِعق  131 .......................................................... إنَّ لِؾَّ

ـْ َأْحَصاَها َدَخَؾ اللَجـَّةَ  َّٓ َواِحًدا، َم ـَ اْسًؿا، مِاَئًة إِ  183 ................ إِنَّ لِؾف تِْسَعًة َوتِْسِعق

 185 .................................. إن هلل تسعة وتسعقـ اسؿا، مـ أحصاها دخؾ الجـة

 197 ................................. إنَّ لؾَّف تسعة وتسعقـ اسًؿا، مـ أحصاها دخؾ الجـة

ـَ  ِف تِْسَعًة َوتِْسِعق  188 ................................................................ إنَّ لِؾَّ



 

    

ـَ  ِف تِْسَعًة َوتِْسِعق  188 ................................................................ إنَّ لِؾَّ

ـْ َأشد الـَّاس
 48 .................................................................... إنَّ مِ

ِخُر َفَؾقَْس َبْعَدَك َشْلٌء، ْٔ ُل َفَؾْقَس َقْبَؾَؽ َشْلٌء، َوَأْكَت ا َوَّ ْٕ  29 ......................... َأْكَت ا

 27 .......................... أكت إول فؾقس قبؾؽ شلء، وأكت أخر فؾقس بعدك شلء

 32 .......................... أكت إول فؾقس قبؾؽ شلء، وأكت أخر فؾقس بعدك شلء

 26 ......................... أكت إول فؾقس قبؾؽ شلء، وأكت أخر فؾقس بعدك شلء،

ـُ َفَؾْقَس ُدوَكؽ َشْلءٌ 
 28 ........................................................ َأْكَت اْلَباصِ

 95 ............................ إكؽؿ لـ تبؾغقا ضري فتضروين، ولـ تبؾغقا كػعل فتـػعقين

وكِل ي َفتَُضرُّ ـْ َتْبُؾُغقا ُضرِّ ـْ َتْبُؾُغقا َكْػِعل َفَتـَْػُعقكِل َوَل  95 ............................ إكَُّؽْؿ َل

تِل َدَطْقَت بَِفا َْسَؿاِء الَّ ْٕ ُف َلِػل ا  118 ..................................................... إِكَّ

ُف ِوْتٌر ُيِحبُّ الِقْترَ   188 ................................................................. إكَّ

ـْ ُكـُقِز اْلَجـَّةِ 
َفا َكـٌْز مِ  181 ............................................................. َأكَّ

َفا ُمْممِـَةٌ   277 .......................................................................... إِكَّ

ُف َطـُْف، َكؾَِؿَة َأِخل ُيقُكَس  َج الؾَّ َّٓ َفرَّ َٓ َيُؼقُلَفا َمْؽُروٌب إِ َْطَؾُؿ َكؾَِؿًة  َٕ  188 ................إِكِّل 

 185 ........................................................أو استلثرت بف يف طؾؿ الغقب

َّٓ َكَسَرُه... ُؽْؿ َيـَْطؾُِؼ إَِلك اْلَؿِديـَِة: َفََل َيَدُع بَِفا َوَثـًا إِ  37 ................................. َأيُّ

ـَ الؾَُّف؟  277 ........................................................................... َأْي

ُءوُف  اُب الُؿـْتَِؼُؿ الَعُػقُّ الرَّ  189 ................................................... الَبرُّ التَّقَّ

 133 .............................................................. تسعة وتسعقن مسؿك

 133 .................................................................... تسؿقا بؿسؿقايت



   

 146 ........................................................... ثَلث كذبات يف ذات اهلل

 144 .................................................... ثَلث كذبات، كؾفـ يف ذات اهلل

 23 ............................................ فقف وجد هبـ حَلوة اإليؿان:ثَلث مـ كـ 

ا ِسَقاُهَؿا. ـْ َكاَن الؾَُّف َوَرُسقُلُف َأَحبَّ إَِلْقِف مِؿَّ يَؿاِن: َم َـّ فِقِف َوَجَد َحََلَوَة اإْلِ ـْ ُك  18 .... َثََلٌث َم

 242 ....................................................................... ثؿ طزم اهلل يل

 185 ......... حجابف الـقر لق كشػف: ٕحرقت سبحات وجفف ما اكتفك إلقف بصره مـ خؾؼف

ِف الَّ  ـْ الـَّارِ الَحْؿُد لِؾَّ
 94 ..................................................... ِذي َأْكَؼَذُه بِل مِ

، ـٍ  99 .............. َدَطَقاُت اْلَؿْؽُروِب الؾُُّفؿَّ َرْحَؿَتَؽ َأْرُجق، َفََل َتؽِْؾـِل إَِلك َكْػِسل َصْرَفَة َطْق

ـِ اْلُحقِت: ُف َوُهَق فِل َبْط  188 .................................... َدْطَقُة ذِي الـُّقِن إِْذ َدَطا َربَّ

ـِ اْلُحقِت:  119 ................................................... َدْطَقُة ذِي الـُّقِن فِل َبْط

 289 ............................................................... ركؿ تؽتب آثاركؿديا

ٍد  ْسََلِم ِديـًا، َوبُِؿَحؿَّ
ا، َوبِاإْلِ ِف َربًّ ـْ َرِضَل بِالؾَّ يَؿاِن َم

ًٓ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَق َصْعَؿ اإْلِ  9 .............. «َرُسق

 22 .................. صعؿ اإليؿان مـ رضل باهلل ربا، وباإلسَلم ديـا، وبؿحؿد رسقٓذاق 

َؿاءِ  ـْ فِل السَّ ـْ فِل إَْرِض َيْرَحُؿُؽْؿ َم ، اْرَحُؿقا َم ـُ ْحَؿ اِحُؿقَن َيْرَحُؿُفْؿ الرَّ  65 .......... الرَّ

 
ّ
 79 ............................................................... رب أطـل وٓ تعـ طظ

 248 ................................................ سبحان الذي وسع سؿعف إصقات

 99 .................................................................... ُسْبَحاَن اهلل اْلَعظِقؿِ 

 146 ................................................................... سؿقت بف كػسؽ

 62 ........................... َصؾِّ َقائًِؿا َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَؼاِطًدا، َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَعَؾك َجـٍْب 

ـْ ُقـُقِط ِطَباِدِه ، َوُقْرِب ِغَقِرهِ 
ـَا َطزَّ َوَجؾَّ مِ  168 .................................. َضِحَؽ َربُّ

 23 ................................................................ صعؿ اإليؿان وحَلوتف



 

    

 84 ................................................................................... طد

 98 .................................................................. الُعَؾَؿاُء َوَرَثُة إَْكبَِقاءِ 

ـِ  ُف بِِف َط ـْ َأْبَقاِب اْلَجـَِّة، َيْدَفُع الؾَّ
ُف َباٌب مِ  181 ...... الـُُّػقِس اْلَفؿَّ َواْلَغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ بِاْلِجَفاِد، َفنِكَّ

 88 ............................................................. فاغػر يل مغػرة مـ طـدك

ـْ َأْضَؾْؾت  89 ................................................................... َفَؽْقَػ َم

 مـ محامده بؿا ٓ أحسـف أن
َّ
 197 ............................................ فقػتح طظ

 75 .............................................. قال اهلل طز وجؾ: أكا طـد ضـ طبدي بل،

: وَ  ـْ َذَهَب َيْخُؾُؼ َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل،َقاَل الؾَُّف َطزَّ َوَجؾَّ ـْ َأْضَؾُؿ مِؿَّ  53 ......................... َم

ـْ َذهَ  ـْ َأْضَؾُؿ مِؿَّ : َوَم  34 ......................... َب َيْخُؾُؼ َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل، َقاَل اهلُل َطزَّ َوَجؾَّ

 119 ............................................................. َقِد اْسُتِجقَب َلَؽ: َفَسْؾ 

ـَ اْلَفؿِّ َواْلَحَزِن،
 181 ................. ُقْؾ إَِذا َأْصبَْحَت َوإَِذا َأْمَسقَْت: الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ مِ

َّٓ َأْكَت  ُكقَب إِ َٓ َيْغِػُر الذُّ  59 ....................... ُقِؾ الؾَُّفؿَّ إِكِّل َضَؾْؿُت َكْػِسل ُضْؾًؿا َكثِقًرا َو

 88 .................... قؾ: الؾَّفؿ إين ضؾؿت كػسك ضؾًؿا كثقًرا، وٓ يغػر الذكقب إٓ أكت،

 79 .................... قؾ: الؾفؿ إين ضؾؿت كػسل ضؾؿا كبقرا، وٓ يغػر الذكقب إٓ أكت،

 84 ................ قؾ: الؾَّفؿ مغػرُتؽ أوسُع يل مـ ذكقبل، ورمحُتَؽ أرجك طـدي مـ طؿظ

 74 ..........................................ققيل: الؾفؿ إكؽ طػق تحب العػق فاطػ طـل

ََلةِ   181 ................................................... َكاَن إَِذا َحَزَبُف َأْمٌر َفِزَع إَِلك الصَّ

 99 ................................................................ َكاَن إَِذا َحَزَبُف َأْمٌر َقاَل:

ُُمقِر ُكؾَِّفا -ملسو هيلع هللا ىلص  -َكاَن َرُسقُل اهلل  ْٕ ْستَِخاَرَة فِل ا
ِ
ُؿـَا آ  262 ............................ ُيَعؾِّ

ـِ   158 ............................................................ اْلُؽْرِسّل َمقِضع اْلَؼَدَمْق



   

 88 ................................................... ُكؾُّ َشْلٍء بَِؼَدِر َحتَّك الَعْجِز َواْلَؽْقسِ 

 43 .................................................................... كؾ مصقر يف الـار

ُبُف فِل َجَفـَّؿَ  َرَها َكْػًسا: َفُتَعذِّ  َصقَّ
ٍر فِل الـَّاِر، َيْجَعُؾ َلُف بُِؽؾِّ ُصقَرةٍ  48 ............... ُكؾُّ ُمَصقِّ

ـْ  َّٓ َم  59 ......................................... َهَدْيتُُف َفاْسَتْفُدوكِل َأْهِدُكْؿ، ُكؾُُّؽْؿ َضال  إِ

 186 ..................................... ٓ أحصل ثـاء طؾقؽ أكت كؿا أثـقت طىل كػسؽ

 197 ..................................... ٓ أحصل ثـاء طؾقؽ أكت كؿا أثـقت طىل كػسؽ

َّٓ الؾَُّف َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِقُؿ، َٓ إَِلَف إِ ُف اْلَعظِقُؿ اْلَحؾِقُؿ،  َّٓ الؾَّ  99 ........................َٓ إَِلَف إِ

َّٓ اهلُل ا َّٓ اهلُل َربُّ الَعْرِش الَعظِقِؿ،َٓ إَِلَف إِ َٓ إَِلَف إِ  99 ........................ لَعظِقُؿ اللَحؾِقُؿ، 

َٓ َشِريَؽ َلُف، َلُف اللُؿْؾُؽ َوَلُف اللَحْؿُد، َّٓ اهلُل َوْحَدُه   55 ............................... َٓ إَِلَف إِ

 41 ................................... ٓ تدع صقرة إٓ صؿستفا، وٓ قبًرا مشرًفا إٓ سقيتف

 287 ........................................................... ٓ شلء أغقر مـ اهلل تعاىل

 23 ................كقن أحب إلقف مـ ولده، ووالده، والـاس أمجعقـٓ يممـ أحدكؿ حتك أ

 184 ............. َلَؼْد َسَلَل اهلَل بِاْسِؿِف إَْطَظِؿ، الَِّذي إَِذا ُسئَِؾ بِِف َأْطَطك، َوإَِذا ُدِطَل بِِف َأَجاَب 

: َـّ  147 .............................. َلَؼْد ُقْؾت َبْعَدك َأْرَبَع َكؾَِؿاٍت َلْق ُوِزنَّ بَِؿا قؾتقف َلَقَزَكْتُف

 75 ....................... هلُل أشد فرحا بتقبة طبده الؿممـ مـ رجؾ يف أرض دوية مفؾؽة،

 76 ........................... هلُل أشد فرًحا بتقبة طبده مـ رجؾ محؾ زاده ومزاده طىل بعقر،

 133 ............................................................. هلل تسعة وتسعقن اسؿا

َفا فِل َذاِت الؾَّفِ َلْؿ يَ  َّٓ َثََلَث َكَذَباٍت ُكؾُّ  143 ................................ْؽِذْب إْبَراِهقُؿ إ

ا ِطـِْدي  98 .................................................................. َلْؿ َيـُْؼْص مِؿَّ

ـْ ُمْؾؽِ 
 98 .................................................................. لَلْؿ َيـُْؼْص مِ

 71 ............................................................. لـ يـجق أحد مـؽؿ بعؿؾف



 

    

 81 ............................................................ لـ يـجل أحًدا مـؽؿ طؿؾف

 55 ............................................................................. لف الؿؾؽ

 83 ............................................. الؾفؿ اغػر لف وارمحف، وٓ تؽؾف إَِلك طؿؾف.

 33 .................. الؾفؿ أكت إول: فؾقس قبؾؽ شلء، وأكت أخر فؾقس بعدك شلء،

 81 ...................... الؾَّفؿ أكت السَلم، ومـؽ السَلم، تباركت يا ذا الجَلل واإلكرام

ِحقَؿ... ـَ َوَأْدُطقَك الرَّ ْحَؿ َف َوَأْدُطقَك الرَّ  118 .......................... الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْدُطقَك الؾَّ

ْقت بِِف َكْػَسؽ َأْو َأْكَزْلتف فِل كَِتابِؽ  188 .............. الؾَُّفؿَّ إكِّل َأْسَلُلؽ بُِؽؾِّ اْسٍؿ ُهَق َلؽ َسؿَّ

 185 .................................... ؼدرك بؼدرتؽالؾفؿ إين أستخقرك بعؾؿؽ، وأست

 61 ................................................................ الؾفؿ اهدين مـ طـدك

 263 ........ اُة َخْقًرا لِل،الؾَُّفؿَّ بِِعْؾِؿَؽ اْلَغْقَب، َوبُِؼْدَرتَِؽ َطَؾك اْلَخْؾِؼ، َأْحقِـِل َما َكاَكِت اْلَحقَ 

َؿَقاِت َوَربَّ إَْرِض،  25 ................................................... الؾُفؿَّ َربَّ السَّ

ـْ َسَخطَِؽ، َوبُِؿَعاَفاتَِؽ مِ 
، َأُطقُذ بِِرَضاَك مِ  183 ..........................ـْ ُطُؼقَبتَِؽ،الؾُفؿَّ

 68 .................... لق أن اهلل طذب أهؾ سؿاواتف وأهؾ أرضف لعذهبؿ وهق غقر ضامل لفؿ

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ َوإِْكَسُؽؿْ   97 ......................... َوِجـَُّؽْؿ َكاُكقا فِل َصِعقٍد َواِحٍد، َ  َلْق َأنَّ َأوَّ

ب اهلل أهؾ سؿاواتف وأهؾ أرضف لعذهبؿ وهق غقر ضاملٍ لفؿ،  83 ...................... لق َطذَّ

ُف بُِؽْؿ، َوَلَجاَء بَِؼْقٍم ُيْذكُِبقَن َفَقْسَتْغِػُروَن اهلل. َفقَْغِػُر َلُفؿْ َلْق َلْؿ ُتْذكُِبق  18 ........... ا َلَذَهَب الؾَّ

 75 ............. لق مل تذكبقا لذهب اهلل بؽؿ، ولجاء بؼقم يذكبقن، فقستغػرون اهلل فقغػر لفؿ

 132 ..................................................................... يل مخسة أسؿاء

ُسَؾ َوَأْكَزَل الُؽُتَب  ـْ َأْجِؾ َذلَِؽ َبَعَث الرُّ
ـْ اهلل مِ

 68 ................ َما َأَحٌد َأَحبُّ إَلقِْف الُعْذُر مِ

َٓ ُحْزٌن َفَؼاَل:  188 .................................................. َما َأَصاَب َطْبًدا َهؿ  َو



   

ـُ َطْبِدَك،  183 .................... َما َقاَل َطْبٌد َقطُّ إَِذا َأَصاَبُف َهؿ  َوَحَزٌن: الؾُفؿَّ إِكِّل َطْبُدَك َواْب

 43 ........................................ مر برأس التؿثال، فؾقؼطع فقصقر كفقئة الشجرة

ُرونَ   38 .......................................................................... اْلُؿَصقِّ

 48 .......................................................................... ُرونَ الُؿَصقِّ 

ِريـ  48 ........................................................................... الُؿَصقِّ

ا ِطـِْدي  98 ............................................................................ مِؿَّ

ـْ َأْحَصاَها َدَخَؾ ال  187 ............................................................ َجـَّةَ َم

 115 ............................................................ مـ أحصاها دخؾ الجـة

ـْ َأْحَصاَها َدَخَؾ الَجـَّة  115 ............................................................ َم

 197 ............................................................ مـ أحصاها دخؾ الجـة

 111 .............................................................. مـ حػظفا دخؾ الجـة

ُف َيْقَم الِؼَقاَمِة بِ  ـْ ِطْؾٍؿ َيْعَؾُؿُف َفَؽتََؿُف ألَجَؿُف الؾَّ ـْ ُسئَِؾ َط ـْ َكارٍ َم
 65 .....................ؾَِجاِم مِ

ـْ َأْكَؽَر َما َوَصَػ اهلُل بِِف َكْػَسُف، َفَؼْد َكَػَر، ـْ َشبََّف اهلُل بَِخْؾِؼِف، َفَؼْد َكَػَر، َوَم  159 .............. َم

ـَا َفَؾقَْس مِـَّا ـْ َغشَّ  36 ....................................................................َم

ٍد َكبِقًّا ْسََلِم ِديـًا، َوبُِؿَحؿَّ
ا، َوبِاإْلِ ِف َربًّ ـْ َقاَل ُكؾَّ َيْقٍم: َرِضقُت بِالؾَّ  11 ........................ َم

َِخقِف َمْظؾَِؿٌة فِل َدٍم َأْو َماٍل َأْو َطَرٍض َفْؾَقْلتِِف َفْؾقَْسَتِحؾَّ مِـْفُ 
ِ
ـْ َكاَن ِطـَْدُه ٕ  92 ................. َم

َٓ َحْقَل وَ  ـْ َقْقِل 
ـْ َكُثَرْت ُهُؿقُمُف َوُغُؿقُمُف، َفْؾقُْؽثِْر مِ فِ َم َّٓ بِالؾَّ َة إِ  181 ................. َٓ ُققَّ

ـْ ُكؾِّ ِضقٍؼ َمْخَرًجا
ـْ ُكؾِّ َهؿٍّ َفَرًجا َومِ

ُف َلُف مِ ْستِْغَػاَر َجَعَؾ الؾَّ
ِ
ـْ َلِزَم آ  181 ............... َم

ِعقِػ  ـِ الضَّ ـْ الُؿْممِ
ـُ الَؼِقيُّ َخْقٌر َوَأَحبُّ إَلك اهلل مِ

 87 ............................... الُؿْممِ

ـْ َأْسَؿاِء اهلل َتَعاَلك،
 118 ....................................................... ُهَق اْسٌؿ مِ

 88 .............................................................................. رمحـلوا



 

    

ِذي َكْػِسل بَِقِدِه، َلَؼْد َدَطا اهلَل بِاْسِؿِف إَْطَظِؿ،  184 ...................................... َوالَّ

، لَِقْفـَِؽ الِعْؾُؿ َأَبا الُؿـِْذرِ 
ِ
 183 ........................................................ َواهلل

 132 ..................................................................... وتسؿقا باسؿل

 71 .............................................وٓ أكا إٓ أن يتغؿدين اهلل برمحة مـف وفضؾ

َٓ َش  َم اْلَػَقاِحَش،َو  َحرَّ
ِ
ـْ َأْجِؾ َغقَْرِة اهلل

، مِ
ِ
ـَ اهلل

 287 .......................... ْخَص َأْغَقُر مِ

 55 ................................................................. وٓ معطل لؿا مـعت

 55 ........................................................... وٓ يـػع ذا الجد مـؽ الجد

ـْ الـَّارِ 
ْرِك إَْسَػِؾ مِ َٓ َأَكا َلَؽاَن فِل الدَّ  95 ............................................. َوَلْق

 44 ............................ ومر بالستر فؾقؼطع، ولقجعؾ مـف وسادتان مـبقذتان تقصآن

 38 .................................................. ومـ أضؾؿ مؿـ ذهب يخؾؼ كخؾؼل

 39 .................................................. ومـ أضؾُؿ مؿـ ذهب يخؾؼ كخؾؼل

 38 ............................................................................ ومـ أضؾؿ

 َمَعَؽ َأْطَظُؿ؟
ِ
ـْ كَِتاِب اهلل

 183 ............................... َيا َأَبا الُؿـِْذِر، َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة مِ

ـْ كَِتاِب 
 َمَعَؽ َأْطَظُؿ؟ َيا َأَبا الُؿـِْذِر، َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة مِ

ِ
 183 ............................... اهلل

ََلِة؟  188 ............................ َيا أبا أمامة َمالِل َأَراَك فِل اْلَؿْسِجِد فِل َغْقِر َوْقِت الصَّ

 99 ......................................................................... َيا َحلُّ َيا َققُّقمُ 

ـَ ُيَضاُهقَن بَِخْؾِؼ اهلل ِذي  41 ................ َيا َطائَِشُة: َأَشدُّ الـَّاِس َطَذاًبا ِطـَْد اهلل َيْقَم الِؼَقاَمِة الَّ

ُكقَب َجِؿقًعا َيا ِطَباِدي إكَُّؽؿْ  ْقِؾ َوالـََّفاِر َوَأَكا َأْغِػُر الذُّ  95 ........................ ُتْخطِئُقَن بِالؾَّ

ـْ َتْبُؾُغقا َكْػِعل َفَتـَْػُعقكِل وكِل، َوَل ي َفَتُضرُّ ـْ َتْبُؾُغقا ُضرِّ  95 .................. َيا ِطَباِدي إكَُّؽْؿ َل

ـْ َأْصَعْؿتف َفاْسَتْطِعُؿقكِل ُأْصِعْؿُؽؿْ  َّٓ َم  85 ............................ َيا ِطَباِدي ُكؾُُّؽْؿ َجائٌِع إ



   

ـْ َهَدْيتف َفاْستَ  َّٓ َم  63 ................................. ْفُدوكِل َأْهِدُكؿْ َيا ِطَباِدي ُكؾُُّؽْؿ َضال  إ

ْؾَؿ َطَؾك َكْػِسل ْمُت الظُّ  58 ............................................... َيا ِطَباِدي، إِكِّل َحرَّ

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ وَ   97 ..... إِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ َكاُكقا َطَؾك َأْتَؼك َقْؾِب َرُجٍؾ مِـُْؽؿْ َيا ِطَباِدي: َلْق َأنَّ َأوَّ

تِل َطَؾك ُرُءوِس الَخََلئِِؼ َفُقـَْشُر َلُف تِْسَعٌة َوتِْسُعقَن ِسِجَلًّ  ـْ ُأمَّ
 67 ... ُيَجاُء َيْقَم الِؼَقاَمِة بَِرُجِؾ مِ

 35 ........................................................... يؼال: لفؿ: أحققا ما خؾؼتؿ

ـَ َيْذُكُركِل، ِـّ َطْبِدي بِل، َوَأَكا َمَعُف ِحق ُف َتَعاَلك: َأَكا ِطـَْد َض  147 ...................... َيُؼقُل الؾَّ

ًة َأْو لَِقْخُؾُؼقا ُشَعقَْرةً  ـْ َذَهَب َيْخُؾُؼ َكَخْؾِؼل: َفْؾَقْخُؾُؼقا َذرَّ ـْ َأْضَؾُؿ مِؿَّ  36 .. َيُؼقُل اهلُل َتَعاَلك: َوَم

 218 .............. هلل: أطددُت لعبادي الصالحقـ ما ٓ َطْقـ رأْت، وٓ ُأُذٌن َسِؿَعْت،يؼقل ا

َب إَِللَّ َطْبِدي بِِؿْثِؾ َأَداِء َما اْفَتَرْضُت َطَؾْقفِ  : َما َتَؼرَّ ُف َطزَّ َوَجؾَّ  8 ..................... «َيُؼقُل الؾَّ

 221 .................................................... يـزل ربـا كؾ لقؾة إىل سؿاء الدكقا

 



 

    

ـِ الدِّ  َمَؼاَماِت  َمَدارُ  َطَؾقِْفَؿا اْلَحِديَثانِ  َوَهَذانِ   3 ............................................ ي

ـِ  َْرَبَعةُ  َهِذهِ  َلفُ  اْجتََؿَعْت   ََم ْٕ يُؼ  َفُفقَ : ا دِّ ا الصِّ  4 .......................................... َحؼًّ

ـْ  َضا ُحُصقلِ  َأْسَباِب  َأْطَظؿِ  َومِ  5 ....................................................... الرِّ

َضا  5 ..................................................................... َأْقَسامٍ  َثََلَثةُ  َوالرِّ

َضا  ََتْػِسقرُ  ا بِالؾَّفِ  الرِّ  7 ................................................................... َربًّ

 7 ............................................ ُمْستََحب   َأكَّفُ  َطَؾك الـَّاسِ  َفَلْكَثرُ  بَِؼَضائِفِ  َضاالرِّ 

َضا بقـ الػرق َضا بِفِ  الرِّ  8 ......................................................... َطـْفُ  َوالرِّ

ْخطَ  ْخطَ  َيْسَتْؾِزمُ  َٓ  بِاْلَؿْؼِضلِّ  السُّ ـْ  َطَؾك السُّ  12 .................................... َقَضاهُ  َم

بِّ  اْختَِقارُ   12 ....................................................... َكْقَطانِ  لَِعْبِدهِ  َتَعاَلك الرَّ

ـْ  َطَؾك َوَتَعاَلك ُسْبَحاَكفُ  الؾَّفُ  َأْكَؽرَ   13 ..... .َوِرَضاهُ  لَِؿَحبَّتِفِ  ُمْستَْؾِزَمانِ  َوَقَضاَءهُ  َمِشقَئتَفُ  َجَعَؾ  َم

 14 ........................................... .َكْقَكفُ  َيَشاءُ  َٓ  َما َوُيِحبُّ  ُيِحبُُّف، َٓ  َما َيَشاءُ  َقدْ 

َٓ  َيْرَضاهُ  َٓ  َأْمًرا ُسْبَحاَكفُ  الؾَّفُ  ُيِريدُ  َكْقَػ   16 ....................................... ُيِحبُُّف؟ َو

 16 ............................................... .لَِغْقِرهِ  َوُمَرادٌ . لِـَْػِسفِ  ُمَرادٌ : َكْقَطانِ  اْلُؿَرادُ 

َضا َضا: َكْقَطانِ  الرِّ َضا َوالثَّاكِل َطـْف َكَفك َما َوَتْركِ  بِفِ  َأَمرَ  َما بِِػْعؾِ  الرِّ  19 ........بِالَؿَصائِِب، الرِّ

ـَ  اْلُؿْشِرُكقنَ  ِذي ـَ  َكاُكقا إَْصـَامَ  ُبُدونَ َيعْ  الَّ ي فَ  بَِلنَّ  ُمِؼرِّ  22 ................. َشْلءٍ  ُكؾِّ  َخالُِؼ  الؾَّ

ُسؾِ  َوَقْقُل  َؿاءِ  فِل: )الرُّ ، فِل َأْي ( السَّ فُ  ُمَراُدُهؿْ  َلْقَس  اْلُعُؾقِّ َْفََلِك، َجْقِف  فِل َأكَّ ْٕ َؿاءُ  َبْؾ  ا  السَّ

،  29 ................................................................................ اْلُعُؾقُّ

َْلَػاظُ  ْٕ تِل َوا ُسُؾ  َتـْطِِؼ  َلؿْ  الَّ َٓ  بِـَْػٍل  فِقَفا الرُّ  َٓ  َذلَِؽ، َوَكْحقِ  َواْلَحقِِّز، اْلِجَفةِ  َكَؾْػظِ  إِْثبَاٍت، َو

َٓ  َكْػًقا ُيْطؾُِؼ  َّٓ  إِْثَباًتا َو  38 ................................................ .اْلُؿَرادِ  َبَقانِ  َبْعدَ  إِ

ـَّةِ  اْلُؼْرآنِ  وفِل  31 .............................. اْلُعُؾقِّ  فِل أكف َطَؾك َدلِقؾٍ  َأْلَػ  ُيَؼاِرُب  َما َوالسُّ

َمةٌ  َصْبًعا َباصَِؾةٌ  الؽقؿقاء  36 ..................................................... َشْرًطا ُمَحرَّ

 38 ............................ أكبر كػًرا كافًرا صاحبفؿا يؽقن التصقير مـ صقرتان فففـا

 41 ............ :وققاسات بتعؾقَلت واستدلقا ، ألةب التصقير جقاز إىل بعضفؿ ذهب وقد

 43 .......................... وغقره الشجر مـ لف روح ٓ ما تصقير جقاز طىل العؾؿاء طامة



   

 44 .............. بالقطء مؿتفـًا كان ما إرواح ذوات صقر مـ العؾؿ أهؾ مـ مجاطة أجاز

 يؿتفـ مؿا كاكت سقاء باإلمجاع حرم ضؾ لفا كان إذا الصقرة أن كؼؾ الؿالؽقة مـ العربل ابـ

 45 ................................................................................. ٓ أم

 التتؿة يف الؿتقيل وقال. الؿاكع ارتػع رأسفا قطع إذا الصقرة أن: الجؿفقر طـ الرافعل وكؼؾ

 45 .............................................................................. .فرق ٓ

 45 .................................... الثقب، يف الصقرة جقاز الحـابؾة مذهب أن: ومـفا

قَغةِ  الَقِطقدَ  إِنَّ  الَقلِقدِ  َأُبق َوَقاَل   َطَذاًبا َأَشدَّ  َفَقُؽقنُ  َطاصٍ  َحؼِّ  فِل َوَردَ  إِنْ  طذابا الـاس أشد بِصِّ

ـْ  ـَ  َغْقِرهِ  مِ  49 ................................................................. الُعَصاِة، مِ

 54 ....................................... اْلؽؾ َوسقد الـَّاس، بَِسقِّد التَّْسِؿقَة تحرم َوَكَذلَِؽ 

 هلل، مخؾقق والعبد صػاتف، مـ العبد فعؾ أن: ذلؽ ووجف ، العباد ٕفعال خالٌؼ  تعاىل اهلل

 56 .......................................... :.آخر وجف وثؿ لصػاتف خالؼ الشلء وخالؼ

 واإللفقة، والربقبقة والحؿد، الؿؾؽ بقـ بالجؿع الباب هذا يف والؼدرية الجبرية حقرة تزول

 والؿشقئة الشامؾة، التامة بالؼدرة ووصػف ، هلل الؿطؾؼ الؽؿال واثبات والؼدرة، والحؽؿة

 78 ...................................................................... : الـافذة، العامة

َؿا  83 ............................................................ الؼدرية بعؿؾف يعجب إِكَّ

اِطَقةِ  َتْقَبةَ   89 ................................................................ البَِدعِ  إَلك الدَّ

ـْ  ـْ  َتاَب  َم  98 ........................................ الَؿْظُؾقمِ  َحؼُّ  ْقَبتِفِ بِتَ  َيْسُؼطْ  َلؿْ  ُضْؾؿٍ  مِ

ك َأَجؾٍ  إَلك َتْلِخقِرهِ  بَِؿْعـَك َأوْ  الَعَذاِب: َتْخِػقِػ  بَِؿْعـَك الَؿْغِػَرةُ   95 ..................... ُمَسؿًّ

 184 ................... .معقـ بعدد لـا معؾقمة وٓ، محصقرة غقر وصػاتف   هللا أسؿاء

ـْ  اْسؿٍ  ُكؾُّ   116 ................................. َأْطَظؿَ  بَِؽْقكِفِ  َوْصُػفُ  َيُجقزُ  َتَعاَلك َأْسَؿائِفِ  مِ

 128 ..................................... مخؾققة غقر اهلل أسؿاء أن طىل الحديث دل وقد

ـٌ  ُمْحَدٌث  َمْخُؾقٍق  ُكؾُّ  ، َلؿْ  َأنْ  َبْعدَ  َكائِ ـْ رَ  َوإِنْ  َيُؽ ًٓ  َخالًِؼا َيَزْل  َلؿْ  إكَّفُ  ُقدِّ ا  121 ............ َفعَّ

مِِفؿْ  َقْقلِ  َحِؼقَؼةُ  فُ  َأِرْسُطق ُمَؼدِّ بَّ  َأنَّ  ُيثْبِْت  َلؿْ  َفنِكَّ َٓ  لِْؾَعاَلؿِ  ُمْبِدعٌ  الرَّ  122 .. َفاِطَؾةً  ِطؾَّةً  َجَعَؾفُ  َو

 126 ............................................ الػعال الحل: السؾػ مـ واحد غقر قال

ةُ  َكصَّ  ؿَّ
ـَّةِ  َأئِ ك فِل َداِخَؾةٌ  ِصَػاتِفِ  َأنَّ  َطَؾك -َوَغقِْرهِ  َكَلْحَؿدَ - السُّ  138 ............ َأْسَؿائِفِ  ُمَسؿَّ

ـَ  ْرُق اْلػَ  َػاِت  إِنَّ : ُيَؼاَل  َأنْ  َبْق اِت، َغقْرُ  الصِّ ـَ  الذَّ َفا: ُيَؼاَل  َأنْ  َوَبْق  148 .............. الؾَّفِ  َغْقرُ  إِكَّ



 

    

َػةُ  ِذي الَؽََلمُ  بِفِ  ُيَرادُ  َتاَرةً  َواْلَقْصُػ  َوالصِّ تِل الَؿَعاكِل بِفِ  ُيَرادُ  َوَتاَرةً  ُصقفالَؿقْ  بِفِ  ُيقَصُػ  الَّ  الَّ

 141 .................................................................... الَؽََلمُ  َطَؾْقَفا َدلَّ 

َؾُػ  َفاْمَتـَعَ  ةُ  السَّ َئِؿَّ ْٕ ـْ  َوا َػةِ  َطَؾك الَغْقرِ  َلْػظِ  إْصََلِق  مِ  142 ................ إْثَباًتا: َأوْ  َكْػقًا الصِّ

 144 ........................................................... كػسف هل هؾ الباري ذات

 147 ............................................................ الؿؼدسة ذاتف هل وكػسف

َػاِت  فِل الَؽََلمَ  اِت  فِل الَؽََلمِ  َطَؾك َفْرعٌ  الصِّ  166 ...................................... الذَّ

 167 ................................... .وفعؾقة. ذاتقة: قسؿقـ إىل تـؼسؿ الثبقتقة الصػات

 167 ...................................... لؽَلمكا باطتباريـ فعؾقة ذاتقة الصػة تؽقن وقد

 168 ... :وخبرية معـقية: كقطان وهل هبا، متصًػا يزال وٓ يزل مل التل هل الذاتقة فالصػات

 169 .................................... تفبؿشقئ الؿتعؾؼة الصػات هل الػعؾقة والصػات

 172 ..................................................... :والتعطقؾ التحريػ بقـ الػرق

 174 ......................................... فقف يتػؼان قدر وبقـفؿا إٓ مقجقديـ، مـ ما

 175 .... الؿخؾقق خصائص مـ شلء يف لؾؿخؾقق الخالؼ مشاهبة هق إكؿا الؿؿتـع التشبقف

َْسَؿاءِ  َهِذهِ  َكْػِل  َطَؾك بِفِ  َيْسَتِدلُّ  َما َوُكؾُّ  ْٕ ـُ : ا  اْلَؿْقُجقدِ  َكْػِل  َطَؾك بِفِ  َيْسَتِدلَّ  َأنْ  ُمـَاِزَطفُ  ُيْؿؽِ

 178 ......................................................................... .َواْلَقاِجِب 

 179 ........................... ،﴾َكِؿثْؾِفِ : ﴿ققلف يف كثقًرا خقًضا خاضقا الـحاة أن واطؾؿ

 188 .................. بف الؿراد ما معـك، بَل تثبت اهلل صػات أن: إئؿة بعض طـ ورد ما

fأمحد اإلمام ققل لؿعـك العثقؿقـ العَلمة بقان  الرؤية وأحاديث، الـزول حديث يف 

 184 ................................... معـك وٓ كقػ بَل هبا وكصدق هبا، كممـ: وغقرها

 187 ............................... :أقسامٌ  وتعاىل تبارك الرب طىل خبًرا أو صػةً  يجري ما

ـَ  َيْػِصُؾ  أن الحؼ َْسَؿاءِ  َبْق ْٕ تِل ا ـَ  بَِفا، ُيْدَطك الَّ لِْؾَحاَجةِ  وتعاىل فسبحاك اهلل َطـ بِفِ  ُيْخَبرُ  َما َوَبْق

 .................................................................................... 283 

 283 ........................... َسقٍِّئ: بِاْسؿِ  َيُؽقنُ  أٓ: وجؾ طز اهلل َطـ اإِلْخَبارُ  يف يشترط

ًدامُ  ُيَخاصِْب  َلؿْ  ُسْبَحاَكفُ  َفُفقَ  َّٓ  َحؿَّ  284 .................................. التَّْشِريِػ  بِـَْعِت  إ

 285 ............... والعؼؾ، بالشرع ثابت فرق اإلخبار ومؼام الؿخاصبة، مؼام بقـ فالػرق

 286 :وصػاتف أسؿائف، مـ لقس بؿا اهلل طـ اإلخبار  رسقلف سـةو اهلل، كتاب يف جاء وقد



   

 289 ......... الحسـك إسؿاء يف( الؿطؾؼ) اسؿف يجئ مل وذم: مدح إىل مسؿاه اكؼسؿ وما

ةُ  ْؾ بَ  ـَ  َأئِؿَّ ِؿق َػاِت  ُيثْبُِتقنَ  الُؿَتَؽؾِّ ةَ  الصِّ  237 ............................. .الُجْؿَؾةِ  فِل الَخَبِريَّ

ـْ   251 ........................................ التَّْعِريِػ  بَِفَذا َطـْفُ  َيـِْػرُ  اْلَعَسَؾ  َيْعِرِف  َلؿْ  َوَم

ُسؾِ  َوَصِريَؼةُ  َػاِت  ُيْثبُِت  الُؼْرآنِ  فِل َتَعاَلك َوَالؾَّفُ  الُؼْرآنُ  بَِفا َجاءَ  َما ِهَل  الرُّ  َوْجفِ  َطَؾك الصِّ

 255 ...................... .َوالتَّْؿثِقَؾ  التَّْشبِقفَ  - اإِلْجَؿالِ  َصِريِؼ  َطَؾك - َطـْفُ  َوَيـِْػل التَّْػِصقؾِ 

ُسؾِ  َوُمَخالُِػق ُُمقرِ  َيِصُػقَكفُ  الرُّ ْٕ ْؾبِقَّةِ  بِا  255 ........................ .َكَذا َلقَْس  َكَذا َلْقَس : السَّ
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(: أسؿاء اهلل وصػاتف لقست مخؾققة، ومل يزل اهلل طز وجؾ يتسؿك بلسؿائف 2مسللة )

 128 .............................................................. ويتصػ بصػاتف أزٓ.

 125 .................................... : ما الؿراد بالتسؾسؾ، وهؾ هق واقع؟(3مسللة )
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 للمبتدعت مسالك يف رد نصىص الكتاب والسنت
 :ا: ايتأٌٜٚأٚهل

ُِٔذ اإِل ُُ اُهَقاَل َش َّى  لِْسِمِو َزَمَن  (:31/822)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

٫َمډِم ( اٮمتَّڃْمِويَؾ )٫َمڅمِنَّ  َ٘مډِم َواٜمَُْتٴَمقِّ پَمډِم َواٜمَُْحدِّ ڀَمډِم َواٜمَُْتټَمٽمِّ ـْ اٜمَُتٺَمٻمِّ ـَ ٲِم ِري ِٓم ٥ُمْرِف اٜمَُتڃَمٛمِّ

اِٙمِح إ٨َم  ،َوڂَمْحِقِهؿْ  ـْ اٜمٸَْمٿمَك اٮمرَّ ُف اٮمٽمَّٺْمِظ ٥َم ُن ٖمِفِ  : اٜمٸَْمٿمَك اٜمَْرُٙمقِح ُهَق َسْ  ،ٮمَِدٮمځِمِؾ َيٻْم٠َمِ

ِذي َيَتټَمٽمَّپُمقَن ٥َمٽَمځْمِف ِٓم ُأُصقِل  ڇمِئِؾ اخِلََلِف.َوَهَذا ُهَق اٮمتَّڃْمِويُؾ اٮمَّ ًَ  اٮمٺِمٻْمِف َوٲَم

ٌل  ،٫َمڅمَِذا ٬َمڇمَل َأَٚمُدُهْؿ: َهَذا احلَِديڋُم   .َذاَأْو ُهَق َِمپُْمقٌل ٥َمَٝم ٭مَ  ،َأْو َهَذا اٮمٿمَّصُّ ٲُمڄَموَّ

ُل ٥َمٽَمځْمِف َو٤مِځمٺَمَتڇمِن:  ،٬َمڇمَل أَٛمُر: َهَذا ڂَمْقُع َٗمڃْمِويؾٍ  َتڇمُج إ٨َم َدٮمځِمٍؾ. َواٜمَُْتڃَموِّ َواٮمتَّڃْمِويُؾ ََيْ

٥َمڇمهُ  ِذي ادَّ ـْ  ،َٖمځَمڇمُن اْٚمتََِمِل اٮمٽمَّٺْمِظ ٮمٽِْمپَمٸْمٿمَك اٮمَّ ِف إٮَمځْمِف ٥َم ْ ٮمځِمِؾ اٜمُقِٙمڈِم ٮمٽِمٰمَّ َوَٖمځَمڇمُن اٮمدَّ

 .رِ اٜمٸَْمٿمَك اٮمٷمَّڇمهِ 

ٺَمڇمِت إَذا َصٿمََّػ َٖمٸْمٵُمڀُمْؿ ِٓم  ڇمِئِؾ اٮمٴمِّ ًَ ِذي َيَتٿمڇَمَز٥ُمقَن ٫مځِمِف ِٓم ٲَم َوَهَذا ُهَق اٮمتَّڃْمِويُؾ اٮمَّ

ُل  َٓ ُٗمڄَموَّ ٺَمڇمِت   .إْٖمٶَمڇمِل اٮمتَّڃْمِويِؾ َأْو َذمِّ اٮمتَّڃْمِويِؾ َأْو ٬َمڇمَل َٖمٸْمٵُمڀُمْؿ آَيڇمُت اٮمٴمِّ

َو٬َمڇمَل اٮمثَّڇمٮمڋُِم: َٖمْؾ اٮمتَّڃْمِويُؾ َٙمڇمِئٌز ُيٺْمٸَمُؾ ٥ِمٿمَْد  .َو٬َمڇمَل أَٛمُر: َٖمْؾ ََيڈُِم َٗمڃْمِويٽُمڀَمڇم

ُك ٥ِمٿمَْد اٜمَٴْمٽَمَحډمِ  ،اٜمَٴْمٽَمَحډمِ  ـْ  ،َوُي٠ْمَ ِهْؿ إ٨َم ٪َمْٞمِ َذٮمَِؽ ٲِم  ُدوَن ٪َمْٞمِ
ِ
َأْو َيٴْمٽُمُح ٮمٽِْمٸُمٽَمََمء

ِت َواٮمتَّٿمڇَمُزِع. َٓ  اٜمٻََمڇم

ڇم   ٽَمِػ ٫َمٽمَ  (اٮمتَّڃْمِويُؾ )َوَأٲمَّ ًَّ  ُف ٲَمٸْمٿمځََمڇمِن:ِٓم ٮَمٺْمِظ اٮم

ا ُٞم اٮمټَمََلِم َوَٖمځَمڇمُن ٲَمٸْمٿمڇَمُه ١َمَقاٌء َوا٫َمَؼ ٤َمڇمِهَرُه َأْو َٛمڇمٮَمٺَمفُ  :َأَحُدُُهَ ًِ ٫َمځَمټُمقُن اٮمتَّڃْمِويُؾ  :َٗمٺْم

اِد٫ًمڇم َوَهَذا   ٲُمَتٻَمڇمِرًٖمڇم َأْو ٲُم٠َمَ
ِ
ء َٓ ُٞم ٥ِمٿمَْد َهڄُم ًِ ِذي ٥َمٿمڇَمُه ُُمڇَم -َوَاَّللَُّ َأ٥ْمٽَمُؿ  -َواٮمتَّٺْم ِهٌد َأنَّ ُهَق اٮمَّ
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ِٞمِه: اٮمٻَمْقُل ِٓم َٗمڃْمِويِؾ  ،اٮمٸُمٽَمََمَء َيٸْمٽَمپُمقَن َٗمڃْمِويٽَمفُ  ًِ ـُ َٙمِريٍر اٮمٶمٟمي َيٻُمقُل ِٓم َٗمٺْم ُد ْٖم َوُِمپَمَّ

ُٞم. .٬َمْقٮمِِف ٭َمَذا َو٭َمَذا ًِ  َواْٛمَتٽَمَػ َأْهُؾ اٮمتَّڃْمِويِؾ ِٓم َهِذِه أَيډِم َوڂَمْحِق َذٮمَِؽ َوٲُمَراُدُه اٮمتَّٺْم

َْك و ًْ ٽَمِػ  افثَّاِن ادَ ًَّ ك اٮمتَّڃْمِويِؾ ٲُمٶْمٽَمٻًمڇم  -ِٓم ٮَمٺْمِظ اٮم پمَّ ًَ ـْ ٲُم : ُهَق -َوُهَق اٮمثَّڇمٮمڋُِم ٲِم

ًٌڇم ٭َمڇمَن َٗمڃْمِويٽُمُف ڂَمٺْمَس اٮمٺِمٸْمِؾ اٜمَٶْمٽُمقِب  :ڂَمٺْمُس اٜمَُراِد ٖمڇِمٮْمټَمََلمِ  َوإِْن  ،٫َمڅمِنَّ اٮمټَمََلَم إْن ٭َمڇمَن ٣َمٽَم

ا ٭َمڇمَن َٗمڃْمِويٽُمُف ڂمَ   اٜمُْخَٟمِ ٖمِِف.ٺْمَس ٭َمڇمَن َٛمَٟمً
ِ
ء ْ  اٮمٯمَّ

ـْ َٖمڇمِب  ٌْٽَمُف َيټُمقُن اٮمتَّڃْمِويُؾ ٫مځِمِف ٲِم ِذي ٬َم ِذي ٬َمٌٽَْمُف َٖمْقٌن: ٫َمڅمِنَّ اٮمَّ َوَٖم٧ْمَ َهَذا اٜمٸَْمٿمَك َوَاٮمَّ

يٵَمڇمِح  ِح َواْْلِ ْ ِٞم َواٮم٩مَّ ًِ َوَيټُمقُن ُوُٙمقُد اٮمتَّڃْمِويِؾ ِٓم اٮمٻَمٽْمڈِم  ،اٮمٸِمٽْمِؿ َواٮْمټَمََلِم ٭َمڇمٮمتَّٺْم

.َواٮمٽمِّ  ١ْمپِملُّ لُّ َواٮمرَّ
ْهٿمِلُّ َواٮمٽمَّٺْمٷمِ ڇمِن ٮَمُف اٮمُقُٙمقُد اٮمذِّ ًَ 

ڇم َهَذا ٫َمڇمٮمتَّڃْمِويُؾ ٫مځِمِف ڂَمٺْمُس إٲُُمقِر اٜمَْقُٙمقَدِة ِٓم اخلڇَمِرِج ١َمَقاٌء ٭َمڇمڂَمڊْم ٲَمڇمِوځَمډًم َأْو  َوَأٲمَّ

پْمُس ٫َمَتڃْمِويُؾ َهَذا ڂَمٺْمُس ٣مُ  ٌَٽَمډًم. ٫َمڅمَِذا ٬ِمځمَؾ: ٣َمٽَمٸَمڊْم اٮمٳمَّ َتٻْم ًْ  ٽُمق٥ِمڀَمڇم. ٲُم

ـْ َٖمڇمِب اٮمُقُٙمقِد اٮمٸَمځْمٿمِلِّ اخلڇَمِرِٙملِّ  (اٮمتَّڃْمِويُؾ )َوَيټُمقُن  ٫َمَتڃْمِويُؾ اٮمټَمََلِم ُهَق احلٻََمڇمِئُؼ  :ٲِم

ـْ ِصٺَمڇمِِتَڇم َو٢ُمڄُموِِنڇَم َوَأْٚمَقاِِلڇَم َٓ ُٗمٸْمَرُف  ،اٮمثَّڇمٖمَِتډُم ِٓم اخلڇَمِرِج ٖمََِم ِهَل ٥َمٽَمځمِْف ٲِم َوٗمٽِْمَؽ احلٻََمڇمِئُؼ 

َر ٥َمَٝم ٲمَ  َرَهڇم َأْو َٗمٴَمقَّ َتپِمُع ٬َمْد َٗمٴَمقَّ ًْ َّٓ َأْن َيټُمقَن اُٜم ٌَڇمِر إ ْٛم ِد اٮمټَمََلِم َواْْلِ ڇم ِهَل ٥َمٽَمځْمِف ٖمپُِمَجرَّ

ـْ ِصٺَمڇمِِتَڇم َوَأْٚمَقاِِلڇَم ٬َمْدَر ٲَمڇم َأ٫ْمڀَمپَمُف اٜمَُخڇم٣مڈُِم:  ـْ َيٸْمِرُف ٲِم
ٌَڇمٍر: ٮَمټمِ ڂَمٷمَِٞمَهڇم ٖمٹَِمْٞمِ ٭َمََلٍم َوإِْٛم

ِب  ڇم ٖمَِيْ ڇم ٖمڇِمٮمتَّٻْمِريڈِم  ،اٜمََثؾِ إٲمَّ ِك َٖمځْمٿمڀَمَ  ،َوإٲِمَّ ڇم ٖمڇِمٮْمٻَمْدِر اٜمُٳْم٠َمَ َهڇم ڇمَوإٲِمَّ ڇم ٖمٹَِمْٞمِ  ،َوَٖم٧ْمَ ٪َمْٞمِ َوإٲِمَّ

 َذٮمَِؽ.

ٌْځِم٧َم ِٓم  ٲْمٿمڇَم اٮمتَّ تِل ڂَمَزَل ِِبَڇم. َو٬َمْد ٬َمدَّ َوَهَذا اٮمَقْوُع َواٮْمٸُمْرُف اٮمثَّڇمٮمڋُِم ُهَق ٮُمٹَمډُم اٮمٻُمْرآِن اٮمَّ

ََلُم ٮمځُِمق١ُمَػ: ـْ َذٮمَِؽ ٬َمْقُل َيٸْمٻُمقَب َوٲمِ  َذٮمَِؽ. ًَّ َتٌِ ﴿ ٥َمٽَمځْمِف اٮم َرٖمَُّؽ  ځمَؽ َو٭َمَذٮمَِؽ ََيْ

ـْ َٗمڃْمِويِؾ إََٚمڇمِديڋِم َوُيتِؿُّ ڂمٸِْمپَمَتُف ٥َمٽَمځْمَؽ  پُمَؽ ٲِم ـَ ﴿ َو٬َمْقٮُمُف: ﴾َوُيٸَمٽمِّ ْج ًِّ َوَدَٛمَؾ ٲَمٸَمُف اٮم
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ڇم إِّنِّ َأَراِِّن َأ٥ْمِٰمُ َخْ  ًٌْزا ٫َمَتځَمڇمِن ٬َمڇمَل َأَٚمُدُُهَ ًرا َو٬َمڇمَل أَٛمُر إِّنِّ َأَراِِّن َأِْمُِؾ ٫َمْقَق َرْأِد ُٛم

ٿم٧ِمَ  َٗمڃْم٭ُمُؾ  ًِ ـَ اٜمُْح ڇم ڂَمَراَك ٲِم ٌِّْئٿمڇَم ٖمَِتڃْمِويٽمِِف إڂمَّ ْٞمُ ٲِمٿمُْف ڂَم َّٓ ﴿ ﴾اٮمٶمَّ َٓ َيڃْمٗمځِمټُمََم ٣َمٸَمڇمٌم ُٗمْرَز٬َمڇمڂمِِف إ ٬َمڇمَل 

ٌَْؾ َأْن َيڃْمٗمِځَمټمُ  ٌَّڃْمُٗمټُمََم ٖمَِتڃْمِويٽِمِف ٬َم ـُ ٖمَِتڃْمِويِؾ ﴿ َو٬َمْقُل اٜمَََلِ: ﴾ََم ڂَم َأْوٹَمڇمُث َأْٚمََلٍم َوٲَمڇم ڂَمْح

ډٍم َأڂَمڇم ُأڂَمٌُِّئټُمْؿ ٖمَِتڃْمِويٽِمِف ﴿ ﴾ٖمٸَِمڇمٜم٧ِِمَ  ْٚمََلمِ إَ  ٭َمَر َٖمٸْمَد ُأٲمَّ ِذي ڂَمَجڇم ٲِمٿمڀُْمََم َوادَّ َو٬َمڇمَل اٮمَّ

آَوى إٮَمځْمِف َأَٖمَقْيِف َو٬َمڇمَل اْدُٛمٽُمقا ﴿ ْٰمَ َو٬َمْقُل ُيق١ُمَػ ٜمََّڇم َدَٛمَؾ ٥َمٽَمځْمِف َأْهٽُمُف ٲمِ  ﴾٫َمڃَمْر١ِمٽُمقِِّن 

ًدا َو٬َمڇمَل َيڇم َأَٖمڊِم ﴿ ﴾آٲِمٿم٧ِمَ  ٲِمْٰمَ إْن ٢َمڇمَء اَّللَُّ وا ٮَمُف ١ُمجَّ َوَر٫َمَع َأَٖمَقْيِف ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش َوَٛمرُّ

ڇم ٌُْؾ ٬َمْد َٙمٸَمٽَمڀَمڇم َرِّبِّ َٚمٻمًّ ـْ ٬َم تِل ِهَل ُرْؤَيڇم  . ٫َمَتڃْمِويُؾ إََٚمڇمِديڋِم ﴾َهَذا َٗمڃْمِويُؾ ُرْؤَيڇمَي ٲِم اٮمَّ

تِل ُٗمڄَموَّ  ـْ ﴿ إٮَمځْمِف ٭َمََم ٬َمڇمَل ُيق١ُمُػ: ُل اٜمَٿمڇَمِم ِهَل ڂَمٺْمُس ٲَمْدٮُمقِِلڇَم اٮمَّ َهَذا َٗمڃْمِويُؾ ُرْؤَيڇمَي ٲِم

ٌُْؾ  ِٟمُ ٖمِِف. ٭َمََم ٬َمڇمَل ُيق١ُمُػ: ﴾٬َم ِذي ُُيْ ُ ٖمَِتڃْمِويٽمِڀَمڇم: اٮمَّ  ﴾َٓ َيڃْمٗمځِمټُمََم ٣َمٸَمڇمٌم ُٗمْرَز٬َمڇمڂمِفِ ﴿ َواٮْمٸَمڇمِِل

ٌَْؾ َأْن َيڃْمٗمځَِمټُمََم ﴿ َأْي ِٓم اٜمَٿمڇَممِ  ٌَّڃْمُٗمټُمََم ٖمَِتڃْمِويٽمِِف ٬َم َّٓ ڂَم ٌَْؾ َأْن َيڃْمٗمځَِمټُمََم اٮمتَّڃْمِويُؾ. َو٬َمڇمَل اَّللَُّ  ﴾إ َأْي ٬َم

وُه إ٨َم ﴿ َٗمٸَمڇم٨َم:  ٫َمُردُّ
ٍ
ء ١ُمقِل إْن ٭ُمٿمُْتْؿ ُٗمڄْمٲِمٿمُقَن ٖمڇِمَّللَِّ اَّلل  ٫َمڅمِْن َٗمٿمڇَمَز٥ْمُتْؿ ِٓم َرْ َواٮْمځَمْقِم  َواٮمرَّ

ـُ َٗمڃْمِويًَل  ًَ ٌَډًم َوٲَمٴِمًٞما. ﴾أِٛمِر َذٮمَِؽ َٛمْٞمٌ َوَأْٚم ـُ ٥َمڇم٬ِم ًَ ٫َمڇمٮمتَّڃْمِويُؾ ُهٿمڇَم َٗمڃْمِويُؾ  ٬َمڇمٮُمقا: َأْٚم

ٿمَّډِم. َواٮمتَّڃْمِويُؾ ِٓم ١ُمقَرِة ُيق١ُمَػ َٗمڃْمِويُؾ َأَٚمڇمِديڋِم  ًُّ دُّ إ٨َم اٮمټمَِتڇمِب َواٮم ِذي ُهَق اٮمرَّ ٫مٸِْمٽمڀِِمْؿ اٮمَّ

ْؤيَ  ِٓم ١ُمقَرِة آِل ٥ِمپْمَراَن.  َو٭َمَذٮمَِؽ ڇم. َواٮمتَّڃْمِويُؾ ِٓم ا٥َْٕمَراِف َوُيقڂُمَس َٗمڃْمِويُؾ اٮمٻُمْرآِن اٮمرُّ

ډِم ٲُمق١َمك َواٮْمٸَمڇمِِلِ: ٌُِّئَؽ ٖمَِتڃْمِويِؾ ٲَمڇم َِلْ ﴿ َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم ِٓم ٬ِمٴمَّ ٬َمڇمَل َهَذا ٫مَِراُق َٖمځمْٿمِل َوَٖمځْمٿمَِؽ ١َمڃُمڂَم

ا َتٶمِْع ٥َمٽَمځْمِف َصْٟمً ًْ ٶمِْع ٥َمٽَمځْمِف ﴿ إ٨َم ٬َمْقٮمِِف: ﴾َٗم ًْ ْ َٗم ـْ َأٲْمِري َذٮمَِؽ َٗمڃْمِويُؾ ٲَمڇم َِل َوٲَمڇم ٫َمٸَمٽْمُتُف ٥َم

ا  .﴾َصْٟمً

ٺِمځمٿمډَِم ٖمٹَِمْٞمِ إْذِن َصڇمِٚمٌڀَِمڇم  ًَّ ـْ َٛمْرِق اٮم تِل ٫َمٸَمٽَمڀَمڇم اٮمٸَمڇمِِلُ ٲِم ٫َمڇمٮمتَّڃْمِويُؾ ُهٿمڇَم َٗمڃْمِويُؾ ا٫َْٕمٸَمڇمِل اٮمَّ

ـْ إ٬مَ  ـْ ٬َمْتِؾ اٮمٹُمََلِم َوٲِم َٓ َٗمڃْمِويُؾ ٬َمْقٍل.ڇمٲَمډِم اجِلَداِر ٫َمڀُمَق َٗمڃْمِويَوٲِم  ُؾ ٥َمپَمٍؾ 
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َل  ِقيًَل َو٥َمقَّ َل ََتْ ٮُمُف َٗمڃْمِويًَل ٲِمْثَؾ َٚمقَّ ٮَمُف ُيڄَموِّ َنَّ اٮمتَّڃْمِويَؾ ٲَمٴْمَدُر َأوَّ ِٕ ََم ٭َمڇمَن ٭َمَذٮمَِؽ  َوإڂِمَّ

ًٓ ٲِمْثَؾ  يِف آَل َيُئقُل َأْو ُل ُٗمٸَمدِّ َل ُيڄَموِّ . َو٬َمْقُِلُْؿ: آَل َيُئقُل َأْي  َٗمٸْمِقيًَل. َوَأوَّ ًٓ َٚمڇمَل ََيُقُل َٚمْق

ُء َوُيٳَمڇمِر٭ُمفُ  (اٜمَآُل )َذا َوَرَٙمَع إٮَمځْمِف َوٲِمٿمُْف ٭مَ  ٥َمڇمَد إ٨َم  ْ ٢ْمتٻَِمڇمِق  َوُهَق ٲَمڇم َيُئقُل إٮَمځْمِف اٮمٯمَّ ِٓ ِٓم ا

ـْ َأِوَل. َواٜمَْْقِئُؾ  (اٜمَْقِئُؾ )إ٭َْمَٟمِ  ـْ َوَأَل َوَهَذا ٲِم ُف ٲِم ـْ ََيُِدوا ﴿ اٜمَْرِٙمُع ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: ٫َمڅمڂِمَّ ٮَم

ـْ ُدوڂمِِف ٲمَ   ه.ا﴾ْقِئًَل ٲِم

 (:318)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

 َّٓ َٓ َيٸْمٽَمُؿ َٗمڃْمِويَؾ اْٜمَُتٳَمڇمٖمِِف إِ ْؿ:  ٽَمِػ ٖمٻَِمْقِِلِ ًَّ  َِلْ َيٺْمڀَمپُمقا ٲُمَراَد اٮم
ِ
ء َٓ  يُؾ ٫َمڇمٮمتَّڃْموِ اَّلل،  َوَهڄُم

ـْ ﴿ِٓم ٲِمْثِؾ ٬َمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:  قُه ٲِم ًُ ـَ ڂَم ِذي َّٓ َٗمڃْمِويٽَمُف َيْقَم َيڃْمِِت َٗمڃْمِويٽُمُف َيٻُمقُل اٮمَّ َهْؾ َيٿمٷُْمُروَن إِ

ٌُْؾ ٬َمْد َٙمڇم ٿمڇَم ٖمڇِمحْلَؼِّ ٬َم ـُ َذٮمِ ﴿َو٬َمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:  ،[53]ا٥ٕمراف:  ﴾َءْت ُر١ُمُؾ َرٖمِّ ًَ َؽ َٛمْٞمٌ َوَأْٚم

ٌُْؾ ٬َمْد َٙمٸَمٽَمڀَمڇم  َيڇم﴿َو٬َمْقِل ُيق١ُمَػ:  ،[59ڇمء: ]اٮمٿمً ﴾َٗمڃْمِويًَل  ـْ ٬َم َأَٖمڊِم َهَذا َٗمڃْمِويُؾ ُرْؤَيڇمَي ٲِم

ڇم ََٚمڇمِديڋِم ﴿َو٬َمْقِل َيٸْمٻُمقَب:  ،[011]يق١مػ:  ﴾َرِّبِّ َٚمٻمًّ ْٕ ـْ َٗمڃْمِويِؾ ا ]يق١مػ:  ﴾َوُيٸَمٽمِّپُمَؽ ٲِم

٭َمرَ ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  ،[6 ِذي ڂَمَجڇم ٲِمٿمڀُْمََم َوادَّ ٌُِّئټُمْؿ ٖمَِتڃْمِويٽِمِف ٫َمڃَمْر١ِمٽُمقنِ  َو٬َمڇمَل اٮمَّ ډٍم َأڂَمڇم ُأڂَم  ﴾َٖمٸْمَد ُأٲمَّ

ٌَّڃْمُٗمټُمََم ٖمَِتڃْموِ ﴿َو٬َمڇمَل ُيق١ُمُػ:  ،[45]يق١مػ:  َّٓ ڂَم ٌَْؾ َأْن َٓ َيڃْمٗمځِمټُمََم ٣َمٸَمڇمٌم ُٗمْرَز٬َمڇمڂمِِف إِ يٽمِِف ٬َم

ٽَمٌِلِّ ُهَق ڂَمٺْمُس  ،[37]يق١مػ:  ﴾َيڃْمٗمځَِمټُمََم  ٫مٸِْمِؾ اٜمڃَْْمٲُمقِر ٖمِِف، َوَٗمْرِك اٜمَْٿمڀِْملِّ  ٫َمَتڃْمِويُؾ اٮْمټَمََلِم اٮمٶمَّ

ٿمَّډُم  ًُّ ـُ ٥ُمځَمځمْٿمډََم: اٮم ٲَْمِر َواٮمٿمَّڀْمِل ٥َمٿمُْف ٭َمََم ٬َمڇمَل اْٖم ْٕ  ٭َمڇمنَ »: ▲٥َمڇمِئٳَمډُم  َو٬َمڇمٮَمڊْم  .َٗمڃْمِويُؾ ا

ِدكَ »َيٻُمقُل ِٓم ُر٭ُمق٥ِمِف َو١ُمُجقِدِه:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقُل  ّْ َْا َوبَِح ؿَّ َربَّ ُٓ َِّ َؽ اف َٕ ؿَّ ُشْبَحا ُٓ َِّ ، اف

ْر ِل  ٍِ ُل اٮْمٻُمْرآنَ  شاْؽ  .(0)َيَتڃَموَّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .▲٥مـ ٥مڇمئٳمډم  (484ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )(، و807اٮمٌخڇمري ) أٛمرٙمف (0)
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ِٛمِر ٫َمڀُمَق ڂَمٺْمُس احْلٻَِمځمٻَمډِم  ْٔ ـِ اٮْمځَمْقِم ا ِف َو٥َم ًِ ـْ ڂَمٺْم ڇم َٗمڃْمِويُؾ ٲَمڇم َأْٛمَٟمَ ٖمِِف اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم ٥َم َوَأٲمَّ

تِل َأْٛمَٟمَ اَّللَُّ ٥َمٿمڀَْمڇم، َذٮمَِؽ ِٓم َٚمؼِّ  ُه، َوِِلََذا ُهَق ٭ُمٿمُْف َذاٗمِِف َوِصٺمَ اَّلل  اٮمَّ َٓ َيٸْمٽَمپُمڀَمڇم ٪َمْٞمُ تِل  ڇمٗمِِف اٮمَّ

ـُ اْٜمَڇمِٙمٳُمقِن  ١ْمتَِقاُء ٲَمٸْمٽُمقٌم َواٮْمټَمځْمُػ َُمڀُْمقٌل، َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمڇمَل اْٖم ِٓ ٬َمڇمَل ٲَمڇمٮمٌِؽ َوَرٖمځِمٸَمډُم: ا

َٓ ڂَمٸْمٽَمُؿ ٭َمځْمٺِمځمَّډَم ٲَمڇم َأْٛمَٟمَ  ڇم  ٽَمِػ: إڂِمَّ ًَّ ـَ اٮم ُهْؿ ٲِم ٲَمڇمُم َأِْمَُد َو٪َمْٞمُ ِف َوإِْن ٭ُمٿمَّڇم  َواْْلِ ًِ ـْ ڂَمٺْم اَّللَُّ ٖمِِف ٥َم

َٞمُه َوٲَمٸْمٿمڇَمُه. ًِ  ڂَمٸْمٽَمُؿ َٗمٺْم

ُْؿ  ـَ اٜمَُْتٳَمڇمٖمِِف َو٬َمڇمَل: إِِنَّ تِل اْٚمَتڌمَّ ِِبَڇم اجْلڀَْمپِمځمَّډُم ٲِم َيڇمِت اٮمَّ ْٔ ٲَمڇمُم َأِْمَُد ا َ اْْلِ َو٬َمْد ٫َمنَّ

ٮُمقَهڇم ٥َمَٝم ٪َمْٞمِ َٗمڃْمِويٽمڀَِمڇم، َوٖمَ  َ َٗمڃَموَّ وا اٮْمٻُمْرآنَ  ٲَمٸْمٿمڇَم٧مَّ ُ َحڇمَٖمډُم َواٮمتَّڇمٖمٸُِمقَن ٫َمنَّ  ،َهڇم، َو٭َمَذٮمَِؽ اٮمٴمَّ

ٲَْمِر َواٮمٿمَّڀْمِل، َوإِْن َِلْ َيٸْمٽَمپُمقا ْٕ ـْ آَيڇمِت ا ٺَمڇمِت ٭َمََم ٥َمٽمپُِمقا اٜمَُْراَد ٲِم  َو٥َمٽمپُِمقا اٜمَُْراَد ٖمِآَيڇمِت اٮمٴمِّ

ْ َيٸْمٽَمپُمقا َٚمٻِمځمٻَمډَم ٭ُمٿمڀِْمِف اٮْمټَمځْمٺِمځمَّډَم، ٭َمََم ٥َمٽمپُِمقا ٲَمٸَمڇمِِّنَ ٲَمڇم َأْٛمَٟمَ اَّللَُّ ٖمِ  ِف ِٓم اجْلَٿمَّډِم َواٮمٿمَّڇمِر، َوإِْن َِل

 َو٭َمځْمٺِمځمَّتِِف.

 َّٓ َٓ َيٸْمٽَمپُمُف إِ ٽَمِػ: إِنَّ َٗمڃْمِويَؾ اٜمَُْتٳَمڇمٖمِِف  ًَّ ـَ اٮم ـْ ٬َمڇمَل ٲِم ، اَّلل،  ٫َمپَم َذا اٜمٸَْْمٿمَك، ٫َمڀُمَق َٚمؼٌّ ِِبَ

ـْ ٬َمڇمَل: إِنَّ اٮمتَّڃْمِويَؾ اٮمَّ  ڇم ٲَم َّٓ اَّللَُّ ٫َمڀُمَق ٪َمٽَمٌط، َوَأٲمَّ َٓ َيٸْمٽَمپُمُف إِ ُٞمُه َوَٖمځَمڇمُن اٜمَُْراِد ٲِمٿمُْف  ًِ ِذي ُهَق َٗمٺْم

ډِم ٥َمَٝم ِٛمََل٫مِِف، ٬َمڇمَل ُُمڇَمِهٌد: ٥َمَرْوڊُم اٜمُْٴْمَحَػ ٥َمَٝم  ٲُمَّ ْٕ َحڇمَٖمډُم َواٮمتَّڇمٖمٸُِمقَن َوُُجْڀُمقُر ا َواٮمٴمَّ

تِِف إ٨َِم َٛمڇمِِتَتِ  ـْ ٫َمڇمَِتَ ٌَّڇمٍس ٲِم ـِ ٥َم  .(0)ڀَمڇمِف، َأ٬ِمٺُمُف ٥ِمٿمَْد ٭ُمؾِّ آَيډٍم َوَأ١ْمڃَمٮُمُف ٥َمٿمْ اْٖم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

( ٲمـ ٣مرق ٥مـ 006(، واٮمدارٲمل )0/85(، واٖمـ ٙمرير )01/559ٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم )أٛمر صحٔح: (0)

ـِ  د ْٖم ـْ ُُمڇَمِهٍد، ٬َمڇمَل:  ُِمپَمَّ ـِ َصڇمٮمٍِح، ٥َم ـْ َأَٖمڇمَن ْٖم ٌَّڇمٍس، َ٘مََلَث ٥َمَرْوڊُم اٜمُْٴْم »إ١ِْمَحڇمَق، ٥َم ـِ ٥َم َحَػ ٥َمَٝم اْٖم

تِِف إ٨َِم َٛمڇمِِتَتِِف، َأْو٬َمٺْمُتُف ٥ِمٿمَْد ٭ُمؾِّ آَيډٍم ٲِمٿمُْف، َوَأ١ْمڃَمٮُمُف ٥َمٿمڀَْمڇم ـْ ٫َمڇمَِتَ . وهذا إ١مٿمڇمد ٚمًـ: إن ١مٽمؿ ش٥َمَرَوڇمٍت، ٲِم

 ٲمـ ٗمدٮمځمس اٖمـ إ١محڇمق: ٫مٻمد ٥مٿمٸمـ.

٘مَ ( ٲمـ وٙمف آٛمر، ٫مٻمڇمل: 01/559وٮمټمـ أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ) ـِ َٚمدَّ ٌٍْؾ ، ٥َم ـُ ُد٭َم٧ْمٍ ، ٥َمـ ٢ِم ٿمڇَم اٮْمٺَمٵْمُؾ ْٖم

ٌَّڇمٍس َ٘مَلَث ٥َمْرَوڇمٍت  ـِ ٥َم ـِ َأِِّب ڂَمِجځمٍح ، ٥َمـ ُُمڇَمِهٍد ، ٬َمڇمَل : ٥َمَرْوڊم اٮْمٻُمْرآَن ٥َمَٝم اْٖم وهذا إ١مٿمڇمد  .اْٖم
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ٌْدُ  ٸُمقٍد: ٲَمڇم ِٓم ٭مَِتڇمِب اَّلل  َو٬َمڇمَل ٥َم ًْ ـُ ٲَم َّٓ وَ اَّلل  ْٖم َو٬َمڇمَل  .(0)َأڂَمڇم َأ٥ْمٽَمُؿ ٫مځِمَؿ ُأڂْمِزٮَمڊْم آَيډٌم إِ

َّٓ َوُهَق َُيڈِمُّ  : ٲَمڇم َأڂْمَزَل اَّللَُّ آَيډًم إِ يُّ ٌَْٰمِ ـُ اٮْم ًَ  .َؿ ٲَمڇم َأَراَد ِِبَڇمَأْن َيٸْمٽمَ احْلَ

ڃَمُل  ًْ وٌق: ٲَمڇم ڂَم دٍ  َو٬َمڇمَل ٲَمْنُ َّٓ َو٥ِمٽْمپُمُف ِٓم اٮْمٻُمْرآِن،  ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَحڇمَب ُِمپَمَّ  إِ
ٍ
ء ـْ َرْ ٥َم

َـّ ٥ِمٽْمپَمٿمڇَم ٬َمَٰمَ ٥َمٿمْفُ وَ 
: ٲَمڇم اْٖمتََدَع ٬َمْقمٌ  .(2)ٮَمټمِ ٸْمٌِلُّ َّٓ َوِٓم ٭مَِتڇمِب  َو٬َمڇمَل اٮمٳمَّ  هاَٖمځَمڇمُِنڇَم.اَّلل  ٖمِْد٥َمډًم إِ

 (:64)ص “رلتصس الصْاعق”َكَنا َفٕ  ل اإلماو ابً القٔه زمحُ اهقاّ

َْصُؾ ِٓم اٮمٽمَّٺْمِظ ُهَق احْلٻَِمځمٻَمډمُ  ْٕ ـْ َٚمٻِمځمٻَمتِِف ُّمِْرًٙمڇم  ،ٜمََّڇم ٭َمڇمَن ا َواٮمٷمَّڇمِهُر ٭َمڇمَن اٮْمٸُمُدوُل ٖمِِف ٥َم

ُغ ٮَمفُ  قِّ ًَ ٥ِمل َذٮمَِؽ إ٨َِم َدٮمځِمٍؾ ُي َْصِؾ، ٫َمڇمْٚمَتڇمَج ٲُمدَّ ْٕ ـِ ا ـْ َأْصٽمِفِ  ٮَمُف ٥َم ٫َمٸَمٽَمځْمِف  :إِْٛمَراَٙمُف ٥َم

َّٓ ِِبَڇم: َٓ َٗمتِؿُّ َد٥ْمَقاُه إِ  َأْرَٖمٸَمډُم ُأٲُمقٍر 

ُل: َوَّ ْٕ َْمُر ا ْٕ ِذي َو٬َمَع  ا ٭مِځمڈِم اٮمَّ ْ ٮَمُف ِٓم َذٮمَِؽ اٮم٠مَّ ِذي َٗمڃَموَّ َٖمځَمڇمُن اْٚمتََِمِل اٮمٽمَّٺْمِظ ٮمٽِْمپَمٸْمٿمَك اٮمَّ

َّٓ ٭َمڇمَن ٭َمڇمِذًٖمڇم ٥َمَٝم اٮمٽمُّ  َتپِمُؾ َذٮمَِؽ اٜمٸَْْمٿمَك ٮُمٹَمډًم، َوإِِن اْٚمَتپَمٽَمُف ٫مځِمِف َوإِ َٓ ََيْ ٹَمډِم، ٫َمڅمِنَّ اٮمٽمَّٺْمَظ ٬َمْد 

ځمَّڃَم ٮَمفُ  ٌَڇمِٕم إَِذا َِتَ َٓ ُي ٮم٧َِم  ـَ اٜمَُْتڃَموِّ ، َو٭َمثٌِٞم ٲِم ٭ِمځمڈِم اخْلڇَمصِّ ْ َتپِمٽُمُف ِٓم َذٮمَِؽ اٮم٠مَّ َٓ ََيْ َِمُْؾ  ٫َمٻَمْد 

 َد٫ْمعِ ُه قدُ ٴُم ٻمْ ٲمَ  ذْ إِ  ځمفِ ٽمَ ف ٥مَ ٽمَ ٥مل َِمْ دَّ يَ  نْ أَ ٖمڃَِميِّ ٣َمِريٍؼ َأٲْمټَمٿمَُف  اٮمٽمَّٺْمِظ ٥َمَٝم َذٮمَِؽ اٜمٸَْْمٿمَك

ڇمِئؾِ  ځمَّڃَم ٮَمُف َد٫ْمٸُمفُ . اٮمٴمَّ َد٫َمٸَمُف، ٫َمڅمِنَّ اٮمٿمُّٴُمقَص ٬َمْد َصڇمٮَمڊْم ٥َمَٝم ٬َمَقا٥ِمِدِه  :٫َمٌڃَِميِّ ٣َمِريٍؼ َِتَ

ََٚمٍد َأْن ََيْپِمَؾ ٭َمََلمَ  ِٕ ٌَڇم٣مٽَِمډِم، َوٮَمځْمَس  ٹَمډِم وَ اَّلل  اٮْم َر١ُمقٮمِِف ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ ٲَمڇم ١َمڇمَغ ِٓم اٮمٽمُّ

َّٓ إَِذا ٭َمڇمَن َذٮمَِؽ ٪َمْٞمَ  ډِم إِ  َواٮْمټُمتَّڇمِب َواٮْمٸَمڇمٲمَّ
ِ
ٌَڇمء  َأِو اخْلٶَُم

ِ
ٸَمَراء ٌَٸْمِض اٮمٳمُّ

ْصٶمََِلِح ٮمِ ِٓ َوا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقد 2463، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )(5112ٖمر٬مؿ ) اٮمٌخڇمريأٛمرٙمف  (0)

ٽمِِؿ (: 96)ص “٫مٵمڇمئؾ اٮمٻمرآن”أٛمرٙمف أٖمق ٥مٌځمد ٓم  صحٔح: (2) ًْ ـْ ٲُم ٥َْمپَمِش، ٥َم ْٕ ـِ ا َ٘مٿمِل َأُٖمق ڂُمٸَمځْمٍؿ، ٥َم َٚمدَّ

َْٙمَدِع، ٬َمڇمَل:  ْٕ ـِ ا وِق ْٖم ـْ ٲَمْنُ ٌَځْمٍح، ٥َم ـِ ُص ٍد »ْٖم ڃَمُل َأْصَحڇمَب ُِمپَمَّ ًْ َّٓ َو٥ِمٽْمپُمفُ  ملسو هيلع هللا ىلصٲَمڇم ڂَم  إِ
ٍ
ء ـْ َرْ ِٓم  ٥َم

َ ٥َمٿمْفُ  ـْ ٥ِمٽْمپُمٿمڇَم ٬َمٰمَّ
 وهذا إ١مٿمڇمٌد صحځمٌح، رٙمڇمٮمف رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م. .شاٮْمٻُمْرآِن، َوٮَمټمِ

 ( ٲمـ ٣مريؼ ٥م٦م ٖمـ ٥مٌد اٮمٸمزيز اٮمٌٹمقي، ٥مـ أِّب ڂمٸمځمؿ ٖمف.0/097وأٛمرٙمف اخلٶمځمڈم ٓم اٮمٺمٻمځمډم واٜمتٺمٻمف )
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ٌَْحڇمڂَمُف َوَأ١ْمََمِئِف َوٲَمڇم َٗمٵَمڇم٫َمَرْت ٖمِفِ  بِّ ١ُم ـْ َوْصِػ اٮمرَّ ِف  ُّمڇَمٮمٍِػ ٜمڇَِم ٥ُمٽمَِؿ ٲِم ًِ ِصٺَمڇمُٗمُف ٮمٿِمٺَْم

ٌَتڀَِمڇم إ٨َِم  َوِصٺَمڇمِت َر١ُمقٮمِِف، َو٭َمڇمڂَمڊْم إَِراَدُة َذٮمَِؽ اٜمٸَْْمٿمَك ٖمَِذٮمَِؽ اٮمٽمَّٺْمِظ ِِمَّڇم ًْ
ِ  ََيُقُز َوَيٴْمٽُمُح ٮمٿِم

َٓ ١ِمځمَََّم اَّلل  ـْ ٲُمَرادِ  ،َٗمٸَمڇم٨َم  ِٟمُ ٥َم ُل ُُيْ اٜمَُْتټَمٽمِِّؿ ٖمََِم  َوَر١ُمقٮمِِف، ٫َمڅمِنَّ َٗمڃْمِويَؾ ٭َمََلمِ اَّلل  َواٜمَُْتڃَموِّ

ََم ُهَق َٖمځَمڇمٌن ٜمَُِراِدِه.  ُيَقا٫مُِؼ ٤َمڇمِهَرُه َأْو ُُيَڇمٮمٺُِمُف إڂِمَّ

ُف َيپْمَتٿمُِع َأْن ُيِريَدُه َوَأنَّ ِٓم ِصٺَمڇمِت ٭َمََمٮمِِف  اٜمَُْتټَمٽمِّؿَ  أن ٽمِؿَ ٫َمڅمَِذا ٥مُ  َِلْ ُيِرْد َهَذا اٜمٸَْْمٿمَك، َوَأڂمَّ

ـْ إَِراَدٗمِِف، ا١ْمَتَحڇمَل احْلټُْمُؿ ٥َمٽَمځْمِف إَِراَدَٗمُف.َوڂُمٸُمقِت َٙمََلٮمِِف ٲَمڇم َيپْمٿمَُع   ٲِم

٥ِمځمِف  َ ٮَمُف َأنَّ ٭َمثًِٞما ِِمَّڇم َيدَّ ٧ٌَمَّ ـْ َأَٚمڇمَط ٖمِِف ٫َمٸَمَر٫َمُف َٗم ٫َمڀَمَذا َأْصٌؾ ٥َمٷمځِمٌؿ ََيڈُِم ٲَمٸْمِر٫َمُتُف، َوٲَم

٫ُمقنَ حاٜمُْ   ټَمٽمَِّؿ َِلْ ُيِرْدُه.ٮمتَّڃْمِويََلِت، ِِمَّڇم ُيٸْمٽَمُؿ ٬َمٶْمٸًمڇم َأنَّ اٜمُْتَ ٲمـ ا رِّ

قُغ ا١ْمتٸِْمََمُل اٮمٽمَّٺْمِظ ٫مځِمِف ِٓم ٗمٽِْمَؽ  ًُ ُل ِِمَّڇم َي ٮَمُف اٜمَُْتڃَموِّ ِذي َٗمڃَموَّ  ٫َمََل ُٖمدَّ َأْن َيټُمقَن اٜمٸَْْمٿمَك اٮمَّ

ٌَُتُف إ٨َِم  ًْ
تِل َو٬َمَع ِِبَڇم اٮمتََّخڇم٣ُمڈُم، َوَأْن َيټُمقَن َذٮمَِؽ ِِمَّڇم ََيُقُز ڂمِ ٹَمډِم اٮمَّ َّٓ َيٸُمقَد َٗمٸمَ اَّلل  اٮمٽمُّ ڇم٨َم، َوَأ

 ُ ٧ٌَمِّ َتػُّ ٖمِِف ُٗم ـُ ََتْ ْٖمٶَمڇمِل َواٮمتَّٸْمٶمِځمِؾ، َوَأْن َيټُمقَن ٲَمٸَمُف ٬َمَراِئ ـْ ِصٺَمڇمِت ٭َمََمٮمِِف ٖمڇِمْْلِ  ٲِم
ٍ
ء ٥َمَٝم َرْ

َّٓ ٭َمڇمڂَمڊْم َد٥ْمَقى إَِراَدٗمِِف ٭َمِذًٖمڇم ٥مَ  ُف ٲُمَراٌد ٖمڇِمٮمٽمَّٺْمِظ، َوإِ  .َٝم اٜمَُْتټَمٽمِّؿِ َأڂمَّ

َذ ادُْ  ًَ لِ َؾ َٖوِّ ِذي َذ٭َمَرُه  َت َ اْٚمتََِمَل اٮمٽمَّٺْمِظ ٮمٽِْمپَمٸْمٿمَك اٮمَّ ٧ٌَمِّ ًٓ َأْن ُي  . َأوَّ

َ َٗمٸْمځِم٧َم اٜمٸَْْمٿمَك  ٧ٌَمِّ ًٔاَوُي
ُف إَِذا َثإِ ُة ٲَمٸَمڇمٍن، ٛمرِ أُ ، ٫َمڅمڂِمَّ ـْ َٚمٻِمځمٻَمتِِف ٬َمْد َيټُمقُن ٮَمُف ٥ِمدَّ َج ٥َم

َتڇمُج إ٨َِم َدٮمځِمٍؾ. اٜمٸمٿمك ٫َمَتٸْمځِم٧ُم َذٮمَِؽ   ََيْ

٥ِمل  :افثافث ـْ َٚمٻِمځمٻَمتِِف َو٤َمڇمِهِرِه، ٫َمڅمِنَّ َدٮمځِمَؾ اٜمُْدَّ ڇمِرِف ٮمٽِمَّٺْمِظ ٥َم ٮمځِمِؾ اٮمٴمَّ إ٬َِمڇمٲَمډُم اٮمدَّ

َّٓ ٖمَِدٮمځِمٍؾ َصڇمِرٍف َيټُمقُن َأ٬ْمَقى ٲِمٿمُْف. ڇمِهُر ٬َمڇمِئٌؿ ٫َمََل ََيُقُز اٮْمٸُمُدوُل ٥َمٿمُْف إِ  ٮمٽِْمَحٻِمځمٻَمډِم َواٮمٷمَّ

ـِ اٜمٸُْمَ  :افرابعُ  ٮمځِمُؾ اٮْمٸَمٻْم٦ِمُّ ٥ِمٿمَْدُه ٥َمَٝم اجْلََقاُب ٥َم ٥ِمل احْلٻَِمځمٻَمډِم ٬َمْد ٬َمڇمَم اٮمدَّ ڇمِرِض، ٫َمڅمِنَّ ٲُمدَّ

ـْ َوْٙم  ڇم اٮْمٸَمٻْم٦ِمُّ ٫َمپِم ُف ٲَمٸَمُف، َوَأٲمَّ پْمٸِملُّ ٫َمََل ُيپْمټمِٿمَُؽ اٜمټَُْمڇمَٖمَرُة َأڂمَّ ًَّ ڇم اٮم : إَِراَدِة احْلٻَِمځمٻَمډِم: َأٲمَّ ڀَم٧ْمِ
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: اٮمدَّ  ، ٫َمڇمٮْمٸَمڇممُّ ، َوَٛمڇمصٌّ الُّ ٥َمَٝم ٭َمََمِل ٥ِمٽْمِؿ اٜمَُْتټَمٽمِّؿِ ٥َمڇممٌّ َو٭َمََمِل َٖمځَمڇمڂمِِف َو٭َمََمِل  ،ٮمځِمُؾ اٮمدَّ

 .ڂُمٴْمِحفِ 

َتِدلُّ ِِبَڇم اٮمٿمُّٺَمڇمُة ٖمټَِمثٍِٞم، ًْ تِل َي ٌَِف اخْلځََمڇمٮمځِمَّډِم اٮمَّ ـَ اٮمٳمُّ ٮمځِمُؾ اٮْمٸَمٻْم٦ِمُّ ٥َمَٝم َذٮمَِؽ َأ٬ْمَقى ٲِم  َواٮمدَّ

ٌَِف اخْلځََمڇمٮمځِمَّډِم َأْو٨َم ٖمڇِمجْلََقاِز، َوإِْن َِلْ ٫َمڅمِْن َٙمڇمَز ُّمڇَمٮَمٺَمډُم َهَذا اٮمدَّ  ٮمځِمِؾ اٮْمٻَمڇم٣مِِع ٫َمپُمَخڇمٮَمٺَمډُم ٗمٽِْمَؽ اٮمٳمُّ

ٌَفِ  ْز ُّمڇَمٮَمٺَمډُم ٗمٽِْمَؽ اٮمٳمُّ ٮمځِمِؾ اٮْمٻَمڇم٣مِِع َأْو٨َم  ٫َمڇمٲْمتٿِمڇَمُع ُّمڇَمٮَمٺَمډمِ  ،ََيُ  .اٮمدَّ

ڇم اخْلڇَمصُّ ٫َمټُمؾُّ ِصٺَمډٍم َوَصَػ اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم ِِبَڇم ڂمَ  ُف َوَوَصٺَمُف ِِبَڇم َر١ُمقٮُمفُ َوَأٲمَّ ًَ ٫َمڀِمَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٺْم

ٌْٶمُِؾ َٚمٻَمڇمِئٻَمڀَمڇم.  ِصٺَمډُم ٭َمََمٍل ٬َمٶْمٸًمڇم، ٫َمََل ََيُقُز َٗمٸْمٶمِځمُؾ ِصٺَمڇمِت ٭َمََمٮمِِف َوَٗمڃْمِويٽُمڀَمڇم ٖمََِم ُي

َرادَ  ٌُقِت احْلَځَمڇمِة َواٮْمٻُمْدَرِة َواٮْمٸِمٽْمِؿ َواْْلِ ِذي َدلَّ ٥َمَٝم ُ٘م ٮمځِمُؾ اٮْمٸَمٻْم٦ِمُّ اٮمَّ پْمِع ٫َمڇمٮمدَّ ًَّ ِة َواٮم

ِْمَډِم َواٮْمٹَمٵَمڈِم َواٮْمٺَمَرِح  َى َواٮمرَّ ټْمپَمډِم َواٮمرِّ ٌُقِت احْلِ ، َدلَّ ڂَمٷمُِٞمُه ٥َمَٝم ُ٘م ٌََٰمِ َواٮْم

ُف ٫َمڇم٥ِمٌؾ ٖمپَِمٳِمځمَئتِِف َواْٛمتځَِمڇمِرِه َدلَّ ٥َمَٝم ٬ِمځَمڇمِم َأ٫ْمٸَمڇمٮمِِف ٖمِِف، َوَذٮمَِؽ  ِذي َدلَّ ٥َمَٝم َأڂمَّ ِحِؽ، َواٮمَّ  َواٮمٵمَّ

ٿمَّډُم ٫َمڀِمَل ِصٺَمډُم ٭َمََمٍل، َواٮْمٸَمٻْمُؾ َٙمڇمِزٌم ٥َم٧ْمُ اٮمْ  ًُّ ټَمََمِل، َو٭ُمؾُّ ِصٺَمډٍم َدلَّ ٥َمٽَمځْمڀَمڇم اٮْمټمَِتڇمُب َواٮم

ُف َأْو َيٴِمٺَمُف َر١ُمقٮُمُف ٖمٴِِمٺَمډٍم ُٗمقِهُؿ  ًَ ٌَڇمِت ِصٺَمڇمِت اٮْمټَمََمِل َّللَِِّ َٗمٸَمڇم٨َم، َوَيپْمَتٿمُِع َأْن َيٴِمَػ ڂَمٺْم ٖمڅِمِْ٘م

ٌْڀَمډٍم ٮمٽِمٿمُّٺَمڇمِة. َوَهَذا َدٮمځِمٌؾ  ،ڂَمٻْمٴًمڇم ـْ ٭ُمؾِّ ٢ُم  َأْيٵًمڇم َأ٬ْمَقى ٲِم

ځمَّډٌم ٫مِ 
ډٌم ٥َمٻْمٽمِ ِه ٥َمَٝم َُجځِمِع َّمٽُْمق٬َمڇمٗمِِف َأِدٮمَّ بِّ خِلٽَْمٻِمِف َو٥ُمٽُمقِّ ٌَڇمَيٿمډَِم اٮمرَّ ډَم ٲُم ُحُف َأنَّ َأِدٮمَّ ډٌم ُيَقوِّ ٶْمِريَّ

وِريَّ ٖمپَِمْدٮُمقِِلڇَم. ُ  ُٗمقِٙمڈُم اٮْمٸِمٽْمَؿ اٮميَّ

پْمٸِمځمَّډمُ  ًَّ ڇم اٮم ِف، َوَهځْمڀَمڇمَت  َوَأٲمَّ ـْ َذٮمَِؽ ٭ُمٽمِّ ِل َأْن َُيِځمڈَم ٥َم ٫َمُتٻَمڇمِرُب َأٮْمَػ َدٮمځِمٍؾ، ٫َمٸَمَٝم اٜمَُْتڃَموِّ

ـْ َدٮمځِمٍؾ َواِٚمٍد  ٌُُف ٖمَِجَقاٍب َصِحځمٍح ٥َم
ـُ ڂُمٶَمڇمٮمِ ـْ َٖمٸْمِض َذٮمَِؽ، ٫َمٿمَْح ٮَمُف ٖمَِجَقاٍب َصِحځمٍح ٥َم

ڇم َأْن َيټُمقَن ٮَمفُ  بَّ َٗمٸَمڇم٨َم إٲِمَّ ٥َْمځَمڇمِن، َأْو  َوُهَق: َأنَّ اٮمرَّ ْٕ ـِ َ٘مڇمٖمڊٌِم ِٓم ا ْه ـِ اٮمذِّ ُوُٙمقٌد َٛمڇمِرٌج ٥َم

َٓ َٚمٻِمځمٻَمډَم ٮَمُف، َوَهَذا َٚمٻِمځمٻَمډُم  ـِ  ْه ًٓ ٬َمڇمِئًَم ٖمڇِمٮمذِّ ـْ ٮَمُف ُوُٙمقٌد َٛمڇمِرِٙملٌّ ٭َمڇمَن َٛمځَمڇم ؟ ٫َمڅمِْن َِلْ َيټُم َٓ
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ـَ اٮْمٻَمْقِل، وَ  وا ٖمُِزْٛمُرٍف ٲِم ُ ٠مَّ ًَ ٽَمډِم َوإِْن َٗم ـِ ٫َمڀُمَق ٬َمْقِل اٜمٸَُْمٶمِّ ْه إِْن ٭َمڇمَن ُوُٙمقُدُه َٛمڇمِرَج اٮمذِّ

ـٌ ٮَمُف،  ٌَڇمِي ـْ َأ٥ْمَراِوفِ ُهَق ٲُمٿمٺَْمٴِمٌؾ ٥َمٿمُْف، إِْذ ٮَمْق ٭َمڇمَن ٬َمڇمِئًَم ٖمِِف ٮمَ  إذٲُم  .ټَمڇمَن ٥َمَرًوڇم ٲِم

ڇم َأْن َيټُمقنَ  َ ٫مَ َق َهَذا اٮْمٸَمڇمَِلُ، َأْو ٪َمْٞمَ هُ  َوِٚمځمٿمَِئٍذ ٫َمڅمٲِمَّ يٌح ُه، ٫َمڅمِْن ٭َمڇمَن َهَذا اٮْمٸَمڇمَِل ڀَمَذا َٗمْٰمِ

ـٌ ٮَمُف، ٲُمٿمٺَْمٴِمٌؾ ٥َمٿمُْف، َوَهَذا ٌَڇمِي ُف ٮَمځْمَس ِِلََذا اٮْمٸَمڇمَِلِ إٮَِمٌف ٲُم  ٖمٻَِمْقِل َأْصَحڇمِب َوْٚمَدِة اٮْمُقُٙمقِد، َوَأڂمَّ

َْرضِ َأ٭مْ  ْٕ  .ٺَمُر َأ٬ْمَقاِل َأْهِؾ ا

ِف، َأْو ٬َمڇمئِ  ًِ ڇم َأْن َيټُمقَن ٬َمڇمِئًَم ٖمٿِمٺَْم ُه، ٫َمڅمٲِمَّ ًَم ٖمڇِمٮْمٸَمڇمَِلِ؟ ٫َمڅمِْن ٭َمڇمَن ٬َمڇمِئًَم ٖمڇِمٮْمٸَمڇمَِلِ ٫َمڅمِْن ٭َمڇمَن ٪َمْٞمَ

َْرضِ  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ـْ ِصٺَمڇمٗمِِف، َوٮَمځْمَس َهَذا ٖمٻَِمځمُّقِم اٮم ـْ َأْٙمَزاِئِف َأْو ِصٺَمډٌم ٲِم  .٫َمڀُمَق ُٙمْزٌء ٲِم

ِف، ٫َمَذاٗمَ  ًِ َ ٬َمڇمِئٌؿ ٖمٿِمٺَْم ِف، َو٬َمْد ٥ُمٽمَِؿ َأنَّ اٮْمٸَمڇمَِل ًِ ڀِمََم َوإِْن ٭َمڇمَن ٬َمڇمِئًَم ٖمٿِمٺَْم ًِ ڇمِن ٬َمڇمِئپَمَتڇمِن ٖمڃَِمڂْمٺُم

َٓ ٲُمٿمٺَْمٴِمٽَمډًم ٥َمٿمڀَْمڇم  َٓ ٲُمتَّٴِمٽَمډًم ِِبَڇم َو َٓ َٛمڇمِرَٙمډًم ٥َمٿمڀَْمڇم َو ُْٛمَرى، َو ْٕ ڇم َداِٛمٽَمډًم ِٓم ا ڊْم إِْٚمَداُُهَ ًَ ٮَمځْم

َٓ َأٲَمڇمٲَمڀمَ  َٓ َٛمٽْمٺَمڀَمڇم َو َتڀَمڇم َو َٓ ََتْ َٓ ٫َمْق٬َمڀَمڇم َو ٌَڇمِيٿمډًَم َو َٓ ٲُم َٓ ُِمڇَمِيَثډًم َو َٓ َو ـْ َيپِمځمٿمڀَِمڇم َو َٓ ٥َم ڇم َو

ډُم َٚمڇم٭ِمپَمډٌم ٖمڇِم١ْمتَِحڇمٮَمډِم  وِريَّ ُ ٌَِدهَيډُم اٮميَّ َٓ َُيْٺَمك ٥َمَٝم ٥َمڇم٬ِمٍؾ ٲُمٿمٴِْمٍػ، َواٮْم ـْ ٢ِمََمِِلڇَم، ٭َمََلٌم  ٥َم

ِرهِ  ،َهَذا ـِ اٮمتَّٴْمِديِؼ ٖمِِف. :َٖمْؾ ٖمڇِم١ْمتَِحڇمٮَمډِم َٗمٴَمقُّ  ٫َمٵْمًَل ٥َم

ٌُټُمْؿ ٖمَِجقَ 
ـُ ڂُمٶَمڇمٮمِ ـْ ُُجْٽَمډِم َأٮْمِػ ٬َمڇمٮُمقا: ٫َمٿمَْح ٮمځِمِؾ اٮْمَقاِٚمِد ٲِم ـْ َهَذا اٮمدَّ اٍب َصِحځمٍح ٥َم

َْرِض ٮَمِق اْٙمَتپَمٸُمقا ٜمََڇم َأَٙمڇمُٖمقا ْٕ ٌَډِم َأنَّ ٭ُمؾَّ اجْلڀَْمپِمځم٧َِّم ٥َمَٝم َوْٙمِف ا ٌَْؾ اٜمُْٶَمڇمٮَم  َدٮمځِمٍؾ، َوڂَمٸْمٽَمُؿ ٬َم

، َهِذِه َو٤مِځمٺَمډُم ٭ُمؾِّ ٥َمٿمُْف ٖمٹَِمْٞمِ اٜمټَُْمڇمَٖمَرِة َواٮمتَّٳْمٿمځِمِع ٥َمَٝم َأْهِؾ اْْلِ  ڈمِّ ًَّ ځمِؿ َواٮم ًِ ٌَڇمِت ٖمڇِمٮمتَّْج ْ٘م

ډمُ  ٌْٶمٍِؾ ٬َمڇمٲَمڊْم ٥َمٽَمځْمِف ُٚمجَّ  هاَٗمٸَمڇم٨َم.اَّلل  ٲُم

 :“اللافٔة الشافٔة” قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يفّ

ُؿ ِذ َذا َوَطييياَُِػ َأْرَبيييعٌ  (1 ُُ ْٔ ييي َِ  َوَظ

 

َـّ َ يييييييَدانِ  يييييييْؿ ِ ِييييييي ُُ َْٔس َف  َواهللِ َفييييييي

 
ـْ ِمْْٓييا َدفِ  (2 ييِظ َظيي ٍْ َِّ ٌِ فِ  ْٔييٌؾ َصيياِر

 

َ ييييييييانِ   َمْقُضييييييييقِظِف إَْصييييييييعِّ بِاْفُزْ

 
ييِة ُمييدَّ ٍ  (3 ََ ْٔ

َِ ييِس اَي ٍْ َٕ ِظل   إِْذ ُمييدَّ

 

 فِْْلَْصييييييِؾ َفيييييييْؿ َ ْييييييَتْج إَِػ ُبْرَ ييييييانِ 
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ِِ َ ا (4 ْ ُْٔؾ افكَّ
ْؿ َدفِ ُُ اَم فَ ََ  َؾَِ٘ذا اْشَت

 

 

َِٖمٍر َثييييييياِن  ييييييياَت ُضيييييييقفِْبُتْؿ بِييييييي َٓ ْٔ  َ 

 
َْك افَِّذيَوُ َق اْح  (5 ًْ َّ ِْ

ِظ فِ ٍْ ياُل افَِّ َّ
 تِ

 

 

َٔييييييانِ  َُْهقُد بِافتِّْب َّ ييييييُتْؿ ُ ييييييَق اْفييييييي ِْ  ُؿ

 

 

َْٖميييي (6 ْٔيييُتْؿ َذاَك ُضيييقفِْبُتْؿ بِ َْ  َؾيييَِ٘ذا َأ

 

ييييِد َ ييييَذا افثَّيييياِن  ًْ ـْ َب  يييييٍر َثافِييييٍث ِميييي

 
يييا (7 َّ ييَذا َؾ ـَ َراَد  ُّ ييُتُؿ إِنَّ اْفييي ِْ  إِْذ ُؿ

 

يييييييييا َّٓ ُُ ُص اف ييييييييير  يييييييييْؿ َأَلَ ُُ  نِ َذا َدفَّ

 
قُضقَ  َفيي (8 َّ ِهِد اْفيي َْ ُف َفيْؿ َ  َّٕ  َ ْب َأ

 

ًْيييك َثييياِن  ًْ ْهيييُد َم ََ يييقُن اف ُُ ـْ َؿيييْد َ 
ييييُِ

(0)
 

 
َْٖمٍر َرابِيييعٍ  (9 ْؿ بِييي ُُ َىيييافُِب ُٕ يييَذا  ـَ  َو

 

يييييييانِ  َُ يييييييْؿ بِيييييييَذا إِْم ُُ َْٔس َف  َواهللِ َفييييييي

 
اِرِض إِْذ بيِف  (11 ًَ ُّ ـِ افيي َوُ َق اجَلَقاُب َظ

 افيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْد 

 

َة  َّ ْٔ
يييييييتِؿ  َشيييييييِِ َْ يييييييانِ َدْظيييييييَقى  ـَ  إَْر

 
َحاِل َوَفييْق ُ َ ييا (11 ُّ َـّ َذا َظييْغُ افييي  َفُِيي

 

ييييييؾِّ فَِ ييييييانِ  ـُ ْٔييييييِف َرب   َِ ْؿ َظ ـُ  ِظييييييُد

 
يييق (12 َُ  َ َٓ يييا  َي ْثَبييياِت َح ِْ َِٖدفَّيييُة ا  َؾ

 

ييييييَقانِ  ـْ ييييييا اجِلَبيييييياُل َوَشيييييياَُِر إَ  ُم ََلَ

 
ُٔيييفُ  (13 ْغَ َوَوْح

ِّ اَفيييي ًَ ِْْزْ يييُؾ َربِّ اْف َْ 

 

ـِ وَ  َ ْ َ ييييييانِ َمييييييَع ؾِْىييييييَرِة افييييييرَّ  افُزْ

 
َْاَشييُة َ ييِذِه اْفييي (14 ـُ ييك ُ ًاِرُضييٓا  َّٕ  َأ

 

ييييييييَذَ انِ  اِت َواَْلَ َٓ ييييييييُب  أْذَ يييييييياِن بافن 

 
يييا (15 َٓ َت يييٌع َميييا َ ْ

ييياِجٌع َوَؾَراؿِ ًَ  َوَج

 

يييييييي نِ  ّْ يييييييياُب فِييييييييَقاِرٍد َط َ َّٓ افَّسَّ إِ
(2)

 

 

 

 

 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.0843-0836) “اٮمټمڇم٫مځمډم”ٲمٿمٻمقل ٲمـ  (0)

  (0884-0891.)اٮمټمڇم٫مځمډمٲمٿمٻمقل ٲمـ  (2)
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ُِ اثاْٝٗا: قٍٛ املبتدع١:  ََٚجَب َتِكِدٜ  ٌُ َِّك َٚاي  ٌُ ٌِِإَذا َتَعاَزَض اِيَعِك  :ِيَعِك

 ٮمإلٲمڇمم و٢مځمخ اْل١مَلم اٖمـ ٗمځمپمځمډم رِمف اَّلل ٭متڇمب ٭مٌٞم ٲمٺمځمد ٓم هذه اٜمًڃمٮمډم، ا١مپمف

، ِل يڄمٮمػ ٲمثٽمف ٫مځمَم ڂمٸمٽمؿ ٓم د٫مع ٢مٌڀمڇمت ٥مٽمؿ اٮمټمَلم ،“درء ٗمٸمڇمرض اٮمٸمٻمؾ واٮمٿمٻمؾ”

 ٫مرِمف اَّلل، ور٫مع درٙمتف ٓم ٥مٽمځم٧م، وُجٸمٿمڇم ٖمف ٓم ٙمٿمڇمت اٮمٿمٸمځمؿ.

 إَِذا أڂمف ٥مٽمځمف وٖمٿمقا٧م اٮمٸمٻمؾ واٮمٿمٻمؾ، و٬مد اد٥مك أهؾ اٮمټمَلم أڂمف يٻمع اٮمتٸمڇمرض ٖم

فُ  اٮْمٸَمٻْمِؾ، َٗمٻْمِديؿُ  َوَٙمڈَم  َواٮمٿمَّٻْمُؾ  اٮْمٸَمٻْمُؾ  َٗمٸَمڇمَرَض  ڂَمَّ
ـُ  َٓ  ِٕ َٓ  َٖمځْمٿمڀَُمََم  اجْلپَْمعُ  ُيپْمټِم  .إِْٖمٶَمڇمُِلََُم  َو

َٓ ٬مڇمٮمقا:  مُ  َو َنَّ  اٮمٿمَّٻْمُؾ، ُيٻَمدَّ ٲَمٿمڇَم ٫َمٽَمقْ  اٮمٿمَّٻْمِؾ، َأْصُؾ  اٮْمٸَمٻْمَؾ  ِٕ ٌَٶَمَؾ  اٮمٿمَّٻْمَؾ  ځْمفِ ٥َمٽمَ  ٬َمدَّ  ٮَم

ـْ  ٫َمځَمٽْمَزمُ  اٮمٿمَّٻْمِؾ، ُٖمٶْمََلنُ  ٫َمٽَمِزمَ  اٮمٿمَّٻْمِؾ، َأْصُؾ  َوُهقَ  اٮْمٸَمٻْمُؾ،  اٮْمٸَمٻْمؾِ  ُٖمٶْمََلنُ  اٮمٿمَّٻْمؾِ  َٗمٻْمِديؿِ  ٲِم

َ  َواٮمٿمَّٻْمِؾ، ؿُ  ٫َمَتٸَم٧مَّ ًْ اٖمِعُ  اٮْمٻِم  .اٮْمٸَمٻْمؾِ  َٗمٻْمِديؿُ  َوُهقَ  ،اٮمرَّ

ٌَ أَ وَ  يُّ ف اٮمرازٽمَ ٸمَ د َٙم ٬مَ  مُ ا اٮمټمََل ذَ هَ وَ   اَّللِ  تڈِم ـ ٭مُ ٲمِ  فِ ٖمِ  ًتدُل ٫مځمَم يُ  ڇمڇم ٭مٽمځمًّ قڂمً ڇمڂمُ ٬مَ  فُ ڇم٥مُ ٗم

ًَّ  ٽمځمڀمؿُ ٥مَ  فِ ڇمئِ ځمَ ڂمٌِ أَ  َلمِ ٭مَ وَ  ڇم٨َم ٗمٸمَ  ِٓ  وادُّ رَ  ِلذاوَ  ف،ٖمِ  ًتدليُ  ٓ ڇمٲمَ وَ  ،َلمُ اٮم  َمٖمِ  ١متدَٓل ا

 واڂمٌڃمَ أَ  اٮمتل ٲمقرِ إُ  ٲمـ ذٮمؽ ٪مٞمِ وَ  ٗمٸمڇم٨م، اَّللِ ٺمڇمِت ِص  ٓم واٜمر١مٽمقن ڂمٌځمڇمءُ إَ  فِ ٖمِ  ڇمءْت َٙم 

 اٮمًپمٸمځمډم إدٮمډم أن ذٮمؽ إ٨م ٖمٸمٵمڀمؿ يٵمؿُّ  ٬مدوَ  ڇم،ڀمَ ُو ڇمرِ ٸمَ يُ  ٻمَؾ اٮمٸمَ  نَّ أَ  ڄمٓءُ هَ  َـّ ٤مَ وَ  ڇم،ِِب 

 .اٮمځمٻم٧م ٗمٺمځمد ٓ

 ڇم٬مڇمڂمقڂمً  وٙمٸمٽمف ٚمڇمٲمد، أٖمق ٲمٿمڀمؿ ٣مڇمئٺمډم، إٮمځمف ١مٌٻمڀمؿ ووٸمقه اٮمذي اٮمٻمڇمڂمقن هذاو

 .اٮمًڇمئؾ ٥مٝم أ٢مټمٽمڊم ڂمٴمقص ٓم ٥مٿمڀمڇم ١مئؾ اٮمتل اٜمًڇمئؾ ٙمقاب ٓم

 قٮمف ٲمٿمڇم٬مٳمڇمت:وهذا اٮمټمَلم ٚم

: ؿقَلؿ: إ ًٓ  ٕف  َع افتًارض بغ افًَؾ وافَْؾ:ؾٖو
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٫مڀمذا ٭مَلم ٖمڇم٣مؾ، ٫مڇمٮمٸمٻمؾ اٮمٰميح، ٓ ُيڇمٮمػ اٮمٿمٻمؾ اٮمٴمحځمح إ٣مَل٬ًمڇم: ٫مڅمذا وٙمد 

ٲمڇم ٫مځمف ٗمٸمڇمرض ٲمًتځمٻمـ، ٫مذٮمؽ ڂمڇمٗمڌم إٲمڇم ٲمـ اٮمٸمٻمؾ اٮمذي ِل يٺمڀمؿ إدٮمډم ٫مڀمًَم صحځمًحڇم، 

 أو يټمقن اٮمٿمٻمؾ وٸمځمٺًمڇم.

 (:8/476) “الصْاعق” ُ اه يف كتابُقال اإلماو ابً القٔه زمح

٫مَم وٙمدوا ٖمحپمد اَّلل اٮمٸمٻمؾ اٮمٰميح  :و٬مد ٗمدٖمر أڂمٴمڇمر اَّلل ور١مقٮمف و١مٿمتف هذا

وٲمڇم وٙمدوا اٮمٸمٻمؾ  ،ٖمؾ هق ٛمڇمدٲمف وصڇمٚمٌف واٮمٳمڇمهد ٮمف ،يٺمڇمرق اٮمٿمٻمؾ اٮمٴمحځمح أصَل

وأ١مخٺمڀمڇم وأ٢مدهڇم ٲمٿمڇم٫مڇمة ٮمٰميح اٮمٸمٻمؾ  ،اٜمٸمڇمرض ٮمف إٓ ٲمـ أ٫مًد اٮمٸمٻمقل

 ،ن يٸمتٻمد هذاأَّلل وٮمټمتڇمٖمف و٬مڇمر و٥مٷمپمډم ٓم ٬مٽمٌف اٮمذي  ،٥مٝم اٜمًٽمؿ وَيڈم، وصحځمحف

٫مڅمن اَّلل ١مٌحڇمڂمف أ٬مڇمم  :٭مڇمن ڂمقرا ٥مٝم ڂمقر :٫مڅمذا ٤مڀمر ٮمف ٗمٺمٴمځمٽمف ،وإن ِل يٷمڀمر ٮمف ٗمٺمٴمځمٽمف

٫مَل يپمټمـ أن يټمقن ٫مځمڀمَم ٲمڇم يٷمڀمر ٲمٿمف ٛمَلف احلؼ  :احلجډم ٥مٝم اخلٽمؼ ٖمټمتڇمٖمف ور١مقٮمف

اٮمٿمڇمس ٓم اِلدى واٮمٸمٽمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾ اٮمر١مقلوٓ يپمټمـ أن َيځم ،وٓ ٲمڇم ُيڇمٮمػ اٮمٸمٻمؾ

 ه.اوهذا واوح وَّلل احلپمد ،وصٺمڇمٗمف وأ٫مٸمڇمٮمف ٥مٝم ٲمڇم يٿمڇم٬مض ٭مَلٲمف ٲمـ ٥مٻمٽمځمڇمِتؿ

 (:1/286) الصْاعق قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف كتابُ

ُر أَ إ َٓ ُيَتٴَمقَّ َتٽمُِػ ٫مځِمِف اٮْمٸُمٻَمََلُء  َٓ َُيْ ِذي  يِح اٮْمٸَمٻْمِؾ اٮمَّ ْن ُيٸَمڇمِرَوُف نَّ ٲَمڇم ٥ُمٽمَِؿ ٖمَِٰمِ

ٌَڇمِر َوَٙمَد ٲَمڇم َٛم 
ڇمِئِؾ اٮْمټمِ ًَ ـَ اٜمَْ َؾ َذٮمَِؽ ٫مځِمََم َٗمٿمڇَمَزَع اٮْمٸُمٻَمََلُء ٫مځِمِف ٲِم ـْ َٗمڃَمٲمَّ ٌَتَّډَم، َوٲَم ُع اٮْم ْ ٮمَػ ڇماٮم٩مَّ

ٌُقُت  ٌَڀَمڇمٍت ٫َمڇم١ِمَدًة ُيٸْمٽَمُؿ ٖمڇِمٮْمٸَمٻْمِؾ ُٖمٶْمََلُِنڇَم، َٖمْؾ ُيٸْمٽَمُؿ ٖمڇِمٮْمٸَمٻْمِؾ ُ٘م ََيډِم ٢ُم ِ  اٮمٿمُّٴُمقِص اٮمٰمَّ

اِت َواٜمٸََْمڇمِد،  ٌُقَّ ڇمِئِؾ اٮْمٻَمَدِر َواٮمٿمُّ ًَ ٺَمڇمِت َوٲَم ڇمِئِؾ اٮمتَّْقِٚمځمِد َواٮمٴمِّ ًَ ْؾ َذٮمَِؽ ِٓم ٲَم ڂَمٻِمځمٵِمڀَمڇم، ٫َمَتڃَمٲمَّ

ْ ُُيَڇمٮمٺِْمفُ  يُح اٮْمٸَمٻْمِؾ َِل  نْ ڇم أَ ف إٲمَّ ٺمُ ڇمٮمِ اٮمذي ُُيَ  ؾ اٮمًپمعُ ٖمَ ١مپمٌع ٬مط،  َْمِْد ٲَمڇم َيُدلُّ ٥َمٽَمځْمِف َسِ

ـُ ڂَمٸْمٽَمُؿ ٬َمٶْمٸًمڇم تُ ٥مڇم أو ٓ ٗمټمقن دٓٮمَ ققُو ڇم ٲمَ يثً دِ َٚم  قنَ ټمُ يَ  ف ّمڇمٮمٺمډم ٜمڇَِم َدلَّ ٥َمٽَمځْمِف اٮْمٸَمٻْمُؾ، َوڂَمْح
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وا  ِت اٮْمٸُمٻُمقِل َوإِْن َأْٛمَٟمُ َٓ وَن ٖمپُِمَحڇم َٓ ُُيِْٟمُ ١ُمَؾ  وَن اٮْمٸُمٻُمقِل، ٫َمََل ُُيِْٟمُ  ٖمپمحڇمراتَأنَّ اٮمرُّ

 ډمَ ٮمَّ دِ أَ  َؾ ٲمَّ ڃمَ ٗمَ  ـْ ٲمَ وَ  ،فپمٸمر٫متِ ٖمِ  وٓ يًتٻمُؾ  ٮمٸمٻمُؾ ٫مځمف ا ڇمرُ وإن أٛمٟموا ٖمَم َيَ ، ٖمََِم َُيِځمٽُمُف اٮْمٸَمٻْمُؾ 

اٮمٸمٻم٦م ٥مٽمؿ  ٷمرِ اٮمٿمَّ  ـَ وأ٥مٶمڇمهڇم ٚمٻمڀمڇم ٲمِ  واٜمٸمڇمدِ  واحلټمپمډمِ  واٮمٻمدرِ  ٺمڇمت وا٫ٕمٸمڇملِ اٮمٴمِّ  ڇمةَ ٺمَ ڂمُ 

 هاوَّلل احلپمد. ،ڀمڇمځمٵَم ٻمِ ڂمَ  و٘مٌقَت  ،هڇم٫مًڇمدَ  ٖمڇمٮمٸمٻمؾِ 

ًٔا: ؿقَلؿ: ) َٓ ثإ مُ  َو دَّ ََ ُؾ، ُ  َْ َنَّ  افَّْ
َؾ  ِٕ َْ ًَ َْؾِ  َأْصُؾ  اْف  ( إػ آخره:افَّْ

 ٪مٞم صحځمح.و ،هذا اٮمټمَلم ٲمٸمڇمرض

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  “دزء تعازض العقل ّاليقل” يف كتابُ َقاَل َش

(3/371:) 

وٙمڈم ٗمٻمديؿ  :يٸمڇمرض دٮمځمٽمڀمؿ ٖمٿمٷمٞم ٲمڇم ٬مڇمٮمقه، ٫مځمٻمڇمل: إذا ٗمٸمڇمرض اٮمٸمٻمؾ واٮمٿمٻمؾ

، ور٫مٸمڀمَم ر٫مع ٮمٽمٿمٻمځمٵم٧م، وٗمٻمديؿ ُجع ٖم٧م اٮمٿمٻمځمٵم٧م :اٮمٿمٻمؾ، ٕن اجلپمع ٖم٧م اٜمدٮمقٮم٧م

ووٙمقب ٬مٌقل ٲمڇم أٛمٟم ٖمف اٮمر١مقل  ،اٮمٸمٻمؾ ِمتٿمع، ٕن اٮمٸمٻمؾ ٬مد دل ٥م٦م صحډم اٮمًپمع

ٮمټمٿمڇم ٬مد أٖمٶمٽمٿمڇم دٓٮمډم اٮمٸمٻمؾ، وإذا أٖمٶمٽمٿمڇم دٓٮمډم اٮمٸمٻمؾ ِل يٴمٽمح  :، ٫مٽمق أٖمٶمٽمٿمڇم اٮمٿمٻمؾملسو هيلع هللا ىلص

، ٮمٽمٿمٻمؾ، ٕن ٲمڇم ٮمځمس ٖمدٮمځمؾ ٓ يٴمٽمح ٜمٸمڇمروډم رء ٲمـ ا٢ٕمځمڇمء ڇمأن يټمقن ٲمٸمڇمرًو 

 ڇم ٥مدم ٗمٻمديپمف، ٫مَل َيقز ٗمٻمديپمف.٫مټمڇمن ٗمٻمديؿ اٮمٸمٻمؾ ٲمقٙمًٌ 

وهذا ٖم٧م واوح، ٫مڅمن اٮمٸمٻمؾ هق اٮمذي دل ٥م٦م صدق اٮمًپمع وصحتف وأن ٛمٟمه 

 ٮمٌٶمَلن اٮمٿمٻمؾ ٮمزم أن ٓ يټمقن :ٲمٶمڇمٖمؼ ٜمخٟمه، ٫مڅمن ٙمڇمز أن ٗمټمقن هذه اٮمدٓٮمډم ٖمڇم٣مٽمډم

٫مٵمَل ٥مـ أن  :ٌع ٖمحڇملِل َيز أن يت ڇمصحځمحً  ځمًَل ، وإذا ِل يټمـ دٮمڇمصحځمحً  اٮمٸمٻمؾ دٮمځمًَل 

ٓم اٮمٸمٻمؾ ٖمڇمڂمتٺمڇمء ٮمقازٲمف وٲمدٮمقٮمف، وإذا  ڇميٻمدم، ٫مٴمڇمر ٗمٻمديؿ اٮمٸمٻمؾ ٥م٦م اٮمٿمٻمؾ ٬مدًٚم 

٭مڇمن ٗمٻمديپمف ٥م٦م اٮمٿمٻمؾ يًتٽمزم اٮمٻمدح ٫مځمف، واٮمٻمدح ٫مځمف يپمٿمع دٓٮمتف، واٮمٻمدح ٓم دٓٮمتف 
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ٮمٽمپمٸمڇمروډم، ٫مڇمٲمتٿمع ٗمٻمديپمف ٥م٦م  يٻمدح ٓم ٲمٸمڇمروتف، ٭مڇمن ٗمٻمديپمف ٥مٿمد اٜمٸمڇمروډم ٲمٌٶمًَل 

 هاٻمؾ، وهق اٜمٶمٽمقب.اٮمٿم

٘مؿ أيٵًمڇم إٚمڇمٮمډم اٮمٿمڇمس إ٨م ٗمٻمديؿ اٮمٸمٻمؾ: إٚمڇمٮمډم إ٨م أٲمر ٲمٵمٶمرب ٪مٞم ٘مڇمٖمڊم، 

 ٫مٸمٻمقل اٮمٿمڇمس ختتٽمػ، و٭مؾ يد٥مل أن ٲمڇم هق ٥مٽمځمف هق اٮمذي يقا٫مؼ اٮمٸمٻمؾ.

 (:314)ص “رلتصس الصْاعق”َكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

ـَ إ ِذي ـْ ٭َمََلمِ  نَّ َأْرَٖمڇمَب َهَذا اٮْمٻَمڇمڂُمقِن اٮمَّ َوَر١ُمقٮمِِف اَّلل  ٲَمٿمٸَُمقا ا١ْمتٺَِمڇمَدَة اٮْمځَمٻِم٧ِم ٲِم

ْوٶمَِراِب  ِٓ ِذي ُيٸَمڇمِرُض اٮمٿمَّٻْمَؾ َأ٢َمدَّ ا  .ٲُمٵْمٶَمِرٖم٧َِم ِٓم اٮْمٸَمٻْمِؾ اٮمَّ

ٌَڇمِب ٲمِ  ِت َأ٢َمدُّ اٮمٿمَّڇمِس اْوٶمَِراًٖمڇم ِٓم َهَذا اٮْم َٓ ِة ا٥ْمتٿِمڇَمِئڀِمْؿ ٖمڇِمٜمٸَْْمٻُمق ـْ ٫َمڇمٮْمٺَمََل١ِمٺَمډُم ٲَمَع ٢ِمدَّ

ِِتِْؿ ِٓم ٭ُمُتڈِم َأْهِؾ  َٓ ـْ َأَراَد ٲَمٸْمِر٫َمډَم َذٮمَِؽ ٫َمٽْمځَمٻِمْػ ٥َمَٝم ٲَمٻَمڇم ٣َمَقاِئِػ َأْهِؾ اٜمٽَِْمِؾ، َوٲَم

ى ٮمَِْل٢َْمٸَمِريِّ  ِت اٮْمټُمْٟمَ َٓ ِت، ٭َمڇمٜمَْٻَمڇم َٓ ، َو٪َمْٞمِ َذٮمَِؽ،  ،اٜمٻََْمڇم َيڇمڂَمڇمِت ٮمٽِمٿمُّقَٖمْختِلِّ  َواٮمدِّ
ِ
َراء ْٔ َوا

ڇم اٜمَُْتټَمٽمِّ  ـْ َأ٢َمدِّ اْوٶمَِراٍب.َوَأٲمَّ ٌَڇمِب ٲِم  پُمقَن ٫َمڇمْوٶمَِراُِبُْؿ ِٓم َهَذا اٮْم

ځمٸَمډِم َواخْلََقاِرِج َواٜمٸُْْمَتِزٮَمډمِ  ِؾ اْوٶمَِراَب ٫مَِرِق اٮمٳمِّ َو٣َمَقاِئِػ َأْهِؾ اٮْمټَمََلِم، َو٭ُمؾٌّ  ،٫َمَتڃَمٲمَّ

يَح اٮْمٸَمٻْمِؾ ٲَمٸَمُف، َوَأنَّ ُّمڇَمٮمٺَِمُف ٬َمدْ  ٥ِمل َأنَّ َسِ ـُ  ٲِمٿمڀُْمْؿ َيدَّ يِح اٮْمٸَمٻْمِؾ، َوڂَمْح ـْ َسِ َٛمَرَج ٥َم

ُْٛمَرى ْٕ ٌْٶمُِؾ ٥َمٻْمَؾ ٭ُمؾِّ ٫مَِر٬ِمڀِمْؿ ٖمٸَِمٻْمِؾ ا ُق َُجځِمٸَمڀُمْؿ، َوڂُم دِّ ـْ  ،ڂُمٴمَّ ُ٘مؿَّ ڂَمٻُمقُل ٮمٽِْمَجپِمځمِع: ٖمٸَِمٻْمِؾ ٲَم

، أو َٛمڇمٮَمٺَمفُ  ٫َمََم َوا٫َمٻَمُف ٬ُمٌَِؾ َوُأ٬ِمرَّ ٥َمٽَمځمِْف، َوٲَمڇم ،ملسو هيلع هللا ىلصَوَر١ُمقٮمِِف اَّلل  ٲِمٿمټُْمْؿ ُيقَزُن ٭َمََلمُ  َل َأْو  ُردَّ ُأوِّ

َض   ؟٫ُمقِّ

 ، َأ٥َمٻْمُؾ َأِر١ْمٶُمق َو٢ِمځمٸَمتِِف، َأْم ٥َمٻْمُؾ َأ٫َمََل٣ُمقَن َأْم ٫مځِمَثڇم٪ُمقْرَس، َأْم ُٖمٻْمَراَط، َأِم اٮْمٺَمڇمَراِِّبِّ

ـِ َصٺمْ  َة، َأْم َٙمڀْمِؿ ْٖم ـِ ٬ُمرَّ ڇم، َأْم َ٘مڇمٖمڊِِم ْٖم ـِ َز٭َمِريَّ ِد ْٖم ـِ ١ِمځمٿمڇَم، َأْم ُِمپَمَّ َقاَن، َأِم اٮمٿمَّٷمَّڇمِم، َأِو َأِم اْٖم

؟ . ١ْمټَمڇمِٓمِّ ، َأِم اْْلِ يِزِّ ، َأْم ٖم٩ِْمٍ اٜمِْرِّ ٌَّڇمِئلِّ ِف، َأِم اجْلُ  اٮْمٸَمَلَّ
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ځمَّڇمِت، َوَّمَّٵُمقا ُزْٖمَدَِتَڇم َواْٛمَتڇمُروا 
ُٖمقا اٮْمٸَمٻْمٽمِ ـَ َهذَّ ِذي ـَ اٮمَّ ِري َأْم ُٗمقُصقَن ٖمٸُِمٻُمقِل اٜمَُْتڃَمٛمِّ

ڀِمْؿ، َوَِلْ  ًِ ڂَْمٺُم َم؟ روقايِٕ ـْ َٗمٻَمدَّ  ٖمٸُِمٻُمقِل ١َمڇمِئِر ٲَم

ٗمِِف َٗمِزڂُمقَن ڂُمٴُمقَص  َٓ ، ٫َمٌڃَِميِّ ٲَمٸْمٻُمق اِزيُّ ـُ ٥ُمپَمَر اٮمرَّ ُد ْٖم ٫َمڀَمَذا َأ٫ْمٵَمٽُمڀُمْؿ ٥ِمٿمَْد٭ُمْؿ ُِمپَمَّ

ٌُڊُم ٥َمَٝم ٬َمقْ  ،اٮْمَقْٚمِل  َٓ َيْث  ٍل؟َوَأڂْمُتْؿ َٗمَرْوَن اْوٶمَِراَٖمُف ٫مځِمڀَمڇم ِٓم ٭ُمُتٌِِف َأ٢َمدَّ اْوٶمَِراٍب َو

ډِم؟ ٫َمټُمؾُّ  ڇمِديَّ َ َتِّ ِٓ ١ْمََم٥ِمځمٽمځِمَّډِم، َأْم ٥ُمٻُمقَل ا ٿمځِمَّډِم َواْْلِ
ٌَڇم٣مِ َأْم َٗمْرَوْقَن ٥ُمٻُمقَل اٮْمٻَمَراٲِمٶَمډِم َواٮْم

ـْ  يَح ٲَمٸَمُف، َوَأنَّ ُّمڇَمٮمٺِِمځمِف َٛمَرُٙمقا ٥َم ِ ٥ِمل َأنَّ اٮْمٸَمٻْمَؾ اٮمٰمَّ  َوَأْوٸَمڇمُف َأْوٸَمڇم٫مڀِِمْؿ َيدَّ
ِ
ء َٓ َهڄُم

 .ٻُمقلِ اٜمٸَْمْ  َصِحځمِح 

ڇمٲِمِع ٥َمٻْمًَل  ًَّ ٣َمڇمٮَمډُم ٮَمٸَمَرْوٿمڇَمَهڇم ٥َمَٝم اٮم َٓ اْْلِ ، ٥َمٻْمًَل  َوَهِذِه ٥ُمٻُمقُِلُْؿ ُٗمٿمڇَمِدي ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ، َوٮَمْق

ڈَم. َة َواجْلڀَْمَؾ اٜمَُْر٭مَّ ؽَّ َواحْلَْٞمَ ْيڈَم َواٮمٳمَّ ََم ُٗمٺِمځمُد اٮمرَّ  َوَهِذِه اٮْمٸُمٻُمقُل إڂِمَّ

ِذِه اٮْمٸُمٻُمقِل ٫َمڅمَِذا َٗمٸَمڇمَرَض اٮمٿمَّٻْمُؾ َوَهِذِه  ِحځمِح، َوُرٲِمَل ِِبَ اٮْمٸُمٻُمقُل ُأِٛمَذ ٖمڇِمٮمٿمَّٻْمِؾ اٮمٴمَّ

٬َْمَداِم، َوُٚمٶمِّڊْم َٚمځْمڋُم َٚمٶمَّڀَمڇم اَّللَُّ وَ  ْٕ ڊَم ا  هاڇم.َأْصَحڇمَِبَ ٚمطَّ ََتْ

 (:331)ص “رلتصس الصْاعق”َكَنا َفٕ  ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

يإ ََّؿ اٮمدِّ َتُف إ٨َِم ٥َمٻْمٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلصـَ ٖمٿِمٌَځِمِِّف نَّ اَّللََّ َٗمٸَمڇم٨َم ٬َمْد َِت َٓ ُأٲمَّ ْ َُيِْقْٙمُف ُهَق َو ٽَمُف ٖمِِف، َوَِل َو٭َمپمَّ

َٓ ٭َمٳْمٍػ. ٬َمڇمَل اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم:  َٓ ٲَمٿمڇَمٍم َو َٓ َرْأٍي َو َٓ ڂَمٻْمٍؾ ١ِمَقاُه َو اٮْمځَمْقَم َأ٭ْمپَمٽْمڊُم ٮَمټُمْؿ ﴿َو

١ْمََلَم ِديٿمڇًمځمڊُم ِديٿمټَُمْؿ َوَأِْتپَْمڊُم ٥َمٽَمځْمټُمْؿ ڂمٸِْمپَمتِل َوَرِو  ـْ  [3]اٜمڇمئدة:  ﴾ٮَمټُمُؿ اْْلِ َوَأڂْمټَمَر ٥َمَٝم ٲَم

 ْ ڇم َأڂْمَزٮْمٿمڇَم ٥َمٽَمځْمَؽ اٮْمټِمَتڇمَب ُيْتَٝم ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ إِنَّ ِٓم َذٮمَِؽ ﴿َيټْمَتِػ ٖمڇِمٮْمَقْٚمِل ٫َمٻَمڇمَل:  َِل َأَوَِلْ َيټْمٺِمڀِمْؿ َأڂمَّ

َر َهَذا َٙمَقاًٖمڇم ٮمٶَِمٽَمٌڀِِمْؿ آَيډًم َٗمُدلُّ ٥َمَٝم َذ٭مَ  [50]اٮمٸمٿمټمٌقت:  ﴾َوِذ٭ْمَرى ٮمٻَِمْقٍم ُيڄْمٲِمٿمُقنَ  ٮَمَرِْمَډمً 

ـْ  ٌَڇمِر ٥َمٿمُْف َو٥َم ْٛم ـَ اْْلِ ٿمَُف ٲِم ـْ ٭ُمؾِّ آَيډٍم، ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن ٲَمڇم َٗمٵَمپمَّ ُف َيټْمٺِمځمڀِمْؿ ٲِم ِصْد٬ِمِف، ٫َمڃَمْٛمَٟمَ َأڂمَّ

ِٛمِر ُيٿمڇَم٬ِمُض اٮْمٸَمٻْمَؾ  ْٔ ـْ َدٮمځِمًَل  :ِصٺَمڇمٗمِِف َوَأ٫ْمٸَمڇمٮمِِف َواٮْمځَمْقِم ا ْ َيټُم ـْ َأْن ٫َمٵْم  : ٥َمَٝم ِصْد٬ِمفِ َِل ًَل ٥َم

 .َيټُمقَن ٭َمڇم٫مځًِمڇم
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ـَ َوَأ٭ْمپَمٽَمُف ٖمٿِمٌَځِمِِّف  ي ََّؿ اٮمدِّ ٌَْحڇمڂَمُف َِت َتُف  ملسو هيلع هللا ىلصَواٜمٻَْْمٴُمقُد َأنَّ اَّللََّ ١ُم َوٲَمڇم َٖمٸَمَثُف ٖمِِف ٫َمٽَمْؿ َُيِْقْج ُأٲمَّ

ـْ ٭َمڇم٫مځًِمڇم ٮمَِْلُٲمَّ  :ِؿ ٲِمٿمْفُ َو٭َمڇمَن َأْو٨َم ٖمڇِمٮمتَّٻْمِدي ،إ٨َِم ١ِمَقاُه، ٫َمٽَمْق ٥َمڇمَرَوُف اٮْمٸَمٻْمُؾ  ڇم ِٓم َِلْ َيټُم َٓ َٗمڇمٲمًّ ډِم َو

فِ  ًِ  .ڂَمٺْم

َٓ ََيُِدوا ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  پُمقَك ٫مځِمََم ٢َمَجَر َٖمځْمٿمڀَُمْؿ ُ٘مؿَّ  َٓ ُيڄْمٲِمٿمُقَن َٚمتَّك َُيَټمِّ َؽ  ٫َمََل َوَرٖمِّ

ٽمِځمًَم  ًْ ٽمِّپُمقا َٗم ًَ ڀِمْؿ َٚمَرًٙمڇم ِِمَّڇم ٬َمٵَمځْمڊَم َوُي ًِ  .[ 65ٮمٿمًڇمء: ]ا ﴾ِٓم َأڂْمٺُم

َع  ًِ
َؿ َر١ُمقٮَمُف ِٓم َُجځِمِع ٲَمڇم ٢َمَجَر َٖمځْمٿمٿَمڇَم َوَٗمتَّ ـُ َٚمتَّك ڂُمَحټمِّ َٓ ڂُمڄْمٲِم ڇم  ٌَْحڇمڂَمُف َأڂمَّ َؿ ١ُم ًَ ٫َمڃَم٬ْم

ٽمِځمًَم  ًْ ٽمَِّؿ حِلټُْمپِمِف َٗم ًَ ٌْٻَمك ٫مځِمڀَمڇم َٚمَرٌج، َوڂُم َٓ  :ُصُدوُرڂَمڇم حِلټُْمپِمِف، ٫َمََل َي ٫َمََل ڂُمٸَمڇمِرُوُف ٖمٸَِمٻْمٍؾ َو

ٲُمقَن اٮْمٸَمٻْمَؾ َرْأٍي،  ـَ ُيٻَمدِّ ِذي  اٮمَّ
ِ
ء َٓ ـْ َهڄُم يََمِن ٥َم ِف ٥َمَٝم ڂَمٺْمِل اْْلِ ًِ ٌَْحڇمڂَمُف ٖمٿِمٺَْم َؿ اَّللَُّ ١ُم ًَ ٫َمٻَمْد َأ٬ْم

ُْؿ ٪َمْٞمُ ٲُمڄْمٲِمٿم٧َِم ٖمپَِمٸْمٿمڇَمُه َوإِْن  ڀِمْؿ ٖمِڃَمِنَّ ًِ ١ُمقُل، َو٬َمْد ٢َمڀِمُدوا ُهْؿ ٥َمَٝم َأڂْمٺُم ٥َمَٝم ٲَمڇم َٙمڇمَء ٖمِِف اٮمرَّ

 ٷمِِف.آٲَمٿمُقا ٖمٽَِمٺمْ 

ـْ ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:   ٫َمُحټْمپُمُف إ٨َِم اَّللََِّوٲَمڇم اْٛمَتٽَمٺْمُتْؿ ٫مځِمِف ٲِم
ٍ
ء َوَهَذا ڂَمصٌّ [ 01]اٮمٳمقرى:  ﴾َرْ

يٌح ِٓم َأنَّ ُٚمټْمَؿ َُجځِمِع ٲَمڇم َٗمٿمڇَمَز٥ْمٿمڇَم ٫مځِمِف ٲَمْرُدوٌد إ٨َِم  َوْٚمَدُه، ٫َمڀُمَق احْلڇَم٭مُِؿ ٫مځِمِف ٥َمَٝم اَّلل  َسِ

ڇمِن َر١ُمقٮمِِف، ٫َمٽمَ  ًَ
َم ُٚمټْمُؿ اٮْمٸَمٻْمِؾ ٥َمَٝم ُٚمټْمپِمفِ ٮمِ ـْ ُهَق احْلڇَم٭مَِؿ  :ْق ٬ُمدِّ ْ َيټُم ٖمټِمَِتڇمٖمِِف، َو٬َمڇمَل َِل

ُرونَ ﴿َٗمٸَمڇم٨َم:  ـْ ُدوڂمِِف َأْوٮمځَِمڇمَء ٬َمٽمِځمًَل ٲَمڇم َٗمَذ٭مَّ َٓ َٗمتٌَّٸُِمقا ٲِم ټُمْؿ َو ـْ َرٖمِّ ٌٸُِمقا ٲَمڇم ُأڂْمِزَل إٮَِمځْمټُمْؿ ٲِم  ﴾اٗمَّ

ٌَڇم [3]ا٥ٕمراف:  ِل َوْٚمَدهُ ٫َمڃَمٲَمَر ٖمڇِمٗمِّ َوَِنَك ٥َمَمَّ َٛمڇمٮَمٺَمُف، َوَأْٛمَٟمَ َأنَّ ٭مَِتڇمَٖمُف َٖمځمِّٿمډٌَم  ،ِع اٮْمَقْٚمِل اٜمُْٿمَزَّ

ډًم َوَٖمځَمڇمڂًمڇم، ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن ِٓم اٮْمٸَمٻْمِؾ ٲَمڇم  ًَل َوُٖمْرَهڇمڂًمڇم َوُٚمجَّ َوَهًدى َو٢ِمٺَمڇمٌء َوَرِْمَډٌم َوڂُمقٌر ٲُمٺَمٴمَّ

ـْ َذٮمَِؽ، َٖمْؾ ٭َمڇمڂَمڊْم َهِذِه  :ْرآنِ ُيٸَمڇمِرُوُف َوََيڈُِم َٗمٻْمِديپُمُف ٥َمَٝم اٮْمٻمُ  ٌء ٲِم ـْ ٫مځِمِف َرْ ْ َيټُم َِل

ٺَمڇمُت ٮمٽِْمٸَمٻْمِؾ ُدوڂَمُف.  هااٮمٴمِّ

 (:381ص) “رلتصس الصْاعق”َكَنا َفٕ  ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه
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ـْ َٛمٽْمٻِمِف َأڂْمٌځَِمڇمءَ   اٮْمٹَمځْمڈِم ٖمِ  ،َو٬َمِد اْصٶَمٺَمك اَّللَُّ ٲِم
ِ
ٌَڇمء ـْ َأڂْم ٌَڃَمُهْؿ ٲِم ََم َيٳَمڇمُء، َوَأ٣ْمٽَمٸَمڀُمْؿ ٲِمٿمڀَْمڇم َأڂْم

ْ ُيٶْمٽمِْع ٥َمٽَمځْمِف ٪َمْٞمَ  ٲَمڇم ٭َمڇمَن اَّللَُّ ٮمځَِمَذَر اٜمُْڄْمٲِمٿم٧َِم ٥َمَٝم ٲَمڇم َأڂْمُتْؿ ﴿ُهْؿ، ٭َمََم ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: ٥َمَٝم ٲَمڇم َِل

ځمِّڈِم َوٲَمڇم ٭َمڇمَن اَّللَُّ ٮمځُِمٶْمٽمِٸَمټُمْؿ ٥َمَٝم  ـَ اٮمٶمَّ تَ  ٥َمٽَمځْمِف َٚمتَّك َيپِمځمَز اخْلٌَځِمڋَم ٲِم َـّ اَّللََّ ََيْ
ٌِل اٮْمٹَمځْمڈِم َوٮَمټمِ

ـْ َيٳَمڇمءُ  ـْ ُر١ُمٽمِِف ٲَم ُ اٮْمٹَمځْمڈِم ٫َمََل ُيٷْمڀِمُر ٥َمَٝم ٪َمځْمٌِِف ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  ،[079]آل ٥مپمران:  ﴾ٲِم ٥َمڇمِِل

ـْ َٖم٧ْمِ يَ  -َأَٚمًدا  ٽُمُؽ ٲِم ًْ ُف َي ـْ َر١ُمقٍل ٫َمڅمڂِمَّ ـِ اْرَٗمچَم ٲِم َّٓ ٲَم ـْ َٛمٽْمٺِمِف َرَصدً إِ ـ: ]اجل ﴾اَدْيِف َوٲِم

ـَ اٮمٿمَّڇمِس إِنَّ اَّللََّ ١َمپِمځمٌع ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  [27 - 26 ـَ اٜمَََْلِئټَمډِم ُر١ُمًَل َوٲِم اَّللَُّ َيٴْمٶَمٺِمل ٲِم

ْ ُيٶْمٽمِْع  [75]احلڌم:  ﴾َٖمٴِمٞمٌ   اٮْمٹَمځْمڈِم ٥َمَٝم ٲَمڇم َِل
ِ
ٌَڇمء ـْ َأڂْم ـْ ُيٶْمٽمٸُِمُف ٲِم ٌَْحڇمڂُمُف َيٴْمٶَمٺِمل ٲَم ٫َمڀُمَق ١ُم

ُه،  ـْ ِٙمڀَمډمِ ٥َمٽَمځْمِف ٪َمْٞمَ ُف ُّمَْٟمٌ ٲِم ڂَمَّ
ِٕ ْٛمٌڇَمُر،  ، َوُهَق اْْلِ

ِ
ٌَڇمء ڂْم ـَ اْْلِ َل )ڂَمٌځِمًّڇم( ٲِم اَّلل  َو٭َمَذٮمَِؽ ١ُمپمِّ

ڂَْمٌځَِمڇمءُ  ْٕ ٌَّڃٌم، َوٲُمٿمٌٌِْئ، َوٮَمځْمَس ٭ُمؾُّ ٲَمڇم َأْٛمَٟمَ ٖمِِف ا ـُ ٲَمٸْمِر٫َمُتُف ٖمُِدوِن  ،َوُّمِْٟمٌ ٥َمٿمُْف ٫َمڀُمَق ٲُمٿمَ
ُيپْمټمِ

َٓ أَ  ِهْؿ َٖمْؾ َو ١ُمؾِ َٛمَٟمِ ٌَڇمَع اٮمرُّ ٲَُمِؿ ٥ِمٽْمًَم َأْٗم ْٕ ُهْؿ  ،٭ْمَثُرُه، َوِِلََذا ٭َمڇمَن َأ٭ْمپَمُؾ ا َوإِْن ٭َمڇمَن ٪َمْٞمُ

ٌِْض  َأْٚمَذَق ٲِمٿمڀُْمْؿ ِٓم ٥ِمٽْمِؿ اٮمٿمُُّجقِم َواِْلٿَمَْد١َمډِم، َو٥ِمٽْمِؿ اٮْمټَمؿِّ اٜمُْتَّٴِمِؾ َواٜمُْٿمٺَْمٴِمِؾ، َو٥ِمٽْمِؿ اٮمٿمَّ

َْٖمَقاِل وَ  ْٕ تِل ٜمََّڇم َٙمڇمَءِْتُْؿ ُر١ُمٽُمڀُمْؿ َواٮْمٻَمڇمُروَرِة َوا ـَ اٮْمٸُمٽُمقِم اٮمَّ ٲَمٸْمِر٫َمډِم ٬ِمَقاٲِمڀَمڇم، َوڂَمْحِقَهڇم ٲِم

١ُمِؾ، َوِهَل ٭َمََم ٬َمڇمَل  ـَ اٮْمٸِمٽْمِؿ ِِبَڇم َوآَ٘مُروَهڇم ٥َمَٝم ٥ُمٽُمقِم اٮمرُّ ٌَځمِّٿمڇَمِت ٫َمِرُٚمقا ٖمََِم ٥ِمٿمَْدُهْؿ ٲِم ٖمڇِمٮْم

ِـّ إِْ٘مؿٌ ، ٤ُمٿمُقٌن ٭َمڇمِذَٖمډمٌ )ٮْمَقا٬ِمُػ ٥َمَٝم ِِنڇَمَيتڀَِمڇم: ا ، َوِهَل ٥ُمٽُمقٌم ٪َمْٞمُ ڂَمڇم٫مٸَِمډٍم، (َوإِنَّ َٖمٸْمَض اٮمٷمَّ

 ٭َمٿمٺَْمعِ 
ِ
ڂَْمٌځَِمڇمء ْٕ ٌَډِم إ٨َِم ٥ُمٽُمقِم ا ًْ َٓ َيٿمٺَْمُع، َوإِْن ڂَمٺَمٸَمڊْم ٫َمٿمٺَْمٸُمڀَمڇم ٖمڇِمٮمٿمِّ ـْ ٥ِمٽْمٍؿ  اٮْمٸَمځْمِش  ٫َمٿمٸَُمقُذ ٖمڇِمَّللَِّ ٲِم

ِٛمَرِة َوَدَواٲمِ  ْٔ ٌَډِم إ٨َِم ا ًْ  ڀَمڇم.اٮْمٸَمڇمِٙمِؾ ٖمڇِمٮمٿمِّ

ـِ  ١ُمُؾ ٥َم ْت ٖمِِف اٮمرُّ َّٓ ٲَمڇم َأْٛمَٟمَ ا، اَّلل  ٫َمٽَمځْمَس اٮْمٸِمٽْمُؿ ِٓم احْلٻَِمځمٻَمډِم إِ ًٌڇم َوَٛمَٟمً ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ ٣َمٽَم

ُف اَّللَُّ ٖمڇِم١ْمِؿ  ُح ٮمٽِْمٸُمٻُمقِل اٮمَِّذي َٛمٴمَّ ِؾ ٮمٽِْمٺِمٶَمِر اٜمُْٴَمحِّ ل ٮمٽِمٿمُّٺُمقِس اٜمټَُْمپمِّ ٫َمڀُمَق اٮْمٸِمٽْمُؿ اٜمَُْز٭مِّ

ـَ احْلَؼِّ ٢َمځْمًئڇم َوَٛمْرًص اٮْمٸِمٽْمِؿ، وَ  َٓ ُيٹْمٿمِل ٲِم ك ٲَمڇم ٥َمڇمَرَوُف ٤َمٿمًّڇم  ڇم َو٭َمِذًٖمڇم، ٫َمٻَمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: ١َمپمَّ

ـْ ٖمَ ﴿ َؽ ٫مځِمِف ٲِم ـْ َٚمڇمٙمَّ ـَ اٮْمٸِمٽْمؿِ ٫َمپَم ُْؿ  [60]آل ٥مپمران:  ﴾ٸْمِد ٲَمڇم َٙمڇمَءَك ٲِم َْهٽمِِف َأِنَّ ِٕ َو٢َمڀِمَد 
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ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم  يََمَن ٮَمٻَمْد ٮَمٌِْثُتْؿ ِٓم ﴿: ُأوٮُمق اٮْمٸِمٽْمِؿ ٫َمٻَمڇمَل ١ُم ـَ ُأوُٗمقا اٮْمٸِمٽْمَؿ َواْْلِ ِذي َو٬َمڇمَل اٮمَّ

ٌَٸْمڋِم إ٨َِم َيْقِم اٮمْ اَّلل  ٭مَِتڇمِب  َٓ ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  [56]اٮمروم:  ﴾ٌَٸْمڋِم ٫َمڀَمَذا َيْقُم اٮْم ُف  ٢َمڀِمَد اَّللَُّ َأڂمَّ

َّٓ ُهَق َواٜمَََْلِئټَمډُم َوُأوٮُمق اٮْمٸِمٽْمِؿ ٬َمڇمِئًَم  َٓ إٮَِمَف إِ إٮَِمَف إِ ِط  ًْ ]آل ٥مپمران:  ﴾َّٓ ُهَق اٮْمٸَمِزيُز احْلټَمِځمؿُ  ٖمڇِمٮْمٻِم

َواٜمَُْراُد ِِبِْؿ ُأوٮُمق اٮْمٸِمٽْمِؿ ٖمََِم َأڂْمَزٮَمُف ٥َمَٝم ُر١ُمٽمِِف ٮَمځْمَس اٜمَُْراُد ِِبِْؿ ُأوِٕم اٮْمٸِمٽْمِؿ ٖمڇِمٜمَْٿمٶْمِِؼ  [08

ٺَمډِم وَ  ًَ َٓ ﴿٫ُمُرو٥ِمڀَمڇم، َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: َواٮْمٺَمٽْم ٌِْؾ َأْن ُيٻْمچَم إٮَِمځْمَؽ َوْٚمځمُ َو ـْ ٬َم ُف َٗمٸْمَجْؾ ٖمڇِمٮْمٻُمْرآِن ٲِم

َٓ ٥ِمٽْمُؿ  [004]٣مف:  ﴾َو٬ُمْؾ َربِّ ِزْدِِّن ٥ِمٽْمًَم  ِذي َأٲَمَرُه ٖمڇِم١ْمتَِزاَدٗمِِف ُهَق ٥ِمٽْمُؿ اٮْمَقْٚمِل  ٫َمڇمٮْمٸِمٽْمُؿ اٮمَّ

ٺَمډِم، َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: اٮْمټَمََلِم َواٮمْ  ًَ ـِ اَّللَُّ َيٳْمڀَمُد ٖمِ ﴿ٺَمٽْم ]اٮمٿمًڇمء:  ﴾إٮَِمځْمَؽ َأڂْمَزٮَمُف ٖمٸِِمٽْمپِمفِ  ََم َأڂْمَزَل ٮَمټمِ

ٌَډِم، ٲِمْثَؾ ٬َمْقٮمِِف: ،َأْي َأڂْمَزٮَمفُ  [066 ٌَڇمُء ٮمٽِْمپُمٴَمڇمَٚم ، ٫َمڇمٮْم ٩ٌََمُ َٓ َيٸْمٽَمپُمُف اٮْم ِذي  ٫َمڅمِْن ﴿ َو٫مځِمِف ٥ِمٽْمپُمُف اٮمَّ

ََم ُأڂْمِزَل ٖمٸِِمٽْمِؿ اَّللَِّ ٌُقا ٮَمټُمْؿ ٫َمڇم٥ْمٽَمپُمقا َأڂمَّ َتِجځم ًْ ْ َي اَّلل،  َو٫مځِمِف ٥ِمٽْمؿُ  ،َأْي ُأڂْمِزَل [ 04هقد: ] ﴾َِل

ـْ َٙمڇمَء ٖمِِف. ِة ٲَم ٌُقَّ اِه٧ِم ٥َمَٝم ِصْدِق ڂُم ـْ َأ٥ْمٷَمِؿ اٮْمَٟمَ  َوَذٮمَِؽ ٲِم

ڇم ـْ ٬َمڇمَل: إِنَّ اٜمٸَْْمٿمَك: َأڂْمَزٮَمُف َوُهَق َيٸْمٽَمپُمُف، َوَهَذا َوإِْن ٭َمڇمَن َٚمٻمًّ ْ َيٴْمٿمَْع ٢َمځْمًئڇم ٲَم ٫َمڅمِنَّ  :َوَِل

٥ْمَقِة، ٫َمڅمِنَّ اَّللََّ َيٸْمٽَمُؿ اَّللََّ َيٸْمٽمَ  ډِم اٮمدَّ ، ٫َمٽَمځْمَس ِٓم َذٮمَِؽ َدٮمځِمٌؾ َوُٖمْرَهڇمٌن ٥َمَٝم ِصحَّ
ٍ
ء ُؿ ٭ُمؾَّ َرْ

هُ  َٓ َيٸْمٽَمپُمُف ٪َمْٞمُ ِذي  ٿمڇًم ٮمٸِِمٽْمپِمِف اٮمَّ ٌَڇم٣مَِؾ، ٖمِِخََلِف ٲَمڇم إَِذا ٭َمڇمَن اٜمٸَْْمٿمَك َأڂْمَزٮَمُف ٲُمَتٵَمپمِّ َّٓ احْلَؼَّ َواٮْم  إِ

ـْ َأ٣ْمٽَمٸمَ  ـْ َأ٥ْمٷَمِؿ َأ٥ْمََل  :َوَأ٥ْمٽَمپَمُف ٖمِفِ اَّلل،  فُ ٲَم ١َمڇمٮَمډمِ ٫َمڅمِنَّ َهَذا ٲِم ِة َواٮمرِّ ٌُقَّ  .ِم اٮمٿمُّ

ځمَّډٌم: 
ڇم: ٬َمَقا٣مُِع ٥َمٻْمٽمِ ځمڀَمڇم َأْرَٖمڇمُِبَ پمِّ ًَ تِل ُي ٌَِف اٮْمٺَمڇم١ِمَدِة اٮمَّ ـَ اٮمٳمُّ إِْن ﴿َو٬َمڇمَل ٫مځِمََم ٥َمڇمَرَوُف ٲِم

َـّ  َـّ َوإِنَّ اٮمٷمَّ َّٓ اٮمٷمَّ ـَ احْلَؼِّ ٢َمځْمًئڇمَٓ  َيتٌَّٸُِمقَن إِ إِْن ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  [28]اٮمٿمجؿ:  ﴾ ُيٹْمٿمِل ٲِم

َـّ  َّٓ اٮمٷمَّ َّٓ َُيُْرُصقنَ  َيتٌَّٸُِمقَن إِ ـْ أَ  [006]إڂمٸمڇمم:  ﴾َوإِْن ُهْؿ إِ ڂْمټَمَر اٜمٸََْمڇمَد ٖمٸَِمٻْمٽمِِف: َو٬َمڇمَل ٜمَِ

ڂْمځَمڇم ڂَمپُمقُت َوڂمَ ﴿ َّٓ َٚمځَمڇمُٗمٿمڇَم اٮمدُّ ـْ َو٬َمڇمٮُمقا ٲَمڇم ِهَل إِ ْهُر َوٲَمڇم َِلُْؿ ٖمَِذٮمَِؽ ٲِم َّٓ اٮمدَّ ْحځَمڇم َوٲَمڇم هُيْٽمټُِمٿمڇَم إِ

َّٓ َيٷُمٿمُّقنَ ٥ِمٽمْ  ٌََتُف ١ُمٌَْحڇمڂَمُف ٮمٽِْمپُمٸَمڇمِرِو٧َم ڂُمٴُمقَص  [24]اجلڇم٘مځمډم:  ﴾ٍؿ إِْن ُهْؿ إِ ِذي َأْ٘م ُـّ اٮمَّ َواٮمٷمَّ
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اِٙمَح، َٖمْؾ هُ  ٥ْمتٻَِمڇمُد اٮمرَّ ِٓ ْؿ ٮَمځْمَس ُهَق ا ٬ُمتَِؾ ﴿٭َمِذُب احْلَِديڋِم، َو٬َمڇمَل:  قَ اٮْمَقْٚمِل ٖمٸُِمٻُمقِِلِ

اُصقَن  ـَ ُهْؿ ِٓم ٪َمپْمَرٍة ١َمڇمُهقنَ  -اخْلَرَّ ِذي  . [00 - 01]اٮمذاريڇمت:  ﴾اٮمَّ

ؿْ   ٖمٸُِمٻُمقِِلِ
ِ
ڂَْمٌځَِمڇمء ْٕ  اٜمٸَُْمڇمِرِو٧َم ٮمٿِمٴُُمقِص ا

ِ
ء َٓ ٽْمڊَم ٲَمڇم ٥ِمٿمَْد َهڄُم ُف  :َوَأڂْمڊَم إَِذا َٗمڃَمٲمَّ َرَأْيڊَم ٭ُمٽمَّ

اُصقَن، َوَأنَّ اٮْمٸِمٽْمَؿ ِٓم احْلٻَِمځمٻَمډِم ٲَمڇم ڂَمَزَل ٖمِِف اٮْمَقْٚمُل ٥َمَٝم َٛمْرًصڇم، َو٥َمٽمِپْمڊَم  ُْؿ ُهُؿ اخْلَرَّ َأِنَّ

 َواٜمُْْر١َمٽم٧ِمَ 
ِ
ڂَْمٌځَِمڇمء ْٕ ٌَڇم٥َمڀُمْؿ  ،ا َتُف، َوَهَدى ٖمِِف َأڂْمٌځَِمڇمَءُه َوُر١ُمٽَمُف َوَأْٗم ِذي َأ٬َمڇمَم اَّللَُّ ٖمِِف ُٚمجَّ َوُهَق اٮمَّ

ځمټُمْؿ ﴿ڇمَل: ْؿ ٫َمٻمَ َوَأْ٘مٿمَك ٥َمٽَمځْمڀمِ  ًٓ ٲِمٿمټُْمْؿ َيْتٽُمق ٥َمٽَمځْمټُمْؿ آَيڇمٗمٿِمڇَم َوُيَز٭مِّ ٭َمََم َأْر١َمٽْمٿمڇَم ٫مځِمټُمْؿ َر١ُمق

پُمټُمؿْ  ټْمپَمډَم َوُيٸَمٽمِّ پُمټُمُؿ اٮْمټمَِتڇمَب َواحْلِ َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: [ 050]اٮمٌٻمرة:  ﴾ٲَمڇم َِلْ َٗمټُمقڂُمقا َٗمٸْمٽَمپُمقنَ  َوُيٸَمٽمِّ

ـْ َٗمٸْمٽَمُؿ َو٭َمڇمَن ٫مَ َوَأڂْمَزَل اَّللَُّ ٥َمٽَمځْمَؽ اٮْمټمَِتڇمَب ﴿ ټْمپَمډَم َو٥َمٽمَّپَمَؽ ٲَمڇم َِلْ َٗمټُم ٥َمٽَمځْمَؽ اَّلل  ٵْمُؾ َواحْلِ

ـْ ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: [ 003]اٮمٿمًڇمء:  ﴾٥َمٷمِځمًَم  ًٓ ٲِم َـّ اَّللَُّ ٥َمَٝم اٜمُْڄْمٲِمٿم٧َِم إِْذ َٖمٸَمڋَم ٫مځِمڀِمْؿ َر١ُمق ٮَمٻَمْد ٲَم

ځمڀِمْؿ وَ  ڀِمْؿ َيْتٽُمق ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ آَيڇمٗمِِف َوُيَز٭مِّ ًِ ټْمپَمډمَ ُيٸَمٽمِّ َأڂْمٺُم ٫َمڀَمِذِه  [064]آل ٥مپمران:  ﴾پُمڀُمُؿ اٮْمټمَِتڇمَب َواحْلِ

ـْ ٥َمَرَف َز٥ْمَؿ َأنَّ َذٮمَِؽ ُّمڇَمٮمٌِػ  يِح اٮْمٸَمٻْمِؾ، َوَأنَّ اٮْمٸُمٻُمقَل  اٮمٿمِّٸْمپَمډُم َواٮمتَّْز٭مِځَمډُم إڂِمَََّم ِهَل ٜمَِ ٮمَِٰمِ

َتٸَمڇمُن. ًْ ٲَمډٌم ٥َمٽَمځْمِف، َواَّللَُّ اٜمُْ  هاٲُمٻَمدَّ

 :ْؿٛص ايؿفات إمنا ٖٞ َٔ باب اجملاش إٕبتدع١: : قٍٛ املثايجٗا

َّى” قال اإلماو ابً تٔنٔة زمحُ اه يف  (:4/141)“ َمِجُنْع اِلَفَتا

ڂمٴمځمحتف ٮمٳمخص و٬مع ٓم َتريػ اٮمٴمٺمڇمت ٖمحجډم اٜمجڇمز، ٫مٻمڇمل  وهق َيټمل ٥مـ

 رِمف اَّلل:

ِْت فُ  اَّللَُّ َوَصَػ  إَذا :َففُ  ُؿ ًَ  اٜمُْڄْمٲِمٿمُقنَ  ِِبَڇم َوَصٺَمفُ  َأوْ  ،َر١ُمقٮُمفُ  ِِبَڇم َوَصٺَمفُ  َأوْ  ،ٖمٴِِمٺَمډمِ  ڂَمٺْم

ـَ  - ِذي ٺَمَؼ  اٮمَّ ٽمپُِمقنَ  اٗمَّ ًْ ٫ُمڀَمڇم - َوِدَراَيتڀِِمؿْ  ِهَداَيتڀِِمؿْ  ٥َمَٝم  اٜمُْ ـْ  ٫َمَٰمْ ِئِؼ  ٤َمڇمِهِرَهڇم ٥َم  اٮمَلَّ

ٌَْحڇمڂَمفُ اَّلل  ٖمَِجََللِ  ـٍ  إ٨َم  ٲِمٿمڀَْمڇم اٜمٺَْْمڀُمقٲَمډمِ  َوَٚمٻِمځمٻَمتڀَِمڇم ١ُم ڇمِهرَ  ُُيَڇمٮمُِػ  َٖمڇم٣مِ  ُيٿمڇَمِٓم  َوَُمڇَمزٍ  ،اٮمٷمَّ

ـْ  ٫مځِمفِ  ُٖمدَّ  َٓ  احْلٻَِمځمٻَمډمَ   :َأ٢ْمځَمڇمءَ  َأْرَٖمٸَمډمِ  ٲِم
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َتٸْمپَمٌؾ  اٮمٽمَّٺْمظَ  َذٮمَِؽ  َأنَّ  :َأَحُدَ ا ًْ : ٖمڇِمٜمٸَْْمٿمَك ٲُم َنَّ  اٜمََْجڇمِزيِّ ٿمَّډمَ  اٮْمټمَِتڇمَب  ِٕ ًُّ  َو٭َمََلمَ  َواٮم

ٽَمِػ  ًَّ ڇمنِ  َٙمڇمءَ  اٮم ًَ َٓ  ،اٮْمٸَمَرِِّبِّ  ٖمڇِمٮمٽمِّ   ُيَرادَ  َأنْ  ََيُقزُ  َو
ِ
ء ڇمنِ  ِٛمََلُف  ٲِمٿمْفُ  ٖمٯَِمْ ًَ

 َأوْ  اٮْمٸَمَرِب  ٮمِ

ٿمډَمِ  ِٛمََلُف  ًِ ٮَْم ْٕ َّٓ  اٮمٽمَّٺْمظُ  ٖمِفِ  ُيَرادُ  ٲَمڇم اٜمََْجڇمِزيُّ  اٜمٸَْْمٿمَك َذٮمَِؽ  َيټُمقنَ  َأنْ  ُٖمدَّ  ٫َمََل  ٭ُمٽمِّڀَمڇم: ا  َوإِ

ـُ  ٌْٶمِؾٍ  ٭ُمؾُّ  ٫َمځُمپْمټمِ َ  َأنْ  ٲُم ْ  َوإِنْ  ٮَمُف: ١َمٿمََح  ٲَمٸْمٿمًك ٖمڃَِميِّ  ٮَمٺْمظٍ  َأيَّ  ُيٺَمنِّ ـْ  َِل  .اٮمٽمُّٹَمډمِ  ِٓم  َأْصٌؾ  ٮَمفُ  َيټُم

َف  ُيقِٙمڈُم  َدٮمځِمٌؾ  ٲَمٸَمفُ  َيټُمقنَ  َأنْ  :افثَّاِن  ـْ  اٮمٽمَّٺْمظِ  َسْ َّٓ  َُمڇَمِزهِ  إ٨َم  َٚمٻِمځمٻَمتِفِ  ٥َم  ٫َمڅمَِذا َوإِ

َتٸْمپَمُؾ  ٭َمڇمنَ  ًْ ْ  اٜمََْجڇمزِ  ٖمٶَِمِريِؼ  ٲَمٸْمٿمًك َوِٓم  ،احْلٻَِمځمٻَمډمِ  ٖمٶَِمِريِؼ  ٲَمٸْمٿمًك ِٓم  ُي  ٥َمَٝم  َِمْٽُمفُ  ََيُزْ  َِل

َف  ُيقِٙمڈُم  َدٮمځِمؾٍ  ٖمٹَِمْٞمِ  اٜمََْجڇمِزيِّ  ْ   ٖمڅِمُِْجَڇمعِ  اٮمٰمَّ
ِ
٥َمك إنْ  ُ٘مؿَّ  ،اٮْمٸُمٻَمََلء ٫مِفِ  ُوُٙمقَب  ادَّ ـْ  َسْ  ٥َم

ـْ  ٮَمفُ  ُٖمدَّ  ٫َمََل  :احْلٻَِمځمٻَمډمِ  َف  ُيقِٙمڈُم  ١َمپْمٸِملي  َأوْ  ،٥َمٻْم٦ِمي  ٬َمڇم٣مِعٍ  َدٮمځِمؾٍ  ٲِم ْ  .اٮمٰمَّ

٥َمك َوإِنْ  ٫مِفِ  ڀُمقرَ ٤مُ  ادَّ ـْ  َسْ ـْ  ُٖمدَّ  ٫َمََل  :احْلٻَِمځمٻَمډمِ  ٥َم ٍح  َدٮمځِمؾٍ  ٲِم  .اٜمََْجڇمزِ  ٥َمَٝم  ٮمٽِْمَحپْمؾِ  ٲُمَرٙمِّ

ـْ  ُٖمدَّ  َٓ  َأڂمَّفُ  :افثَّافُِث  ٽَمؿَ  َأنْ  ٲِم ًْ ٮمځِمُؾ  َذٮمَِؽ  َي ڇمِرُف  - اٮمدَّ ـْ  - اٮمٴمَّ َّٓ  ٲُمٸَمڇمِرٍض: ٥َم  ٫َمڅمَِذا َوإِ

ُ يُ  إيََمِِّنٌّ  َأوْ  ٬ُمْرآِِّنٌّ  َدٮمځِمٌؾ  ٬َمڇممَ  ٮمځِمُؾ  َهَذا ٭َمڇمنَ  إنْ  ُ٘مؿَّ  ،َٗمْر٭ُمڀَمڇم اٲْمَتٿمَعَ  ٲُمَراَدةٌ  احْلٻَِمځمٻَمډمَ  َأنَّ  ٧ٌَمِّ  اٮمدَّ

ڇم ْ  ٬َمڇم٣مٸًِمڇم ڂَمٴمًّ ـْ  ُٖمدَّ  ٫َمََل  ٤َمڇمِهًرا ٭َمڇمنَ  َوإِنْ  ڂَمٻِمځمٵِمفِ  إ٨َم  ُيٽْمَتٺَمڊْم  َِل ِٙمځمِح  ٲِم ْ  .اٮم٠مَّ

ابِعُ  ١ُمقَل  َأنَّ  :افرَّ  :َٚمٻِمځمٻَمتِفِ  َوِودَّ  ٤َمڇمِهِرهِ  ِٛمََلَف  ٖمِفِ  دَ َوَأَرا ،ٖمټَِمََلمِ  َٗمټَمٽمَّؿَ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اٮمرَّ

َ  َأنْ  ُٖمدَّ  ٫َمََل  ٧ٌَمِّ ډمِ  ُي ْ  َأڂمَّفُ  ٮمَِْلُٲمَّ ْ  َأوْ  ٥َمځمَّٿمَفُ  ١َمَقاءٌ  َُمڇَمَزهُ  َأَرادَ  َوَأڂمَّفُ  ،َٚمٻِمځمٻَمَتفُ  ُيِردْ  َِل  ِٓم  ١ِمځمَََّم  َٓ  ُيٸَمځمِّٿمْفُ  َِل

ٶَمڇمِب  ِذي اٮْمٸِمٽْمپِملِّ  اخْلِ ٥ْمتٻَِمڇمدُ  فِ ٫مځِم ٲِمٿمڀُْمؿْ  ُأِريدَ  اٮمَّ ِٓ فُ  اجْلََقاِرِح: ٥َمپَمؾِ  ُدونَ  َواٮْمٸِمٽْمُؿ: ا  ٫َمڅمڂِمَّ

ٌَْحڇمڂَمفُ  ُدورِ  ِٓم  ٜمَِڇم َو٢ِمٺَمڇمءً  ٮمٽِمٿمَّڇمسِ  َوَٖمځَمڇمڂًمڇم َوُهًدى ڂُمقًرا اٮْمٻُمْرآنَ  َٙمٸَمَؾ  َوَٗمٸَمڇم٨َم  ١ُم  َوَأْر١َمَؾ  ،اٮمٴمُّ

١ُمَؾ  َ  :اٮمرُّ ٧ٌَمِّ َل  ٲَمڇم ٮمٽِمٿمَّڇمسِ  ٮمځُِم  َيټُمقنَ  َوٮمَِئَلَّ  ،٫مځِمفِ  اْٛمَتٽَمٺُمقا ٫مځِمََم  اٮمٿمَّڇمسِ  َٖم٧ْمَ  َوٮمځَِمْحټُمؿَ  ،إٮَمځْمڀِمؿْ  ڂَمزَّ

ډمٌ اَّلل  ٥َمَٝم  ٮمٽِمٿمَّڇمسِ  ١ُمؾِ  َٖمٸْمدَ  ُٚمجَّ  .اٮمرُّ
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١ُمقُل  َهَذا ُ٘مؿَّ  لُّ  اٮمرَّ ٲُمِّ ْٕ ٿمډَمِ  َوَأْٖم٧َمِ  ،اٮمٽمُّٹَمڇمِت  ٖمڃَِم٫ْمٴَمِح  ُٖمٸِمڋَم  اٮْمٸَمَرِِّبُّ  ا ًِ ٮَْم ْٕ ٌَڇمَراِت  ا  ،َواٮْمٸِم

ډمُ  ُ٘مؿَّ  ٲُمَّ ْٕ ـَ  ا ِذي ډمِ  َوَأڂْمٴَمَحڀُمؿْ  ،٥ِمٽْمًَم  اٮمٿمَّڇمسِ  َأ٥ْمپَمَؼ  ٭َمڇمڂُمقا ٥َمٿمْفُ  َٛمُذواأَ  اٮمَّ ٿمَّډمِ  َوَأْٖمځَمٿمڀَُمؿْ  ،ٮمَِْلُٲمَّ ًُّ  ٮمٽِم

  ُهقَ  َيَتټَمٽمَّؿَ  َأنْ  ََيُقزُ  ٫َمََل 
ِ
ء َٓ َّٓ  ٤َمڇمِهِرهِ  ِٛمََلَف  ٖمِفِ  ُيِريُدونَ  ٖمټَِمََلمِ  َوَهڄُم  َدٮمځِمًَل  ڈَم ٴَم ڂمَ  َو٬َمدْ  إ

ـْ  َيپْمٿمَعُ  ڇم ڇمِهِرِه:٤مَ  ٥َمَٝم  َِمْٽمِفِ  ٲِم ځمًّڇم َيټُمقنَ  َأنْ  إٲمَّ
ـْ  َوُأوٗمځَِمڊْم ﴿: ٬َمْقٮمِفِ  ٲِمْثُؾ  ٤َمڇمِهًرا ٥َمٻْمٽمِ  ٭ُمؾِّ  ٲِم

 
ٍ
ء ـْ  ُأوٗمځَِمڊْم  اٜمَُْرادَ  َأنَّ  ٖمٸَِمٻْمٽمِفِ  َيٸْمٽَمؿُ  َأَٚمدٍ  ٭ُمؾَّ  ٫َمڅمِنَّ  ﴾َرْ : َو٭َمَذٮمَِؽ . ٲِمْثٽُمڀَمڇم ُيڄْمَٗمڇمهُ  ٲَمڇم ِٙمٿمْسِ  ٲِم

  ٭ُمؾِّ  َٛمڇمٮمُِؼ اَّللُ ﴿
ٍ
ء َتپِمعُ اٜمُْ  َيٸْمٽَمؿُ  ﴾َرْ  ١َمپْمٸِمځمًّڇم َأوْ  .اٮْمٸُمپُمقمِ  َهَذا ِٓم  َيْدُٛمُؾ  َٓ  اخْلڇَمٮمَِؼ  َأنَّ  ًْ

ِت  ٲِمْثُؾ  ٤َمڇمِهًرا َٓ َٓ ٿمَّډمِ  اٮْمټمَِتڇمِب  ِٓم  اٮمدَّ ًُّ تِل َواٮم ُف  اٮمَّ َقاِهرِ  َٖمٸْمَض  َٗمْٰمِ  .اٮمٷمَّ

 َٓ َتٿمٌْٶُِمفُ  َٓ  َٛمٺِملي  َدٮمځِمؾٍ  ٥َمَٝم  َُيِځمٽَمڀُمؿْ  َأنْ  ََيُقزُ  َو ًْ َّٓ  َي  ١َمپْمٸِمځمًّڇم ٭َمڇمنَ  ١َمَقاءٌ  اٮمٿمَّڇمسِ  َرادُ َأ٫مْ  إ

ځمًّڇم: َأوْ 
ڂَمَّفُ  ٥َمٻْمٽمِ

ِذي ٖمڇِمٮْمټَمََلمِ  َٗمټَمٽمَّؿَ  إَذا ِٕ اٍت  َوَأ٥َمڇمَدهُ  ٲَمٸْمٿمًك ٲِمٿمْفُ  ُيٺْمڀَمؿُ  اٮمَّ  َوَٛمڇم٣َمڈَم  ٭َمثَِٞمًة: ٲَمرَّ

ڀُمؿْ  اخْلٽَْمَؼ  ٖمِفِ  ٭ِملُّ  َو٫مځِمڀِمؿْ  ٭ُمٽمَّ ٌَٽمِځمدُ  اٮمذَّ  َأنْ  ٥َمٽَمځْمڀِمؿْ  َأْوَٙمڈَم  َو٬َمدْ  ،ٻِمځمفِ اٮْمٺمَ  َو٪َمْٞمُ  َواٮْمٺَمٻِمځمفُ  َواٮْم

ُروا ٶَمڇمَب  َذٮمَِؽ  َيَتَدٖمَّ ُروا َوَيٸْمٻِمٽُمقهُ  اخْلِ ٌَفُ  َوَيٸْمَتٻِمُدوا ٫مځِمفِ  َوَيَتٺَمټمَّ  َٓ  َأنْ  َأْوَٙمڈَم  ُ٘مؿَّ  ،ٲُمقَٙم

َذا َيٸْمَتٻِمُدوا ٶَمڇمِب  ِِبَ ـْ  ٢َمځْمًئڇم اخْلِ َنَّ  ٤َمڇمِهِرِه: ٲِم َتٿمْ  ،َٛمٺِمځمًّڇم َدٮمځِمًَل  ُهٿمڇَمكَ  ِٕ ًْ  اٮمٿمَّڇمسِ  َأ٫ْمَرادُ  ٌٶُِمفُ َي

ْ  َأڂمَّفُ  ٥َمَٝم  َيُدلُّ  ڇم َهَذا ٭َمڇمنَ  :٤َمڇمِهَرهُ  ُيِردْ  َِل ًً ڇم ،َٗمْدٮمځِم ًً ٌَځَمڇمنِ  ڂَمٻِمځمَض  َو٭َمڇمنَ  ،َوَٗمٽْمٌځِم  َوِودَّ  ،اٮْم

ٮَْمٹَمڇمزِ  َوُهقَ  ،اِْلَُدى ْٕ ََٚمڇمِٙملِّ  ،ٖمڇِم ْٕ ٌَفُ  َوا ٌَځمڇَمنِ  ٖمڇِمِْلَُدى ٲِمٿمْفُ  َأ٢ْم  .َواٮْم

ٮَمډمُ  ٭َمڇمڂَمڊْم  إَذا ٫َمټَمځْمَػ  َٓ ٶَمڇمِب  َذٮمَِؽ  َد ـْ  ٭َمثَِٞمةٍ  ٖمَِدَرَٙمڇمِت  َأ٬ْمَقى ٤َمڇمِهِرهِ  ٥َمَٝم  اخْلِ ٮَمډمِ  ٲِم َٓ  َد

ٮمځِمؾِ  َذٮمَِؽ   ٮَمځمَْس  ٢ُمٌڀَْمډمً  اخْلٺَِملُّ  َذٮمَِؽ  ٭َمڇمنَ  إَذا ٭َمځْمَػ  َأمْ  ٲُمَرادٍ  ٪َمْٞمُ  اٮمٷمَّڇمِهرَ  َأنَّ  ٥َمَٝم  اخْلٺَِملِّ  اٮمدَّ

ٽمََّؿ ِٕم َذٮمَِؽ اٮمرَّ  .َٚمٻِمځمٻَمډٌم؟ َِلڇَم ًَ  ُٙمُؾ َهِذِه اٜمٻََْمڇمٲَمڇمِت.٫َم

ـُ  ـْ  ِصٺَمډمٍ  ٥َمَٝم  ڂَمَتټَمٽمَّؿُ  َوڂَمْح ٺَمڇمِت  ٲِم َتَذى ُأڂْمپُمقَذًٙمڇم ٫مځِمڀَمڇم اٮْمټَمََلمَ  َوڂَمْجٸَمُؾ  ،اٮمٴمِّ  ٥َمٽَمځْمفِ  َُيْ

 ُ  (:اٮْمځَمدِ ) ٖمٴِِمٺَمډمِ  َوڂُمٸَمٟمِّ
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 َٖمْؾ  ٬َمڇمٮُمقا ٖمََِم  َوٮُمٸِمٿمُقا ؿْ َأْيِدهيِ  ٪ُمٽمَّڊْم  ٲَمٹْمٽُمقٮَمډمٌ اَّلل  َيدُ  اٮْمځَمڀُمقدُ  َو٬َمڇمٮَمڊِم ﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  ٬َمڇمَل  َو٬َمدْ 

ق٣َمَتڇمنِ  َيَداهُ  ًُ ٌْ ُجدَ  َأنْ  ٲَمٿمٸََمَؽ  ٲَمڇم﴿: ْلٖمٽمځمس َٗمٸَمڇم٨َم  َو٬َمڇمَل  ﴾َيٳَمڇمءُ  ٭َمځمَْػ  ُيٿمٺِْمُؼ  ٲَم ًْ  ٜمڇَِم َٗم

َْرُض  ٬َمْدِرهِ  َٚمؼَّ  اَّللََّ ٬َمَدُروا َوٲَمڇم﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  َو٬َمڇمَل  ﴾ٖمځَِمَديَّ  َٛمٽَمٻْمڊُم  ْٕ ٌْٵَمُتفُ  َُجځِمٸًمڇم َوا  َيْقمَ  ٬َم

َمَواُت  اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډمِ  ًَّ ڇمٌت  َواٮم ٌَڇمَركَ ﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  َو٬َمڇمَل  ﴾ٖمځَِمپِمځمٿمِفِ  ٲَمٶْمِقيَّ ِذي َٗم  َو٬َمڇمَل  ﴾اٜمٽُْْمُؽ  ٖمځِمَِدهِ  اٮمَّ

  ٭ُمؾِّ  ٥َمَٝم  إڂمََّؽ  اخْلَْٞمُ  ٖمځَِمِدكَ ﴿
ٍ
ء  ِِمَّڇم َِلُؿْ  َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َأڂمَّڇم َيَرْوا َأَوَِلْ ﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  َو٬َمڇمَل  ﴾٬َمِديرٌ  َرْ

 .﴾ٲَمڇمٮمټُِمقنَ  َِلڇَم ٫َمڀُمؿْ  َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم يٿمڇَمَأْيدِ  ٥َمپِمٽَمڊْم 

ٿمَّډمِ  ِٓم  َٗمَقاَٗمرَ  َو٬َمدْ  ًُّ لءُ  اٮم ِلِّ  َٚمِديڋِم  ِٓم  (اٮْمځَمدِ ) َُمِ ـْ  ٫َمڇمٜمٺَْْمڀُمقمُ . ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٿمٌَّ : اٮْمټَمََلمِ  َهَذا ٲِم

ـِ  َٗمٸَمڇم٨َم  َّللَِِّ َأنَّ  َت٧ْمِ  َيَدْي ٌَْحڇمڂَمفُ  َوَأڂمَّفُ  ٖمَِجََلٮمِِف: َيٽمِځمُؼ  ٭َمََم  ٮَمفُ  َذاٗمځِمَّت٧َْمِ  ٖمِفِ  ُّمَْتٴمَّ  ٖمځِمَِدهِ  آَدمَ  َٛمٽَمَؼ  ١ُم

ٌَْحڇمڂَمفُ  َوَأڂمَّفُ  َوإِْٖمٽمِځمَس  اٜمَََْلِئټَمډمِ  ُدونَ  َْرَض  َيٻْمٌُِض  ١ُم ْٕ پَمَقاِت  َوَيٶْمِقي ،ا ًَّ  اٮْمځُمپْمٿمَك ٖمځِمَِدهِ  اٮم

ق٣َمَتڇمنِ  َيَداهُ ﴿ َوَأنَّ  ًُ ٌْ ٶمڀِِمََم  َوٲَمٸْمٿمَك ﴾ٲَم ًْ : َو١َمٸَمډمُ  اجْلُقدِ  َٖمْذُل  َٖم
ِ
َ  اٮْمٸَمٶَمڇمء ٥ْمٶَمڇمءَ  نَّ ِٕ  اْْلِ

طِ  َيټُمقنُ  اٮْمٹَمڇمٮمڈِِم  ِٓم  َواجْلُقدَ  ًْ ٌَ َهڇم: اٮْمځَمدِ  ٖمِ ـْ  َصڇمرَ  اٮْمٸُمٿمُِؼ  إ٨َم  ٮمٽِْمځَمدِ  َوَمًّ  َيټُمقنُ  َوَٗمْر٭ُمفُ  َوٲَمدِّ  ٲِم

قطُ  ُهقَ  ٬مِځمَؾ  إَذا اٮْمٸُمْر٫مځِمَّډمِ  احْلٻََمڇمِئِؼ  ًُ ٌْ  قدَ اجْلُ  ٤َمڇمِهُرهُ  َو٭َمڇمنَ  َٚمٻِمځمٻَمډمً  َيدٌ  ٲِمٿمْفُ  ٫ُمڀِمؿَ  اٮْمځَمدِ  ٲَم

ٌُْخَؾ  َٓ ﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  ٬َمڇمَل  ٭َمََم  َواٮْم ٸَمْؾ  َو َٓ  ٥ُمٿمٻُِمَؽ  إ٨َم  ٲَمٹْمٽُمقٮَمډمً  َيَدكَ  َْمْ ٶْمڀَمڇم َو ًُ ٌْ طِ  ٭ُمؾَّ  َٗم ًْ ٌَ  ﴾اٮْم

ٌَٿمڇَمنِ  َٙمٸْمدُ  ٫ُمََلنٌ : َوَيٻُمقٮُمقنَ  ٌْطُ  اٮْم ٌَٿمڇَمنِ  َو١َم  . اٮْم

ـْ  َيدٌ  ٮَمفُ  ٮَمځْمَس  َأڂمَّفُ  َز٥َمؿَ  إنْ  ٫َمڇمٮْمٻَمڇمِئُؾ: ؿِت فف:  َيَدهُ  َوَأنَّ : اٜمَْْخٽُمق٬ِم٧مَ  َأْيِدي ِٙمٿمْسِ  ٲِم

ڊْم  ًَ ٺَمڇمِت  ٥َمَٝم  َزاِئَدةٌ  َيدٌ  ٮَمفُ  ٮَمځْمَس  َأڂمَّفُ  َز٥َمؿَ  َوإِنْ . َٚمؼٌّ  ٫َمڀَمَذا َٙمڇمِرَٚمډمً  ٮَمځْم ٌِْع: اٮمٴمِّ ًَّ  ٫َمڀُمقَ  اٮم

ٌْٶمٌِؾ   .ٲُم

َْرَٖمٸَمډمِ  اٜمٻََْمڇمٲَمڇمِت  ٗمٽِْمَؽ  إ٨َم  ٫َمځَمْحَتڇمُج  ْٕ  .ا
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ڇم  ُل ) َأٲمَّ َوَّ ْٕ پِمځَمډمً  َواٮْمٸَمٶِمځمَّډمِ  ،اٮمٿمِّٸْمپَمډمِ  ٖمپَِمٸْمٿمَك َٗمټُمقنُ  اٮْمځَمدَ  إنَّ : ٫َمځَمٻُمقُل  (ا ًْ   َٗم
ِ
ء ْ  ٖمڇِم١ْمؿِ  ٮمٽِمٯمَّ

ٌٌَِفِ  ك ٭َمََم  ،١َم پمَّ ًَ ڇَمُت  اٜمَْٶَمرُ  ُي  .َأَيڇمدٍ  ٥ِمٿمَْدهُ  ٮمٺُِمََلنِ : ٬َمْقُِلُؿْ  َوٲِمٿمْفُ  ،١َمََمءً  َواٮمٿمٌَّ

ِلَّ  ٫َمٻَمدَ  ٜمََّڇم ٣َمڇمٮمڈٍِم  َأِِّب  َو٬َمْقُل   :ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٿمٌَّ

ًدا َرا٭مٌِِل ُردَّ  َربِّ  َيڇم  َيًدا ٥ِمٿمِْدي َواْصٶَمٿمِعْ  رِّب اردده ... ُِمپَمَّ

ـِ  ٥ُمْرَوةَ  َو٬َمْقُل  ٸُمقدٍ  ْٖم ًْ َِِّب  ٲَم َٓ : احْلَُدْيٌځَِمډمِ  َيْقمَ  َٖمټْمرٍ  ِٕ ْ  ٥ِمٿمِْدي ٮَمؽ َيدٌ  ٮَمْق  ِِبَڇم َأْٙمِزك َِل

ٌُْتؽ ََٙم َٕ. 

پِمځَمډمً  اٮْمٻُمْدَرةِ  ٖمپَِمٸْمٿمَك اٮْمځَمدُ  َٗمټُمقنُ  َو٬َمدْ  ًْ ْ  َٗم  ٮمٽِمٯمَّ
ِ
ٌٌِِِّف: ٖمڇِم١ْمؿِ  ء ًَ َنَّ  ٲُم  كُ رُّ ََتَ  ِهَل  اٮْمٻُمْدَرةَ  ِٕ

 :ٜمٸَُِمڇمِوَيډمَ  ِزَيڇمدٍ  ٬َمْقُل  َوٲِمٿمْفُ  .َو٭َمَذا ٭َمَذا ِٓم  َيدٌ  ٮَمفُ  ٫ُمََلنٌ : َيٻُمقٮُمقنَ  اٮْمځَمدَ 

ټْمڊم ٬َمدْ  إِّنِّ  ًَ ُْٛمَرى َوَيِدي ،َيَديَّ  ٖمڅِمِْٚمَدى اٮْمٸِمَراَق  َأٲْم ْٕ  ڂمٴِْمُػ  :ُيِريدُ  .٫َمڇمِر٪َمډمٌ  ا

ٌْطُ  َرِِت ٬ُمدْ   .اٮْمٸِمَراِق  َأٲْمرِ  َو

ََم  ،ُيٻَمڇمُل  ٭َمََلمٌ  َواٮمٿمِّټَمڇمُح  ﴾اٮمٿمِّټَمڇمِح  ٥ُمٻْمَدةُ  ٖمځَِمِدهِ ﴿: ٬َمْقٮُمفُ  َوٲِمٿمْفُ   ٲُمٻْمَتِدرٌ  َأڂمَّفُ  ٲَمٸْمٿمڇَمهُ  َوإڂِمَّ

ٸَمٽُمقنَ  َو٬َمدْ . ٥َمٽَمځْمفِ  ْخصِ  إ٨َم  اٮْمٺِمٸْمؾِ  إَوڇم٫َمډمَ  إٮَمځْمڀَمڇم اٮْمٺِمٸْمؾِ  إَوڇم٫َمډمَ  ََيْ فِ  اٮمٳمَّ ًِ َ  :ڂَمٺْم  ٪َمڇمٮمڈَِم  نَّ ِٕ

٫َْمٸَمڇملِ  ْٕ فِ  ٫ُمٸِمَؾ  َأڂمَّفُ  إ٨َم  إ٢َمڇمَرةً  اٮْمځَمدِ  ِذ٭ْمرُ  ُٙمٸِمَؾ  ٖمڇِمٮْمځَمدِ  ٭َمڇمڂَمڊْم  ٜمََّڇم ا ًِ  .ٖمٿِمٺَْم

ـَ  ٬َمْقَل  اَّللَُّ ١َمپِمعَ  ٮَمٻَمدْ ﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  اَّللَُّ ٬َمڇمَل  ِذي ـُ  ٫َمٻِمٞمٌ  اَّللََّ  إنَّ  ٬َمڇمٮُمقا اٮمَّ  إ٨َم  - ﴾َأ٪ْمٿمځَِمڇمءُ  َوڂَمْح

ٲَمڊْم  ََم ٖمِ  َذٮمَِؽ ﴿ - ٬َمْقٮمِفِ  ٲْمُتْؿ: ٖمََِم : َأْي  ﴾َأْيِديټُمؿْ  ٬َمدَّ ٲُمقهُ  ٲَمڇم َٖمٸْمَض  ٫َمڅمِنَّ  ٬َمدَّ  َٗمټَمٽمَّپُمقا ٭َمََلمٌ  ٬َمدَّ

ـَ  َيَتَقٔمَّ  إذْ  َٗمَرى َوٮَمقْ ﴿ َٗمٸَمڇم٨َم  ٬َمْقٮمف َو٭َمَذٮمَِؽ . ٖمِفِ  ِذي ُٖمقنَ  اٜمَََْلِئټَمډمُ  ٭َمٺَمُروا اٮمَّ  ُوُٙمقَهڀُمؿْ  َيْيِ

ٲَمڊْم  ٖمََِم  َذٮمَِؽ ﴿ - ٬َمْقٮمِفِ  إ٨َم  - ﴾َوَأْدَٖمڇمَرُهؿْ   .﴾َأْيِديټُمؿْ  ٬َمدَّ

ـْ  ٮمټُِمؾِّ  َٗمْقٖمځِمًخڇم .ڂُمٺِمَخ  َو٫ُمقك ،َأْو٭َمَتڇم َيَداك: َٗمٻُمقُل  َواٮْمٸَمَرُب  فِ  ٥َمَٝم  َٙمرَّ  ٲَم ًِ  َٙمِريَرًة: ڂَمٺْم

َنَّ  َل  ِٕ ـْ  َهَذا ٬ِمځمَؾ  ٲَمڇم َأوَّ   .َو٫َمپِمفِ  ٖمځَِمَدْيفِ  ٫َمٸَمَؾ  ٜمَِ
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ـُ  ؿِت فف: تِل ٮْمٸَمَرِب ا ٮُمٹَمډمَ  ڂُمٿمټْمِرُ  َٓ  َوڂَمْح  واٜمتڃموٮمقن .٭ُمٽمِّفِ  َهَذا ِٓم  اٮْمٻُمْرآنُ  ِِبَڇم ڂَمَزَل  اٮمَّ

ٺَمڇمِت  ـَ  ٮمٽِمٴمِّ ِذي ٫ُمقا اٮمَّ ـْ  اٮْمټَمٽِمؿَ  َٚمرَّ ٮُمقا َوآَيڇمٗمِفِ  َأ١ْمََمِئفِ  ِٓم  َوَأحْلَُدوا ،ٲَمَقاِوٸِمفِ  ٥َم : ٬َمْقٮَمفُ  َٗمڃَموَّ

ق٣َمَتڇمنِ  َيَداهُ  َٖمْؾ ﴿ ًُ ٌْ  اٜمَُْرادَ  إنَّ : ٫َمٻَمڇمٮُمقا ٭ُمٽمِّفِ  َهَذا ٥َمَٝم  ﴾يَّ ٖمځَِمدَ  َٛمٽَمٻْمڊُم  ٜمڇَِم﴿: َو٬َمْقٮَمفُ  ﴾ٲَم

ڂْمځَمڇم ڂمٸِْمپَمډمُ : َأْي  ڂمٸِْمپَمُتفُ  ِٛمَرةِ  َوڂمٸِْمپَمډمُ  اٮمدُّ ْٔ ـْ  ٭مِٿمڇَمَيډمٌ  اٮمٽمَّٺْمظُ : َو٬َمڇمٮُمقا .ٖمٻُِمْدَرٗمِفِ : َو٬َمڇمٮُمقا ،ا  ڂَمٺْمسِ  ٥َم

ـْ  اجْلُقِد:   ِٓم  َٚمٻِمځمٻَمډمً  َصڇمَرْت  ٬َمدْ  ٺْمٷَمډمُ اٮمٽمَّ  َهِذهِ  َٖمْؾ  َٚمٻِمځمٻَمډًم: َيدٌ  ُهٿمڇَمكَ  َيټُمقنَ  َأنْ  ٪َمْٞمِ  ٲِم
ِ
 اٮْمٸَمٶَمڇمء

ْ  َوإِنْ  َأڂَمڇم َٛمٽَمٻْمتف: َأْي  ﴾ٖمځَِمَديَّ  َٛمٽَمٻْمڊُم  ٜمڇَِم﴿: َو٬َمْقٮُمفُ . َواجْلُقدِ  ـْ  َِل  .َٚمٻِمځمٻِمځمَّډمٌ  َيدٌ  ُهٿمڇَمكَ  َيټُم

ِْت َففُ  ٲْمٿمَ  :ُؿ  ڇم:٫َمڀَمِذِه َٗمڃْمِويََلُِتُْؿ؟ ٬َمڇمَل: ڂَمٸَمْؿ ٬ُمٽْمڊم ٮَمُف: ٫َمٿمٿَمٷُْمُر ٫مځِمََم ٬َمدَّ

ُل  اٜمٻََْمڇممُ  َوَّ ْٕ ـِ ) ٮَمٺْمظَ  َأنَّ : ا ْ  اٮمتَّثْٿمځَِمډمِ  ٖمٴِِمځمٹَمډمِ  (اٮْمځَمَدْي َتٸْمپَمْؾ  َِل ًْ َٓ  اٮمٿمِّٸْمپَمډمِ  ِٓم  ُي  اٮْمٻُمْدَرِة: ِٓم  َو

َنَّ  ـْ  ِٕ ڇمنَ  إنَّ ﴿: ٭َمٻَمْقٮمِفِ  اجْلپَْمعِ  ِٓم  اٮْمَقاِٚمدِ  ا١ْمتٸِْمََمَل  اٮْمٻَمْقمِ  ٮُمٹَمډمِ  ٲِم ًَ ڂْم  َوٮَمٺْمظُ  ﴾ُٛمْنٍ  ٮَمٺِمل اْْلِ

ـَ ﴿: ٭َمٻَمْقٮمِفِ  اٮْمَقاِٚمدِ  ِٓم  اجْلپَْمعِ  ِذي ْ٘مٿم٧َْمِ  ِٓم  اجْلپَْمعِ  َوٮَمٺْمظُ  ﴾اٮمٿمَّڇمَس  إنَّ  اٮمٿمَّڇمُس  َِلُؿُ  ٬َمڇمَل  اٮمَّ ِٓ  ا

 .﴾٬ُمٽُمقُٖمټُمََم  َصٹَمڊْم ﴿: ٭َمٻَمْقٮمِفِ 

ڇم ْ٘مٿم٧َْمِ  ِٓم  اٮْمَقاِٚمدِ  ٮَمٺْمظِ  ا١ْمتٸِْمََمُل  َأٲمَّ ِٓ ْ٘مٿم٧َْمِ  َأوْ  ،ا ِٓ َنَّ  ٮَمُف: َؾ َأْص  ٫َمََل  :اٮْمَقاِٚمدِ  ِٓم  ا  َهِذهِ  ِٕ

ٮَْمٺَمڇمظَ  ْٕ زُ  َٓ  ٲَمٸْمٿمڇَمَهڇم ِٓم  ڂُمٴُمقٌص  َوِهَل  ،٥َمَددٌ  ا َٓ  ،ِِبَڇم ُيَتَجقَّ  َرُٙمٌؾ  ٥ِمٿمِْدي: ُيٻَمڇمَل  َأنْ  ََيُقزُ  َو

َٓ  ،َرُٙمٽَم٧ْمِ  َوَيٸْمٿمِل ٿمَْس: ٖمِفِ  َوَيٸْمٿمِل َرُٙمََلنِ  ٥ِمٿمِْدي َو َنَّ  اجْلِ  ٥َمَٝم  َيُدلُّ  اٮْمَقاِٚمدِ  ا١ْمؿَ  ِٕ

ٿمُْس  ،ٿمْسِ اجْلِ  ٿمْسِ  ٲَمٸْمٿمَك ٫مځِمفِ  اجْلپَْمعِ  ا١ْمؿُ  َو٭َمَذٮمَِؽ  .٢ِمځَمڇمعٌ  ٫مځِمفِ  َواجْلِ ٿمُْس  ،اجْلِ  ََيْٴُمُؾ  َواجْلِ

 . اٮْمَقاِٚمدِ  ٖمُِحٴُمقلِ 

َنَّ  اٮْمٻُمْدَرُة: ٖمِفِ  ُيَرادَ  َأنْ  ََيُقزُ  َٓ  ﴾ٖمځَِمَديَّ  َٛمٽَمٻْمڊُم  ٜمڇَِم﴿: ٫َمٻَمْقٮُمفُ   َواِٚمَدةٌ  ِصٺَمډمٌ  اٮْمٻُمْدَرةَ  ِٕ

 َٓ َ  َأنْ  قزُ ََيُ  َو ْ٘مٿم٧َْمِ  ُيٸَمٟمَّ ِٓ ـْ  ٖمڇِم  .اٮْمَقاِٚمدِ  ٥َم
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 َٓ َنَّ  :اٮمٿمِّٸْمپَمډمُ  ٖمِفِ  ُيَرادَ  َأنْ  ََيُقزُ  َو َ  َأنْ  ََيُقزُ  ٫َمََل  َُتْٱَم: َٓ اَّلل  ڂمٸَِمؿَ  ِٕ ـْ  ُيٸَمٟمَّ  اٮمٿمِّٸَمؿِ  ٥َم

تِل  .اٮمتَّْثٿمځَِمډمِ  ٖمٴِِمځمٹَمډمِ  َُتْٱَم  َٓ  اٮمَّ

 َٓ ُؿْ  (َأڂَمڇم ٽَمٻْمڊمَٛم  ٜمڇَِم) َيټُمقنَ  َأنْ  ََيُقزُ  َو َِنَّ
 اٮْمځَمدِ  إ٨َم  اٮْمٺِمٸْمَؾ  َأَوڇم٫ُمقا َذٮمَِؽ  َأَراُدوا إَذا ِٕ

ٲَمڊْم  ٖمََِم ﴿: ٭َمٻَمْقٮمِفِ  اٮْمٺِمٸْمؾِ  إ٨َم  ٮَمفُ  إَوڇم٫َمډمً  اٮْمځَمدِ  إ٨َم  إَوڇم٫َمُتفُ  ٫َمَتټُمقنُ  ٲَمڊْم  ٖمََِم ﴿ ﴾َيَداكَ  ٬َمدَّ  ٬َمدَّ

 .﴾َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم ڇمَأْيِديٿمَ  ٥َمپِمٽَمڊْم  ِِمَّڇم﴿: ٬َمْقٮُمفُ  َوٲِمٿمْفُ  ﴾َأْيِديټُمؿْ 

ڇم ى ،اٮْمٺَمڇم٥ِمؾِ  إ٨َم  اٮْمٺِمٸْمَؾ  َأَوڇمَف  إَذا َأٲمَّ   ٖمَِحْرِف  اٮْمځَمدِ  إ٨َم  اٮْمٺِمٸْمَؾ  َو٥َمدَّ
ِ
ٌَڇمء  ٜمَِڇم﴿: ٭َمٻَمْقٮمِفِ  اٮْم

ـْ  ََيُقزُ  َٓ  َوِِلََذا ،ٖمځَِمَدْيفِ  اٮْمٺِمٸْمَؾ  ٫َمٸَمَؾ  َأڂمَّفُ  ِٓم  ڂَمصٌّ  ٫َمڅمڂِمَّفُ  ﴾ٖمځَِمَديَّ  َٛمٽَمٻْمڊُم  : كٲَمٳَم  َأوْ  َٗمټَمٽمَّؿَ  ٜمَِ

َنَّ  .َيَداك ٫َمٸَمٽَمْتفُ  َهَذا: َوُيٻَمڇمُل  .ٖمځَِمَدْيؽ َهَذا ٫َمٸَمٽْمڊم :ُيٻَمڇمَل  َأنْ  دَ  ِٕ  ِٓم  ٭َمڇمٍف  ٫َمٸَمٽْمڊم: ٬َمْقٮمِفِ  ُُمَرَّ

َوڇم٫َمډمِ  ْ  ٫َمٽَمقْ  :اٮْمٺَمڇم٥ِمؾِ  إ٨َم  اْْلِ ـْ  َِمٵَْمډمً  ِزَيڇمَدةً  َذٮمَِؽ  ٭َمڇمنَ  ،َٚمٻِمځمٻَمډمً  ٖمڇِمٮْمځَمدِ  ٫َمٸَمٽَمفُ  َأڂمَّفُ  ُيِردْ  َِل  ٪َمْٞمِ  ٲِم

ڊم ،٫َمڇمِئَدةٍ  ًْ َٓ  اٮْمٸَمَرِب  ٭َمََلمِ  ِٓم  َْمِدُ  َوٮَم : َيٻُمقُل  ٫َمٴِمځمًحڇم َأنَّ  - َٗمٸَمڇم٨َم  اَّللَُّ ٢َمڇمءَ  إنْ  - اٮْمٸَمَجؿِ  َو

َّٓ  ٖمځَِمَدْيفِ  َهَذا ٫َمٸَمَؾ  ٫ُمََلنٌ  َأوْ  ٖمځَِمَديَّ  َهَذا ٫َمٸَمٽْمڊم َٓ  .َٚمٻِمځمٻَمډمً  ٖمځَِمَدْيفِ  ٫َمٸَمٽَمفُ  َوَيټُمقنُ  إ  َأنْ  ََيُقزُ  َو

َهڇم َو٬َمعَ  َواٮْمٺِمٸْمُؾ  َيدٌ  ٮَمفُ  َيټُمقنَ  َأنْ  َأوْ  ،ٮَمفُ  َيدَ  َٓ  َيټُمقنَ   . ٖمٹَِمْٞمِ

َذا ِؼ  اٮْمٺَمْرِق  َوِِبَ ُ  اٜمَُْحٻمَّ ٧ٌَمَّ ُ  احْلٻَِمځمٻَمډِم: َوٲَمَقاِوعُ  ،اٜمََْجڇمزِ  ٲَمَقاِوعُ  َٗمَت ٧ٌَمَّ َيڇمِت  َأنَّ  َوَيَت ْٔ  ا

ٌَُؾ  َٓ  ٌَتَّډمَ  اٜمََْجڇمزَ  َٗمٻْم ـْ  َأٮْم  .ٹَمډمِ اٮمٽمُّ  ڂَمٺْمسِ  ِٙمڀَمډمِ  ٲِم

ْ٘مٿم٧َْمِ ٲَمْق٬ِمَع اٮْمَقاِٚمِد ِٓم ٬َمْقٮمِِف:  َؿاَل ِل: ِٓ ََم ُهَق  ﴾َأٮْمٻِمځَمڇم ِٓم َٙمڀَمٿمَّؿَ ﴿٫َمٻَمْد َأْو٬َمٸُمقا ا َوإڂِمَّ

 ِٛمٶَمڇمٌب ٮمٽِْمَقاِٚمِد. 

ِْت َفُف: ِؾ َواٜمٸَْْمٿمَك ٬َمْد ٬ِمځمَؾ َٗمْثٿمځَِمډُم اٮْمٺَمڇم٥ِمِؾ ٮمَِتْثٿمځَِمډِم اٮْمٺِمٸمْ  ﴾َأٮْمٻِمځَمڇم﴿َهَذا َِمٿْمُقٌع: َٖمْؾ ٬َمْقٮُمُف:  ُؿ

ـْ ٬َمڇمَل: إڂمَُّف ِٛمٶَمڇمٌب ٮمٽِْمَقاِٚمِد ٬َمڇمَل:  ڀِمځمِد. َوٲَم ڇمِئِؼ َواٮمٳمَّ ًَّ َأٮْمِؼ َأٮْمِؼ. َو٬َمْد ٬ِمځمَؾ: إڂمَُّف ِٛمٶَمڇمٌب ٮمٽِم

ـْ ٢ِمََمٮمِفِ  َٛمُر ٥َم ْٔ ـْ َيپِمځمٿمِِف َوا ڇم ٥َم ڇمَن َيټُمقُن ٲَمٸَمُف اْ٘مٿمڇَمِن: َأَٚمُدُُهَ ًَ ڂْم ٫َمځَمٻُمقُل: َٛمٽمِځم٦َمَّ ، إنَّ اْْلِ

: َٛمٽمِ  ـِ ُف ُُيَڇم٣مڈُِم ٲَمْقُٙمقَدْي ـِ ٭َمڃَمڂمَّ ْ َيټُمقڂَمڇم ٲَمْقُٙمقَدْي ٶَمڇمَب َوإِْن َِل ُف ُيق٬ِمُع َهَذا اخْلِ ځم٦َمَّ ُ٘مؿَّ إڂمَّ
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ډَم ٫مځِمِف  ﴾َأٮْمٻِمځَمڇم﴿٫َمٻَمْقٮُمُف:  ڇم ٫َمََل ُٚمجَّ ُر ُوُٙمقُدُُهَ ْ٘مٿم٧َْمِ ُيٻَمدَّ ِٓ ََم ُهَق ِٛمٶَمڇمٌب  ٥ِمٿمَْد َهَذا اٮْمٻَمڇمِئِؾ إڂمَّ

ٌَتَّډَم.  َأٮْم

امُ ادَْ  ڇم َيٸْمٿمَِل  َوَأنْ  ،اٮْمځَمدِ  َٚمٻِمځمٻَمډمَ  ٖمڇِمٮْمځَمدِ  َيٸْمٿمَِل  َأنْ  ََيُقزُ  َأڂمَّفُ  َهڈْم : ُيٻَمڇمَل  َأنْ  :افثَّاِن  ََ  ِِبَ

ـْ  ٭مِٿمڇَمَيډمً  ِذ٭ْمَرَهڇم ََيْٸَمَؾ  َأوْ  اٮمٿمِّٸْمپَمډمَ  َأوْ  اٮْمٻُمْدَرةَ  ـْ  اٮْمٺِمٸْمِؾ: ٥َم ٫مڀَِمڇم اٜمُْقِٙمڈُم  ٲَمڇم ٮَمټِم ْـ  ٮمَِٰمْ  ٥َم

 .احْلٻَِمځمٻَمډِم؟

َنَّ : ٬ُمٽْمڊم نْ ٫َمڅمِ   . ١ُمٌَْحڇمڂَمفُ اَّلل  ٥َمَٝم  ُِمَْتٿمِعٌ  َوَذٮمَِؽ  ،اجْلڇَمِرَٚمډمُ  ِهَل  اٮْمځَمدَ  ِٕ

ِْت ـْ  َيًدا ٮَمفُ  ٖمڃَِمنَّ  َوْصٺِمفِ  اٲْمتٿِمڇَمعَ  ُيقِٙمڈُم  َوڂَمْحُقهُ  َهَذا :َفؽ ُؿ  َأْيِدي ِٙمٿمْسِ  ٲِم

ـْ  ٫مځِمِف: َرْيڈَم  َٓ  َوَهَذا ،اٜمَْْخٽُمق٬ِم٧مَ  َ  ٮَمټمِ َتِحؼُّ  َذاَٗمفُ  ُٗمٿمڇَم١ِمڈُم  (َيدٌ ) ٮَمفُ  َيټُمقنَ  َأنْ  ََيُقزُ  َٓ  ِِل ًْ  َٗم

ـْ  َتِحؼُّ  ٲَمڇم اٮْمټَمََملِ  ِصٺَمڇمِت  ٲِم ًْ اُت؟ َٗم  اٮمذَّ

ُف  ٫َمٽمِؿَ  :اٮمٽمَّٺْمظِ  َٚمٻِمځمٻَمډمُ  َوُهقَ  ،ُِمټْمِٿمڇًم َهَذا ٭َمڇمنَ  ٫َمڅمَِذا ؿِت:   َُمڇَمِزِه؟ إ٨َم  اٮمٽمَّٺْمظُ  ٥َمٿمْفُ  ُيْٰمَ

ـْ  اخْلٴَْمؿُ  َيْذ٭ُمُرهُ  ٲَمڇم َو٭ُمؾُّ  ك ٖمََِم  َوْصٺِمفِ  اٲْمتٿِمڇَمعِ  ٥َمَٝم  َيُدلُّ  ځمؾٍ َدٮمِ  ٲِم پمَّ ًَ ڊْم  - ٖمِفِ  ُي  َوَصحَّ

ٮَمډمُ  َٓ ِذي اٜمٸَْْمٿمَك َأنَّ  ٮَمفُ  ١ُمٽمِّؿَ  - اٮمدَّ فُ  اٮمَّ َتِحٻمُّ ًْ ََم  ،٥َمٿمْفُ  ٲُمٿمَْتٍػ  اٜمَْْخٽُمقُق  َي  اٮمٽمَّٺْمظِ  َٚمٻِمځمٻَمډمُ  َوإڂِمَّ

ڀَمڇم (َيدٌ ) َو٤َمڇمِهُرهُ  َتِحٻمُّ ًْ اِت  َٖمْؾ  ،َواٮْمٻُمْدَرةِ  ٭َمڇمٮْمٸِمٽْمؿِ  ،اخْلڇَمٮمُِؼ  َي  . َواٮْمُقُٙمقدِ  ٭َمڇمٮمذَّ

امُ  ََ ـْ  َأوْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  ١ُمٿمَّډمِ  ِٓم  َأوْ اَّلل  ٭مَِتڇمِب  ِٓم  َأنَّ  َٖمٽَمٹَمؽ: ٮَمفُ  ٬ُمٽْمڊم :افثَّافُِث  ادَْ  ٥َم

ـْ  َأَٚمدٍ  ډمِ  ٲِم ٽمپِِم٧مَ  َأِئپمَّ ًْ ُؿْ : اٜمُْ  ،ٲُمَرادٍ  ٪َمْٞمُ  اٮمٷمَّڇمِهرُ  َأوْ  ،٤َمڇمِهِرهِ  ِٛمََلُف  ٖمڇِمٮْمځَمدِ  اٜمَُْرادُ : ٬َمڇمٮُمقا َأِنَّ

  ٥َمَٝم  َٗمُدلُّ  آَيډمٌ اَّلل  ٭مَِتڇمِب  ِٓم  َهْؾ  َأوْ 
ِ
ٮَمډمً  ٖمڇِمٮْمځَمدِ  َوْصٺِمفِ  اڂْمتٺَِمڇمء َٓ ٮَمډمً  َأوْ  َٖمْؾ  ٤َمڇمِهَرًة: َد َٓ  َٛمٺِمځمَّډًم؟ َد

ءٌ  ٭َمپِمْثٽمِفِ  ځْمَس ٮمَ ﴿: َو٬َمْقٮُمفُ  ﴾َأَٚمدٌ  اَّللَُّ ُهقَ  ٬ُمْؾ ﴿: ٬َمْقٮُمفُ  اٜمَُْتټَمٽمُِّػ  َيْذ٭ُمُرهُ  ٲَمڇم َأ٬ْمٱَم  ٫َمڅمِنَّ   ﴾َرْ

  ،﴾١َمپِمځمًّڇم ٮَمفُ  َٗمٸْمٽَمؿُ  َهْؾ ﴿: َو٬َمْقٮُمفُ 
ِ
ء َٓ َيڇمُت  َوَهڄُم ْٔ ـَ  إڂمَََّم  ا   ٥َمَٝم  َيْدٮُمٽْم

ِ
ځمؿِ  اڂْمتٺَِمڇمء ًِ  اٮمتَّْج

 .َواٮمتَّٳْمٌځِمفِ 
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ڇم ـْ  ٖمَِقْٙمفِ  ٥َمٽَمځْمفِ  َيُدلُّ  ٲَمڇم اٮْمټَمََلمِ  ِٓم  ٫َمٽَمځْمَس  ٖمَِجََلٮمِفِ  َٗمٽمِځمُؼ  َيدٍ  اڂْمتٺَِمڇمءُ  َأٲمَّ . اٮْمُقُٙمقهِ  ٲِم

ٮَمډمً  َيُدلُّ  ٲَمڇم اٮْمٸَمٻْمؾِ  ِٓم  َهْؾ  َو٭َمَذٮمَِؽ  َٓ ٌَڇمِرَي  َأنَّ  ٥َمَٝم  ٤َمڇمِهَرةً  َد ٌَتَّډَم؟ ٮَمفُ  (َيدَ ) َٓ  اٮْم  (َيًدا) َٓ  َأٮْم

َٓ  ٖمَِجََلٮمِفِ  َٗمٽمِځمُؼ   َوٮَمقْ  َأْصًَل: َذٮمَِؽ  ٥َمَٝم  َيُدلُّ  ٲَمڇم ٫مځِمفِ  َوَهْؾ  ،اٜمُْْحَدَ٘مڇمِت  ُٗمٿمڇَم١ِمڈُم  (َيًدا) َو

؟ ْٙمفِ ٖمِقَ  ْ  ٫َمڅمَِذا َٛمٺِملي ـْ  َِل پْمعِ  ِٓم  َيټُم ًَّ َٓ  ،اٮم ٌَتَّډمَ  اٮْمځَمدِ  َٚمٻِمځمٻَمډمَ  َيٿمٺِْمل ٲَمڇم اٮْمٸَمٻْمؾِ  ِٓم  َو  َوإِنْ  .َأٮْم

ََم  ُيٿمڇَم٫مځِمڀَمڇم ٲَمڇم ٫ُمِرَض  ـْ  ُهقَ  ٫َمڅمڂِمَّ ـْ  ٥ِمٿمْدَ  - اخْلٺَِمځمَّډمِ  اٮْمُقُٙمقهِ  ٲِم ٥ِمځمفِ  ٲَم َّٓ  - َيدَّ  إڂمَََّم  احْلٻَِمځمٻَمډمِ  ٫َمٺِمل َوإِ

 . ٫َمڇم١ِمَدةٌ  ٌڀَْمډمٌ ٢ُم  ُهقَ 

ٿمَّډمُ  اٮْمټمَِتڇمُب  ُيپْمََلَ  َأنْ  ََيُقزُ  ٫َمڀَمْؾ  ًُّ ـْ  َواٮم  َوَأنَّ  ٖمځَِمِدهِ  َٛمٽَمَؼ  َٗمٸَمڇم٨َم  اَّللََّ َوَأنَّ  اٮْمځَمدِ  ِذ٭ْمرِ  ٲِم

ق٣َمَتڇمنِ  َيَداهُ ﴿ ًُ ٌْ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقَل  إنَّ  ُ٘مؿَّ  َُيْٱَم  َٓ  ٲَمڇم احْلَِديڋِم  َوِٓم  ،ٖمځَِمِدهِ  اٜمُْٽْمَؽ  َوَأنَّ  ،﴾ٲَم

ٲَْمرِ  ُأوِٕم وَ  ْٕ ٌَځمِّٿمُقنَ  َٓ : ا َٓ  ،َٚمٻِمځمٻَمُتفُ  ٖمِفِ  ُيَرادُ  َٓ  اٮْمټَمََلمَ  َهَذا َأنَّ  ٮمٽِمٿمَّڇمسِ  ُي  َيٿمٳَْمڃمَ  َٚمتَّك ٤َمڇمِهُرهُ  َو

ـُ  َٙمڀْمؿُ  َحڇمَٖمډمِ  ٥َمْٰمِ  اڂْمٻِمَراضِ  َٖمٸْمدَ  َصٺْمَقانَ  ْٖم َ  :اٮمٴمَّ ٧ٌَمِّ َل  ٲَمڇم ٮمٽِمٿمَّڇمسِ  ٫َمځُم  ڂَمٌځِمِّڀِمؿْ  ٥َمَٝم  إٮَمځْمڀِمؿْ  ڂُمزِّ

ٌَٸَمفُ وَ  ـُ  ٖم٩ِْمُ  ٥َمٽَمځْمفِ  َيْت ـْ  ،٪ِمځَمڇمٍث  ْٖم ـْ  ١َمٌځِمٽَمڀُمؿْ  ١َمٽَمَؽ  َوٲَم  . ٖمڇِمٮمٿمِّٺَمڇمِق  ٥َمٽَمځْمفِ  ٲَمٹْمپُمقصٍ  ٭ُمؾِّ  ٲِم

پَمٿمڇَم َأنْ  ََيُقزُ  َو٭َمځْمَػ    ٭ُمؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ڂَمٌځِمُّٿمڇَم ُيٸَمٽمِّ
ٍ
ء َراَءةَ  َٚمتَّك َرْ ـْت َما»: َوَيٻُمقَل  (0) اخْلِ َر ـْ  َْ  ِم

ءٍ  ؿْ  َرْ ُُ ُب رِّ ََ َّٓ  َّْةِ اجْلَ  إَػ  ُ  ؿْ  َوَؿْد  إ ُُ ْثُت َٓ  بِفِ  َحدَّ ـْ  َو ءٍ  ِم ؿْ  َرْ ـُ ًُِد ـْ  ُ ْب َّٓ  افَّْارِ  َظ  َوَؿْد  إ

ؿْ  ُُ ْثُت ؿْ » (2)شبِفِ  َحدَّ ُُ ُت ـْ َر َْٔواءِ   َظَذ  َْ ا اْفَب َٓ ُِ ْٔ اِرَ ا َف َٓ َْ ا َ ِز غُ  َٓ  ـَ َٓ ًِْدي َظْْ َّٓ  َب  ،(0)شَ افٌِؽ  إ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

٬ِمځمَؾ ٮَمُف: ٬َمْد ٥َمٽمَّپَمټُمْؿ  أڂمف ؓ ٥مـ ١مٽمَمن اٮمٺمڇمرد  (262أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) يٳمٞم رِمف اَّلل إ٨م ٲمڇم (0)

َراَءَة ٬َمڇمَل: ٫َمٻَمڇمَل: َأَٙمْؾ  ملسو هيلع هللا ىلصڂَمٌځِمُّټُمْؿ   َٚمتَّك اخْلِ
ٍ
ء اٍَِط، َأْو َبْقٍل، َأْو َأْن »٭ُمؾَّ َرْ ٌَ َة فِ َِ ْب َِ بَِؾ اْف َْ ْ َت َٕ ا َأْن  َٕ ْد ََنَا ََ َف

ْ تَ  ْيؿٍ َٕ ًَ ْ َتِْْجَل بَِرِجٍٔع َأْو بِ َٕ ـْ َثََلَثِة َأْحَجاٍر، َأْو َأْن  ََٖؿؾَّ ِم ْ َتِْْجَل بِ َٕ ِغ، َأْو َأْن 
ِّ
َٔ  .شِْْجَل بِاْف

 ملسو هيلع هللا ىلص٥مـ اٮمٿمٌل  ، ٥مـ ٥مپمران صڇمٚمڈم ٮمف(00/025) اٜمٴمٿمػأٛمرٙمف ٲمٸمپمر ٓم اجلڇمٲمع ٭مَم ٓم  صحٔح: (2)

 وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ: ٥مپمران ُمڀمقل، وهق ٲمر١مؾ. .ٖمف

 - 04/313( واٮمٌٹمقي )280/494/ 0وهٿمڇمد ٓم اٮمزهد ) ،(03/227اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ) وأٛمرٙمف ٖمٿمحقه

( ٲمـ ٣مرق 26/ 0( واٖمـ أِّب اٮمدڂمځمڇم ٓم اٮمٻمٿمڇم٥مډم ٭مَم ٓم اٮمٺمتح )2/4( واحلڇم٭مؿ )4003و4000/ 315

بُ »ٖمٽمٺمظ:  ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقد ريض اَّلل ٥مٿمف. رِّ ََ ٍء ُ  ـْ َرْ َْٔس ِم َا افَّْاُس َف ْؿ َأُّي  ـُ َِّْة، َوُ َباِظُد ْؿ إَِػ اجْلَ ُُ= 
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كَ  ُ٘مؿَّ  َل اٜمُْٿمَ  اٮْمټمَِتڇمب َي٠ْمُ اءَ  َو١ُمٿمََّتفُ  ،٥َمٽَمځْمفِ  زَّ  َٗمٳْمٌځِمفٌ  ٤َمڇمِهَرهُ  َأنَّ  اخْلٴَْمؿُ  َيْز٥ُمؿُ  ِِمَّڇم َِمٽُْمقَءةً  اٮْمٹَمرَّ

ځمؿٌ  ًِ
ُ  َٓ  َوُهقَ  ،َوََلٌل  ٤َمڇمِهِرهِ  ا٥ْمتٻَِمڇمدَ  َوَأنَّ  ،َوَْمْ ٧ٌَمِّ َٓ  ،َذٮمَِؽ  ُي ُحفُ  َو  ََيُقزُ  َو٭َمځْمَػ  ،ُيَقوِّ

ٽَمِػ  ًَّ وهَ : َيٻُمقٮُمقا َأنْ  ٮمٽِم ءٌ  َوُهقَ  ،اٜمَُْرادُ  ُهقَ  اٜمََْجڇمِزيَّ  ٲَمٸْمٿمڇَمَهڇم َأنَّ  ٲَمعَ  .َٙمڇمَءْت  ٭َمََم  ڇمَأٲِمرُّ  َٓ  َرْ

ومِ  اٮْمٺُمْرسِ  َأْٖمٿمڇَمءُ  َيټُمقنَ  َٚمتَّك ،اٮْمٸَمَرُب  َيٺْمڀَمپُمفُ  ـْ  اٮْمٸَمَرِب  ٖمٽُِمٹَمډمِ  َأ٥ْمٽَمؿُ  َواٮمرُّ   ٲِم
ِ
ـَ  َأْٖمٿمڇَمء  اٜمڀَُْمڇمِٙمِري

ڂَْمٴَمڇمِر؟ ْٕ  .َوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َِّْة إِٓ = ـَ اجْلَ ْؿ ِم ـُ ـَ افَّْاِر، َوُ َباِظُد ْؿ ِم ُُ ُب رِّ ََ ٌء ُ  َْٔس َرْ ْؿ بِِف، َوَف ُُ ُْ ـَ افَّْاِر، إِٓ َؿْد َأَمْر ْؿ َظْْفُ  ِم ُُ ُْٔت  شَؿْد ََنَ

 .وٖمٸمض أ١مڇمڂمځمده صحځمحډم

(، واٮمٶمٟماِّن ٓم 48واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم اٮمًٿمډم ) (،43(، واٖمـ ٲمڇمٙمف )07042أٛمرٙمف أِمد ) :صحٔح (0)

ـْ ( ٲمـ ٣مرق ٥مـ 0/96(، واحلڇم٭مؿ )08/247اٮمټمٌٞم ) ـِ َٚمٌځِمڈٍم، ٥َم ـْ َوپْمَرَة ْٖم ـِ َصڇمٮمٍِح، ٥َم ٲُمٸَمڇمِوَيډَم ْٖم

ـَ ١َمڇمِرَيډَم، َيٻُمقُل: َو٥َمٷَمٿمڇَم َر١ُم  ُف ١َمپِمَع اٮْمٸِمْرَٖمڇمَض ْٖم ، َأڂمَّ ٽَمپِملِّ ًُّ ـِ ٥َمپْمٍرو اٮم ـِ ْٖم ِْمَ ٌِْد اٮمرَّ قُل اَّللَِّ َصٝمَّ اَّللُ ٥َمٽَمځمِْف ٥َم

َؿ ٲَمْق٥ِمٷَمډًم َذَر٫َمڊْم ٲِمٿمڀَْمڇم اٮْمٸُمځمُقُن، َوَوِٙمٽَمڊْم ٲِمٿمڀَْمڇم اٮْمٻُمٽُمقُب، ٫َمٻُمٽْمٿمڇَم: َيڇم َر١ُمقَل اَّللَِّ، إِنَّ َهِذهِ  ٍع،  َو١َمٽمَّ ٜمََْق٥ِمٷَمډُم ٲُمَقدِّ

َْٔوا»٫َمََمَذا َٗمٸْمڀَمُد إٮَِمځْمٿمڇَم؟ ٬َمڇمَل:  ْؿ َظَذ اْفَب ُُ ُت ـْ َر َْ َّٓ َ افٌِؽ َؿْد  ِدي إِ ًْ ا َب َٓ َٓ َ ِز ُغ َظْْ اِرَ ا،  َٓ َْ ـَ ا  َٓ ُِ ْٔ . ش...ِء َف

وهذا إ١مٿمڇمد ٚمًـ: رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت، و٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ٥مپمرو هق اٖمـ ٥مًٌډم اٮمًٽمپمل، وهق  .احلديڋم

 ٲمٳمڀمقر روى ٥مٿمف ُجڇم٥مډم: ٫مڀمق ٚمًـ احلديڋم.

ـُ ٲمـ ٣مرق ٥مـ  (،4040( واٮمٌزار )47(، واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم اٮمًٿمډم )5وأٛمرٙمف اٖمـ ٲمڇمٙمف ) ُد ْٖم ُِمپَمَّ

ٌْدِ  ـِ ٥َم ـِ اٮْمَقٮمځِمِد ْٖم ٫َْمٶَمُس، ٥َم ْٕ ـُ ١ُمٽَمځْمََمَن ا َ٘مٿمڇَم إِْٖمَراِهځمُؿ ْٖم ـِ ١ُمپَمځْمٍع ٬َمڇمَل: َٚمدَّ ـِ اٮْمٻَمڇم١ِمِؿ ْٖم ك ْٖم ًَ ـِ  ٥ِمځم ِْمَ اٮمرَّ

، ٬َمڇمَل: َٛمَرَج ٥َمٽَمځْمٿمڇَم 
ِ
ْرَداء ـْ َأِِّب اٮمدَّ ، ٥َم ـِ ڂُمٺَمْٞمٍ ٌَْٞمِ ْٖم ـْ ُٙم ، ٥َم ـُ ڂَمْذ٭ُمُر اٮْمٺَمٻْمَر ملسو هيلع هللا ىلصَر١ُمقُل اَّللَِّ اجْلَُرِرِّ ، َوڂَمْح

٫ُمُف، ٫َمٻَمڇمَل:  َب »َوڂَمَتَخقَّ ِْ َٓ ُ ِز َغ َؿ َٔا َصبيا، َحتَّك  ْٕ ُؿ افد  ُُ ْٔ َِ َـّ َظ َِٔدِه، َفُتَهبَّ ِز بِ ٍْ َٕ اُؾقَن؟ َوافَِّذي  َر َلَ َْ ٍَ آْف

رَ  َْ ْد  ََ َّٓ ِ ْٔف، َواْ ُؿ اهللَِّ، َف ْؿ إَِزاَؽًة إِ ـُ ا َوََنَاُرَ ا َشَقاءٌ َأَحِد َٓ ُِ ْٔ َْٔواِء، َف ْؿ َظَذ ِمْثِؾ اْفَب ُُ ُت  شـْ

: َصَدَق َواَّللَِّ َر١ُمقُل اَّللَِّ 
ِ
ْرَداء ا َوََنَاُرَ ا َشَقاءٌ : »ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل َأُٖمق اٮمدَّ َٓ ُِ ْٔ َْٔواِء، َف َْا َواهللَِّ َظَذ ِمْثِؾ اْفَب ـَ َر  .شَْ

 ٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٖمـ ١مپمځمع: ٫مڅمڂمف ٚمًـ احلديڋم. وهذا إ١مٿمڇمٌد ٚمًـ، رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت: إٓ ِمپمد ٖمـ ٥مځمًك

 وٮمف ٣مرق أٛمرى و٢مقاهد، واحلديڋم صحځمح ٖمپمجپمقع ٣مر٬مف و٢مقاهده.
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امُ  ََ ابِعُ  ادَْ ِْت :افرَّ ـْ  ٮَمؽ َأْذ٭ُمرُ  َأڂَمڇم :َففُ  ُؿ ډمِ  ٲِم َِدٮمَّ ْٕ ځمَّډمِ  ا
ُ  ٲَمڇم َواٮمٷمَّڇمِهَرةِ  اٮْمٻَمڇم٣مٸَِمډمِ  اجْلٽَمِ ٧ٌَمِّ  ُي

ـِ ) َّللَِِّ َأنَّ  ٮَمؽ ـْ . َٚمٻِمځمٻَمډمً ( َيَدْي َدمَ  َٗمٺْمٵِمځمٽُمفُ  َذٮمَِؽ  ٫َمپِم َتْقِٙمڈُم : ِٔ ًْ  اٜمَََْلِئټَمډمِ  ١ُمُجقدَ  َي

ـْ  َواٲْمتٿِمڇَم٥َمڀُمؿْ  ِ  ٥َم دِ  َأوْ  ٖمٿِمٸِْمپَمتِفِ  َأوْ  ٖمٻُِمْدَرٗمِفِ  َٛمٽَمٻَمفُ  َأڂمَّفُ  اٜمَُْرادُ  ٭َمڇمنَ  ٫َمٽَمقْ  ِف:٥َمٽَمځمْ  اٮمتَّټَمٟمُّ  إَوڇم٫َمډمِ  ُُمَرَّ

 . اٜمَْْخٽُمق٬َمڇمِت  َوَُجځِمعُ  إْٖمٽمِځمُس  َذٮمَِؽ  ِٓم  ٮَمٳَمڇمَر٭َمفُ  إٮَمځْمفِ  َٛمٽْمٻِمفِ 

ءُ  ُيٵَمڇمُف  ٫َمٻَمدْ  :ِل  َؿاَل  ْ يِػ  ١َمٌځِمؾِ  ٥َمَٝم اَّلل  إ٨َم  اٮمٯمَّ  َوَٖمځْمڊُم  ﴾اَّللَِّ ڂَمڇم٬َمډمُ ﴿: ٮمِفِ ٭َمٻَمقْ  اٮمت٩َّْمِ

 اَّلل.

ِْت َوڇم٫َمډمُ  َٗمټُمقنُ  َٓ  :َففُ  ُؿ يٺًمڇم اْْلِ ـْ  ٖمِفِ  َأ٫ْمَرَدهُ  ٲَمٸْمٿمًك اٜمُْٵَمڇمِف  ِٓم  َيټُمقنَ  َٚمتَّك :َٗم٩ْمِ  ٥َم

هِ  ْ  ٫َمٽَمقْ  :٪َمْٞمِ ـْ  َِل ٌَځْمڊِم  اٮمٿمَّڇم٬َمډمِ  ِٓم  َيټُم ـْ  َواٮْم َيڇمِت  ٲِم ْٔ ٌَځمِّٿمڇَمِت  ا  اٮمٿمُّقِق  َُجځِمعِ  ٥َمَٝم  ٖمِفِ  َِتَْتڇمزُ  ٲَمڇم اٮْم

ٌُځُمقِت  ڇم ٜمڇََم َواٮْم َوڇم٫َمډمَ  َهِذهِ  ا١ْمَتَحٻمَّ ٲَْمرُ  ،اْْلِ ْٕ  َٛمٽَمٻَمفُ  َأڂمَّفُ  إٮَمځْمفِ  آَدمَ  َٛمٽْمِؼ  ٫َمڅمَِوڇم٫َمډمُ  ٭َمَذٮمَِؽ  ُهٿمڇَم َوا

  َوَٛمٽَمَؼ  ،ٖمځَِمَدْيفِ  ٫َمٸَمٽَمفُ  ٬َمدْ  َأڂمَّفُ  ٖمځَِمَدْيفِ  َٛمٽَمٻَمفُ  َيټُمقنَ  َأنْ  ُيقِٙمڈُم  :ٖمځَِمَدْيفِ 
ِ
ء َٓ ْـ : ْقٮمِفِ ٖمٻِمَ  َهڄُم  ٭ُم

َ٘مڇمرُ  ٖمِفِ  َٙمڇمَءْت  ٭َمََم  ٫َمځَمټُمقنُ  ْٔ  . ا

ـْ  ُؿْ  َذٮمَِؽ  َوٲِم ڇم: )٢َمځْمَئڇمنِ  ٫َمڀُمََم  َيَداك ٥َمپِمٽَمْتفُ  َأوْ  اٜمٽُْْمُؽ  ٖمځَِمِدهِ : ٬َمڇمٮُمقا إَذا َأِنَّ ٌَڇمُت ( َأَٚمُدُُهَ  إْ٘م

زُ  ٫مځِمفِ  ٻَمعُ يَ ( اٮمثَّڇمِِّن )وَ  .إٮَمځْمڀَمڇم َواٮْمٸَمپَمؾِ  اٜمٽُْْمِؽ  إَوڇم٫َمډمُ ( اٮمثَّڇمِِّن ) وَ  اٮْمځَمدِ   .٭َمثًِٞما اٮمتََّجقُّ

ڇم  ُل  َأٲمَّ َوَّ ْٕ ُؿْ  ا َّٓ  اٮْمټَمََلمَ  َهَذا ُيٶْمٽمٻُِمقنَ  َٓ  ٫َمڅمِِنَّ ٿمْسِ  إ َٓ  َٚمٻِمځمٻَمډمً  (َيدٌ ) ٮَمفُ  جِلِ : َيٻُمقٮُمقنَ  َو

َٓ  اِْلََقى (َيدُ )   (َيدُ ) َو
ِ
 ٖمٻُِمْدَرٗمِفِ  اٜمَُْرادَ  نَّ أَ  ٲِمٿمْفُ  ٥ُمٽمِؿَ  ٬َمدْ  .اٜمٽُْْمُؽ  ٖمځَِمِدهِ : ٬َمْقٮَمفُ  َأنَّ  ٫َمڀَمڈْم  اٜمڇَْمء

ـْ  زُ  َٓ  ٮَمټمِ َّٓ  ٖمَِذٮمَِؽ  ُيَتَجقَّ ـْ  إ  .َٚمٻِمځمٻَمډمً  َيدٌ  ٮَمفُ  ٜمَِ

ـْ  ﴾َأْيِديٿمڇَم ٥َمپِمٽَمڊْم  ِِمَّڇم﴿: َو٬َمْقٮمِفِ  ﴾ٖمځَِمَديَّ  َٛمٽَمٻْمڊُم  ٜمَِڇم﴿ َٗمٸَمڇم٨َم  ٬َمْقٮمف َٖم٧ْمَ  َواٮْمٺَمْرُق   ٲِم

 : َوْٙمڀَم٧ْمِ 

ڇم) َ  ،إٮَمځْمفِ  ٸْمَؾ اٮْمٺمِ  َأَوڇمَف  ُهٿمڇَم َأڂمَّفُ : (َأَٚمُدُُهَ  اٮْمٺِمٸْمَؾ  َأَوڇمَف  َوُهٿمڇَمكَ  ،ٖمځَِمَدْيفِ  َٛمٽَمٻَمفُ  َأڂمَّفُ  َوَٖم٧مَّ

َْيِدي إ٨َم  ْٕ  .ا
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ـْ  َأنَّ : (اٮمثَّڇمِِّن ) ُؿْ  اٮْمٸَمَرِب  ٮُمٹَمډمِ  ٲِم ـَ  إَذا اٮمتَّْثٿمځَِمډمِ  ٲَمْقِوعَ  اجْلپَْمعِ  ا١ْمؿَ  َيٵَمٸُمقنَ  َأِنَّ  ُأٲِم

ٌُْس  ڇمِرُق ﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  ٭َمٻَمْقٮمِفِ  اٮمٽمَّ ًَّ ڇمِر٬َمډمُ  َواٮم ًَّ : َو٬َمْقٮمِفِ  .َيَدهْيََِم : َأْي  ﴾َأْيِدهَيََُم  ٫َمڇم٬ْمٶَمٸُمقا َواٮم

ٌَڇم٭ُمََم : َأْي  ﴾٬ُمٽُمقُٖمټُمََم  َصٹَمڊْم  ٫َمٻَمدْ ﴿  .﴾َأْيِديٿمڇَم ٥َمپِمٽَمڊْم  ِِمَّڇم﴿: ٬َمْقٮُمفُ  ٫َمټَمَذٮمَِؽ  ٬َمٽْم

ڇم ٿمَّډمُ  َوَأٲمَّ ًُّ ا ٫َمټَمثَِٞمةٌ  اٮم ِ ُىقنَ » ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمْقٮمِفِ  ٲِمْثُؾ  ِٙمدًّ َْ ـْ  َمَْابِرَ  َظَذ  اهلل ِظَْْد  ادُْ ـْ  ُٕقرٍ  ِم  َظ

غِ  ِّ ـِ  َ  َ ْ َتا افرَّ ِْ غٌ  َ َدْ فِ  َوـِ ِّ ـَ  َ  ِدُفقنَ  افَِّذ  ًْ ؿْ  ِذ  َ  ِٓ ِّ ُْ ؿْ  ُح ِٓ  َرَواهُ  شُوف قا َوَما َوَأْ ِِٔ

ٽمِؿٌ  ًْ  .(0)ٲُم

غُ » :ملسو هيلع هللا ىلص َو٬َمْقٮمِفِ  ِّ ا َٓ  َمْْلَىاهلل  َ  َٓ ُٔو
ٌِ ةٌ  َ  ََ ٍَ اءُ  َٕ َْٔؾ  َشحَّ َِّ ا اف َٓ َؼ  َما َأَرَأْ ُتؿْ  رَ َوافَّْ ٍَ ْٕ  َأ

َؼ  ُمُْْذ  َِ َقاِت  َخ َّ َْرَض؟ اف َّ ْٕ فُ  َوا َّٕ ْ  َؾِ٘ ٌِْض  َل ِْٔفِ  ِذ  َما َ  ِّ ْ طُ  َ  َِ َِٔدهِ  َواْف ُْخَرى بِ ْٕ  َ ْرَؾعُ  ا

ُض  ٍِ َٔاَمةِ  َ ْقمِ  إَػ  َوََيْ
َِ ٽمِؿٌ  َرَواهُ  (2)شاْف ًْ ٌَُخڇمِريُّ  َصِحځمِحِف: ِٓم  ٲُم ُـّ  ٫مځِمََم  َواٮْم  . َأ٤ُم

ِحځمِح  ِٓم وَ  ـْ  َأْيٵًمڇم اٮمٴمَّ ـْ  ،ؓ  اخلدري ١َمٸِمځمدٍ  َأِِّب  ٥َم : ٬َمڇمَل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  ٥َم

قنُ » ُُ َْرُض  َْ ْٕ َٔاَمةِ  َ ْقمَ  ا
َِ بَّارُ   تٍُٗ ا َواِحَدةً  ُخْبَزةً  اْف َِٔدهِ  اجْلَ َم  بِ ُٖ  ـَ ٍَّ َُ ؿْ  َ َت ـُ َِٔدهِ  َأَحُد  بِ

فُ  َْ رِ  ِذ  ُخْبَز ٍَ  .(3)شاف َّ

ِحځمِح ” َوِٓم  ـْ  ْيٵًمڇمأَ  “اٮمٴمَّ ـِ  ٥َم بُّ  َيڃْمُٛمذُ »: ٬َمڇمَل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقُل  ََيْټمِل ٥ُمپَمرَ  اْٖم  ٥َمزَّ  اٮمرَّ

ٶُمڀُمََم  َيَدْيفِ  َيٻْمٌُِض  َوَٙمٸَمَؾ  - ٖمځَِمَدْيفِ  َوَأْرَوفُ  ١َمپَمَقاٗمِفِ  َوَٙمؾَّ  ًُ ٌْ ا»: َوَيٻُمقُل  - َوَي َٕ ـُ  َأ َ ْ  افرَّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص ريض اَّلل ٥مٿمڀمَم. (0827أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)

 ( ٥مـ أِّب هريرة ريض اَّلل ٥مٿمف.993(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )7409اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (2)

 .ؓ ( ٥مـ أِّب ١مٸمځمد 2792(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )6521ٖمر٬مؿ ) اٮمٌخڇمريأٛمرٙمف  (3)
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ك ادَِْْْزِ  إَػ  ََٕيْرت َحتَّك َؾ  َ َتَحرَّ ٍَ اهلل  بَِرُشقلِ  ُ قَ  َأَشاؿِطٌ : َأُؿقُل  إنِّ  َحتَّك ِمْْفُ  َأْش

  (0)ش؟ملسو هيلع هللا ىلص

ِحځمِح ” َوِٓم  ـْ  َأْيٵًمڇم “اٮمٴمَّ بُِض » :ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقُل  ٬َمڇمَل : ٬َمڇمَل ؓؓ  ُهَرْيَرةَ  َأِِّب  ٥َم َْ  َ 

َْرَض  اهللَُّ ْٕ َمءَ  َوَ ْىِقي ا ِْٔفِ  اف َّ ِّ َٔ َُقُل  ُثؿَّ  بِ ا: َ  َٕ ـَ  ادَُِِْؽ  َأ ُِقكُ  َأْ  َْرضِ  ُم ْٕ  َوٲَمڇم (2)ش؟ا

ـْ  َهَذا ُيَقا٫مُِؼ   . احْلَْٟمِ  َٚمِديڋِم  ٲِم

َؼ  دََّا اهللََّ إنَّ » :َصِحځمٍح  َٚمِديڋٍم  َوِٓم  َِ ُبقَضَتانِ  َوَ َداهُ  َففُ  َؿاَل  آَدمَ  َخ َْ َم  اْخَسْ : َم ُ  َأُّيَّ

غَ  اْخَسْت: َؿاَل  ِصْئت ِّ َتا َرّبِّ  َ  ِْ غٌ  َرّبِّ  َ َديْ  َوـِ ِّ ة َ  ـَ اَبَ   ُثؿَّ  ُمَباَر َٓ ا َؾَِ٘ذا ىَ َٓ  آَدمَ  ؾِٔ

ُتفُ   .(3)شَوُذرِّ َّ

ِحځمِح ” َوِٓم  فُ »: “اٮمٴمَّ َّٕ اجَّ  دََّا َأ اك ُمقَشك َ ا: آَدمَ  َؿاَل  ،َوُمقَشك آَدمَ  َ َ ٍَ  اهللَُّ  اْصَى

ََلِمفِ  َُ َت : ُمقَشك َففُ  َؿاَل  َوَؿْد  بَِِٔدِه: افتَّْقَراةَ  َفؽ َوَخطَّ  بِ ْٕ ََؽ افَِّذي آَدمَ  َأ َِ َِٔدهِ  اهللَُّ َخ  بِ

َخ  ٍَ َٕ ـْ  ؾِٔؽ َو  .(4)شُروِحفِ  ِم

فُ  َؿاَل » َأڂمَّفُ  آَٛمرَ  َٚمِديڋٍم  َوِٓم  َٕ ِت : ُشْبَحا ُؾ  َٓ  َوَجََلِل: َوِظزَّ ًَ ةِ  َصافَِح  َأْج ـْ  َذرِّ َّ  َم

َْت َِ ـْ  بََِٔديَّ  َخ َّ ِْت ـَ ـْ : َففُ  ُؿ انَ  ـُ َُ  .(5)شَؾ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .¶( ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمر 2788ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (0)

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 2787(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )4802اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (2)

 .ٖمڅم١مٿمڇمد ٚمًـؓؓ (، و٪مٞمه ٥مـ أِّب هريرة 3368أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ) (3)

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 2652ٖمر٬مؿ ) (، وٲمًٽمؿ6604اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (4)

إٖمراهځمُؿ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٛمڇمٮمد  ٲمـ ٣مريؼ(، 04584) “اٮمټمٌٞم”أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم  ضًٔػ مُْر: (5)

ځميص، د، ٘مٿمڇم أٖمق اٜمٴِمِّ ڇمج ٖمـ ِمپمَّ ف، ٥مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ، ٥مـ ٥َمٶمڇمء ٖمـ  ٘مٿمڇم َٚمجَّ د ٖمـ ٲُمٶَمرِّ ڇمن ِمپمَّ ًَّ ٪م

َٔا »، ٬مڇمل: ملسو هيلع هللا ىلص َيًڇمر، ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥َمپمرو، ٥مـ اٮمٿمٌلِّ  ْٕ َْٔت َبِْل آَدَم افد  َْا، َأْظَى َة َؿاَفْت: َ ا َربَّ َُ
إِنَّ ادَََلَِ

َم َج  ـَ ق، و ُٓ ِْ َٕ ُب وَٓ  َْٕؼَ ُؾ وَٓ  ـُ ْٖ َٕ ِدَك، وَٓ  ّْ َ بُِّح بَِح ُٕ ـُ  ْح َٕ َبُ قَن، و ِْ ُبقَن وَ  ا وَ ْؼَ َٓ ُِقَن ؾٔ ـُ ْٖ َِْت َ  ًَ

ْؾ َفَْا أ ًَ َٔا َؾاْج ْٕ ُؿ افد  انَ ََلُ َُ ـْ َؾ ـُ ـْ ؿُِت َفُف:  َّ ـَ ََٔديَّ  ُت بِ َْ َِ ـْ َخ ِة َم ُؾ َصافَِح ُذرِّ َّ ًَ  = .شِخَرَة  ؿال: َٓ َأْج
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٲمـ ٣مريؼ ٣مٽمحډم ٖمـ زيد، ٥مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ ٖمف. 6073) (096/ 6) “إو١مط”ٓم وأٛمرٙمف  =

 ٭مذاب وهق اٜمٴمځميص، ٛمڇمٮمد ٖمـ اَّلل ٥مٌد ٖمـ إٖمراهځمؿ و٫مځمف(: 254/ 0) “اٜمجپمع”٬مڇمل اِلځمثپمل ٓم 

 .أيٵمڇمً  ٭مذاب وهق زيد، ٖمـ ٣مٽمحډم إو١مط ١مٿمد وٓم ٲم٠موك،

 و٬مد روي ٲمق٬مق٫ًمڇم ٥مٝم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص. ؿِت:

َ٘مٿمڇَم (257- 0/256) “اٜمريزاٮمرد ٥مٝم ”أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم  ـُ َصڇمٮمٍِح  َٚمدَّ ٌُْد اَّللَِّ ْٖم  لَٚمد٘مٿمِ ، ٥َم

ـْ ، اٮمٽمَّځْمڋم ـُ ١َمٸْمٍد، ٥َم َ٘مٿمِل ِهٳَمڇمُم ْٖم ـِ َأ١ْمٽَمؿَ  َٚمدَّ ڇمرٍ  ،َزْيِد ْٖم ًَ ـِ َي  ْٖم
ِ
ـْ ٥َمٶَمڇمء ـِ  ،٥َم ـَ ٥َمپْمِرو ْٖم ٌَْد اَّللَِّ ْٖم َأنَّ ٥َم

ْرِش، َوِمَّْا افْ »٬َمڇمَل:  ،اٮْمٸَمڇمصِ  ًَ ُة اْف َِ ُبقَن، َوِمَّْا َ َ رَّ ََ ُة اْدُ َُ
َْا، ِمَّْا ادَََْلَِ ُة: َ ا َربَّ َُ

ْد َؿاَفِت ادَََْلَِ ََ َُِراُم َف

اُِْبقَن، وَ  َُ َ بُِّح اهللََّاْف ُٕ ـُ  ْح َٓ ٕ ٖم َٕ اَر  َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ َٓ ٍٕس، خَِت َبْ اف َٔا،  لَو ْٕ ُؿ افد  َِْت ََلُ ًَ آَدَم َؾَج

ُجقنَ  ُبقَن َوَ َتَزوَّ ُِقَن َوَ ْؼَ ـُ ْٖ ْؿ َ  ُٓ َت ِْ ًَ اَل: فـ أؾًؾ، ثؿَّ  َوَج ََ ِخَرَة َؾ ْٔ ْؾ َفَْا ا ًَ َٔا َؾاْج ْٕ ُؿ افد  َِْت ََلُ ًَ َم َج َُ  َؾ

ََٖفة اُفقا مثؾ َذفِؽ ،ظادو ؾاجتٓدوا ادَْْ  ََ اَل: فـ أؾًؾ، ثؿَّ ظادو ؾاجتٓدو ،َؾ ََ اَل:  اَؾ ََ ََٖفة بِّثؾ َذفَِؽ، َؾ ادَْْ 

انَ  َُ ـْ ؿِت َفُف: ــ َؾ َّ ـَ ََٔديَّ  ُت بِ َْ َِ ـْ َخ ِة َم َؾ َصافَِح ُذرِّ َّ ًَ ـْ َأْج  ش.؟َف

 رٲمل، و٬مڇمل: إ١مٿمڇمده صڇمٮمح.٥مـ اٮمدا (82)ص  “اٮمٸمٽمق”اٮمذهٌل ٭مَم ٓم وذ٭مره  

و٬مد ٛمقٮمػ هٳمڇمم ٖمـ  ٓم إ١مٿمڇمده ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح، وهق ٭مڇمٗمڈم اٮمٽمځمڋم، ٫مځمف وٸمػ يًٞم. ؿِت:

ـِ أَ ١مٸمد: ٫مٻمد رواه  ـْ َزْيِد ْٖم ٲمْ ﴿ِٓم ٬َمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:  ،١ْمٽَمؿَ ٲَمٸْمپَمٌر ، ٥َم ]اْلهاء:  ﴾ٿمڇَم َٖمٿمِل آَدَم َوَِمَٽْمٿمڇَمُهؿْ َوٮَمٻَمْد ٭َمرَّ

ٿمڇَم، ٬َمڇمَل: ٬َمڇمٮمَ  [71 پُمقَن ، ٫َمٽَمْؿ ُٗمٸْمٶمٿِمڇَم َذٮمَِؽ  لإڂِمََّؽ آَٗمځْمڊَم َٖمٿمِ  ڊِم اٜمَََْلئِټَمډُم: َرٖمَّ ڂْمځَمڇم َيڃْم٭ُمٽُمقَن ٲِمٿمڀَْمڇم َوُيٿمٸَمَّ آَدَم اٮمدُّ

ـْ َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ٭مَ  ډِم ٲَم يَّ َٓ َأْٙمٸَمُؾ َصڇمٮمَِح ُذرِّ ِِت  ِٛمَرِة ، ٫َمٻَمڇمَل: َو٥ِمزَّ ْٔ ـْ ٬ُمٽْمڊُم ٮَمُف: ٭مُ ٫َمڃَم٥ْمٶمٿِمڇَم ِٓم ا  ش.ـْ ٫َمټَمڇمنَ پَم

 ( ٥مـ ٲمٸمپمر ٖمف.0592) “ٗمٺمًٞمه”أٛمرٙمف ٥مٌد اٮمرزاق ٓم 

٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح، أو وهذا أصح، أ٥مٿمل أڂمف ٲمـ ٬مقل زيد ٖمـ أ١مٽمؿ: ٫مځمټمقن اٮمقصؾ وًُهڇم إٲمڇم ٲمـ 

 ٲمـ هٳمڇمم ٖمـ ١مٸمد.

ا١ٕمَمء ”، واٮمٌځمڀمٻمل ٓم (0165، ر٬مؿ 2/469) “اٮمًٿمډم” أٛمرٙمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓمو

ٚمد٘مٿمڇم اِلځمثؿ ٖمـ  (049ر٬مؿ  072/ 0) “٢مٸمڈم اْليَمن”(، وٓم 688ؿ ر٬م 020/ 2) “واٮمٴمٺمڇمت

وهق ٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مَلق، ٬مڇمل: ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ يٻمقل:  ،ٛمڇمرٙمډم، ڂمڇم ٥مثَمن ٖمـ ٥مَلق

 ... ٫مذ٭مره ٖمٿمحقه. ٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص: أن اٮمٿمٌل أٛمٟمِّن إڂمٴمڇمري

 =ٴمحڇمٖمډم، ٫مڀمق و٥مروة ٖمـ رويؿ ٮمځمس ٮمف ١مَمع ٲمـ أٚمد ٲمـ اٮم وإڂمٴمڇمري هذا ٓ ُيدرى ٲمـ هق،
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ـِ  ِٓم  آَٛمرَ  َٚمِديڋٍم  َوِٓم  ٿمَ ًُّ َِ  دََّا»: اٮم َرهُ  َوَمَ َح  آَدمَ  اهللَُّ َؼ َخ ْٓ ِْٔفِ  َط ِّ َٔ  ِمْْفُ  َؾاْشَتْخَرَج  ،بِ

َتفُ  اَل  ُذرِّ َّ ََ َْت: َؾ َِ ءِ  َخ َٓ ُٗ َجَّْةِ  َ  ِْ
ؾِ  ،فِ َّ ًَ َّْةِ  َأْ ؾِ  َوبِ ُِقنَ  اجْلَ َّ ًْ َرهُ  َمَ َح  ُثؿَّ  ،َ  ْٓ َِٔدهِ  َط  بِ

ُْخَرى ْٕ اَل  ،ا ََ َْت: َؾ َِ ءِ  َخ َٓ ُٗ ؾِ  فَِِّْارِ  َ  َّ ًَ ُِقنَ  افَّْارِ  ْ ؾِ أَ  َوبِ َّ ًْ  . (0)شَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٲمر١مؾ. =

ٙمٿمځمد  ، ٚمځمڋم أورده ٲمـ ٣مريؼ(689) “واٮمٴمٺمڇمت ا١ٕمَمء”و٬مد ٙمڇمء ٲمٰمٚمڇم ٖمف ٥مٿمد اٮمٌځمڀمٻمل ٓم 

٬مڇمل: ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ َيدث ٥مـ  ٥مٌد رٖمف ٖمـ صڇمٮمح اٮمٻمرر ٖمـ ٚمټمځمؿ، ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر، ٥مـ

 .ذ٭مره ٲمر٫مق٥مڇم ٖمٿمحقه٫مٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل ريض اَّلل ٥مٿمف، 

 .٥مـ ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل إڂمٴمڇمري ٲمر١مٽمډم ٥مروة ٖمـ رويؿروايډم إٓ أن 

٘مؿ أيٵًمڇم ٙمٿمځمد ٖمـ ٚمټمځمؿ ٫مځمف وٸمػ، ٬مڇمل ٫مځمف اٮمدار٬مٶمٿمل: ٮمځمس ٖمڇمٮمٻمقي. و٬مد ٛمڇمٮمٺمف أٖمق زر٥مډم 

اْلٲمڇمم ٫مرواه ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر ٖمڅم١مٿمڇمده... ٭مَم رواه اجلَم٥مډم، و٬مڇمل ٫مځمف ٥مـ إڂمٴمڇمري، ٖمدون ٗمًپمځمډم 

 (.688) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”ٙمڇمٖمر. أٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم 

ڇم، ٫مڃمٛمرٙمف ٲمـ ٣مريؼ 52/039و٬مد أٛمرٙمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر ) ًً ٖمټمر ِمپمد  أِّب( و١مپمك إڂمٴمڇمري أڂم

ٚمد٘مٿمل  ،ٚمد٘مٿمڇم ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ ،ٖمـ أيقب اٮمداراِّن ٚمد٘مٿمڇم احلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓن

ٚمد٘مٿمل أڂمس ٖمـ  :٬مڇمل ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ اٮمٽمخپمل يٻمقل ،٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مٌځمدة ٖمـ ٥مَلق

 .ٲمڇمٮمؽ

إ١مٿمڇمد وٸمځمػ: أٖمق ٖمټمر ِمپمد ٖمـ أيقب اٮمداراِّن، واحلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓن، ِل  وهذا

 يڄم٘مر ٗمق٘مځمٻمڀمَم ٥مـ ٲمٸمتٟم، ٫مڀمَم ُمڀمقٓ احلڇمل.

و٬مد ٗمٴمحػ ٓم ٗمٺمًٞم اٖمـ ٭مثٞم ٓم ٗمٺمًٞم أيډم اٜمتٻمدٲمډم )اٮمداراِّن( إ٨م )اٮمرازي( وهق ٭مذاب، وِل 

 ق اٮمداراِّن.(، وإڂمَم ه689يٺمٶمـ ٮمذٮمؽ ِمٻمؼ ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت )

(، 3175( ، واٮم٠مٲمذي )4713داود )أٖمق (، و300( وٲمـ ٣مريٻمف أِمد )2/898) ٲمڇمٮمؽأٛمرٙمف  (0)

ٌد اٮمرِمـ ٖمـ زيد ٖمـ ٥مٌد احلپمځمد ٖمـ ٥م، و٪مٞمهؿ ٲمـ ٣مريؼ (00091) “اٮمټمٟمى”واٮمٿمًڇمئل ٓم 

 ... ٫مذ٭مره.٥مـ ٲمًٽمؿ ٖمـ يًڇمر اجلڀمٿمل، أن ٥مپمر ٖمـ اخلٶمڇمباخلٶمڇمب، 

يًڇمر اجلڀمٿمل ُمڀمقل، ِل يڄم٘مر ٗمق٘مځمٻمف ٥مـ ٲمٸمتٟم، وِل يًپمع ٲمـ ٥مپمر  وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ: ٲمًٽمؿ ٖمـ

 .ؓ ٖمـ اخلٶمڇمب 

 =واحلديڋم ٮمف ٢مقاهد يٴمح ِبڇم ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس، و٥مـ أِّب اٮمدرداء، و٥مـ رٙمؾ ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم، و٥مـ 
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ََٚمڇمِديڋَم  َهِذهِ  ٮَمفُ  ٫َمَذ٭َمْرت ْٕ َهڇم: ا ٌَُؾ  َهْؾ : ٮَمفُ  ٬ُمٽْمڊم ُ٘مؿَّ  َو٪َمْٞمَ ََٚمڇمِديڋَم  َهِذهِ  َٗمٻْم ْٕ  ا

ْتڀَمڇم َأَٚمڇمِديڋُم  َوَهِذهِ  ٬َمڇم٣مٸَِمډٌم؟ ڂُمٴُمقٌص  ِهَل  َأمْ  َٗمڃْمِويًَل: ډمُ  َٗمٽَمٻمَّ ٲُمَّ ْٕ ٌُقلِ  ا  َواٮمتَّٴْمِديِؼ  ٖمڇِمٮْمٻَم

ـْ  ْتڀَمڇمَوڂَمٻَمٽمَ  ُٙمُؾ  ٫َمڃَم٤ْمڀَمرَ . ٪َمِزيرٍ  َٖمْحرٍ  ٲِم َ  ،اٮمتَّْقَٖمډمَ  اٮمرَّ ٧ٌَمَّ  . احْلَؼُّ  ٮَمفُ  َوَٗم

ِذي ٫َمڀَمَذا ت اٮمَّ ـَ  - إٮَمځْمفِ  َأَذْ ًَ ٌَفُ  َأنْ  - إٮَمځْمؽ اَّللَُّ َأْٚم ـْ ﴿ .َوا١ِمعٌ  َٖمڇمٌب  َوَهَذا. َأ٭ْمُت  َوٲَم

 ْ ـْ  ٮَمفُ  ٫َمََم  ڂُمقًرا ٮَمفُ  اَّللَُّ ََيْٸَمؾِ  َِل ـْ ﴿ وَ  ﴾ڂُمقرٍ  ٲِم ـْ  اٜمڀُْْمَتِدي ٫َمڀُمقَ  اَّللَُّ  هَيْدِ  ٲَم ـْ  ُيٵْمٽمِْؾ  َوٲَم  َْمِدَ  ٫َمٽَم

 .﴾ٲُمْر٢ِمًدا َوٮمځِمًّڇم ٮَمفُ 
دٍ  ٥َمَٝم  اَّللَُّ َوَصٝمَّ  ،اٮْمٸَمڇمٜم٧َِمَ  َربِّ  َّللَِِّ َواحْلپَْمدُ   ها.َأُْجَٸِم٧مَ  َوَصْحٌِفِ  ،آٮمِفِ  َو٥َمَٝم  ،ُِمپَمَّ

 (:163)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

ِ َيٽْمَزٲُمُف ُأٲُمقٌر: 
٥ِمَل اٜمََْجڇمِز اٜمٸَُْم٧مَّ  ٲُمدَّ

َْصُؾ َواٮمٷمَّڇمِهُر  َأَحُدَ ا: ْٕ ٥ِمځمڀَمڇم ٲَمٸَمُف ا ـِ احْلٻَِمځمٻَمډِم، إِْذ ٲُمدَّ ڇمِرِف ٥َم ٮمځِمِؾ اٮمٴمَّ إ٬َِمڇمٲَمډُم اٮمدَّ

 .ڀَمڇم ُّمڇَمٮمٌِػ َِلََُم َُجځِمٸًمڇمَوُّمڇَمٮمٺِمُ 

ا: َٓ َّٓ ٭َمڇمَن ٲُمٿمٳِْمًئڇمَٖمځَمڇمُن اْٚمتََِم  َثإِٔ ـَ اٜمََْجڇمِز ٮُمٹَمډًم َوإِ ـْ ٥ِمٿمِْدِه َوْوٸًمڇم  ِل اٮمٽمَّٺْمِظ ٜمڇَِم َذ٭َمَرُه ٲِم ٲِم

 .َٙمِديًدا

ا: َٓ ـْ  َثافُِث ، ٫َمٽَمځْمَس ٭ُمؾُّ ٲَمڇم اْٚمَتپَمٽَمُف اٮمٽمَّٺْمُظ ٲِم ِ
ځَمڇمِق اٜمٸَُْم٧مَّ ًِّ اْٚمتََِمُل َذٮمَِؽ اٜمٸَْْمٿمَك ِٓم َهَذا اٮم

َتپمِ  ـْ ٢َمڇمءَ َٚمځْمڋُم اجْلپُْمٽَمډُم ََيْ ، َوَهَذا ٲَمْقِوٌع ٪َمٽمَِط ٫مځِمِف ٲَم ځَمڇمُق اخْلڇَمصُّ ًِّ ْ اَّلل،  ٽُمُف َهَذا اٮم ٧ٌَمِّ َوَِلْ ُي

٭مِځمڈِم اخْلڇَمصِّ  ْ َتپِمٽْمُف ِٓم َهَذا اٮم٠مَّ ٹَمډِم َوإِْن َِلْ ََيْ ٺْمُظ ٖمڃَِمْصِؾ اٮمٽمُّ َتپِمٽُمُف اٮمٽمَّ َوَٖم٧ْمَ  َأْو ُيپَمځمِّْز َٖم٧ْمَ ٲَمڇم ََيْ

َتپِمٽُمُف ٫مځِمفِ   .ٲَمڇم ََيْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،( و٥مـ أِّب هريرة 27488، و07593، و2271٪مٞمهؿ ريض اَّلل ٥مٿمڀمؿ. اڂمٷمرهڇم ٓم ٲمًٿمد أِمد ) =

 (.٥3176مٿمد اٮم٠مٲمذي ) ؓ 
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ا: َٓ ًُ ُف اٜمَُْرادُ  َرابِ ِذي ٥َمځمَّٿمَُف ٖمڃَِمڂمَّ ډِم ٥َمَٝم اٜمََْجڇمِز اٮمَّ اٮمَّ ـِ اٮمدَّ َتِحځمُؾ َأْن  :َٖمځَمڇمُن اٮْمٻَمَراِئ ًْ إِْذ َي

 ُ ْٕ ِذِه ا ٌُقا ِِبَ
ٌَتَّډَم، َوإَِذا ٣ُمقٮمِ ـْ ٪َمْٞمِ ٬َمِريٿمډٍَم ِٓم اٮمٽمَّٺْمِظ َٗمُدلُّ ٥َمٽَمځْمِف َأٮْم ِر ٲُمقَيټُمقَن َهَذا ُهَق اٜمَُْراُد ٲِم

َ ٥َمْجُزُهْؿ. ٧ٌَمَّ َْرَٖمٸَمډِم َٗم ْٕ  هاا

ٲمڇم ٗمٻمدم ذ٭مره ٲمـ ٭مَلم اْلٲمڇمٲم٧م رِمڀمَم اَّلل ٭مَلم  قال أبْ عبد اه غفس اه لُ:

 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.

ُُ اُهَقاَل  ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َش  (:7/27)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ځمؿُ  ًِ ٮَْمٺَمڇمظِ  َٗمٻْم ْٕ ډمِ  ا اٮمَّ ځمؿُ  َوَُمڇَمزٍ  َٚمٻِمځمٻَمډمٍ  إ٨َم  ٲَمٸَمڇمڂمځِمڀَمڇم ٥َمَٝم  اٮمدَّ ًِ ٮَمتڀَِمڇم َوَٗمٻْم َٓ  اٜمَْٸَمڇمِِّن  َأوْ  َد

ٮَمډِم: ِٓم  َأوْ  اٜمَْْدٮُمقلِ  ِٓم  َجڇمزِ َواٜمَْ  احْلٻَِمځمٻَمډمِ  ٮَمٺْمظُ  ُا١ْمُتٸْمپِمَؾ  إنْ  ٥َمٽَمځْمڀَمڇم اٜمَْْدٮُمقلِ  َٓ  ٭ُمٽمَّفُ  َهَذا ٫َمڅمِنَّ  اٮمدَّ

ـَ  ٭َمََلمِ  ِٓم  َيٻَمعُ  ٬َمدْ  ِري َـّ . اٜمَُْتڃَمٛمِّ
ـْ  َواٜمََْجڇمزَ  احْلٻَِمځمٻَمډمَ  َأنَّ  اٜمَْٳْمڀُمقرَ  َوٮَمټمِ ٮَْمٺَمڇمظِ  ٥َمَقاِرضِ  ٲِم ْٕ  ا

ځمؿُ  ٫َمڀَمَذا َٚمڇملٍ  َوٖمټُِمؾِّ  ًِ   َٖمٸْمدَ  َٚمڇمِدٌث  اْصٶمََِلٌح  ُهقَ  اٮمتَّٻْم
ِ
ْ  ،اٮمثَََّلَ٘مډمِ  اٮْمٻُمُرونِ  اڂْمٻِمٵَمڇمء  َيَتټَمٽمَّؿْ  َِل

ـْ  َأَٚمدٌ  ٖمِفِ  َحڇمَٖمډمِ  ٲِم َٓ  ،اٮمٴمَّ ڇمنِ  َِلُؿْ  اٮمتَّڇمٖمٸِِم٧مَ  َو ًَ َٓ  ،ٖمڅِمِْٚم ـْ  َأَٚمدٌ  َو ډمِ  ٲِم َِئپمَّ ْٕ ـَ  ا  ِٓم  اٜمَْٳْمڀُمقِري

َْوَزا٥ِمل َواٮمثَّْقِريِّ  ٭َمََمٮمِِؽ  ،اٮْمٸِمٽْمؿِ  ْٕ ڇم٫مٸِِملِّ وَ  َٚمٿمځِمٺَمډمَ  َوَأِِّب  َوا َٓ  َٖمْؾ  ،اٮمٳمَّ ډمُ  ٖمِفِ  َٗمټَمٽمَّؿَ  َو ٹَمډمِ  َأِئپمَّ  اٮمٽمُّ

ٌََقْيفِ  ٭َمڇمخْلٽَمِځمؾِ  َواٮمٿمَّْحقِ  ـِ  ٥َمپْمِرو َوَأِِّب  َو١ِمځم   ْٖم
ِ
 . َوڂَمْحِقِهؿْ  اٮْمٸَمََلء

ُل  ـْ  َوَأوَّ ٌَځْمَدةَ  َأُٖمق (اٜمََْجڇمزِ ) ٖمٽَِمٺْمظِ  َٗمټَمٽمَّؿَ  َأڂمَّفُ  ٥ُمِرَف  ٲَم ـُ  ٲَمٸْمپَمرُ  ٥ُم . ٭مَِتڇمٖمِفِ  ِٓم  اٜمَُْثٿمَّك ْٖم

ـْ  ْ  َوٮَمټمِ ـِ  َِل ځمؿُ  ُهقَ  ٲَمڇم ٖمڇِمٜمََْجڇمزِ  َيٸْم ًِ ََم . احْلٻَِمځمٻَمډمِ  ٬َم َيډمِ  ٖمپَِمَجڇمزِ  ٥َمٿمَك َوإڂِمَّ ْٔ ُ  ٲَمڇم ا ـْ  ٖمِفِ  ُيٸَمٟمَّ َيډِم: ٥َم ْٔ  ا

ـْ  َوِِلََذا ـْ  ٬َمڇمَل  ٲَم ُُصقٮمځِم٧ِّمَ  ٲِم ْٕ ٧ْمِ  ٭َمڃَمِِّب  - ا ًَ يِّ  احْلُ ٌَْٰمِ  احْلٻَِمځمٻَمډمُ  ُٗمٸْمَرُف  إڂمَََّم  - َوَأٲْمَثڇمٮمِفِ  اٮْم

ـْ  . َُمڇَمزٌ  َوَهَذا َٚمٻِمځمٻَمډمٌ  َهَذا: َيٻُمقٮُمقا ٖمڃَِمنْ  َذٮمَِؽ  ٥َمَٝم  اٮمٽمُّٹَمډمِ  َأْهؾِ  ڂَمصُّ : ٲِمٿمڀَْمڇم ٖمٶُِمُرِق  اٜمََْجڇمزِ  ٲِم
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َـّ  ٫َمڅمڂِمَّفُ  ٥ِمٽْمٍؿ، ٖمََِل  َٗمټَمٽمَّؿَ  ٫َمٻَمدْ  ْ  ،َهَذا ٬َمڇمٮُمقا اٮمٽمُّٹَمډمِ  َأْهَؾ  َأنَّ  ٤َم ـْ  َأَٚمدٌ  َذٮمَِؽ  َيٻُمْؾ  َوَِل  ؾِ َأهْ  ٲِم

َٓ  اٮمٽمُّٹَمډمِ  ـْ  َو ډمِ  ١َمٽَمِػ  ٲِم ٲُمَّ ْٕ  .َو٥ُمٽَمََمِئڀَمڇم ا

ََم  ـْ  ٭َمڇمنَ  َأڂمَّفُ  َواٮْمٹَمڇمٮمڈُِم  ،َٚمڇمِدٌث  اْصٶمََِلٌح  َهَذا َوإڂِمَّ ـْ  َوڂَمْحِقِهؿْ  ،اٜمٸُْْمَتِزٮَمډمِ  ِٙمڀَمډمِ  ٲِم  ٲِم

ْ  ٫َمڅمڂِمَّفُ  :اٜمَُْتټَمٽمِّپِم٧مَ  ـْ  َأَٚمدٍ  ٭َمََلمِ  ِٓم  َهَذا ُيقَٙمدْ  َِل ُُصقلِ  فِ اٮْمٺِمٻمْ  َأْهؾِ  ٲِم ْٕ ٞمِ  َوا ًِ  َواٮمتَّٺْم

ـْ  َوڂَمْحِقِهؿْ  َواحْلَِديڋِم  ٽَمِػ  ٲِم ًَّ  . اٮم

ڇم٫مٸِِملُّ  َوَهَذا ُل  ُهقَ  اٮمٳمَّ ـْ  َأوَّ دَ  ٲَم ْ  (،اٮْمٺِمٻْمفِ  ُأُصقلِ ) ِٓم  اٮْمټَمََلمَ  َٙمرَّ ؿْ  َِل ًِّ ځمؿَ  َهَذا ُيٻَم ًِ  اٮمتَّٻْم

 َٓ  .(َواْٜمََجڇمزِ  احْلٻَِمځمٻَمډمِ ) ٖمٽَِمٺْمظِ  َٗمټَمٽمَّؿَ  َو

دُ  َو٭َمَذٮمَِؽ  ـُ  ُِمپَمَّ ـِ  ْٖم ًَ ڇمِئؾِ  ِٓم  ٮَمفُ  احْلَ ًَ ٌْٿمځِمَّډمِ  اٜمَْ  اجْلڇَمٲِمعِ  ِٓم  ٲَمٸْمُروٌف  ٭َمََلمٌ  اٮْمٸَمَرٖمځِمَّډمِ  ٥َمَٝم  اٜمَْ

ِه: اٮْمټَمٌِٞمِ  ْ  َو٪َمْٞمِ ډمِ  ١َمڇمِئرُ  َو٭َمَذٮمَِؽ . َواٜمََْجڇمزِ  احْلٻَِمځمٻَمډمِ  ٖمٽَِمٺْمظِ  َيَتټَمٽمَّؿْ  َوَِل َِئپمَّ ْٕ ْ  ا  ٮَمٺْمظُ  ُيقَٙمدْ  َِل

َّٓ  ٲِمٿمڀُْمؿْ  َأَٚمدٍ  ٭َمََلمِ  ِٓم  اٜمََْجڇمزِ  ـِ  َأِْمَد ٭َمََلمِ  ِٓم  إ ٌٍَؾ: ْٖم دِّ  ٭مَِتڇمِب  ِٓم  ٬َمڇمَل  ٫َمڅمڂِمَّفُ  َٚمٿمْ  ٥َمَٝم  اٮمرَّ

ـُ  إڂمَّڇم،: )٬َمْقٮمِفِ  ِٓم  اجْلڀَْمپِمځمَّډم ـْ  َهَذا: اٮْمٻُمْرآنِ  ِٓم  َذٮمَِؽ  َوڂَمْحقُ ( َوڂَمْح  َيٻُمقُل  اٮمٽمُّٹَمډمِ  َُمڇَمزِ  ٲِم

ُٙمُؾ   . اٮمٽمُّٹَمډمِ  َُمڇَمزُ  َهَذا َأنَّ  ٫َمَذ٭َمرَ  ١َمٿمٺَْمٸَمُؾ: إڂمَّڇم. ١َمٿمٸُْمٶمِځمؽ إڂمَّڇم: اٮمرَّ

َذا ـْ  ٲَمْذَهٌِفِ  ٥َمَٝم  اْٚمَتڌمَّ  َوِِبَ ـْ  َأْصَحڇمٖمِفِ  ٲِم  َأِِّب  ٭َمڇمٮْمٻَمڇميِض  َُمڇَمًزا (اٮْمٻُمْرآنِ ) ِٓم  إنَّ : ٬َمڇمَل  ٲَم

ـِ  َيٸْمَٝم  ِهؿْ  اخْلٶَمَّڇمِب  َوَأِِّب  ٥َمٻِمځمؾٍ  َواْٖم  . َو٪َمْٞمِ

ـْ  َوآَٛمُرونَ  ـِ  ٭َمڃَمِِّب  َُمڇَمزٌ  اٮْمٻُمْرآنِ  ِٓم  َيټُمقنَ  َأنْ  ٲَمٿمٸَُمقا ڇمٖمِفِ َأْصحَ  ٲِم ًَ  َوَأِِّب  ،اخلرزي احْلَ

ٌْدِ  ـِ اَّلل  ٥َم ـِ  اٮمتَّپِمځمپِملِّ  اٮْمٺَمٵْمؾِ  َوَأِِّب . َٚمڇمٲِمدٍ  ْٖم ـِ  َأِِّب  ْٖم ًَ  َأنْ  ٲَمٿمَعَ  َو٭َمَذٮمَِؽ  ،اٮمتَّپِمځمپِملِّ  احْلَ

دُ  َُمڇَمزٌ  اٮْمٻُمْرآنِ  ِٓم  َيټُمقنَ  ـُ  ُِمپَمَّ هُ  ،ادٲمٿمد ٛمقيز ْٖم ـْ  َو٪َمْٞمُ ځمَّډمِ  ٲِم
 .اٜمڇَْمٮمټِمِ

ـُ  َداُود ٲِمٿمْفُ  َوٲَمٿمَعَ  ـُ  َوٲُمٿمِْذرُ  َٖمټْمرٍ  َأُٖمق َواْٖمٿمُفُ  ٥َم٦ِمي  ْٖم  ٫مځِمفِ  َوَصٿمََّػ  ل،اٮمٌٽمق٣م ١َمٸِمځمدٍ  ْٖم

ـْ  اٮمٿمَّڇمسِ  َٖمٸْمُض  َوَٚمټَمك. ٲُمٴَمٿمَّٺًمڇم  . ِرَواَيَت٧ْمِ  َذٮمَِؽ  ِٓم  َأِْمَد ٥َم
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ڇم ډمِ  ١َمڇمِئرُ  َوَأٲمَّ َِئپمَّ ْٕ َٓ  ،ٲِمٿمڀُْمؿْ  َأَٚمدٌ  َيٻُمْؾ  ٫َمٽَمؿْ  ا ـْ  َو   ٲِم
ِ
 ِٓم  إنَّ : َأِْمَد َأْصَحڇمِب  ٬ُمَدٲَمڇمء

َٓ  ٲَمڇمٮمٌِؽ  َٓ  َُمڇَمًزا اٮْمٻُمْرآنِ  ڇم٫مٸِِملُّ  َو َٓ  اٮمٳمَّ  .َٚمٿمځِمٺَمډمَ  َأُٖمق َو

ځمؿَ  ٫َمڅمِنَّ  ًِ ٮَْمٺَمڇمظِ  َٗمٻْم ْٕ ََم . َوَُمڇَمزٍ  َٚمٻِمځمٻَمډمٍ  إ٨َم  ا اٖمٸَِمډمِ  اٜمڇِْمَئډمِ  ِٓم  ُا٢ْمُتڀِمرَ  إڂمَّ  َأَواِئٽُمفُ  ٤َمڀَمَرْت وَ  اٮمرَّ

َّٓ  اٮمٽمَّڀُمؿَّ  اٮمثَّڇمڂمځَِمډمِ  اٜمڇِْمَئډمِ  ِٓم  ٲَمْقُٙمقًدا ٥َمٽمپِْمتف َوٲَمڇم اٮمثَّڇمٮمَِثډمِ  اٜمڇِْمَئډمِ  ِٓم   .َأَواِٛمِرَهڇم ِٓم  َيټُمقنَ  َأنْ  إ

ـَ  ِذي هُ  َأِْمَد َيټُمقنَ  َأنْ  َأڂْمټَمُروا َوَاٮمَّ َذا ڂَمٶَمٻُمقا َو٪َمْٞمُ ځمؿِ  ِِبَ ًِ  ٬َمْقلِ  ٿمَكٲَمٸمْ  إنَّ : ٬َمڇمٮُمقا. اٮمتَّٻْم

ـْ : َأِْمَد ٹَمډمِ  ِٓم  ََيُقزُ  ِِمَّڇم: َأْي . اٮمٽمُّٹَمډمِ  َُمڇَمزِ  ٲِم ِذي اٮْمٸَمٷمِځمؿُ  اٮْمَقاِٚمدُ  َيٻُمقَل  َأنْ  اٮمٽمُّ : َأ٥ْمَقانٌ  ٮَمفُ  اٮمَّ

ـُ   . َذٮمَِؽ  َوڂَمْحقَ  ٭َمَذا َوڂَمٺْمٸَمُؾ  ٭َمَذا ٫َمٸَمٽْمٿمڇَم ڂَمْح

ْ : ٬َمڇمٮُمقا  ٣َمڇمِئٺَمډمٌ  َأڂْمټَمرَ  َو٬َمدْ . ٮَمفُ  ُوِوعَ  ٲَمڇم ٪َمْٞمِ  ِٓم  ُتٸْمپِمَؾ ُا١ْم  اٮمٽمَّٺْمظَ  َأنَّ  ٖمَِذٮمَِؽ  َأِْمَد ُيِردْ  َوَِل

َٓ  اٮْمٻُمْرآنِ  ِٓم  َٓ  َُمڇَمزٌ  اٮمٽمُّٹَمډمِ  ِٓم  َيټُمقنَ  َأنْ  هِ  َو  .اْل١مٺمرايځمٿمل إ١ْمَحڇمَق  ٭َمڃَمِِّب  ٪َمْٞمِ

لٌّ  ٲَمٸَمفُ  اٮمٿمَِّزاعُ : ٮَمفُ  اٜمُْٿمڇَمِز٥ُمقنَ  َو٬َمڇمَل 
َتٸْمپَمًَل  ٮَمٺْمٷًمڇم ٹَمډمِ اٮمٽمُّ  ِٓم  َأنَّ  ١َمٽمَّؿَ  إَذا ٫َمڅمڂِمَّفُ  ٮَمٺْمٷمِ ًْ  ِٓم  ٲُم

َّٓ  ٲَمٸْمٿمڇَمهُ  ٥َمَٝم  َيُدلُّ  َٓ  ٮَمفُ  ُوِوعَ  ٲَمڇم ٪َمْٞمِ  ْ  َوإِنْ  اٜمََْجڇمزُ  ُهقَ  ٫َمڀَمَذا ٖمٻَِمِريٿمډٍَم: إ فِ  َِل پمِّ ًَ  .َُمڇَمًزا ُي

ـْ  ٫َمځَمٻُمقُل  هُ  ٲَم ـَ  إنَّ : َيٿمُْٰمُ ِذي پُمقا اٮمَّ ًَّ  ُهقَ  (ٻِمځمٻَمډمُ احْلَ ): ٬َمڇمٮُمقا َوَُمڇَمًزا َٚمٻِمځمٻَمډمً : اٮمٽمَّٺْمظَ  ٬َم

َتٸْمپَمُؾ  اٮمٽمَّٺْمظُ  ًْ  .ٮَمفُ  ُوِوعَ  ٫مځِمََم  اٜمُْ

َتٸْمپَمُؾ  اٮمٽمَّٺْمظُ  ُهقَ  (اٜمََْجڇمزُ )وَ  ًْ ١ََمدِ  ٭َمٽَمٺْمظِ  ،ٮَمفُ  ُوِوعَ  ٲَمڇم ٪َمْٞمِ  ِٓم  اٜمُْ ْٕ ََمرِ  ا  ُأِريدَ  إَذا َواحْلِ

ٌَڀِمځمپَمډمُ  ِِبََِم  َجڇمعُ  ِِبََِم  ُأِريدَ  َأوْ  ،اٮْم ٌَٽمِځمدُ  اٮمٳمُّ  .َواٮْم

ځمؿُ  َوَهَذا ًِ َتٽْمِزمُ  َواٮمتَّْحِديدُ  اٮمتَّٻْم ًْ ًٓ  ُوِوعَ  ٬َمدْ  اٮمٽمَّٺْمظُ  َيټُمقنَ  َأنْ  َي  َٖمٸْمدَ  ُ٘مؿَّ  ،ٜمٸَِْمٿمَك َأوَّ

َتٸْمپَمُؾ  ٬َمدْ  َذٮمَِؽ  ًْ َتٸْمپَمُؾ  َو٬َمدْ  ٲَمْقُوق٥ِمفِ  ِٓم  ُي ًْ  اٜمَْٳْمڀُمقرُ  ٭َمڇمنَ  َوِِلََذا ٲَمْقُوق٥ِمِف: ٪َمْٞمِ  ِٓم  ُي

ځمؿِ  َأْهؾِ  ٥ِمٿمْدَ  ًِ ـْ  ٮَمفُ  ُٖمدَّ  ٫َمََل  َُمڇَمزٍ  ٭ُمؾَّ  َأنَّ  اٮمتَّٻْم   َُمڇَمٌز؟ َٚمٻِمځمٻَمډمٍ  ٮمټُِمؾِّ  َوٮَمځْمَس  َٚمٻِمځمٻَمډمٍ  ٲِم

َض  ِرهيِؿْ  َٖمٸْمُض  ٥َمٽَمځْمڀِمؿْ  ٫َمڇم٥ْم٠َمَ ٌَْؾ  اٜمَْْقُوقعُ  اٮمٽمَّٺْمظُ : َو٬َمڇمَل  ،ٲُمتڃََمٛمِّ ١ْمتٸِْمََملِ  ٬َم ِٓ  َٓ  ا

َٓ  َٚمٻِمځمٻَمډمٌ   .ٮَمفُ  َٚمٻِمځمٻَمډمَ  َٓ  َُمڇَمزٌ  ٫َمڀُمقَ  :فِ ٲَمْقُوق٥مِ  ٪َمْٞمِ  ِٓم  ُا١ْمُتٸْمپِمَؾ  ٫َمڅمَِذا :َُمڇَمزٌ  َو
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ٮَْمٺَمڇمظَ  َأنَّ  ٥ُمٽمِؿَ  ٮَمقْ  َيٴِمحُّ  إڂمَََّم  ٭ُمٽمُّفُ  َوَهَذا ْٕ ًٓ  ُوِوٸَمڊْم  اٮْمٸَمَرٖمځِمَّډمَ  ا  َذٮمَِؽ  َٖمٸْمدَ  ُ٘مؿَّ  ،ٜمٸََِمڇمنٍ  َأوَّ

مٌ  َوْوعٌ  َِلڇَم ٫َمځَمټُمقنُ  ٫مځِمڀَمڇم: ُا١ْمُتٸْمپِمٽَمڊْم  ١ْمتٸِْمََملِ  ٥َمَٝم  ٲُمَتٻَمدِّ ِٓ  . ا

ـْ  ٬َمْقلِ  ٥َمَٝم  َصحَّ  إڂمَََّم  َوَهَذا ٥ِمل اْصٶمََِلِٚمځمَّډمً  اٮمٽمُّٹَمڇمِت  ََيْٸَمُؾ  ٲَم ـْ  ٬َمْقٲًمڇم َأنَّ  ٫َمځَمدَّ  ٲِم

 
ِ
قا َأنْ  ٥َمَٝم  َواْصٶَمٽَمُحقا ،اْٙمَتپَمٸُمقا اٮْمٸُمٻَمََلء پمُّ ًَ ڇم َهَذا َوََيْٸَمَؾ  ،ٖمټَِمَذا َوَهَذا ٖمټَِمَذا َهَذا ُي  ٥َمڇمٲمًّ

 . اٮمٽمُّٹَمڇمِت  َُجځِمعِ  ِٓم 

ـْ  َأَٚمًدا ڂَمٸْمِرُف  َٓ  ُل اٮْمٻَمقْ  َوَهَذا ٽمپِِم٧مَ  ٲِم ًْ ٌَْؾ  ٬َمڇمٮَمفُ  اٜمُْ ـِ  َهڇم٢ِمؿِ  َأِِّب  ٬َم  َوَأَٖمڇم ٫َمڅمڂِمَّفُ  اجلٌڇمئل: ْٖم

ـِ  ًَ ٢َْمٸَمِريَّ  احْلَ ْٕ ڇم ا َـّ  اجلٌڇمئل ٥َم٦ِمي  َأِِّب  ٥َمَٝم  ٬َمَرأَ  ٭مََِلُُهَ
٢َْمٸَمِريَّ  ٮَمټمِ ْٕ ـْ  َرَٙمعَ  ا  ٲَمْذَهڈِم  ٥َم

  َوِٓم  َواٮْمَق٥ِمځمدِ  ٮْمٻَمَدرِ ا ِٓم  َوَٛمڇمٮَمٺَمڀُمؿْ  ،اٜمٸُْْمَتِزٮَمډمِ 
ِ
١َْمََمء ْٕ َْٚمټَمڇممِ  ا ْٕ  َٗمٸَمڇم٨َم اَّلل  ِصٺَمڇمِت  َوِٓم  َوا

 َ ـْ  َوَٖم٧مَّ ڇمدِ  َٗمٿمڇَم٬ُمٵِمڀِمؿْ  ٲِم ًَ ؿْ  َو٫َم  . ٥َمٿمْفُ  ٲَمٸْمُروٌف  ُهقَ  ٲَمڇم ٬َمْقِِلِ

٢َْمٸَمِريُّ  ٫َمَتٿمڇَمَزعَ  ْٕ ٌَْدأِ  ِٓم  َهڇم٢ِمؿٍ  َوَأُٖمق ا  اْصٶمََِلِٚمځمَّډمٌ  ِهَل : َهڇم٢ِمؿٍ  َأُٖمق ٫َمٻَمڇمَل  اٮمٽمُّٹَمڇمِت: ٲَم

٢َْمٸَمِريُّ  َو٬َمڇمَل  ْٕ ڇم اٮمٿمَّڇمُس  َٛمڇمَض  ُ٘مؿَّ . َٗمْق٬ِمځمٺِمځمَّډمٌ  ِهَل : ا ڃَمٮَمډِم: َهِذهِ  ِٓم  َٖمٸْمَدُُهَ ًْ : آَٛمُرونَ  ٫َمٻَمڇمَل  اٜمَْ

 .ٖمڇِمٮْمَق٬ْمِػ  َراٖمِعٌ  ٫َمِريٌؼ  َو٬َمڇمَل  .اْصٶمََِلِٚملٌّ  َوَٖمٸْمٵُمڀَمڇم َٗمْق٬ِمځمٺِملٌّ  َٖمٸْمٵُمڀَمڇم

ُف  ـْ اٮْمٸَمَرِب َواٜمٻَْْمٴُمقُد ُهٿمڇَم َأڂمَّ ـُ َأَٚمًدا َأْن َيٿمٻُْمَؾ ٥َم
ٲَُمِؿ  ،َٓ ُيپْمټمِ ْٕ ـْ ا ډٍم ٲِم ـْ ُأٲمَّ َٓ ٥َم َٖمْؾ َو

 اٜمَْْقُٙمقَدِة ِٓم اٮمٽمُّٹَمډمِ 
ِ
١َْمََمء ْٕ ُف اْٙمَتپَمَع َُجَڇم٥َمډٌم ٫َمَقَوٸُمقا َُجځِمَع َهِذِه ا ُ٘مؿَّ ا١ْمَتٸْمپَمٽُمقَهڇم َٖمٸْمَد  ،َأڂمَّ

 .اٮْمَقْوعِ 

ََم اٜمٸَْْمُروُف اٜمَْ  ـْ اٜمٸََْمڇمِِّن َوإڂِمَّ ڇم ٲِم ٮَْمٺَمڇمِظ ٫مځِمََم ٥َمٿمَْقُه ِِبَ ْٕ ٫َمڅمِْن  :ٿمٻُْمقُل ٖمڇِمٮمتََّقاُٗمِر ا١ْمتٸِْمََمُل َهِذِه ا

ُم َذٮمَِؽ  ُف َيٸْمٽَمُؿ َوْوٸًمڇم َيَتٻَمدَّ ٍع َأڂمَّ ٥َمك ٲُمدَّ ٌْٶمٌِؾ  :ادَّ ـْ اٮمٿمَّڇمِس. :٫َمڀُمَق ٲُم  ٫َمڅمِنَّ َهَذا َِلْ َيٿمٻُْمٽْمُف َأَٚمٌد ٲِم

ـُ ڂمَ  َٓ ُيٻَمڇمُل: ڂَمْح ـْ َو
ْ ُيپْمټمِ ٌم َِل ـْ اْصٶمََِلٌح ٲُمَتٻَمدِّ ْ َيټُم ُف إْن َِل ٮمځِمِؾ: ٫َمڅمڂِمَّ ٸْمٽَمُؿ َذٮمَِؽ ٖمڇِمٮمدَّ

َْصَقاِت  ْٕ ـْ ا ـُ ڂَمِجُد َأنَّ اَّللََّ ُيٽْمڀِمُؿ احْلَځَمَقاَن ٲِم ٲَْمُر ٭َمَذٮمَِؽ: َٖمْؾ ڂَمْح ْٕ ١ْمتٸِْمََمُل. ٬ِمځمَؾ: ٮَمځْمَس ا ِٓ ا
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َل َذٮمَِؽ ٲَمٿمٶْمٻًِمڇم ،ضٍ ٲَمڇم ٖمِِف َيٸْمِرُف َٖمٸْمٵُمڀَمڇم ٲُمَراَد َٖمٸمْ  ًٓ ِٓم ٬َمْقِل ١ُمٽَمځْمََمَن: َو٬مَ  ،َو٬َمْد ١ُمپمِّ ْق

ڇم٭مِٿمټَُمؿْ ﴿. َوِٓم ٬َمْقٮمِِف: ﴾٥ُمٽمِّپْمٿمڇَم ٲَمٿمٶْمَِؼ اٮمٶمَّْٞمِ ﴿ ًَ َڇم اٮمٿمَّپْمُؾ اْدُٛمٽُمقا ٲَم َوِٓم  ﴾٬َمڇمٮَمڊْم ڂَمپْمٽَمډٌم َيڇم َأهيُّ

ِِّب ٲَمٸَمُف َوا﴿٬َمْقٮمِِف:  ٌَڇمُل َأوِّ  . ﴾ٮمٶمَّْٞمَ َيڇم ِٙم

ځمِف َيٿمٶْمُِؼ  َو٭َمَذٮمَِؽ  ـْ ُيَرٖمِّ َدٲِمځمُّقَن: ٫َمڇمٜمَْْقٮُمقُد إَذا ٤َمڀَمَر ٲِمٿمُْف اٮمتَّپْمځِمځمُز ١َمپِمَع َأَٖمَقْيِف َأْو ٲَم ْٔ ا

َتٸْمپَمُؾ ِٓم َذٮمَِؽ اٜمٸَْْمٿمَك َأْي:  ،َوُيٳِمُٞم إ٨َم اْٜمَٸْمٿمَك ،ٖمڇِمٮمٽمَّٺْمظِ  ًْ ٫َمٴَمڇمَر َيٺْمڀَمُؿ َأنَّ َذٮمَِؽ اٮمٽمَّٺْمَظ ُي

ـَ َأَراَد اٜمَُْتټَمٽمُِّؿ  ِذي پَمُع ٮَمٺْمٷًمڇم َٖمٸْمَد ٮَمٺْمٍظ َٚمتَّك َيٸْمِرَف ٮُمٹَمډَم اٮْمٻَمْقِم اٮمَّ ًْ ٖمِِف َذٮمَِؽ اٜمٸَْْمٿمَك ُ٘مؿَّ َهَذا َي

َٓ َأْو٬َمٺُمقُه ٥َمَٝم  ٍم: َٖمْؾ َو ـْ ٪َمْٞمِ َأْن َيټُمقڂُمقا ٬َمْد اْصٶَمٽَمُحقا ٲَمٸَمُف ٥َمَٝم َوْوٍع ٲُمَتٻَمدِّ ڂَمٳَمڃَم َٖمځْمٿمڀَُمْؿ ٲِم

 
ِ
١َْمََمء ْٕ ڃَمُل  ٬َمدْ  َأْٚمځَمڇمڂًمڇم ٭َمڇمنَ  َوإِنْ  ،ٲَمٸَمڇمِِّن ا ًْ ـْ  َي ك ٥َم پمَّ ًَ   َٖمٸْمضِ  ٲُم

ِ
٢َْمځَمڇمء ْٕ  ٭َمََم  ٥َمٽَمځْمڀَمڇم ٫َمځُمق٬َمُػ  ا

َٙمؿُ  ُٙمؾِ  ُي٠َمْ تِل اٮمٽمُّٹَمډمُ  ٮمٽِمرَّ ةَ  َأْهٽُمڀَمڇم َٖمڇمَذَ  َوإِنْ  ،َأٮْمٺَمڇم٤مڀَِمڇم ٲَمٸَمڇمِِّن  ٥َمَٝم  ٫َمځُمق٬َمُػ  َيٸْمِر٫ُمڀَمڇم َٓ  اٮمَّ  ٲُمدَّ

ـْ  َٗمْق٬ِمځمٍػ  ٖمُِدونِ  َذٮمَِؽ  ٥ِمٽْمؿِ   .َأَٚمِدِهؿْ  ٲِم

١ْمؿَ  اٮمٿمَّڇمُس  َيٵَمعُ  ٬َمدْ  ڂَمٸَمؿْ  ِٓ ْ  ِِمَّڇم ََيُْدُث  ٜمڇَِم ا ـْ  َِل ٌْٽم ـْ ٲمَ  َيټُم ځمفِ  َيٸْمِر٫ُمفُ  ؿْ ڀم٬َم پمِّ ًَ  ُيقٮَمدُ  ٭َمََم  ٫َمځُم

ََٚمِدِهؿْ  ځمفِ  َوٮَمدٌ  ِٕ پمِّ ًَ ڇم ا١ْمًَم  ٫َمځُم ًٓ  إٲمَّ ڇم ٲَمٿمٻُْمق ًَل  َوإٲِمَّ ك َيټُمقنُ  َو٬َمدْ  ٲُمْرَْمَ پمَّ ًَ ْ  َواِٚمًدا اٜمُْ  َِل

هِ  ٲَمعَ  َيٴْمٶَمٽمِْح  َتُقونَ  َو٬َمدْ  ٪َمْٞمِ ًْ قڂَمفُ  ٫مځِمََم  َي پمُّ ًَ  . ُي

ُٙمؾِ  ََيُْدُث  ٬َمدْ  َو٭َمَذٮمَِؽ  ْـ  آٮَمډمٌ  ٮمٽِمرَّ ٌْٿمِل َأوْ  ٭مَِتڇمًٖمڇم ُيٴَمٿمُِّػ  َأوْ  ِصٿمڇَم٥َمډمٍ  ٲِم  َوڂَمْحقَ  ٲَمِديٿمډَمً  َي

ل َذٮمَِؽ  پمِّ ًَ ڂَمَّفُ  ٖمڇِم١ْمؿِ  َذٮمَِؽ  ٫َمځُم
ـْ  ٮَمځْمَس  ِٕ َْٙمٿمڇَمسِ  ٲِم ْٕ  اٮمٽمُّٹَمډمِ  ِٓم  ا١ْمؿٌ  ٮَمفُ  َيټُمقنَ  َٚمتَّك ٸْمُرو٫َمډمِ اٜمَْ  ا

ډمِ   . اٮْمٸَمڇمٲمَّ

ـِ ﴿اَّلل:  ٬َمڇمَل  َو٬َمدْ  ِْمَ ڇمنَ  َٛمٽَمَؼ  * اٮْمٻُمْرآنَ  ٥َمٽمَّؿَ *  اٮمرَّ ًَ ڂْم ٌَځَمڇمنَ  ٥َمٽمَّپَمفُ *  اْْلِ  و. ﴾اٮْم

ِذي اَّللَُّ َأڂْمٶَمٻَمٿمڇَم ٬َمڇمٮُمقا﴿   ٭ُمؾَّ  َأڂْمٶَمَؼ  اٮمَّ
ٍ
ء ى٫مَ  َٛمٽَمَؼ  اٮمَِّذي﴿: َو٬َمڇمَل .  ﴾َرْ قَّ رَ  َواٮمَِّذي*  ًَ  ٬َمدَّ

 .﴾٫َمڀَمَدى
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ٌَْحڇمڂَمفُ  ٫َمڀُمقَ  ڇمنَ  ُيٽْمڀِمؿُ  ١ُم ًَ ڂْم هُ  ُيٽْمڀِمؿُ  ٭َمََم  اٜمَْٿمٶْمَِؼ  اْْلِ ٌَْحڇمڂَمفُ  َوُهقَ . ٪َمْٞمَ  ٥َمٽمَّؿَ  ٬َمدْ  ٭َمڇمنَ  إَذا ١ُم

١َْمََمءَ  آَدمَ  ْٕ ڀَمڇم ا ځَمڇمِت  َو٥َمَرَض  ،٭ُمٽمَّ پمَّ ًَ ـُ  :٭مَِتڇمٖمِفِ  ِٓم  ٖمَِذٮمَِؽ  َأْٛمَٟمَ  ٭َمََم  اٜمَََْلِئټَمډمِ  ٥َمَٝم  اٜمُْ  ٫َمٿمَْح

فُ  ڂَمٸْمٽَمؿُ  ْ  َأڂمَّ تِل اٮمٽمُّٹَمڇمِت  َُجځِمعَ  آَدمَ  ُيٸَمٽمِّؿْ  َِل  َوَأنَّ  ،اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډمِ  َيْقمِ  إ٨َم  اٮمٿمَّڇمسِ  َُجځِمعُ  ِِبَڇم َيَتټَمٽمَّؿُ  اٮمَّ

ِدهِ  إ٨َم  اٗمَّٴَمٽَمڊْم  اٮمٽمُّٹَمڇمِت  ٗمٽِْمَؽ  َٓ َّٓ  َيَتټَمٽمَّپُمقنَ  ٫َمََل  :َأْو  :٤َمڇمِهرٌ  ٭َمِذٌب  َهَذا َد٥ْمَقى ٫َمڅمِنَّ  :ِِبَڇم إ

ََلمُ  ٥َمٽَمځْمفِ  آَدمَ  ٫َمڅمِنَّ  ًَّ ََم  اٮم تِفِ  َُجځِمعَ  اٮمٶمُّق٫َمڇمنِ  ٥َمڇممَ  اَّللَُّ َأ٪ْمَرَق  َو٬َمدْ  ،َٖمٿمُقهُ  ٥َمٿمْفُ  ُيٿمٻَْمُؾ  إڂمَّ يَّ َّٓ  ُذرِّ  إ

ـْ  ٺِمځمٿمډَمِ  ِٓم  ٲَم ًَّ ٺِمځمٿمډَمِ  َوَأْهُؾ  اٮم ًَّ ُتڀُمؿْ  اڂْمٻَمٶَمٸَمڊْم  اٮم يَّ َّٓ  ُذرِّ دَ  إ َٓ ْ  ،ڂُمقٍح  َأْو  َيَتټَمٽمَّپُمقنَ  َيټُمقڂُمقا َوَِل

ٲَُمؿُ  ٖمِفِ  َٗمټَمٽمَّپَمڊْم  ٲَمڇم ٖمَِجپِمځمعِ  ْٕ  .َٖمٸْمَدُهؿْ  ا

وٲِمځمَّډمِ ، َواٮْمٸَمَرٖمځِمَّډمِ  ،٭َمڇمٮْمٺَمڇمِر١ِمځمَّډمِ  (اٮْمَقاِٚمَدةَ  اٮمٽمُّٹَمډمَ ) ٫َمڅمِنَّ  ځمَّډمِ  ،َواٮمرُّ
٭مِ ْ ـْ  ٫مځِمڀَمڇم َواٮم٠مُّ  ٲِم

ْٛمتََِلِف  ِٓ ڂَْمَقاعِ  ا ْٕ َّٓ  َُيْٴِمځمفِ  َٓ  ٲَمڇم َوا  .اَّللَُّ إ

ڀُمؿْ  َواٮْمٸَمَرُب  ًُ ُهؿْ  َيٺْمڀَمپُمڀَمڇم َٓ  ٮُمٹَمڇمٌت  ٬َمْقمٍ  ٮمټُِمؾِّ  َأڂْمٺُم رُ  ٫َمټَمځْمَػ  :٪َمْٞمُ  َهَذا ُيٿمٻَْمَؾ  َأنْ  ُيَتٴَمقَّ

ـْ  َُجځِمٸُمفُ  ـَ  ُأوٮَمِئَؽ  ٥َم ِذي ٺِمځمٿمډَمِ  ِٓم  ٭َمڇمڂُمقا اٮمَّ ًَّ ْ  َُجځِمٸُمڀُمؿْ  َوُأوٮَمِئَؽ  ،اٮم ـْ  َِل ٌؾ  َِلُؿْ  َيټُم ًْ  َوإڂِمَََّم  ،ڂَم

ُؾ  ًْ ـْ  اٮمٿمَّڇمسِ  َوَُجځِمعُ  قِح ٮمٿِمُ  اٮمٿمَّ ِدهِ  ٲِم َٓ  اَّللَُّ  ٬َمڇمَل  ٭َمََم  (،ويڇم٫مڋم وٚمڇمم ١َمڇممُ ): َ٘مََلَ٘مډمٌ  َوُهؿْ  َأْو

َتفُ  َوَٙمٸَمٽْمٿمڇَم﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  يَّ ٌَڇم٬ِم٧مَ  ُهؿُ  ُذرِّ َّٓ  َٖمڇم٬ِمځًمڇم ََيْٸَمْؾ  ٫َمٽَمؿْ . ﴾اٮْم َتفُ  إ يَّ ـْ  َذٮمَِؽ  ُرِوَي  َو٭َمََم  ،ُذرِّ  ٥َم

ِلِّ  َدهُ  َأنَّ » ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٿمٌَّ َٓ هُ  َأِْمَد َرَواهُ . (0)شَثََلَثةٌ  َأْو  . َو٪َمْٞمُ

ـُ  َٓ  اٮمثَََّلَ٘مډمَ  َأنَّ  َوٲَمٸْمٽُمقمٌ   ٫َمڅمِنَّ  ٥َمٿمڀُْمْؿ: َذٮمَِؽ  ڂَمٻْمُؾ  َوَيپْمَتٿمِعُ  ،٭ُمٽمِّفِ  ِِبََذا َيٿمٶْمٻُِمقا َأنْ  ُيپْمټمِ

ـَ  ِذي  ٥َمٽمپُِمقا ٬َمدْ  ٫َمڀُمؿْ  َ٘مََلَ٘مډًم: اٮمٿمَّڇم٬ِمُؾ  ٭َمڇمنَ  َوإَِذا َهِذِه، َيٸْمِر٫ُمقنَ  َٓ  اٮمٽمُّٹَمډمَ  َهِذهِ  َيٸْمِر٫ُمقنَ  اٮمَّ

َدُهْؿ، َٓ ُدُهؿْ  َأْو َٓ َدُهْؿ، ٥َمٽمپُِمقا َوَأْو َٓ ٗمَّٴَمٽَمڊْم  ٭َمَذٮمَِؽ  ٭َمڇمنَ  َوٮَمقْ  َأْو َٓ . 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

. واحلًـ ِل يًپمع ؓ ( ٲمـ ٣مريؼ احلًـ ٥مـ ١مپمرة ٖمـ ٙمٿمدب 21004أِمد )أٛمرٙمف  ضًٔػ: (0)

 ٲمـ ٙمٿمدب إٓ ٚمديڋم اٮمٸمٻمځمٻمډم.
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ـُ  َِب  َٖمٿمِل ڂَمِجدُ  َوڂَمْح ْٕ ُْٛمَرى َٗمٸْمِر٫ُمڀَمڇم َٓ  ٖمٽُِمٹَمډمِ  ٲِمٿمڀُْمؿْ  ٬َمٌځِمٽَمډمٍ  ٭ُمؾُّ  َيَتټَمٽمَّؿُ  اٮْمَقاِٚمدِ  ا ْٕ  ا

َُب  ْٕ َٛمرَ  َواْٖمٿمَفُ  ٮُمٹَمډمً  اْٖمٿمځَْمفِ  َأَٚمدَ  ٥َمٽمَّؿَ  إڂمَّفُ : ُيٻَمڇمُل  َٓ  َواِٚمٌد، َوا ْٔ ََب  ٫َمڅمِنَّ  ٮُمٹَمډًم: ا ْٕ  َٓ  ٬َمدْ  ا

َّٓ  ٮَمفُ  َيټُمقنُ  ِدهِ  ِٓم  َواٮمٽمُّٹَمڇمُت  اْٖمٿمڇَمنِ  إ َٓ  .َذٮمَِؽ  َأْوٸَمڇمُف  َأْو

ِذي ُؿْ  آَدمَ  َٖمٿمِل ٥َمڇمَدةَ  ٥َمٽَمځْمفِ  اَّللَُّ َأْٙمَرى َوَاٮمَّ َدُهؿْ  ٸَمٽمِّپُمقنَ يُ  إڂمَََّم  َأِنَّ َٓ تِل ٮُمٹَمَتڀُمؿْ  َأْو  اٮمَّ

ٌُقَِنُؿْ 
ٌُڀُمؿْ  َأوْ  ِِبَڇم ُُيَڇم٣مِ

ُهؿْ  ِِبَڇم ُُيَڇم٣مِ ڇم ،٪َمْٞمُ ْ  ٮُمٹَمڇمٌت  ٫َمڃَمٲمَّ ٽُمْؼ  َِل ـْ  اَّللَُّ َُيْ  ٫َمََل  ِِبَڇم َيَتټَمٽمَّؿُ  ٲَم

َدُهؿْ  ُيٸَمٽمِّپُمقَِنڇَم َٓ  . َأْو

ـْ  ٬َمطُّ  ١َمپِمٸُمقَهڇم ٲَمڇم ٖمڃَِمٮْمٺَمڇمظِ  نَ َيَتټَمٽمَّپُمق آَدمَ  َٖمٿمُق ُيقَٙمدُ  ٫َمڅمڂِمَّفُ  َوَأْيٵًمڇم ِهؿْ  ٲِم  .٪َمْٞمِ

 ثه قال زمحُ اه: 

ڊْم  اٮمٽمُّٹَمڇمِت  َهِذهِ  َأنَّ  ٥َمَٝم  َيُدلُّ  َوِِمَّڇم ًَ ڇمةً  ٮَمځْم ـْ  ٲُمَتٽَمٻمَّ ـْ  ڂَمڇم٬ِمٴَمډمٌ  اٮمٽمُّٹَمڇمِت  َأ٭ْمَثرَ  َأنَّ  آَدَم: ٥َم  ٥َم

ډمٌ  َأ١ْمََمءٌ  ٥ِمٿمَْدُهؿْ  ٮَمځْمَس  اٮْمٸَمَرٖمځِمَّډمِ  اٮمٽمُّٹَمډمِ  دِ  ،َٛمڇمصَّ َٓ ٌُځُمقِت  ،ٮمَِْلَْو َْصَقاِت  ،َواٮْم ْٕ  َذٮمَِؽ  َو٪َمْٞمِ  َوا

َتٸْمپِمٽُمقنَ  إڂمَََّم  َٖمْؾ  احْلَځَمَقاِن: إ٨َم  ُيٵَمڇمُف  ِِمَّڇم ًْ َوڇم٫َمډمَ  َذٮمَِؽ  ِٓم  َي  . اْْلِ

ََلمُ  ٥َمٽَمځْمفِ  آَدمَ  ٭َمڇمنَ  ٫َمٽَمقْ  ًَّ پَمڀَمڇم اجْلپَِمځمعَ  ٥َمٽمَّپَمڀَمڇم اٮم ٌَډًم، ٮَمٸَمٽمَّ ډمٍ  ٫َمټُمؾُّ  َوَأْيٵًمڇم ٲُمَتٿمڇَم١ِم  ٮَمځْمَس  ُأٲمَّ

ڇممُ  ٮُمٹَمتڀَِمڇم ِٓم  ٮَمځْمَس  ٭مَِتڇمٌب  َِلڇَم ٌُقِع، َأيَّ ١ُْم ْٕ ََم  ا ڀْمرِ  اٮْمځَمْقمِ  ا١ْمؿُ  ٮُمٹَمتڀَِمڇم ِٓم  ُيقَٙمدُ  َوإڂِمَّ ٿمډَِم: َواٮمٳمَّ ًَّ  َواٮم

َنَّ  سِّ  ٥ُمِرَف  َذٮمَِؽ  ِٕ ٲَُمؿُ  ٮَمفُ  ٫َمَقَوٸَمڊْم  َواٮْمٸَمٻْمِؾ: ٖمڇِمحْلِ ْٕ ١َْمََمَء: ا ْٕ َنَّ  ا  ْتٌَعُ يَ  اٮمتَّٸْمٌِٞمَ  ِٕ

َر، ڇم اٮمتَّٴَمقُّ ٌُقعُ  َوَأٲمَّ ١ُْم ْٕ َّٓ  ُيٸْمَرْف  ٫َمٽَمؿْ  ا پْمِع، إ ًَّ ْ  ٖمڇِمٮم پَمَقاِت  َٛمٽَمَؼ  اَّللََّ َأنَّ  ُيٸْمَرْف  َِل ًَّ  اٮم

َْرَض  ْٕ ڇممٍ  ١ِمتَّډمِ  ِٓم  َٖمځْمٿمڀَُمََم  َوٲَمڇم َوا َّٓ  اٮْمٸَمْرشِ  ٥َمَٝم  ا١ْمَتَقى ُ٘مؿَّ  َأيَّ ٌَڇمرِ  إ   ٖمڃَِمْٛم
ِ
ڂَْمٌځَِمڇمء ْٕ ـَ  ا ِذي  عَ ُذِ  اٮمَّ

َتپِمٸُمقا َأنْ  َِلُؿْ  ٌُقعِ  ِٓم  ََيْ ١ُْم ْٕ ٌُُدونَ  َيْقٲًمڇم ا ٌُقعَ  ٖمِفِ  َوََيْٺَمٷُمقنَ  ٫مځِمفِ  اَّللََّ َيٸْم ١ُْم ْٕ َل  ا َوَّ ْٕ  اٮمَِّذي ا

ـْ  واٮمٸِمْٟماڂمځِم٧َِّم، اٮْمٸَمَرِب  ٮُمٹَمډمِ  ٫َمٺِمل اٮْمٸَمڇمَِلِ: َهَذا َٛمٽْمَؼ  ٫مځِمفِ  اَّللَُّ َٖمَدأَ  ك َوٲَم ڇممُ  ٥َمٿمڀُْمْؿ، َٗمٽَمٻمَّ  َأيَّ

 ُ ْٕ ٌُقِع:ا كِ  ٖمِِخََلِف  ١ْم ْ ڇممُ  ٮُمٹَمتڀِِمؿْ  ِٓم  ٮَمځْمَس  ٫َمڅمڂِمَّفُ  َوڂَمْحِقِهْؿ: اٮم٠مُّ ٌُقعِ  َأيَّ ١ُْم ْٕ ُؿْ  :ا َِنَّ
ِٕ  ْ  َيٸْمِر٫ُمقا َِل

وا ٫َمٽَمؿْ  َذٮمَِؽ  ُ  . ٥َمٿمْفُ  ُيٸَمٟمِّ
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ڇمِِّنَّ  اٮمٿمَّْقعَ  َأِْلَؿَ  اَّللََّ َأنَّ  ٫َمٸُمٽمِؿَ  ًَ ڂْم َ  َأنْ  اْْلِ ُرهُ وَ ، ُيِريُدهُ  ٥َمَمَّ  ُيٸَمٟمِّ َل  َوَأنَّ  ،ٖمٽَِمٺْمٷمِفِ  َيَتٴَمقَّ  َأوَّ

ـْ   .اٮمٽمُّٹَمڇمُت  اْٛمَتٽَمٺَمڊْم  َوإِنْ  ،٥َمٽمِؿَ  ٭َمََم  ٥َمٽمپُِمقا َوُهؿْ  ،آَدمَ  َأُٖمقُهؿْ  َذٮمَِؽ  ٥َمٽمِؿَ  ٲَم

دٍ  َوإ٨َِم  ،ٖمڇمٮمٸمٟماڂمځمډم ٲُمق١َمك إ٨َم  اَّللَُّ َأْوَٚمك َو٬َمدْ   َو٬َمدْ اَّلل،  ٭َمََلمُ  َواجْلپَِمځمعُ  ٖمڇِمٮْمٸَمَرٖمځِمَّډِم: ُِمپَمَّ

 َ ـْ  َأَرادَ  ٲَمڇم ٖمَِذٮمَِؽ  اَّللَُّ َٖم٧مَّ ڊْم  اٮمٽمُّٹَمډمُ  َهِذهِ  ٭َمڇمڂَمڊْم  َوإِنْ  َوَأٲْمِرِه، َٛمٽْمٻِمفِ  ٲِم ًَ ُْٛمَرى، ٮَمځْم ْٕ  َأنَّ  ٲَمعَ  ا

اڂمځِمَّډمَ  ـْ  اٮْمٸِمْٟمَ ڇَم َٚمتَّك اٮْمٸَمَرٖمځِمَّډمِ  إ٨َم  اٮمٽمُّٹَمڇمِت  َأ٬ْمَرِب  ٲِم ـْ  إٮَمځْمڀَمڇم َأ٬ْمَرُب  إِنَّ  إ٨َم  اٮْمٸَمَجؿِ  َٖمٸْمضِ  ٮُمٹَمډمِ  ٲِم

 .َٖمٸْمضٍ 

ـُ  ٫َمٌڇِمجْلپُْمٽَمډمِ  ٮمځِمؾِ  إ٬َمڇمٲَمډمَ  ٪َمَرُوٿمڇَم ٮَمځْمَس  ڂَمْح  َهَذا :ُيٻَمڇمَل  َأنْ  َيټْمٺِمځمٿمڇَم َٖمْؾ  َذٮمَِؽ: ٥َمَدمِ  ٥َمَٝم  اٮمدَّ

ِْلڇَممُ  َٖمْؾ  ،ُوُٙمقُدهُ  ٲَمٸْمٽُمقمٍ  ٪َمْٞمُ  ـْ  ٖمڇِمٮمٽمُّٹَمڇمِت  اٮمٿمُّٶْمِؼ  ِٓم  ٭َمڇمٍف  اْْلِ ٲَمډٍم: ٲُمَقاَوٸَمډمٍ  ٪َمْٞمِ  ٲِم  َوإَِذا ٲُمَتٻَمدِّ

ؿَّ  َٗمْق٬ِمځمٺًمڇم: َهَذا َل ١ُمپمِّ  ًَ ـْ  َوِٚمځمٿمَِئذٍ  َٗمْق٬ِمځمٺًمڇم ٫َمٽْمځُم ٥َمك ٫َمپَم ٲًمڇم َوْوٸًمڇم ادَّ  َُجځِمعِ  ا١ْمتٸِْمََملِ  ٥َمَٝم  ٲُمَتٻَمدِّ

َْٙمٿمڇَمِس: ْٕ ََم . ٖمِفِ  ٮَمفُ  ٥ِمٽْمؿَ  َٓ  ٲَمڇم ٬َمڇمَل  ٫َمٻَمدْ  ا ١ْمتٸِْمََمُل  ُهقَ  َرْيڈٍم  ٖمََِل  اٜمٸَْْمٽُمقمُ  َوإڂِمَّ ِٓ  .ا

  ُ٘مؿَّ 
ِ
ء َٓ ـْ  احْلٻَِمځمٻَمډمُ  َٗمَتپَمځمَّزُ : نَ َيٻُمقٮُمق َهڄُم   اٜمََْجڇمزِ  ٲِم

ِ
٭ْمتٺَِمڇمء ِٓ  اٮمٽمَّٺْمظُ  َدلَّ  ٫َمڅمَِذا :ٖمڇِمٮمٽمَّٺْمظِ  ٖمڇِم

ِدهِ   .َٚمٻِمځمٻَمډمٌ  ٫َمڀُمقَ  ٖمپُِمَجرَّ

ْ  َوإَِذا َّٓ  َيُدلَّ  َِل  كاٜمٸَْْمٿمَ  ِٓم  اٮمٽمَّٺْمظِ  ٖمڇِم١ْمتٸِْمََملِ  ٲُمَتٸَمٽمٌِّؼ  َأٲْمرٌ  َوَهَذا َُمڇَمزٌ  ٫َمڀُمقَ  اٮْمٻَمِريٿمډَِم: ٲَمعَ  إ

مٍ  ٖمَِقْوعِ  َٓ   .ٲُمَتٻَمدِّ

ځمؿُ  َهَذا: (َ٘مڇمڂمځًِمڇم) ُيٻَمڇمُل  ُ٘مؿَّ  ًِ ـْ  َوٮَمځْمَس  ٮَمُف: َٚمٻِمځمٻَمډمَ  َٓ  اٮمتَّٻْم َق  ٜمَِ  َصِحځمٌح  َٚمدٌّ  َٖمځْمٿمڀَُمََم  ٫َمرَّ

ځمؿَ  َهَذا َأنَّ  ٫َمٸُمٽمِؿَ  َوَهَذا َهَذا َٖم٧ْمَ  ٖمِفِ  ُيپَمځمِّزُ  ًِ ځمؿُ  َوُهقَ  ،َٖمڇم٣ِمٌؾ  اٮمتَّٻْم ًِ ـْ  َٗمٻْم ْ  ٲَم  َيٻُمقُل  ٲَمڇم رْ َيَتٴَمقَّ  َِل

ٌَْتِد٥َمډمٌ  ٫َمڀُمؿْ  ٥ِمٽْمٍؿ: ٖمََِل  َيَتټَمٽمَّؿُ  َٖمْؾ  عِ  ِٓم  ٲُم ْ ُؿْ  َوَذٮمَِؽ  ٮمٽِْمٸَمٻْمؾِ  ُّمڇَمٮمٺُِمقنَ  ،اٮم٩مَّ  :٬َمڇمٮُمقا َأِنَّ

َتٸْمپَمُؾ  اٮمٽمَّٺْمظُ : (احْلٻَِمځمٻَمډمُ ) ًْ َتٸْمپَمُؾ  ُهقَ : (اٜمََْجڇمزُ )وَ . ٮَمفُ  ُوِوعَ  ٫مځِمََم  اٜمُْ ًْ  ُوِوعَ  ٲَمڇم ٪َمْٞمِ  ِٓم  اٜمُْ

ٌَڇمِت  إ٨َم  ٫َمڇمْٚمَتڇمُٙمقا ٮَمُف: ڇمٖمِِؼ  اٮْمَقْوعِ  إْ٘م ًَّ ١ْمتٸِْمََملِ  ٥َمَٝم  اٮم ِٓ رُ  َوَهَذا ا  .َيَتٸَمذَّ
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پُمقنَ  ُ٘مؿَّ  ًِّ ډمٍ  إ٨َم  احْلٻَِمځمٻَمډمَ  ُيٻَم پُمڀَمڇم َوَأ٭ْمَثُرُهؿْ  َو٥ُمْر٫مځِمَّډمٍ  ٮُمٹَمِقيَّ ًِّ ډمٍ : َ٘مََلٍث  إ٨َم  ُيٻَم  ٮُمٹَمِقيَّ

٥ِمځمَّډمٍ   .َو٥ُمْر٫مځِمَّډمٍ  َوَذْ

ًّٓ  اٮمٽمَّٺْمظُ  َصڇمرَ  ٲَمڇم ِهَل : اٮْمٸُمْر٫مځِمَّډمُ  ٫َمڇمحْلٻَِمځمٻَمډمُ   ٖمڇِمٮمٽمُّٹَمډمِ  َٓ  ٖمڇِمٮْمٸُمْرِف  اٜمٸَْْمٿمَك ٥َمَٝم  ٫مځِمڀَمڇم َدا

ـْ  َأ٥َمؿَّ  َٗمڇمَرةً  َيټُمقنُ  اٜمٸَْْمٿمَك َوَذٮمَِؽ  ٌَڇمِيٿمڇًم َيټُمقنُ  َوَٗمڇمَرةً  ،َأَٛمصَّ  َوَٗمڇمَرةً  ،اٮمٽمُّٹَمِقيِّ  ٲِم ْـ  ٮَمُف، ٲُم  ٮَمټمِ

َْٙمٽمڀَِمڇم پِمَؾ ُا١ْمُتٸمْ  ٥َمََل٬َمډمٌ  َٖمځْمٿمڀَُمََم  ِٕ . 

ُل  َوَّ ْٕ ٬َمٌډَمِ ) ٮَمٺْمظِ  ٲِمثُْؾ : ٫َمڇم ْأسِ )وَ  (اٮمرَّ ڇم (اٮمرَّ َتٸْمپَمُؾ  ٭َمڇمنَ  َوڂَمْحِقُِهَ ًْ  اٮْمٸُمٵْمقِ  ِٓم  ُي

َتٸْمپَمُؾ  َصڇمرَ  ُ٘مؿَّ  ،اٜمَْْخٴُمقصِ  ًْ ٌََدنِ  َُجځِمعِ  ِٓم  ُي  . اٮْم

ډمِ ) ٮَمٺْمظِ  ٲِمْثُؾ  :َواٮمثَّڇمِِّن  اٖمَّ َتٸْمپَمُؾ  ٭َمڇمنَ  َوڂَمْحِقَهڇم (اٮمدَّ ًْ  َصڇمرَ  ُ٘مؿَّ  َدبَّ  ٲَمڇم ٭ُمؾِّ  ِٓم  ُي

َتٸْمپَمُؾ  ًْ َْرَٖمعِ  َذَواِت  ِٓم  اٮمٿمَّڇمسِ  َٖمٸْمضِ  ٥ُمْرِف  ِٓم  ُي ْٕ  ِٓم  اٮمٿمَّڇمسِ  َٖمٸْمضِ  ٥ُمْرِف  َوِٓم  ،ا

ََمرِ  ِٓم  َٖمٸْمٵِمڀِمؿْ  ٥ُمْرِف  َوِٓم  ،اٮْمٺَمَرسِ   . احْلِ

ٸِمځمٿمډَمِ )وَ  (اٮْمٹَمڇمِئطِ ) ٮَمٺْمظِ  ٲِمْثُؾ  :َواٮمثَّڇمٮمڋُِم  اِوَيډمِ )وَ  (اٮمٷمَّ  ِٓم  اٮْمٹَمڇمِئطَ  ٫َمڅمِنَّ  (:اٜمََْزاَدةِ )وَ  (اٮمرَّ

ـْ  اٜمُْٿمَْخٺِمُض  اٜمټََْمڇمنُ  ُهقَ  اٮمٽمُّٹَمډمِ  َْرِض، ٲِم ْٕ   َيٿمَْتڇمُٖمقڂَمفُ  ٭َمڇمڂُمقا ٫َمٽَمَمَّ  ا
ِ
ْقا َٚمَقاِئِجڀِمؿْ  ٮمٻَِمٵَمڇمء  ٲَمڇم ١َمپمَّ

ُرُج  ـْ  َُيْ ڇمنِ  ٲِم ًَ ڂْم ٸِمځمٿمډَمُ  َِمٽَمِِّف، ٖمڇِم١ْمؿِ  اْْلِ ډمِ  ا١ْمؿُ  َواٮمٷمَّ اٖمَّ ْقا١َم  ُ٘مؿَّ  ،اٮمدَّ تِل اٜمَْْرَأةَ  پمَّ ٌُڀَمڇم اٮمَّ  َٗمْر٭َم

 . َذٮمَِؽ  َوڂَمٷَمڇمِئرَ  ٖمڇِم١ْمپِمڀَمڇم

ْ  اٮْمٸُمْر٫مځِمَّډمَ  احْلٻَِمځمٻَمډمَ  َهِذهِ  َأنَّ  :ٜمٻَْْمٴُمقدُ اوَ   ،ڂَمٻْمٽمڀَِمڇم ٥َمَٝم  َٗمَقا٣َمُئقا جِلَََم٥َمډمِ  َٚمٻِمځمٻَمډمً  َٗمِٰمْ  َِل

ـْ  ١ْمتٸِْمََمُل  ٢َمڇمعَ  ُ٘مؿَّ  ،اٮْمٸُمْرِٓمَّ  اٜمٸَْْمٿمَك َذٮمَِؽ  ِِبَڇم َوَأَرادَ  ،اٮمٿمَّڇمسِ  َٖمٸْمُض  ِِبَڇم َٗمټَمٽمَّؿَ  َوٮَمټمِ ِٓ  ا

١ْمتٸِْمََملِ  ِِبََذا ٥ُمْر٫مځِمَّډمً  َٚمٻِمځمٻَمډمً  ٫َمٴَمڇمَرْت  ِٓ  .ا

ـْ  َزادَ  َوِِلََذا تِل اٮمٽمُّٹَمډمِ  ِٓم  احْلٻَِمځمٻَمډمِ  َٚمدِّ  ِٓم  ٲِمٿمڀُْمؿْ  َزادَ  ٲَم  ُهؿْ  ُ٘مؿَّ  ،اٮمتََّخڇم٣ُمڈُم  ِِبَڇم اٮمَّ

١ْمتٸِْمََمُل  َيٹْمٽمڈُِم  ٬َمدْ  إڂمَّفُ : َوَيٻُمقٮُمقنَ  ،َيٸْمٽَمپُمقنَ  ِٓ ٮَْمٺَمڇمظِ  َٖمٸْمضِ  ٥َمَٝم  ا ْٕ  اٮْمٸُمْرِٓمُّ  اٜمٸَْْمٿمَك ٫َمځَمٴِمٞمُ  :ا

َٓ  ٫مځِمفِ  َأ٢ْمڀَمرَ  ٣ْمََلِق  ٥ِمٿمْدَ  َيُدلُّ  َو َّٓ  اْْلِ  ٮمٽِْمَحٻِمځمٻَمډمِ  ڂَمڇم١ِمَخډمً  اٮْمٸُمْر٫مځِمَّډمُ  احْلٻَِمځمٻَمډمُ  ٫َمَتٴِمٞمُ  ٥َمٽَمځْمفِ  إ
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ډمِ  ٹَمِقيَّ َتٸْمپمَ  َواٮمٽمَّٺْمظُ  .اٮمٽمُّ ًْ ١ْمتٸِْمََملِ  َهَذا ِٓم  ٌؾ ٲُم ِٓ ـْ  َٚمٻِمځمٻَمډمٌ  َوُهقَ  ٮمٽِْمٸُمْرِٓمِّ  احْلڇَمِدِث  ا  َأنْ  ٪َمْٞمِ  ٲِم

مُ  َذٮمَِؽ  ٫مځِمفِ  ُا١ْمُتٸْمپِمَؾ  ٜمڇَِم َيټُمقنَ  ٞمَ  َأنَّ  ٫َمٸُمٽمِؿَ  َوْوٍع، َٗمٻَمدُّ ًِ َذا احْلَٻِمځمٻَمډمِ  َٗمٺْم  . َيٴِمحُّ  َٓ  ِِبَ

: ٫مځِمفِ  ُتٸْمپِمٽَمڊْم ُا١ْم  ٲَمڇم ٮَمفُ  ُوِوعَ  ٖمََِم  ڂَمٸْمٿمِل: ٬َمڇمٮُمقا َوإِنْ  ًٓ ـْ : ٫َمځُمٻَمڇمُل  َأوَّ ـَ  ٲِم  َهِذهِ  َأنَّ  ُيٸْمٽَمؿُ  َأْي

ٮَْمٺَمڇمظَ  ْٕ تِل ا ٌْٽَمفُ  اٮْمٻُمْرآنِ  ڂُمُزولِ  ٥ِمٿمْدَ  ِِبَڇم َٗمتََخڇم٣َمڈُم  اٮْمٸَمَرُب  ٭َمڇمڂَمڊْم  اٮمَّ ْ  َو٬َم َتٸْمپَمْؾ  َِل ًْ ٌَْؾ  ُٗم  َذٮمَِؽ  ٬َم

  ٲَمٸْمٿمَك ِٓم 
ٍ
ء  . آَٛمرَ  َرْ

ْ  َوإَِذا ڇَم ُيٸْمٽَمؿُ  ٫َمََل  ٮمٿمَّٺْمَل:ا َهَذا َيٸْمٽَمپُمقا َِل ٺَمٻُمقا ٲَمڇم ِٛمََلُف  َوَهَذا َٚمٻِمځمٻَمډمٌ  َأِنَّ . ٥َمٽَمځْمفِ  اٗمَّ

ـْ  ٫َمځَمٽْمَزمُ  َوَأْيٵًمڇم  ٖمٯَِمْ  ُيٻْمٶَمعَ  َٓ  َأنْ  َهَذا ٲِم
ِ
ـْ  ء ٮَْمٺَمڇمظِ  ٲِم ْٕ  .٥َمڇم٬ِمٌؾ  َيٻُمقٮُمفُ  َٓ  َوَهَذا َٚمٻِمځمٻَمډمٌ  َأڂمَّفُ  ا

 ثه قال زمحُ اه:

ڇم ـْ  َوَأٲمَّ َق  ٲَم ًدا اٜمٸَْْمٿمَك ُيٺِمځمدُ  ٲَمڇم احْلٻَِمځمٻَمډمَ  ٖمڃَِمنَّ  َواٜمََْجڇمِز: احْلٻَِمځمٻَمډمِ  َٖم٧ْمَ  ٫َمرَّ ـْ  ُُمَرَّ ، ٥َم ـِ  اٮْمٻَمَراِئ

َّٓ  اٜمٸَْْمٿمَك َذٮمَِؽ  ُيٺِمځمدُ  َٓ  ٲَمڇم َواٜمََْجڇمزَ   .٬َمِريٿمډَمٍ  ٲَمعَ  إ

َّٓ  ُيٺِمځمدُ  َٓ  ٲَمڇم: (اٜمََْجڇمزُ )وَ . اٜمُْٶْمٽَمُؼ  اٮمٽمَّٺْمظُ  ُيٺِمځمُدهُ  ٲَمڇم: (احْلٻَِمځمٻَمډمُ ): ٬َمڇمَل  َأوْ   .اٮمتَّٻْمځِمځمدِ  ٲَمعَ  إ

ِذي اٜمٸَْْمٿمَك ِهَل  (احْلٻَِمځمٻَمډمُ ): ٬َمڇمَل  َأوْ  ٌُِؼ  اٮمَّ ًْ ـِ  إ٨َم  َي ْه ٣ْمََلِق  ٥ِمٿمْدَ  اٮمذِّ  ٲَمڇم (اٜمََْجڇمزُ )وَ . اْْلِ

ٌُِؼ  َٓ  ًْ ـِ  إ٨َم  َي ْه  . اٮمذِّ

 .ڂَمٺْمځُمڀَمڇم حُّ َيٴِم  َٓ  ٲَمڇم (احْلٻَِمځمٻَمډمُ ) وَ  ڂَمٺْمځُمفُ  َصحَّ  ٲَمڇم (اٜمََْجڇمزُ ): ٬َمڇمَل  َأوْ 

ـْ  ٖمڇِمٮمتَّْجِريدِ  َٗمٸْمٿمِل ٲَمڇم: ُيٻَمڇمُل  ٫َمڅمڂِمَّفُ  ـِ  ٥َم انِ  اٮْمٻَمَراِئ ٬ْم٠ِمَ ِٓ ؟ َوا ـِ  ٖمَِذٮمَِؽ  ٥ُمٿمَِل  إنْ  ٖمڇِمٮْمٻَمَراِئ

ـُ  ځمَّډمُ  اٮْمٻَمَراِئ
١ْمؿِ  ٭َمْقنِ  ٲِمْثُؾ  اٮمٽمَّٺْمٷمِ ِٓ َتٸْمپَمُؾ  ا ًْ َوڇم٫َمډمِ  ٲَمٻْمُروڂًمڇم ُي مِ  َأوْ  ٖمڇِمْْلِ  َوُيٻَمځمَّدُ  اٮمتَّٸْمِريِػ  َٓ

ًٓ  ٫َمڇم٥ِمًَل  ٖمټَِمْقڂمِفِ  ٌَْتدَ ً َوٲَمٺْمٸُمق ا أَوٲُم ِػ  اٮْمټَمََلمِ  ِٓم  ٬َمطُّ  ُيقَٙمدُ  ٫َمََل  :َوَٛمَٟمً َّٓ  ا١ْمؿٌ  اٜمُْڄَمٮمَّ  .ٲُمٻَمځمًَّدا إ
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ـْ  ٮَمفُ  ُٖمدَّ  َٓ  َأڂمَّفُ  ٖمَِتٻْمځِمځمِدهِ  ٥ُمٿمَِل  إنْ  اٮْمٺِمٸْمُؾ  َو٭َمَذٮمَِؽ   ٖمِفِ  ٖمڇِمٜمٺَْْمٸُمقلِ  ُيٻَمځمَّدُ  َو٬َمدْ  ،٫َمڇم٥ِمؾٍ  ٲِم

ٲَمڇمنِ  َٓمْ َو٤َمرْ  َتٸْمپَمُؾ  َٓ  ٫َمڇمٮْمٺِمٸْمُؾ  َواحْلڇَملِ  َوٲَمٸَمفُ  ٮَمفُ  َواٜمَْٺْمٸُمقلِ  َواٜمټََْمڇمنِ  اٮمزَّ ًْ َّٓ  ٬َمطُّ  ُي  ٲُمٻَمځمًَّدا إ

ڇم هِ  ِٓم  ٜمٸَِْمٿمَك ٖمِفِ  ُأِِتَ  احْلَْرَف  ٫َمڅمِنَّ  :٫َمڃَمْٖمٽَمغُ  احْلَْرُف  َوَأٲمَّ  .٪َمْٞمِ

َٓ  ا١ْمؿٌ  َٗمڇممي  ٭َمََلمٍ  ِٓم  ٬َمطُّ  ُيقَٙمدُ  َٓ  :اجْلپُْمٽَمډمِ  ٫َمٺِمل َٓ  ٫مٸِْمٌؾ  َو َّٓ  َٚمْرٌف  َو  ٖمٻُِمځُمقدِ  ٲُمٻَمځمًَّدا إ

٣ْمََلَق  ٥َمٿمْفُ  ُٗمِزيُؾ   . اْْلِ

٣ْمََلَق  َيپْمٿمَعُ  ِِمَّڇم اٮْمٻَمِريٿمډَمُ  ٭َمڇمڂَمڊْم  ٫َمڅمِنْ  ـْ  اْْلِ ِذي اٮْمټَمََلمِ  ِٓم  ٫َمٽَمځْمَس  ٬َمځْمدٍ  ٭ُمؾِّ  ٥َم  ٖمِفِ  َيَتټَمٽمَّؿُ  اٮمَّ

ـْ  ٲُمٶْمٽَمٌؼ  ٮَمٺْمظٌ  اٮمٿمَّڇمسِ  َُجځِمعُ   ٭َمڇمنَ  َوِِلََذا ،٫مٸِْمٽمځِمَّډمً  َأوْ  ا١ْمپِمځمَّډمً  اجْلپُْمٽَمډمُ  ٭َمڇمڂَمڊْم  ١َمَقاءٌ  ٬َمځْمدٍ  ٭ُمؾِّ  ٥َم

ِهؿْ  ٮُمٹَمډمِ  َوِٓم  َٖمْؾ  ،اٮْمٸَمَرِب  ٮُمٹَمډمِ  ِٓم  (اٮْمټَمٽمپَِمډمِ ) وَ  (اٮْمټَمََلمِ ) ٮَمٺْمظُ  َتٸْمپَمُؾ  َٓ  ٪َمْٞمِ ًْ َّٓ  ُٗم  ِٓم  إ

ډمُ  اجْلپُْمٽَمډمُ  َوُهقَ . اٜمٻَُْمځمَّدِ  ځمَّډمً  َأوْ  ٭َمڇمڂَمڊْم  ډمً ا١ْمپِمځمَّ  اٮمتَّڇمٲمَّ
ڇَم ٬ِمځمَؾ  إنْ  ڂمَِداِئځمَّډمً  َأوْ  ٫مٸِْمٽمِ ؿٌ  إِنَّ ًْ  . َ٘مڇمٮمڋٌِم  ٬ِم

ڇم دُ  ٫َمڃَمٲمَّ ١ْمؿِ  ُُمَرَّ ِٓ ِذي احْلَْرِف  َأوْ  اٮْمٺِمٸْمؾِ  َأوْ  ا َٓ  ٖمڇِم١ْمؿِ  ٮَمځمَْس  ٜمٸَِْمٿمَك َٙمڇمءَ  اٮمَّ  ٫َمڀَمَذا ٫مٸِْمؾٍ  َو

ك َٓ  پمَّ ًَ پِمځَمډمُ  ََم َوإڂِمَّ  ،٭َمٽمپَِمډمً  ٬َمطُّ  اٮْمٸَمَرِب  ٭َمََلمِ  ِٓم  ُي ًْ  ٭َمََم  ،ڂَمْحِقيٌّ  اْصٶمََِلٌح  ٭َمٽمپَِمډمً  َهَذا َٗم

ْقا ٮَْمٺَمڇمظِ  َٖمٸْمَض  ١َمپمَّ ْٕ پُمقهُ  ،٫مٸِْمًَل  ا ًَّ  .َوَأٲْمرٍ  َوٲُمٵَمڇمِرعٍ  ٲَمڇمضٍ  ٫مٸِْمؾٍ  إ٨َم  َو٬َم

ْ  َواٮْمٸَمَرُب  ؿِّ  َِل ًَ ْقا َهَذا ٥َمَٝم  اْصٶَمٽَمُحقا اٮمٿمَُّحڇمةُ  َٖمْؾ  ٫مٸِْمًَل: اٮمٽمَّٺْمظَ  ٬َمطُّ  ُٗم پمَّ ًَ  ٺْمظَ اٮمٽمَّ  ٫َم

الُّ  ٫َمڇمٮمٽمَّٺْمظُ  ٲَمْدٮُمقٮمِفِ  ٖمڇِم١ْمؿِ  ـٍ  ِٓم  ٫مٸِْمؾٍ  ُٚمُدوِث  ٥َمَٝم  اٮمدَّ ْقهُ  ٲَمڇمضٍ  َزٲَم  ٲَمڇمِوځًمڇم ٫مٸِْمًَل  ١َمپمَّ

 . ١َمڇمِئُرَهڇم َو٭َمَذٮمَِؽ 

ٿمَّډمِ  اٮْمټمَِتڇمِب  ِٓم  ُوِٙمدَ  َٚمځْمڋُم  َو٭َمَذٮمَِؽ  ًُّ  ٮَمٺْمظُ  َوڂَمْثِرهِ  ڂَمٷْمپِمفِ  اٮْمٸَمَرِب  ٭َمََلمِ  َوِٓم  َٖمْؾ  ،َواٮم

ََم  ٭َمٽمپَِمډٍم: تِل اٜمٺُِْمځمدُ  ٖمِفِ  ُيَرادُ  ٫َمڅمڂِمَّ ځمڀَمڇم اٮمَّ پمِّ ًَ ډمً  ُُجْٽَمډمً  اٮمٿمَُّحڇمةُ  ُٗم َـ  َوُيٿمِْذرَ ﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  ٭َمٻَمْقٮمِفِ  ،َٗمڇمٲمَّ ِذي  اٮمَّ

َذَ  ٬َمڇمٮُمقا ـْ  ٖمِفِ  َِلُؿْ  ٲَمڇم﴿ ﴾َوٮَمًدا اَّللَُّ اختَّ َٓ  ٥ِمٽْمؿٍ  ٲِم َٖمڇمِئڀِمؿْ  َو ْت  ِٔ ُرُج  ٭َمٽمپَِمډمً  ٭َمُٟمَ ـْ  خَتْ  َأ٫ْمَقاِهڀِمؿْ  ٲِم

َّٓ  َيٻُمقٮُمقنَ  إنْ  ـَ  ٭َمٽمپَِمډمَ  َوَٙمٸَمَؾ ﴿ َٗمٸَمڇم٨َم  و٬َمْقٮمف. ﴾٭َمِذًٖمڇم إ ِذي ٺْمَٝم  ٭َمٺَمُروا اٮمَّ ًُّ اَّلل  َو٭َمٽمپَِمډمُ  اٮم

  ٭َمٽمپَِمډمٍ  إ٨َم  َٗمٸَمڇمٮَمْقا﴿ َٗمٸَمڇم٨َم  و٬َمْقٮمف. ﴾اٮْمٸُمٽْمځَمڇم ِهَل 
ٍ
 َوَٙمٸَمٽَمڀَمڇم﴿: َو٬َمْقٮمِفِ . ﴾َوَٖمځْمٿمټَُمؿْ  َٖمځمْٿمٿَمڇَم ١َمَقاء
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. ﴾َوَأْهٽَمڀَمڇم ِِبَڇم َأَٚمؼَّ  َو٭َمڇمڂُمقا اٮمتَّٻْمَقى ٭َمٽمپَِمډمَ  َوَأٮْمَزٲَمڀُمؿْ ﴿: َو٬َمْقٮمِفِ . ﴾ٻِمٌِفِ ٥مَ  ِٓم  َٖمڇم٬ِمځَمډمً  ٭َمٽمپَِمډمً 

ِلِّ  َو٬َمْقلِ  ڇم٥ِمرُ  ٬َمڇمَِلڇَم ٭َمٽمپَِمډمٍ  َأْصَدُق »: ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٿمٌَّ َٓ : ٮَمٌځِمدٍ  ٭َمٽمپَِمډمُ  اٮمٳمَّ   ٭ُمؾُّ  َأ
ٍ
ء  اَّللََّ َٛمََل  ٲَمڇم َرْ

َتانِ »: َو٬َمْقٮمِفِ  شَٖمڇم٣مُِؾ  َّ
ِِ تَ  ـَ َِ ٔ َِ ـِ  إَػ  َحبَِٔبَتانِ  ادَِْٔزانِ  ِذ  انِ َث َ ْ ِدهِ اهلل  ُشْبَحانَ : افرَّ ّْ  َوبَِح

ًَئِؿِ اهلل  ُشْبَحانَ  ُجَؾ  إنَّ »: َو٬َمْقٮمِفِ . (0)شاْف َِّؿُ  افرَّ َُ ََٔت ةِ  َف َّ
ِِ َُ ـْ  بِافْ ـ   َمااهلل  ِرْضَقانِ  ِم  َأنْ  َ ُي

ُِغَ  ْب ْت  َما بِفِ  َْ ٌَ َِ ُتُب  َب ُْ فُ  اِ َ  َففُ  اهللَُّ َ  َٕ َٔاَمةِ  َ ْقمِ  إَػ  ِرْضَقا
َِ ُجَؾ  َوإِنَّ  ،اْف َِّؿُ  افرَّ َُ ََٔت ةِ  َف َّ

ِِ َُ  بِافْ

ـْ  ـ   َمااهلل  َشَخطِ  ِم ُِغَ  َأنْ  َ ُي ْب ٌَْت  َما بِفِ  َْ َِ ُتُب  َب ُْ َٔاَمةِ  َ ْقمِ  إَػ  َشَخَىفُ  ِ َا اهللَُّ َ 
َِ . (2)شاْف

ْد »: َو٬َمْقٮمِفِ  ََ َْٕت  َفقْ  َف ِْتف بَِم  ُوِز َْٔقمِ  ُمُْْذ  ُؿ َـّ  اْف ُٓ ْت َٕ فِ  َظَددَ اهلل  ُشْبَحانَ : َفَقَز َِ ِْ اهلل  ُشْبَحانَ  َخ

ةَ  َٕ ِ فِ  ِرَضااهلل  ُشْبَحانَ  َظْرِصفِ  ِز ٍْ َِِمِْفِ  ِمَدادَ اهلل  ُشْبَحانَ  َٕ  . (3)شـَ

ْ  ٲُمٶْمٽَمٌؼ  َٓ  دٌ ٲُمٻَمځمَّ  ٫َمڅمڂِمَّفُ  :اٮْمټَمََلمِ  ِٓم  ُيقَٙمدُ  َٚمْرٍف  َأوْ  ٫مٸِْمؾٍ  َأوْ  ا١ْمؿٍ  ٭ُمؾُّ  ٭َمڇمنَ  َوإَِذا  ََيُزْ  َِل

٣ْمََلِق  ٲَمعَ  َدلَّ  ٲَمڇم احْلٻَِمځمٻَمډمِ  ٮمٽَِمٺْمظِ  ُيٻَمڇمَل  َأنْ  دِ  ،اْْلِ ـْ  َواٮمتََّجرُّ  . ُٗمٻَمڇمِرڂُمفُ  ٬َمِريٿمډَمٍ  ٭ُمؾِّ  ٥َم

ـِ  َٖمٸْمُض  ُأِريدَ : ٬ِمځمَؾ  ٫َمڅمِنْ  تِ  اٮْمٻَمِريٿمډَمِ  َٖم٧ْمَ  اٮْمٺَمٴْمَؾ  ُاْذ٭ُمرْ : ٮَمفُ  ٬ِمځمَؾ  َٖمٸْمضٍ  ُدونَ  اٮْمٻَمَراِئ  لاٮمَّ

تِل َواٮْمٻَمِريٿمډَمَ  ،َٚمٻِمځمٻَمډمٌ  ٲَمٸَمڀَمڇم َيټُمقنُ  ـْ  ،َُمڇَمزٌ  ٲَمٸَمڀَمڇم َيټُمقنُ  اٮمَّ  ٖمِفِ  َٗمٻْمِدرُ  ١َمٌځِمًَل  َذٮمَِؽ  إ٨َم  َْمِدَ  َوٮَم

ځمؿٍ  ٥َمَٝم  ًِ  ها.ٲَمٸْمٻُمقلٍ  َصِحځمٍح  َٗمٻْم

 (:8/4) رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

ُف إڂِمَََّم َيٴِمحُّ  ًٓ ٜمٸََِمڇمٍن ُ٘مؿَّ ا١ْمُتٸْمپِمٽَمڊْم  َوَهَذا ٭ُمٽمُّ ٮَْمٺَمڇمَظ اٮْمٸَمَرٖمځِمَّډَم ُوِوٸَمڊْم َأوَّ ْٕ إَِذا ٥ُمٽمَِؿ َأنَّ ا

١ْمتٸِْمََمِل َٖمٸْمَدُه َواٮْمَقْوِع اٮمثَّڇمِِّن  ِٓ ِل َوا َوَّ ْٕ ٫مځِمڀَمڇم، ُ٘مؿَّ ُوِوَع ٜمٸََِمڇمٍن ُأَٛمَر َٖمٸْمَد اٮْمَقْوِع ا
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ٥مـ أِّب هريرة  (2694ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )و (،7563اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) أٛمرٙمف (0)

(، وهق 3969(، واٖمـ ٲمڇمٙمف )2309(، واٮم٠مٲمذي )05852(، وأِمد )2/985ٲمڇمٮمؽ ) أٛمرٙمف (2)

 ٚمديڋم صحځمح.

 .▲( ٥مـ ٙمقيريډم ٖمٿمڊم احلڇمرث 2726ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) أٛمرٙمف (3)
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َٓ َٗمتِؿُّ ٮمَ  ١ْمتٸِْمََمِل َٖمٸْمَدُه، َو ِٓ َْرَٖمِع، َوٮَمځْمَس ٲَمٸَمټُمْؿ َوا ْٕ َّٓ ِِبَِذِه اٜمٻََْمڇمٲَمڇمِت ا ټُمْؿ َد٥ْمَقى اٜمََْجڇمِز إِ

٭ُمْؿ ١ِمَقى ا١ْمتٸِْمََمِل اٮمٽمَّٺْمِظ ِٓم اٜمٸَْْمٿمَك. َٓ ٲَمَع ٪َمْٞمِ  َو

ُْؿ َوَوٸُمقُه ٜمٸَِْمٿمًك ُ٘مؿَّ ا١ْمَتٸْمپَمٽُمقُه ٫مځِمِف َوَوٸُمقُه َٖمٸْمَد َذٮمَِؽ ٜمٸَِْمٿمًك آَٛمرَ  ڇم إِِنَّ ٪َمْٞمِ ٲَمٸْمٿمڇَمُه  َوَأٲمَّ

ِل ُ٘مؿَّ ا١ْمَتٸْمپَمٽُمقُه ٫مځِمِف، ٫َمَد٥ْمَقى َذٮمَِؽ ٬َمْقٌل ٖمََِل ٥ِمٽْمٍؿ، َوُهَق َٚمَراٌم ِٓم َٚمؼِّ اٜمَْْخٽُمقِق،  َوَّ ْٕ ا

ـْ َٖمٿمِل آَدَم َأْن ُيْثٌڊَِم َذٮمَِؽ، َوَهَذا ٮَمْق ملسو هيلع هللا ىلصَوَر١ُمقٮمِِف اَّلل  ٫َمټَمځْمَػ ِٓم ٭َمََلمِ  ـْ ُيپْمټمِٿمُُف ٲِم ، ٫َمپَم

ـَ ا وَرِة َأٲْمټَم ُ ڇمِدِق اٜمٸَْْمٽُمقِم ٖمڇِمٮميَّ َّٓ اٮْمَقْٚمَل َوَٛمَٟمَ اٮمٴمَّ ـْ ٮَمُف ٣َمِريٌؼ إِ ْ َيټُم ٮْمٸِمٽْمُؿ ٖمِِف َِل

 ه.اِصْد٬ُمفُ 

 (:822)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

 
ِ
ـَ اٮْمٸُمٻَمََلء ٌَڊَم َأنَّ ٬َمْقٲًمڇم ٲِم ـُ َد٥ْمَقاُه إَِذا َ٘م

ََم ُيپْمټمِ اْٙمَتپَمٸُمقا َواْصٶَمٽَمُحقا ٥َمَٝم َأْن  َهَذا إڂِمَّ

ـْ ٗمٽِْمَؽ اٜمٸََْمڇمِِّن، ُ٘مؿَّ َٖمٸْمَد َذٮمَِؽ  ٮَْمٺَمڇمَظ ٲِم ْٕ قا َهَذا ٖمټَِمَذا َوَهَذا ٖمټَِمَذا، ُ٘مؿَّ ا١ْمَتٸْمپَمٽُمقا ٗمٽِْمَؽ ا پمُّ ًَ  ُي

ٮَْمٺَمڇمَظ ٖمٸَِمځْمٿمڀَِمڇم ِٓم ٲَمٸمَ  ْٕ َتٸْمپِمٽُمقا ٗمٽِْمَؽ ا ًْ ڇمٍن ُأَٛمَر ٪َمْٞمِ اٜمٸََْمڇمِِّن اْٙمَتپَمٸُمقا َوَٗمَقا٣َمُئقا ٥َمَٝم َأْن َي

ٮَْمٺَمڇمُظ َٚمٻِمځمٻَمډٌم ٗمٽِْمَؽ اٜمٸََْمڇمِِّن َُمڇَمٌز ِٓم َهِذِه  ْٕ َُوِل، ٮمٸَِمََل٬َمډٍم َٖمځْمٿمڀََمڇم َوَٖمځْمٿمڀََمڇم، َو٬َمڇمٮُمقا: َهِذِه ا ْٕ ا

ٌَڇمِئلِّ ٫َمڅمڂِمَّ  ٌَْؾ َأِِّب َهڇم٢ِمٍؿ اجْلَ  ٬َمڇمٮَمُف ٬َم
ِ
ـَ اٮْمٸُمٻَمََلء َٓ ڂَمٸْمِرُف َأَٚمًدا ٲِم ٹَمڇمِت َوَهِذِه، َو ُف َز٥َمَؿ َأنَّ اٮمٽمُّ

ٹَمډِم اْصٶَمٽَمُحقا ٥َمَٝم َذٮمَِؽ، َوَهَذا ُُمڇَمَهَرٌة ٖمڇِمٮْمټَمِذِب، َو٬َمْقٌل ٖمََِل  اْصٶمََِلِٚمځمَّډٌم، َوَأنَّ َأْهَؾ اٮمٽمُّ

ٮَْمٺَمڇمِظ ِٓم ٲَمٸمَ  ْٕ ِذي َيٸْمِر٫ُمُف اٮمٿمَّڇمُس ا١ْمتٸِْمََمُل َهِذِه ا  .ڇمڂمځِمڀَمڇم اٜمٺَْْمڀُمقٲَمډِم ٲِمٿمڀَْمڇم٥ِمٽْمٍؿ، َواٮمَّ

 (:822)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اهّ

، ـِ ْه ُه إ٨َِم اٮمذِّ ٌَڇمَدُر ٪َمْٞمُ ٬ْمُتْؿ َأْيٵًمڇم َٖمځمْٿمڀَُمََم َأنَّ اٜمََْجڇمَز ٲَمڇم َيَت ٌَڇمَدرَ  إِنْ  ٫َمڇمٜمَْْدٮُمقُل  ٫َمرَّ  إ٨َِم  َٗم

ـِ  ْه ٣ْمََلِق  ٥ِمٿمْدَ  اٮمذِّ ٌَڇمِدرِ اٜمُْ  ٪َمْٞمُ  َو٭َمڇمنَ  َٚمٻِمځمٻَمډًم، ٭َمڇمنَ  اْْلِ ١ََمدَ  ٫َمڅمِنَّ  َُمڇَمًزا، َت ْٕ ٌَڇمَدرَ  ُأ٣ْمٽمَِؼ  إَِذا ا  َٗم

ُس  احْلَځَمَقانُ  ٲِمٿمْفُ  ُٙمؾِ  ُدونَ  اٜمٺُْْم٠َمِ َجڇمِع، اٮمرَّ ٌْٿمِلٌّ  اٮْمٺَمْرُق  ٫َمڀَمَذا اٮمٳمُّ  َوُهقَ  َٖمڇم٣مٽَِمډمٍ  َد٥ْمَقى ٥َمَٝم  ٲَم

ِريدُ  ـِ  اٮمٽمَّٺْمظِ  َْمْ ـِ  ٥َم ځمَّډمِ  اٮْمٻَمَراِئ ٌَڇمَدرُ  َوِٚمځمٿمَِئذٍ  َوْٚمَدُه، ٖمِفِ  َواٮمٿمُّٶْمِؼ  ٖمڇِمٮْمټُمٽمِّ  ٥ِمٿمْدَ  احْلٻَِمځمٻَمډمُ  ٲِمٿمْفُ  ٫َمځَمتَ
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ِد، ِذي ُهقَ  اٮْمٺَمْرُض  َوَهَذا اٮمتََّجرُّ ٭مِځمڈِم  اٮْمٻَمځْمدِ  ٖمُِدونِ  اٮمٽمَّٺْمظَ  ٫َمڅمِنَّ  اٮْمَقْهِؿ، ِٓم  َأْو٬َمٸَمټُمؿْ  اٮمَّ ْ  َواٮم٠مَّ

َْصَقاِت  ٖمپَِمٿمِْزٮَمډمِ  ْٕ تِل ا ََم  ،٫َمڇمِئَدةً  ُٗمٺِمځمدُ  َٓ  ِِبَڇم ُيٿمٸَْمُؼ  اٮمَّ ٌُفُ  ُيٺِمځمدُ  َوإڂِمَّ ځم
هِ  ٲَمعَ  َٗمْر٭مِ  َٗمْر٭مِځمٌڇًم ٪َمْٞمِ

ڇم ټُمقُت  َيٴِمحُّ  إ١ِْمٿمڇَمِديًّ ًُّ ٌَڇمَدرُ  ٫َمڅمڂِمَّفُ  َوِٚمځمٿمَِئذٍ  ٥َمٽَمځْمِف، اٮم ڈِم  َٗمْر٭مِځمڈٍم  ٭ُمؾِّ  ٥ِمٿمْدَ  ٲِمٿمْفُ  َيَت ًْ  ٬ُمځمِّدَ  ٲَمڇم ٖمَِح

ٌَڇمَدرُ  ٖمِِف، ٭مِځمڈِم  َهَذا ِٓم  ٲِمٿمْفُ  ٫َمځَمَت ْ ٌَڇمَدرُ  َٓ  ٲَمڇم اٮم٠مَّ ٭مِځمڈِم  َهَذا ِٓم  ٲِمٿمْفُ  َيَت ْ َِٛمٞمِ  اٮم٠مَّ ْٕ  .ا

ٌَڇمَدرَ  ٖمځَِمِدي، ٮَمَؽ  ِٛمٶْمُتفُ  اٮمثَّْقُب  َهَذا: ٬ُمٽْمڊَم  ٫َمڅمَِذا ـْ  َٗم ځَمڇم٣َمډمِ  آٮَمډمُ  اٮْمځَمدَ  َأنَّ  َهَذا ٲِم ، َٓ  اخْلِ  ٪َمْٞمُ

ِزيَؽ اَّلل  َيدُ  ٥ِمٿمِْدي ٮَمَؽ : ٬ُمٽْمڊَم  َوإَِذا ٌَڇمَدرَ  ِِبَڇم، ََيْ ـْ  َٗم ڇمُن،َوا اٮمٿمِّٸْمپَمډمُ  َهَذا ٲِم ًَ ْٚم  ٭َمڇمنَ  َوَٜمَّڇم ْْلِ

٥ْمٶَمڇمءَ  َأْصٽُمفُ  َ  ٖمڇِمٮْمځَمدِ  َوُهقَ  اْْلِ ڇَم ِِبَڇم، ٥َمٿمْفُ  ٥َمٟمَّ َِنَّ
٭مِځمڈِم، َهَذا ِٓم  َٚمٻِمځمٻَمډمٌ  َوِهَل  آٮَمډٌم، ِٕ ْ  َوَهَذا اٮم٠مَّ

٭مِځمڈِم، ْ ِذي ٫َمََم  اٮم٠مَّ َهڇم اٮمَّ َ َٛمِر؟ ِٓم  َُمڇَمًزا َهَذا، ِٓم  َٚمٻِمځمٻَمډمً  َصٞمَّ ْٔ  . ا

ڂَمَّڇم: ٬ُمٽْمڊَم  ٫َمڅمِنْ 
ٌَڇمَدرَ  َيدٍ  ٮَمٺْمٷَمډمَ  َأ٣ْمٽَمٻْمٿمڇَم إَِذا ِٕ  َيدٍ  ٮَمٺْمٷَمډمُ : ٬ِمځمَؾ  اٜمَْْخٴُمقُص، اٮْمٸُمٵْمقُ  ٲِمٿمڀَْمڇم َٗم

 َوٲَمعَ  ٲِمٿمُْف، اٜمَُْرادِ  ٥َمَٝم  َيُدلُّ  ٖمََِم  ُٗمٻَمځمَِّدهُ  َٚمتَّك اٮْمٌَتَّډمَ  ٢َمځْمًئڇم ُيٺِمځمدُ  َٓ  ٖمِفِ  ُيٿمٸَْمُؼ  َصْقٍت  ٖمپَِمٿمِْزٮَمډمِ 

ٌَڇمَدرُ  َٓ  اٜمَُْرادِ  ٥َمَٝم  لُّ َيدُ  ٖمََِم  اٮمتَّٻْمځِمځمدِ   ٲَمٸْمٿمًك ِٓم  ا١ْمُتٸْمپِمٽَمڊْم  َٚمځْمڋُم  احْلٻَِمځمٻَمډمُ  ٫َمَتټُمقنُ  ١ِمَقاُه، َيَت

ٌَڇمَدرُ  َٓ  ٢َمځْمًئڇم ُٗمٺِمځمدُ  َٓ  َأ١َمدٌ  ٭َمَذٮمَِؽ  اٮْمٺَمڀْمِؿ، إ٨َِم  َيَت  َزْيدٌ  ٬َمڇمَل  إَِذا َٚمتَّك ٖمِفِ  اٜمَُْتټَمٽمِّؿِ  ٲُمَرادُ  ُيٸْمٽَمؿُ  َو

، َأ١َمًدا ڊُم َرَأيْ  َأوْ  َأ١َمٌد، ١َمفُ  ٫ُمََلنٌ  َأوْ  ُيٴَمٝمَّ ١ََمدُ  ا٫ْم٠َمَ ْٕ ١ََمدُ  َأوِ  ٫َمڃَم٭َمٽَمُف، ا ْٕ  اٮْمُقُٚمقشِ  ٲَمٽمُِؽ  ا

ـْ  ٖمِفِ  اٜمَُْرادُ  ٥ُمٽِمؿَ  َذٮمَِؽ، َوڂَمْحقُ  ٌَڇمَدرَ  اٜمَُْتټَمٽمِِّؿ، ٭َمََلمِ  ٲِم ـِ  إ٨َِم  ٲَمْقِوعٍ  ٭ُمؾِّ  ِٓم  َوَٗم ڇمٲِمعِ  ِذْه ًَّ  اٮم

ڈِم  ًَ ٭مِځمڈِم،وَ  اٮمتَّٻْمځِمځمدِ  َذٮمَِؽ  ٖمَِح ْ ٌَڇمَدرُ  ٫َمََل  اٮم٠مَّ ـْ  َيَت ، َأ١َمًدا َرَأْيڊُم : ٬َمْقٮمَِؽ  ٲِم َّٓ  ُيٴَم٦مِّ  َرُٙمًَل  إِ

 .َٚمٻِمځمٻَمډمً  َيټُمقنَ  َأنْ  ٫َمٽَمِزمَ  ٢ُمَجڇم٥ًمڇم،

 إىل أٌ قال زمحُ اه:

َتٽمُِػ  ٺْمُظ اٮْمَقاِٚمُد خَتْ ـْ ڂَمٻُمقُل: اٮمٽمَّ
٣ْمََلِق َواٮمتَّٻْمځِمځمِد، َويَ  َوٮَمټمِ ٮَمُتُف ٥ِمٿمَْد اْْلِ َٓ ټُمقُن َٚمٻِمځمٻَمډًم َد

٣ْمََلِق إڂِمَََّم ُيٺْمڀَمُؿ ٲِمٿمُْف ٥َمپَمُؾ اجْلَ  ُف ٥ِمٿمَْد اْْلِ َقاِرِح، ِٓم اٜمُْٶْمٽَمِؼ َواٜمٻَُْمځمِِّد، ٲِمَثڇمٮُمُف ٮَمٺْمُظ اٮْمٸَمپَمِؾ، إڂِمَّ
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ٮَمُتُف ٥َمٽَمځْمِف َأْيٵًمڇم َٚمٻِمځمٻَمډًم،  َٓ ٮَمُتفُ ٫م٫َمڅمَِذا ٬ُمځمَِّد ٖمٸَِمپَمِؾ اٮْمٻَمٽْمڈِم ٭َمڇمڂَمڊْم َد َٓ ٣ْمََلِق  ڇمْٛمَتٽَمٺَمڊْم َد ٖمڇِمْْلِ

ـْ ٭َمْقڂمِِف َٚمٻِمځمٻَمډمً  ُرْج ٖمَِذٮمَِؽ ٥َم  .َواٮمتَّٻْمځِمځمِد، َوَِلْ َُيْ

٥َْمََمُل، ٭َمٻَمْقٮمِِف  ْٕ ٣ْمََلِق َيْدُٛمُؾ ٫مځِمِف ا يََمِن ٥ِمٿمَْد اْْلِ ِ َمُن بِْوٌع »: ملسو هيلع هللا ىلصَو٭َمَذٮمَِؽ ٮَمٺْمُظ اْْلِ ْْ ا

 َّٓ َٓ إَِفَف إِ َبًة، َأْظََلَ ا َؿْقُل:  ًْ ًُقَن ُص َٔاُء هلل، ا َوَشْب ـِ افىَِّر ِؼ، َواْيَ ََذى َظ ْٕ اَ ا إَِماَضُة ا َٕ َوَأْد

ِ َمنِ  ْْ ـَ ا َبٌة ِم ًْ ٮَمُتُف ٥َمَٝم اٮمتَّٴْمِديِؼ ٖمڇِمٮْمٻَمٽْمڈِم  (0)شُص َٓ ٥َْمََمِل ٭َمڇمڂَمڊْم َد ْٕ  .٫َمڅمَِذا ٬ُمِرَن ٖمڇِم

ڇمحِلڇَمِت ﴿َو٭َمٻَمْقٮمِِف:  ٣ْمََلِق ٫َمڇمْٛمَتٽَمٺَمڊْم دَ [ 25]اٮمٌٻمرة:  ﴾آٲَمٿمُقا َو٥َمپِمٽُمقا اٮمٴمَّ ٮَمُتُف ٖمڇِمْْلِ َٓ

. ،َواٮمتَّٻَمځمُّدِ   َوُهَق َٚمٻِمځمٻَمډٌم ِٓم اٜمَْْقِوٸَم٧ْمِ

٣ْمََلِق، ٫َمڅمَِذا ُُجَِع َٖمځْمٿمڀَُمََم َِلْ  َٛمُر ٥ِمٿمَْد اْْلِ ْٔ ټِم٧ِم َيْدُٛمُؾ ٫مځِمِف ا ًْ
ِ َو٭َمَذٮمَِؽ ٮَمٺْمُظ اٮْمٺَمٻِمِٞم َواٜمْ

َٛمرِ  ْٔ ك ا پمَّ ًَ ڇم ِٓم ٲُم ك َأَٚمِدُِهَ پمَّ ًَ  .َيْدُٛمْؾ ٲُم

ِديِد إَِذا ُأ٣ْمٽمَِؼ ٮَمٺْمُظ اٮمتَّٻْمَقى َٗمٿمڇَمَوَل َٗمٻْمَقى اٮْمٻَمٽْمڈِم وَ  ًَّ ٭َمَذٮمَِؽ ٮَمٺْمُظ اٮمتَّٻْمَقى َواٮْمٻَمْقِل اٮم

ٮَمُتُف ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:  َٓ ڇمِن ٫َمڅمَِذا ُُجَِع َٖمځْمٿمڀَُمََم َٗمٻَمځمََّدْت َد ًَ ٻُمقا اَّللََّ َو٬ُمقٮُمقا ﴿َواجْلََقاِرِح َواٮمٽمِّ اٗمَّ

ًٓ ١َمِديًدا  .[71]إٚمزاب:  ﴾٬َمْق

ْٟمِ َِلْ َيْدُٛمْؾ  ، ٫َمڅمَِذا ٬ُمِرَن ٖمڇِمٮمٴمَّ ْٟمُ ٣ْمََلِق َيْدُٛمُؾ ٫مځِمِف اٮمٴمَّ َو٭َمَذٮمَِؽ ٮَمٺْمُظ اٮمتَّٻْمَقى ٥ِمٿمَْد اْْلِ

وا َوَٗمتَّٻُمقا﴿٫مځِمِف ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:  وا ﴿َو٬َمْقٮمِِف: [ 025]آل ٥مپمران:  ﴾َٖمَٝم إِْن َٗمٴْمِٟمُ َوإِْن َٗمٴْمِٟمُ

ٲُُمقرِ َوَٗمتَّٻُمقا ٫مَ  ْٕ ـْ ٥َمْزِم ا ـْ َأْن ُٗمْذ٭َمَر. [086]آل ٥مپمران:  ﴾څمِنَّ َذٮمَِؽ ٲِم  َوڂَمٷَمڇمِئُر َذٮمَِؽ َأ٭ْمَثُر ٲِم

َتٸْمپَمُؾ  ًْ َٓ ُي ٺْمُظ  ـْ َهَذا َأْن َيټُمقَن اٮمٽمَّ ْأِس َواجْلََقاِرِح َواٮْمځَمِد  :َوَأَٛمصُّ ٲِم َّٓ ٲُمٻَمځمًَّدا ٭َمڇمٮمرَّ إِ

 ْ َّٓ ٲُمٻَمځمََّدًة  َو٪َمْٞمِ َذٮمَِؽ، ٫َمڅمِنَّ اٮْمٸَمَرَب َِل ڇم إِ َٓ َٗمٿمٶْمُِؼ ِِبَ ٮَْمٺَمڇمَظ ٲُمٶْمٽَمٻَمډًم َٖمْؾ  ْٕ َتٸْمپِمْؾ َهِذِه ا ًْ َٗم

ڇمنِ  ًَ ڂْم ډمِ  ،َوَرْأِس اٮمٶمَّڇمِئرِ  ،٭َمَرْأِس اْْلِ اٖمَّ   ،َوَرْأِس اٮمدَّ
ِ
ٲَْمر ،َوَرْأِس اٜمڇَْمء ْٕ َوَرْأِس  ،َِوَرْأِس ا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

بوع »وٮمٺمظ اٮمٌخڇمري:  .ؓ ٥مـ أِّب هريرة  (35ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )و (،9اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) أٛمرٙمف (0)

 شوشتقن
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ڇم ٲَمْقُوق٥َمڇمِن،  ،اٜمُْٵَمڇمُف إٮَِمځْمِف َُجځِمٸًمڇم َٚمٻِمځمٻَمډمٌ َوَرْأِس اٮْمٻَمْقِم، ٫َمڀَمڇمُهٿمڇَم اٜمُْٵَمڇمُف وَ  ،اٜمڇَْملِ  َوُُهَ

ڇمنِ  ًَ ڂْم ْأِس ٮمإِْلِ َْصَؾ ِٓم اٮمرَّ ْٕ َؿ َأنَّ ا ـْ َٗمَقهَّ ٲُُمقرِ  ،َوٲَم ْٕ ُف ڂُمٻِمَؾ ٲِمٿمُْف إ٨َِم َهِذِه ا ٫َمٻَمْد ٪َمٽمَِط  :َوَأڂمَّ

ـَ اٮْمقُ  َٓ ٥ِمٽْمَؿ ٮَمُف ٖمِِف ٖمَِقْٙمٍف ٲِم ٌََح ٪َمٽَمٍط، َو٬َمڇمَل ٲَمڇم  ُٙمقِه، َوٮَمْق ٥َمڇمَرَوُف آَٛمُر ٖمٵِِمدِّ ٲَمڇم ٬َمڇمٮَمُف َأ٬ْم

َٓ ٫َمْرَق َٖمځْمٿمڀَُمََم، ٫َمڇمٜمُْ  ـْ ِٙمٿمِْس ٬َمْقٮمِِف،  َتٸْمپَمٍؾ  ،ځمُد ٲَمْقِوُع اٮمٿمَِّزاعِ ٻم٭َمڇمَن ٬َمْقٮُمُف ٲِم ًْ َواٜمُْٶْمٽَمُؼ ٪َمْٞمُ ٲُم

ٽْمُف. َٓ ُيٺِمځمُد ٫َمَتڃَمٲمَّ  َو

ڇمِئِر َٚمٻِمځم َو٭َمَذٮمَِؽ اجْلَٿمڇَمُح  ٺَمرِ جِلَٿمڇَمِح اٮمٶمَّ ًَّ لِّ  ٻَمډٌم، َوَٙمٿمڇَمُح اٮم َٚمٻِمځمٻَمډٌم ٫مځِمِف، َوَٙمٿمڇَمُح اٮمذُّ

لِّ َٙمٿمڇَمٌح، ٬ُمٽْمٿمڇَم: ٮَمځْمَس ٮَمُف َٙمٿمڇَمُح ِريٍش، َوٮَمُف َٙمٿمڇَمٌح ٲَمٸْمٿمَِقيٌّ  َٚمٻِمځمٻَمډٌم ٫مځِمِف، ٫َمڅمِْن ٬ِمځمَؾ: ٮَمځْمَس ٮمٽِمذُّ

ٲَْمَر َواٜمڇَْمَل َواٜمڇَْمَء ٮَمځْمَس ٮَمُف َرْأُس  ْٕ ٌُُف، ٭َمََم َأنَّ ا ٌڀَِمڇم، َوَهَذا  ُيٿمڇَم١ِم ًَ احْلَځَمَقاِن َوَِلڇَم َرْأٌس ٖمَِح

ڇم. ُِهَ ٮَْمٺَمڇمِظ اْٜمُٵَمڇم٫َمډِم ٭َمڇمٮْمځَمِد َواٮْمٸَم٧ْمِ َو٪َمْٞمِ ْٕ  ُٚمټْمٌؿ ٥َمڇممٌّ ِٓم َُجځِمِع ا

ڊْم َُمڇَمًزا ِٓم َأَٚمِد اٜمَْْقِوٸَم٧ْمِ َٚمٻِمځمٻَمډًم ِٓم  ًَ ٌَٸُمقَوډِم َٚمٻِمځمٻَمډٌم َوَيُد اٮْمٺِمځمِؾ َٚمٻِمځمٻَمډٌم َوٮَمځْم  ٫َمځَمُد اٮْم

ڇم  ٌَٸُمقِض َوَٚمځَمڇمُِتَ ځمًّڇم، َو٭َمَذٮمَِؽ إَِراَدُة اٮْم
ا٭ًمڇم ٮَمٺْمٷمِ ٭َمډًم َٖمځْمٿمڀَُمََم ا٢ْم٠ِمَ ڊِم اٮْمځَمُد ٲُمٳْم٠َمِ ًَ َٛمِر، َوٮَمځْم ْٔ ا

َك ٖمَ  ُٗمُف َوَٚمځَمڇمُٗمُف َٚمٻِمځمٻَمډٌم، َوٲَمٸْمٽُمقٌم َأنَّ اٮْمٻَمْدَر اٜمُْٳْم٠َمَ ُِتَڇم َٚمٻِمځمٻَمډٌم، َوإَِراَدُة اٜمٽَْمِِؽ َو٬ُمقَّ ٧ْمَ َو٬ُمقَّ

 َ ْٕ ِذي َٖم٧ْمَ ا ِك اٮمَّ ـَ اٮْمٻَمْدِر اٜمُْٳْم٠َمَ ََمِر َأ٥ْمٷَمُؿ ٲِم ٌَٽمِځمِد َواحْلِ َجڇمِع َوَٖم٧ْمَ اٮْم ُٙمِؾ اٮمٳمُّ ١َمِد َواٮمرَّ

ٌَڇمِر 
٥ْمتِ ِٓ ٌَٸُمقَوډِم َواٜمٽَْمِِؽ، ٫َمڅمَِذا َٙمٸَمٽْمُتُؿ اٮمٽمَّٺْمَظ َٚمٻِمځمٻَمډًم ُهٿمڇَمَك  ٌَٸُمقَوډِم َواٮْمٺِمځمِؾ َوَٖم٧ْمَ اٮْم اٮْم

، َوَهَذا اٮْمٻَمْدِر اٜمُْٳْم٠َمِ  ِك ٫مځِمََم ُهَق َأ٤ْمڀَمُر َوَأْٖم٧َمُ ٌَڇمِر اٮْمٻَمْدِر اٜمُْٳْم٠َمِ
ِك ٫َمڀَمَلَّ َٙمٸَمٽْمُتپُمقُه َٚمٻِمځمٻَمډًم ٖمڇِم٥ْمتِ

 هاَوَٗمٺْمِريٻِمټُمْؿ َٖم٧ْمَ اٜمَُْتََم٘مٽَِم٧ْمِ َو١َمٽْمٌټُِمُؿ احْلَٻِمځمٻَمډَم ٥َمَمَّ ُهَق َأْو٨َم ِِبَڇم.َيُدلُّ ٥َمَٝم َٗمٿمڇَم٬ُمٵِمټُمْؿ 

 (:6/816) بدائع الفْائد لقٔه زمحُ اه يفابً ا اإلماو قال

وإڂمَم يٻمدره  ،ْمرد اٮمٽمٺمظ ٥مـ ُجځمع اٮمٻمرائـ اٮمداٮمډم ٥مٝم ٲمراد اٜمتټمٽمؿ ِمتٿمع ٓم اخلڇمرج

وٲمتٸمٽمٻمڇمِتَم  ،واٜمًٿمد إٮمځمف ،وإٓ ٫مَل يپمټمـ ا١متٸمَمٮمف إٓ ٲمٻمځمدا ٖمڇمٜمًٿمد ،اٮمذهـ ويٺمروف
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ا١متحڇمل أن يټمقن ٓم  :اڇمزً ٫مڅمن ٭مڇمن ٭مؾ ٲمٻمځمد ُم :وأٛمقاِتَم اٮمداٮمډم ٥مٝم ٲمراد اٜمتټمٽمؿ

 .ٚمٻمځمٻمډم اخلڇمرج ٮمٺمظ

٫مَل ٖمد ٲمـ وڇمٖمط ٮمٽمٻمځمقد اٮمتل  :وٖمٸمٵمڀمڇم ٚمٻمځمٻمډم ،اوإن ٭مڇمن ٖمٸمض اٜمٻمځمدات ُمڇمزً 

اٜمجڇمز إ٨م  اوٮمـ َيد ٲمد٥مق ،واٮمٻمځمقد اٮمتل ٓ خترٙمف ٥مـ ٚمٻمځمٻمتف ،ْمٸمؾ اٮمٽمٺمظ ُمڇمزا

 ء ٫مٽمځمذ٭مره.ٮمٌتډم ٫مپمـ ٭مڇمن ٮمديف راوڇمٖمط ٲمًتٻمځمؿ ١مٌځمَل 

 ثه قال زمحُ اه:

ِل يتؿ ٮمف ذٮمؽ إٓ ٖمٸمد أرٖمع  :ٲمـ اد٥مك سف ٮمٺمظ ٥مـ ٤مڇمهره إ٨م ُمڇمزهو

 ٲمٻمڇمٲمڇمت:

 ٖمځمڇمن اٲمتٿمڇمع إرادة احلٻمځمٻمډم. أحد ا:

 وإٓ ٭مڇمن ٲمٺم٠ميڇم ٥مٝم اٮمٽمٹمډم. ،ٖمځمڇمن صَلٚمځمډم اٮمٽمٺمظ ٮمذٮمؽ اٜمٸمٿمك اٮمذي ٥مځمٿمف افثان:

 إن ٭مڇمن ٮمف ٥مدة ُمڇمزات. :پمؾحٖمځمڇمن ٗمٸمځم٧م ذٮمؽ اٜم افثافث:

 هاٮمځمؾ اٜمقٙمڈم ْلرادة احلٻمځمٻمډم.٥مـ اٮمد باجلقا افرابع:

أٮمٺمڇمظ اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډم ٭مثٞم ٲمٿمڀمڇم يٺمڀمؿ ٲمٸمٿمڇمهڇم ٲمـ اٮمًځمڇمق،  أن :ٗمٻمدمٛمَلصډم ٲمڇم و

وهق ٚمٻمځمٻمډم ٓم ٭مؾ ١مځمڇمق، وٗمٴمځمٞمهڇم ٚمٻمځمٻمډًم ٓم ٲمقوع وُمڇمًزا ٓم ٲمقوع َتټمؿ ٖمَل 

 دٮمځمؾ، و٬مقل ٥مٝم اَّلل ٖمَل ٥مٽمؿ.

٬مٌؾ أٛمر ٕٚمد اٜمٸمڇمِّن ٬مٌؾ أٛمر، واصٶمٽمح ٥مٽمځمف  ٲمقوق٥ًمڇم وٙمٸمؾ اٮمٽمٺمظ

 قل ٖمَل ٥مٽمؿ.أيٵًمڇم َتټمؿ ٖمَل دٮمځمؾ، و٬م
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إٕ أحادٜح ايؿفات ال تفٝد ايٝكني؛ فال تجبت بٗا  زابعٗا: قٍٛ املبتدع١:

 :ؾفات اهلل عص ٚجٌ

 (:111)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

تڌَمُّ ٖمټَِمََلِم َر١ُمقلِ ٬مڇمَل  َٓ َُيْ ـْ ِصٺَمڇمِت ِذي  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َأْهِؾ اٮمتَّٸْمٶمِځمِؾ:   ٲِم
ٍ
ء ٥َمَٝم َرْ

٭ْمَراِم.  اجْلَََلِل َواْْلِ

ََمِن: ٲُمَتَقاٗمٌِر َوآَٚمڇمٌد، ٫َمڇمٜمَُْتَقاٗمِرُ و ًْ ٌَڇمُر ٬ِم َْٛم ْٕ ٿمَِد ٮَمټمِٿمَُّف ٪َمْٞمُ  ،٬َمڇمٮُمقا: ا ًَّ َوإِْن ٭َمڇمَن ٬َمٶْمٸِملَّ اٮم

َٓ ُٗمٺِمځمدُ  ځمَّډَم 
ٮَمډَم اٮمٽمَّٺْمٷمِ َٓ ٮَمډِم، ٫َمڅمِنَّ اٮمدَّ َٓ ٮَمډِم اٮْمٻُمْرآِن ٥َمَٝم  ٬َمٶْمٸِملِّ اٮمدَّ َٓ َذا ٬َمَدُٚمقا ِٓم َد اٮْمځَمٻِم٧َم، َوِِبَ

ٺَمڇمِت  َٓ ُٗمٺِمځمُد اٮْمٸِمٽْمؿَ . اٮمٴمِّ َٚمڇمِد  ْٔ   .َوا

ـْ ِٙمڀَمډِم  بِّ َٗمٸَمڇم٨َم َوَأ١ْمََمِئِف َوِصٺَمڇمٗمِِف َوَأ٫ْمٸَمڇمٮمِِف ٲِم وا ٥َمَٝم اٮْمٻُمٽُمقِب ٲَمٸْمِر٫َمډَم اٮمرَّ دُّ ًَ ٫َم

١ُمقِل  ځمَّډمٍ َوَأَٚمڇمٮُمقا اٮمٿمَّڇمَس ٥َمَٝم  ملسو هيلع هللا ىلصاٮمرَّ
ٲَمڇمٍت َٛمځَمڇمٮمځِمَّډمٍ  ، ٬َمٵَمڇمَيڇم َوُْهِ ْقَهڇم ٬َمَقا٣مَِع  ،َوٲُمٻَمدِّ ١َمپمَّ

ځمَّډًم، َوِهَل ِٓم اٮمتَّْحٻِمځمِؼ 
ځمَّډًم، َوَٖمَراِه٧َم ڂَمٻْمٽمِ

پْمآُن ٲَمڇمًء َٚمتَّك إَِذا ﴿٥َمٻْمٽمِ ٌُُف اٮمٷمَّ ًَ اٍب ٖمٻِِمځمٸَمډٍم ََيْ ٭َمَنَ

ڇمِب َٙمڇمَءُه َِلْ ََيِْدُه ٢َمځْمًئڇم َوَوَٙمَد اَّللََّ ٥ِمٿمَْدُه  ًَ
يُع احْلِ ڇمَٖمُف َواَّللَُّ َهِ ًَ ڇمُه ِٚم  . [39]اٮمٿمقر:  ﴾٫َمَق٫مَّ

ٲُمقَهڇم ٥َمَٝم ڂُمٴُمقِص اٮْمَقْٚمِل  ُْؿ ٬َمدَّ ـَ اٮْمٸَمَجڈِم َأِنَّ َْٙمٽمڀَِمڇم اٮمٿمُّٴُمقَص  ،َوٲِم ِٕ  .َو٥َمَزٮُمقا 

 قال زمحُ اه:

ٌَڇمِب ُيَقا٫مٻُِمڀَمڇم اٮمْ  ِحځمَحډُم ِٓم َهَذا اٮْم ٌَڇمُر اٮمٴمَّ َْٛم ْٕ ٻُمْرآُن، َوَيُدلُّ ٥َمَٝم ٲِمْثِؾ ٲَمڇم ٫َمٿمٻَُمقُل َهِذِه ا

َيډمِ  ْٔ َيډِم ٲَمَع ا ْٔ ڊْم ٥َمٽَمځْمِف، ٫َمڀِمَل ٲَمَع اٮْمٻُمْرآِن ٖمپَِمٿمِْزٮَمډِم ا  .َع احْلَِديڋِم اٜمُْتَّٺِمٻَم٧ْمِ َواحْلَِديڋِم ٲمَ  ،َدٮمَّ

ـْ ٲِمٳْمټمَ  ُرَٙمڇمِن ٲِم ٌَڇمَر َواٮْمٻُمْرآَن َُيْ َْٛم ْٕ ڀَمڇمَدُة ٖمڃَِمنَّ َهِذِه ا ـُ ٫َمٽَمَمَّ ٭َمڇمڂَمڊِم اٮمٳمَّ ڇمٍة َواِٚمَدٍة ٫َمٿمَْح

ڇَم  وِر َأِنَّ ، إِْذ ٢َمڀِمَد ُٛمٴُمقٲُمٿمڇَم ٢َمڀَمڇمَدَة اٮمزُّ ٌَڊمِّ ڂُمٳْمڀِمُد اَّللََّ ٥َمَٝم َذٮمَِؽ ٢َمڀَمڇمَدًة ٥َمَٝم اٮْمٻَمٶْمِع َواٮْم

َهڇم َأْن خُتَڇمٮمَِػ ٗمٽِْمَؽ اٮْمٸُمٻُمقَل اٜمَْٿمټُْمق١َمډمَ  ،خُتَڇمٮمُِػ اٮْمٸَمٻْمَؾ  إَِذا َوا٫َمٻَمڊِم اٮْمټمَِتڇمَب  ،َوٲَمڇم َيُيُّ
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ٌَڇمَدُه ٥َمٽَمځْمڀَمڇماَّلل  َو٫مٶِْمَرةَ  تِل ٫َمٶَمَر ٥ِم َدَة ٖمٿِمُقِر اٮْمَقْٚمِل  ،اٮمَّ َو٭َمَذٮمَِؽ ٢َمڀَمڇمَدُة َوَر٬َمډَم  ،َواٮْمٸُمٻُمقَل اٜمُْڄَميَّ

ـِ ڂَمْق٫َمٍؾ ٖمپُِمَقا٫َمٻَمډِم اٮْمٻُمْرآِن ٜمڇَِم َٙمڇمَء ٖمِِف ٲُمق١َمك.  ْٖم

ُر ڂُمٴُمقَص اٮْمٻُمْرآِن َوَٗمټْمٳِمُػ  ََٚمڇمِديڋُم ُٗمٻَمرِّ ْٕ ُب ٫َمڀَمِذِه ا ًَل، َوُٗمٻَمرِّ ٲَمٸَمڇمڂمځِمڀَمڇم ٭َمٳْمٺًمڇم ٲُمٺَمٴمَّ

ډمُ  ُحُف ٮمَِتٻُمقَم ُٚمجَّ ٌَځمِّٿمُُف َوُٗمَقوِّ ُ اٜمُْْجپَمَؾ ٲِمٿمُْف َوُٗم ِت، َوُٗمٺَمنِّ َٓ ْٚمتََِم ِٓ اَّلل  اٜمَُْراَد َوَٗمْد٫َمُع ٥َمٿمُْف ا

ِف، َوَأڂمَّ  ـْ َرٖمِّ َ ٲَمڇم ُأڂْمِزَل إٮَِمځْمِف ٲِم ١ُمقَل َٖم٧مَّ َغ َأٮْمٺَمڇم٤َمُف َوٲَمٸَمڇمڂمځِمِف َٖمََل٪ًمڇم ٲُمٌځِمٿمڇًم ٖمِِف، َوُيٸْمٽَمَؿ َأنَّ اٮمرَّ ُف َٖمٽمَّ

ډَم، َو٬َمٶَمَع اٜمٸَْْمِذَرَة َوَأْوَٙمڈَم اٮْمٸِمٽْمَؿ، َوَٖمځمَّٿمَُف  ، َٖمََل٪ًمڇم َأ٬َمڇمَم احْلُجَّ َٚمٴَمَؾ ٖمِِف اٮْمٸِمٽْمُؿ اٮْمځَمٻِمځمٿمِلُّ

ٌَځَمڇمِن َوَأْوَوَحُف. ـَ اٮْم ًَ  َأْٚم

 ٌَ ٽَمِػ َوَأْٗم ًَّ ډُم اٮم ٌَڇمِب، ُ٘مؿَّ ُيْتٌٸُِمقَِنڇَم َوِِلََذا ٭َمڇمَن َأِئپمَّ َيڇمِت ِٓم َهَذا اٮْم ْٔ ڇم٥ُمڀُمْؿ َيْذ٭ُمُروَن ا

 ًُّ ـَ اٜمُْٴَمٿمِّٺِم٧َم ِٓم اٮم ـْ َٖمٸْمَدُه ٲِم ٌْٽَمُف َوٲَم ـْ ٬َم ٌَُخڇمِريُّ َوٲَم ََٚمڇمِديڋِم اٜمَُْقا٫مٻَِمډِم َِلڇَم، ٭َمََم ٫َمٸَمَؾ اٮْم ْٕ ٿمَّډِم، ٖمڇِم

ـَ َراهَ  ٲَمڇمَم َأِْمََد َوإ١ِْمَحڇمَق ْٖم ٿمَْتُف  ،َقْيفِ ٫َمڅمِنَّ اْْلِ ډِم ٲَمڇم َٗمٵَمپمَّ قَن ٥َمَٝم ِصحَّ ڇم ََيَْتجُّ ُُهَ َو٪َمْٞمَ

 ٖمََِم ِٓم اٮْمٻُمْرآنِ 
ِ
ْٗمځَمڇمِن َواٜمَِْجلء ـِ َواْْلِ ْؤَيډِم َواٮمتَّټْمٽمِځمِؿ َواٮْمَقْٙمِف َواٮْمځَمَدْي ، َأَٚمڇمِديڋُم اٮمٿمُُّزوِل َواٮمرُّ

ٿمَّډِم ٥َمٽمَ  ًُّ ٮَمډِم اٮْمٻُمْرآِن َواٮم َٓ ٺَمڇمَق َد ـْ ٲِمٳْمټَمڇمٍة َواِٚمَدةٍ َوُيْثٌُِتقَن اٗمِّ ََُم ٲِم َٓ ُيٿمټْمُِر َذٮمَِؽ  ،ځْمڀَمڇم، َوَأِنَّ َو

ُل ٥َمَٝم ٲَمٸَمڇمِِّن اٮْمٻُمْرآِن ٖمََِم َرَواُه اٮمثِّٻَمڇم َٓ ١ْمتِْد ِٓ ـُ ا ًُ ََم ََيْ ـْ ٮَمُف َأْدڂَمك ٲَمٸْمِر٫َمډٍم َوإِيََمٍن، َوإڂِمَّ ُت ٲَم

١ُمقِل  ـِ اٮمرَّ ، ُ٘مؿَّ ُيْتٌٸُِمقنَ  ملسو هيلع هللا ىلص٥َم
ِ
ڂَْمٌځَِمڇمء ْٕ ډُم  َوَرَ٘مډُم ا َحڇمَٖمډُم َواٮمتَّڇمٖمٸُِمقَن َأِئپمَّ َذٮمَِؽ ٖمََِم ٬َمڇمٮَمُف اٮمٴمَّ

 اِْلَُدى.

ِذِه اٮمٶمَِّريِؼ َٛمْٞمٌ ِِمَّڇم ُهَق ٲَمڃْمُٛمقٌذ  َٞم اٮْمٻُمْرآِن ِِبَ ًِ َوَهْؾ َُيْٺَمك ٥َمَٝم ِذي ٥َمٻْمٍؾ ١َمٽمِځمٍؿ َأنَّ َٗمٺْم

٥ْمتَِزالِ  ِٓ ِؿ َوا ََلِل َو٢ُمځُمقِخ اٮمتََّجڀمُّ ډِم اٮمٵمَّ ـْ َأِئپمَّ ِف ٭َمڇم ،٥َم ٌَّڇمِئلِّ َواٮمٿمَّٷمَّڇمِم َواٮْمٸَمَلَّ ٜمَِْريِزِّ َواجْلُ

ٍت َوٖمَِد٥ًمڇم،  َٓ ١ْمََلِم َوََل ـَ َأْٚمَدُ٘مقا ِٓم اْْلِ ِذي ْٛمتََِلِف اٮمَّ ِٓ ِق َوا ـْ َأْهِؾ اٮمتَّٺَمرُّ اِِبِْؿ ٲِم َوَأْْضَ

٬ُمقا ِديٿمڀَُمْؿ َو٭َمڇمڂُمقا ٢ِمځَمٸًمڇم، َوَٗمٻَمٶمَّٸُمقا َأٲْمَرُهْؿ َٖمځْمٿمڀَُمْؿ ٭ُمؾُّ   ِٚمْزٍب ٖمََِم ٮَمَدهْيِْؿ ٫َمِرُٚمقَن. َو٫َمرَّ
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ـِ  ٿمَ ًُ ٌَڇمِت ٲَمڇم َدلَّ ٥َمٽَمځْمِف، َوُٚمٴُمقُل اٮْمٸِمٽْمِؿ َواٮْمځَمٻِم٧ِم ٖمِ ُٞم اٮْمٻُمْرآِن ٖمڅِمِْ٘م ًِ ْز َٗمٺْم ْ ََيُ ٫َمڅمَِذا َِل

َحڇمَٖمډِم َوَٗمڇمٖمٸِِمځمڀِمْؿ، َأ٫َمځَمُجقُز َأْن ُيْرَٙم  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  ِحځمَحډِم اٮمثَّڇمٖمَِتډِم، َو٭َمََلِم اٮمٴمَّ َع ِٓم اٮمٴمَّ

ٌَّڇمِئلِّ  ِف َواٮمٿمَّٷمَّڇمِم َواجْلُ ِريٺَمڇمِت َٙمڀْمٍؿ َو٢ِمځمٸَمتِِف، َوَٗمڃْمِويََلِت اٮْمٸَمَلَّ ٲَمٸَمڇمِِّن اٮْمٻُمْرآِن إ٨َِم ََتْ

ـِ  ڇمِن، َٖمٸِمځمٍد ٥َم ًَ ـْ ٭ُمؾِّ َأ٥ْمپَمك َأ٥ْمَجپِملِّ اٮْمٻَمٽْمڈِم َواٮمٽمِّ ٌَڇم٥ِمڀِمْؿ ٲِم ٌَّڇمِر َوَأْٗم ٌِْد اجْلَ . َو٥َم َواٜمَِْريِزِّ

ٿمَّډمِ  ًُّ يََمِن؟ . اٮم  َواٮْمٻُمْرآِن، ٲَمٹْمپُمقٍر ٥ِمٿمَْد َأْهِؾ اٮْمٸِمٽْمِؿ َواْْلِ

ٌَڇمُر َر١ُمقلِ  ـَ اٮمٽمُّٹَمډِم  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٫َمڅمَِذا ٭َمڇمڂَمڊْم َأْٛم  ٲِم
ِ
ء َٓ َٓ ُٗمٺِمځمُد ٥ِمٽْمًَم ٫َمَجپِمځمُع ٲَمڇم َيْذ٭ُمُرُه َهڄُم

ـَ َأْو٨َم َوَأْٚمَرى  ٿمَ ًُّ ٫ُمقَن ٖمِِف اٮْمٻُمْرآَن َواٮم ِذي َُيَرِّ ٸْمِر اٮمَّ َٓ ٤َمٿمًّڇم.َواٮمٳمِّ َٓ ُيٺِمځمَد ٥ِمٽْمًَم َو  َأْن 

 قال زمحُ اه: 

ِلَّ  ٹَمڀُمْؿ َأٮْمٺَمڇم٤َمُف،  ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌَّ ٹَمڀُمْؿ ٲَمٸَمڇمڂمځِمِف ٭َمََم َٖمٽمَّ ٌَٽمَّ َْصَحڇمٖمِِف اٮْمٻُمْرآَن ٮَمٺْمٷَمُف َوٲَمٸْمٿمڇَمُه، ٫َم ِٕ  َ َٖم٧مَّ

َّٓ ٖمَِذٮمَِؽ ٬َمڇمَل َٗمٸمَ  ٌَََلُغ اٜمٻَْْمٴُمقُد إِ ٌَځَمڇمُن َواٮْم َٓ ََيْٴُمُؾ اٮْم َل ﴿ڇم٨َم: َو َ ٮمٽِمٿمَّڇمِس ٲَمڇم ڂُمزِّ ٧ٌَمِّ ٮمُِت

َوٲَمڇم ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم  [038]آل ٥مپمران:  ﴾َهَذا َٖمځَمڇمٌن ٮمٽِمٿمَّڇمسِ ﴿َو٬َمڇمَل:  [44]اٮمٿمحؾ:  ﴾إٮَِمځْمڀِمؿْ 

 ًَ
َّٓ ٖمٽِمِ ـْ َر١ُمقٍل إِ َ َِلُؿْ َأْر١َمٽْمٿمڇَم ٲِم ٧ٌَمِّ ََم يَ ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  [4]إٖمراهځمؿ:  ﴾ڇمِن ٬َمْقٲِمِف ٮمځُِم ڂَمڇمُه ٫َمڅمڂِمَّ ْ نَّ

ڇم ًَ
ُرونَ ٖمٽِمِ ڀُمْؿ َيَتَذ٭مَّ ٽَمڊْم آَيڇمُٗمفُ ﴿َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  [58]اٮمدٛمڇمن:  ﴾ڂمَِؽ ٮَمٸَمٽمَّ  [3]٫مٴمٽمڊم:  ﴾٭مَِتڇمٌب ٫ُمٴمِّ

ُْجَڇمُل، ٫َمٽَمْق ٭َمڇمڂَمڊْم آَيڇمُٗمُف ُُمپَْمٽَمډمً  ـْ ٬َمدْ  :َأْي ُٖمځمِّٿمڊَْم َوُأِزيَؾ ٥َمٿمڀَْمڇم اْْلِ ٽَمڊْم، َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  َِلْ َٗمټُم ٫ُمٴمِّ

١ُمقَوٲمَ ﴿ َّٓ اٮْمٌَََلُغ اٜم٧ٌُِْمُ ڇم ٥َمَٝم اٮمرَّ ُف ِٓم  [54]اٮمٿمقر:  ﴾ِل إِ ـُ َٖمََلُغ اٜمٸَْْمٿمَك َوَأڂمَّ َوَهَذا َيَتٵَمپمَّ

ٌَځَمڇمِن.  َأ٥ْمَٝم َدَرَٙمڇمِت اٮْم

ِف َٖمََل٪ًمڇم ٲُمٌځِمٿمڇًم، َٖمْؾ َٖمٽمَّ  ډَم ٲَمٸَمڇمِِّنَ ٭َمََلٲِمِف َو٭َمََلِم َرٖمِّ ٲُمَّ ْٕ ِغ ا ٌَٽمِّ ُف َِلْ ُي ـْ ٬َمڇمَل إڂِمَّ ٹَمڀُمْؿ َأٮْمٺَمڇم٤َمُف، ٫َمپَم

ٌَََلِغ، َوَهَذا ُهَق  ـْ ٬َمْد ٢َمڀِمَد ٮَمُف ٖمڇِمٮْم ْ َيټُم ، َِل
ِ
ء َٓ َوَأَٚمڇمَِلُْؿ ِٓم ٫َمڀْمِؿ ٲَمٸَمڇمڂمځِمِف ٥َمَٝم ٲَمڇم َيْذ٭ُمُروُه َهڄُم

ُح ٖمِِف َوَيٻُمقُل: إِنَّ اٜمَْٴْمٽَمَحډَم ٭َمڇمڂَمڊْم ِٓم ٭مِتْ  ـْ ُيَٰمِّ ْؿ َٚمتَّك َأنَّ ٲِمٿمڀُْمْؿ ٲَم ََمِن ٲَمٸَمڇمِِّن َٚمٻِمځمٻَمډُم ٬َمْقِِلِ
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َٓ َيٺْمڀَمپُمقَن اٜمَْ  ڇم ٜمَِٴْمٽَمَحډِم اجْلپُْمڀُمقِر، َوٮمټَِمْقِِنِْؿ  ډِم، إٲِمَّ ٌْٽمِځمٹِمڀَمڇم ٮمَِْلُٲمَّ ٮَْمٺَمڇمِظ، َو٥َمَدِم َٗم ْٕ ٸَمڇمِِّنَ َهِذِه ا

ڇم ٮمځَِمٿمڇَمَل اٮْمټَمڇمِدُٚمقَن َ٘مَقاَب ٭َمْدِٚمڀمِ  ٲَْمَثڇمِل، َوإٲِمَّ ْٕ ِب ا ځَمڇمِت َوَْضْ ًِّ
َّٓ ِٓم ٬َمَقاٮمڈِِم احْلِ ْؿ ِٓم إِ

٢َْمٸَمڇمِر،  ْٕ ٹَمڇمِت َو٪َمَراِئڈِم ا ـْ َوْٚمٯِمِّ اٮمٽمُّ ٌَڇمِط ٲَمٸَمڇمڂمځِمڀَمڇم َوا١ْمتِْخَراِج َٗمڃْمِويََلِِتَڇم ٲِم ا١ْمتٿِمْ

ـْ َٚمٻَمڇمِئٻِمڀَمڇم ٲَمڇم َأٲْمټَمٿمڀَُمْؿ. ٫مڀَِمڇم ٥َم ٬ِمځمٻَمډِم ٥َمَٝم َسْ  َوَيٹُمقُصقَن ٖمڃَِم٫ْمټَمڇمِرِهُؿ اٮمدَّ

يََمِن ٫َمځَمٳْم  ڇم َأْهُؾ اٮْمٸِمٽْمِؿ َواْْلِ ڀَمُدوَن ٮَمُف ٖمََِم َيٳْمڀَمُد اَّللَُّ ٖمِِف َو٢َمڀِمَدْت ٖمِِف ٲَمََلِئټَمُتُف َوَأٲمَّ

ډِم، اٜمُْقِٙمڈَم ٮمٽِْمٸِمٽْمؿِ  ٌَََلَغ اٜم٧ٌَُِْم اٮْمٻَمڇم٣مَِع ٮمٽِْمٸُمْذِر اٜمٻُِْمځمَؿ ٮمٽِْمُحجَّ َغ اٮْم ُف َٖمٽمَّ  َوِٛمځَمڇمُر اٮْمٻُمُروِن َأڂمَّ

ٌْٽمِځمٹِمِف ٲمَ  ٮَْمٺَمڇمَظ، َٖمْؾ َواٮْمځَمٻِم٧ِم ٮَمٺْمٷًمڇم َوٲَمٸْمٿمًك َواجْلَْزُم ٖمَِت ْٕ ٌْٽمِځمٹِمِف ا ٿمَّډِم ٭َمڇمجْلَْزِم ٖمَِت ًُّ ٸَمڇمِِّنَ اٮْمٻُمْرآِن َواٮم

ڇم اٜمٸََْمڇمِِّن  تِِف، َوَأٲمَّ ٿمَّډِم إڂِمَََّم ََيْٺَمٷُمڀَمڇم َٛمَقاصُّ ُأٲمَّ ًُّ َنَّ َأٮْمٺَمڇمَظ اٮْمٻُمْرآِن َواٮم ِٕ ـْ َذٮمَِؽ:  تِل  َأ٥ْمٷَمُؿ ٲِم اٮمَّ

ُك ِٓم اٮْمٸِمٽْمؿِ  ُف َيٳْم٠َمِ ٹَمڀَمڇم ٫َمڅمڂِمَّ ډُم. َٖمٽمَّ ډُم َواخْلڇَمصَّ  ِِبَڇم اٮْمٸَمڇمٲمَّ

َـّ ٖمَِذٮمَِؽ ٥َمَٝم و ټْمپَمډَم ٭َمََم َأڂْمَزَل ٥َمٽَمځْمِف اٮْمٻُمْرآَن َواٲْمَت ٌَْحڇمڂَمُف َأڂْمَزَل ٥َمَٝم ڂَمٌځِمِِّف احْلِ اَّللََّ ١ُم

ٽَمِػ، َوُهَق ٭َمََم  ًَّ ـَ اٮم ٿمَّډُم ٭َمََم ٬َمڇمَل ٪َمْٞمُ َواِٚمٍد ٲِم ًُّ ټْمپَمډُم ِهَل اٮم ٬َمڇمٮُمقا ٫َمڅمِنَّ اَّللََّ اٜمُْڄْمٲِمٿم٧َِم، َواحْلِ

َـّ ٲمِ ﴿َٗمٸَمڇم٨َم ٬َمڇمَل:  ټْمپَمډمِ اَّلل  ـْ آَيڇمِت َواْذ٭ُمْرَن ٲَمڇم ُيْتَٝم ِٓم ُٖمځُمقٗمټُِم َع [ 34]إٚمزاب:  ﴾َواحْلِ ٫َمٿمَقَّ

ٿمَّډِم ٲَمڇم أُ  ًُّ ٿمَّډُم، َواٜمَُْراُد ٖمڇِمٮم ًُّ : آَيڇمٌت َوِهَل اٮْمٻُمْرآُن، َوِٚمټْمپَمډٌم َوِهَل اٮم ـْ  ِٛمذَ اٜمَْْتٽُمقَّ إ٨َِم ڂَمْق٥َم٧ْمِ ٥َم

فُ » :ملسو هيلع هللا ىلص١ِمَقى اٮْمٻُمْرآِن ٭َمََم ٬َمڇمَل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  َّٕ َٓ إِ ُف، َأ ًَ ُف َم َِ َٓ إِنِّ ُأؤُِْت اْفَُِتاَب َوِمْث  َأ

َثرُ  ـْ ْرآِن َوَأ َُ  .(0)شِمْثُؾ اْف

ٌَُخڇمِريُّ  ٬َمڇمَل  ڇم٫مٸِِملِّ  ٥ِمٿمْدَ  ٭ُمٿمَّڇم: َيٻُمقُل  احْلپَُمځْمِديَّ  ١َمپِمٸْمڊُم : اٮْم ڃَمٮَمفُ  َرُٙمٌؾ  ٫َمڃَمَٗمڇمهُ  اٮمٳمَّ ًَ ْـ  ٫َم  ٥َم

ڃَمٮَمډمٍ  ًْ ُٙمُؾ  ٫َمٻَمڇمَل  َو٭َمَذا، ٭َمَذا ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقُل  ٬َمچَم : ٫َمٻَمڇمَل  ٲَم ڇم٫مٸِِملِّ  اٮمرَّ  َأڂْمڊَم؟ َٗمٻُمقُل  ٲَمڇم: ٮمٽِمٳمَّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ( ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح.4614(، وأٖمق داود )07074أِمد ) أٛمرٙمف (0)
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ٌَْحڇمنَ : ٫َمٻَمڇمَل  ډٍم، ِٓم  َٗمَراِِّن اَّلل  ١ُم ًَ  ٬َمچَم  َأ٬ُمقُل  ُزڂمَّڇمًرا، َو١َمٶمِل ٥َمَٝم  َٗمَرى َٖمځمٸَْمډٍم، ِٓم  َٗمَراِِّن  ٭َمٿمځِم

 .(0)َأڂْمڊَم؟ َٗمٻُمقُل  ٲَمڇم ِٕم  َٗمٻُمقُل  َوَأڂْمڊَم  َو٭َمَذا، ٭َمَذا ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َر١ُمقُل 

ـِ  َوَٚمْرٲَمٽَمډمُ  اٜمَُْزِِّنُّ  َو٬َمڇمَل  ڇم٫مٸِِملِّ  ٥َم ٌٸُِمقَهڇم :ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  ١ُمٿمَّډمَ  َوَٙمْدُٗمؿْ  إَِذا: اٮمٳمَّ َٓ  ٫َمڇمٗمَّ  َو

 .(2)َأَٚمدٍ  إ٨َِم  َٗمٽْمَتٺِمُتقا

ٖمځِمعُ  َو٬َمڇمَل  ـِ  اٮمرَّ ڇم٫مٸِِملِّ  ٥َم َ  ٮَمځْمَس : اٮمٳمَّ  ٬َمڇمَل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقُل  ١َمٿمَّڀَمڇم ١ُمٿمَّډمٍ  ٲَمعَ  ٬َمْقٌل  َٚمدٍ ِٕ

ٖمځِمعُ  ُٙمُؾ  ٮَمفُ  ٫َمٻَمڇمَل  :َٚمِديًثڇم َرَوى َو١َمپِمٸْمُتفُ : اٮمرَّ َذا َأَٗمڃْمُٛمذُ : اٮمرَّ ٌْدِ  َأَٖمڇم َيڇم ِِبَ  ٲَمَتك: ٫َمٻَمڇمَل  اَّللَِّ؟ ٥َم

ـْ  َرَوْيڊُم   .(3)َذَهڈَم  ٬َمدْ  ٥َمٻْم٦ِم  نَّ أَ  ٫َمڃُم٢ْمڀِمُد٭ُمؿْ  ٖمِفِ  آُٛمذْ  ٫َمٽَمؿْ  َصِحځمًحڇم ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  ٥َم

ڇم٫مٸِِملُّ  َوَٗمَذا٭َمرَ  ډمَ  َوإ١ِْمَحڇمُق  اٮمٳمَّ ـُ  َوَأِْمَدُ  ٖمپَِمټمَّ ٌَؾٍ  ْٖم ، َٚمٿمْ ڇم٫مٸِِملُّ  ٫َمٻَمڇمَل  َٚمڇمِْضٌ  ٬َمڇمَل : اٮمٳمَّ

ـْ  ٥َمٻِمځمٌؾ  ٮَمٿمڇَم َٗمَركَ  َوَهْؾ » ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقُل  َ٘مٿمڇَم إ١ِْمَحڇمُق  ٫َمٻَمڇمَل  شَدارٍ  ٲِم ـِ  َيِزيدُ  َٚمدَّ ـِ  ٥َم ًَ  احْلَ

ڂَمڇمَوَأْٛم ( ح) ٌَْدةُ  ڂُمٸَمځْمؿٍ  َأُٖمق َٟمَ ـْ  َو٥َم ـْ  ١ُمٺْمځَمڇمنَ  ٥َم ـْ  ٲَمٿمٴُْمقرٍ  ٥َم ََُم  إِْٖمَراِهځمؿَ  ٥َم ْ  َأِنَّ  َيَرَيڇمڂمِفِ  َيټُمقڂَمڇم َِل

ډمَ  ِرَٖمڇمعِ  َٖمځْمعَ  َيٸْمٿمِل ڇم٫مٸِِملُّ  ٫َمٻَمڇمَل  ٲَمټمَّ ٌَٸْمضِ  اٮمٳمَّ
ـْ  ٮمِ ـْ : ٥َمَر٫َمفُ  ٲَم  ٖمـ إ١ِْمَحڇمُق  :٬َمڇمَل  َهَذا؟ ٲَم

ڇم٫مٸِِملُّ  ٫َمٻَمڇمَل  ،احْلَٿمٷَْم٦ِمُّ  إِْٖمَراِهځمؿُ  ِذي َأڂْمڊَم : اٮمٳمَّ  ٲَمڇم ٫َمٻِمځمڀُمڀُمْؿ، َأڂمََّؽ  ُٛمَرا١َمڇمنَ  َأْهُؾ  َيْز٥ُمؿُ  اٮمَّ

كُ  َيټُمقنَ  َأنْ  َأْٚمَقَٙمٿمِل اَّلل  َر١ُمقُل  ٬َمڇمَل  َأ٬ُمقُل  ُأُذڂَمځْمِف، ٖمٺَِمْركِ  آٲُمرُ  ٫َمټُمٿمڊُْم  ٲَمْقِوٸِمَؽ، ِٓم  ٪َمْٞمُ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .( ٖمڅم١مٿمڇمديـ صحځمح٧م3/03) “ذم اٮمټمَلم وأهٽمف”اِلروي ٓم ٭متڇمٖمف  أٛمرٙمف (0)

(، واٖمـ ٥مًڇم٭مر 9/017(، وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم احلٽمځمډم )385) “ذم اٮمټمَلم وأهٽمف”اِلروي ٓم ٭متڇمٖمف  أٛمرٙمف (2)

 (، وهق صحځمح إٮمځمف.50/386ٓم ٗمڇمريخ دٲمٳمؼ )

ذم ”واِلروي ٓم ٭متڇمٖمف  (69، و50، و51ص) “وٲمٿمڇم٬مٌف لآداب اٮمٳّمڇم٫مٸم”اٖمـ أِّب ٚمڇمٗمؿ ٓم  أٛمرٙمف (3)

واٮمٌځمڀمٻمل ٓم  (089)ص  “٥مٻمځمدة اٮمًٽمػ”ٓم  اٮمٴمڇمٖمقِّن(، و391( )3/07) “اٮمټمَلم وأهٽمف

ٖمڅم١مٿمڇمٍد  .(212) “اٮمٸمٽمق”واٮمذهٌل ٓم  (016/ 9) “ٚمٽمځمډم إوٮمځمڇمء”، وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم (249) “اٜمدٛمؾ”

 صحځمٍح.



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

61 

 

، إِْٖمَراِهځمؿَ  ـْ ٥مَ  َوٲَمٿمٴُْمقرٌ  َو٣َمڇمُوٌس  ٥َمٶَمڇمءٌ : َأڂْمڊَم  َوَٗمٻُمقُل  ملسو هيلع هللا ىلص ـِ ًَ ََٚمدٍ  َوَهْؾ  َواحْلَ  ٲَمعَ  ِٕ

 .(0)٬َمْقٌل اَّلل  َر١ُمقلِ 

ـِ  َوَرَوْيٿمڇَم ٖمځِمعِ  ٥َم ـِ  اٮمرَّ ڇم٫مٸِِملِّ  ٥َم ْ : ٬َمڇمَل  (2)اٮمٳمَّ ٌُفُ  َأَٚمًدا َأ١ْمپَمعْ  َِل ًُ ډم َيٿمْ  َأوْ  ٥ِمٽْمؿٍ  إ٨َِم  ٥َمڇمٲمَّ

ڈُم  ًُ فُ  َيٿمْ ًَ ڇمٮمُِػ  ٥ِمٽْمؿٍ  إ٨َِم  ڂَمٺْم ٌْحَ  اَّللََّ َأنَّ  ِٓم  ُُيَ ٌَڇمعَ  ٫َمَرَض  ڇمڂَمفُ ١ُم ٽمِځمؿَ  َر١ُمقٮمِفِ  َأَ٘مرِ  اٗمِّ ًْ  َواٮمتَّ

َنَّ  حِلټُْمپِمِف: ْ  اَّللََّ ِٕ ٸَمْؾ  َِل ََٚمدٍ  ََيْ َّٓ  َٖمٸْمَدهُ  ِٕ ٌَڇم٥َمُف، إِ َّٓ  َٚمڇملٍ  ٖمټُِمؾِّ  ٬َمْقٌل  َيٽْمَزمُ  َٓ  َوَأڂمَّفُ  اٗمِّ  ٖمټِمَِتڇمِب  إِ

ڇم ٲَمڇم َوَأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َر١ُمقٮمِفِ  ١ُمٿمَّډمِ  َأوْ اَّلل  ََم  َِلََُم، َٗمٌَعٌ  ١ِمَقاُُهَ ـْ  َو٥َمَٝم  ٥َمٽَمځْمٿمڇَم اَّللَُّ ٫َمَرَض  َوإڂِمَّ ٌْٽَمٿمڇَم ٲَم  ٬َم

ٌُقَل  َوَٖمٸْمَدڂَمڇم ـْ  اخْلََٟمِ  ٬َم َٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  ٥َم َتٽمُِػ  َو ٌُقُل  َوَواِٙمڈٌم  ٫َمْرٌض  َأڂمَّفُ  َأَٚمدٌ  ٫مځِمفِ  َُيْ  ٬َم

ـْ  اخْلََٟمِ  ٺَمَؼ  َو٬َمدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  ٥َم ٽمپُِمقنَ  اٗمَّ ًْ  َٓ  َٖمْؾ  ٫َمْرٌض  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  ڈمَّ ُٚم  َأنَّ  ٥َمَٝم  اٜمُْ

يََمنُ  َيتِؿُّ  ١ْمََلمُ  اْْلِ َّٓ  َواْْلِ ٌْدِ  إ٨َِم  َأَٚمڈمَّ  ٖمټَِمْقڂمِفِ  إِ ـْ  اٮْمٸَم ِف، ٲِم ًِ ـْ  ٫َمٵْمًَل  ڂَمٺْم ِه، ٥َم ٺَمٻُمقا ٪َمْٞمِ  َأنَّ  َواٗمَّ

ٌَّفُ  ُؼ  َٓ  ُٚم َّٓ  َيَتَحٻمَّ ٌَڇمعِ  إِ ٽمِځمؿِ  آَ٘مڇمِرهِ  ٖمڇِمٗمِّ ًْ  َٛمڇمٮَمَػ  ٲَمڇم َوَٗمْركِ  ١ُمٿمَّتِفِ  ٥َمَٝم  اٮْمٸَمپَمؾِ وَ  ٖمِفِ  َٙمڇمءَ  ٜمَِڇم َواٮمتَّ

ٲَمَتڇمنِ  َوَهڇمَٗمڇمنِ  ٮمٻَِمْقٮمِِف، ٬َمْقٮَمفُ  َتڇمَٙمڇمنِ  َٓ  ُٖمْرَهڇمڂمځِمََّتڇمنِ  ٲُمٻَمدِّ  .َٗمٻْمِريرٍ  إ٨َِم  ََيْ

ٽَمِػ  َٖمٸْمُض  ٬َمڇمَل  َو٬َمدْ  ًَّ َٓ ﴿ :َوَٙمؾَّ  ٥َمزَّ  ٬َمْقٮمِفِ  ِٓم  اٮم ٿمَُتټُمؿُ  َٗمٴِمُػ  ٜمڇَِم َٗمٻُمقٮُمقا َو ًِ  َأٮْم

وا َٚمَرامٌ  َوَهَذا َٚمََلٌل  َهَذا َب اٮْمټَمذِ   ِٓم  ڂَمَزٮَمڊْم  :٬َمڇمَل [ 006: اٮمٿمحؾ] ﴾اٮْمټَمِذَب اَّلل  ٥َمَٝم  ٮمَِتٺْم٠َمُ

 
ِ
  ٥ُمٽَمََمء

ِ
قء ًُّ ـَ  اٮم ِذي َؽ  ٫َمََل ﴿: َٗمٸَمڇم٨َم  ٬َمْقٮُمفُ  َهَذا ِٓم  َوَيټْمٺِمل ٖمِآَراِئڀِمؿْ  اٮمٿمَّڇمَس  ُيٺْمُتقنَ  اٮمَّ  َٓ  َوَرٖمِّ

پُمقكَ  َٚمتَّك ُيڄْمٲِمٿمُقنَ  ڀِمؿْ  ِٓم  ََيُِدوا َٓ  ُ٘مؿَّ  َٖمځْمٿمڀَُمؿْ  ٢َمَجرَ  ځمََم ٫مِ  َُيَټمِّ ًِ  ٬َمٵَمځْمڊَم  ِِمَّڇم َٚمَرًٙمڇم َأڂْمٺُم

ٽمِّپُمقا ًَ ٽمِځمًَم  َوُي ًْ ټمِځمپِمفِ  َو٫َمْرُض [ 65: اٮمٿمًڇمء] ﴾َٗم ْ  ََتْ ٻُمطْ  َِل ًْ  ٭َمََم  ٲَمْقٗمِفِ  َٖمٸْمدَ  َ٘مڇمٖمڊٌِم  َٖمْؾ  ،ٖمپَِمْقٗمِفِ  َي

ټمِځمپُمفُ  َوٮَمځْمَس  َٚمځَمڇمٗمِفِ  ِٓم  َ٘مڇمٖمًِتڇم ٭َمڇمنَ  ڇمُّمْ  ََتْ ځمَّڇمِت  َتٴمًّ
 َأْهُؾ  َيٻُمقٮُمفُ  ٭َمََم  اٮْمٸِمٽْمپِمځمَّڇمِت  ُدونَ  ٖمڇِمٮْمٸَمپَمٽمِ

ْيغِ  حْلڇَمدِ  اٮمزَّ  .َواْْلِ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 “ٲمٸمر٫مډم اٮمًٿمـ وأ٘مڇمر”(، واٮمٌځمڀمٻمل ٓم 392) “ذم اٮمټمَلم وأهٽمف”اِلروي ٓم ٭متڇمٖمف  أٛمرٙمف (0)

 ٖمڅم١مٿمڇمٍد صحځمٍح.، (8/202)

 ٖمڅم١مٿمڇمٍد صحځمٍح.، (399) “ذم اٮمټمَلم وأهٽمف”وي ٓم ٭متڇمٖمف اِلر أٛمرٙمف (2)
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ٌَْحڇمڂَمفُ  ا٫ْمَتَتَح  َو٬َمدِ  ؿِ  اخْلََٟمَ  َهَذا ١ُم ًَ دِ  ٖمڇِمٮْمٻَم ٌْٽَمفُ  ٖمڇِمٮمٿمَّٺْمِل  اٜمُْڄَم٭مَّ ؿَ  ٬َم ًَ   ٥َمَٝم  َوَأ٬ْم
ِ
يََمنِ  اڂْمتٺَِمڇمء  اْْلِ

پُمقا َٚمتَّك ٲِمٿمڀُْمؿْ  ـْ  ٫مځِمفِ  َٗمٿمڇَمَز٥ُمقا ٲَمڇم َُجځِمعِ  ِٓم  ملسو هيلع هللا ىلص َر١ُمقٮَمفُ  َُيَټمِّ ـِ  َد٬مِځمِؼ  ٲِم ي  َوَٙمٽمِځمٽِمفِ  اٮمدِّ

ْ  ُ٘مؿَّ  َوُأُصقٮمِفِ  َو٫ُمُرو٥ِمفِ  َّڇم اٮمٵِمځمُؼ  َوُهقَ  احْلََرُج، َيٿمَْتٺِمَل  َٚمتَّك اٮمتَّْحټمِځمؿِ  ِِبََذا ٲِمٿمڀُْمؿْ  َيټْمَتِػ  َِل  ِِم

َح  ٖمِفِ  َٚمټَمؿَ  ٌُقلِ  ُصُدوُرُهؿْ  ٫َمَتٿم٩َْمِ اًٚمڇم پِمفِ ُٚمټمْ  ٮمٻَِم ٌْٻَمك َٓ  اڂْم٩ِمَ ٽمِّپُمقا ُ٘مؿَّ  َٚمَرٌج  ٲَمٸَمفُ  َي ًَ  ُي

ٽمِځمًَم  ًْ  .حِلټُْمپِمفِ  اڂْمٻِمځَمڇمًدا َيٿمٻَْمڇمُدوا َأْي  َٗم

ـْ  َأنَّ  َواٜمُْڄْمٲِمٿمُقنَ  َوٲَمََلِئټَمُتفُ  َوَر١ُمقٮُمفُ  َيٳْمڀَمدُ  َواَّللَُّ ډمُ  ٬َمڇمَل  ٲَم ٿمَّډمِ  اٮْمٻُمْرآنِ  َأِدٮمَّ ًُّ  ُٗمٺِمځمدُ  َٓ  َواٮم

  َأَٚمڇمِديڋَم  نَّ َوأَ  ،اٮْمځَمٻِم٧مَ 
ِ
١َْمََمء ْٕ ٺَمڇمِت  ا ٌَڇمرُ  َواٮمٴمِّ ـْ  ٖمپَِمٸْمِزلٍ  اٮْمٸِمٽْمؿَ  ُٗمٺِمځمدُ  َٓ  آَٚمڇمدٍ  َأْٛم  َهَذا ٥َم

فِ  ٥َمَٝم  َيٳْمڀَمدُ  َوُهقَ  اٮمتَّْحټمِځمِؿ، ًِ َڇم﴿ ٖمَِذٮمَِؽ  ڂَمٺْم ـَ  َيڇمَأهيُّ ِذي  َوَأ٣مِځمٸُمقا اَّللََّ َأ٣مِځمٸُمقا آٲَمٿمُقا اٮمَّ

١ُمقَل  ٲَْمرِ  َوُأوِٕم  اٮمرَّ ْٕ َيډمَ  [59: اٮمٿمًڇمء] ﴾ٲِمٿمټُْمؿْ  ا ْٔ  .ا

ٽمپُِمقنَ  َوَأُْجَعَ  ًْ دَّ  َأنَّ  اٜمُْ ُٙمقعُ  ُهقَ  إٮَِمځْمفِ  اٮمرَّ ُٙمقعُ  ،َٚمځَمڇمٗمِفِ  ِٓم  إٮَِمځْمفِ  اٮمرُّ  َٖمٸْمدَ  ١ُمٿمَّتِفِ  إ٨َِم  َواٮمرُّ

ٺَمٻُمقا َِمڇَمٗمِِف، دِّ  َهَذا ٫َمْرَض  َأنَّ  َواٗمَّ ْ  اٮمرَّ ٻُمطْ  َِل ًْ ٌَڇمِرهِ أَ  ٲُمَتَقاٗمِرُ  ٭َمڇمنَ  ٫َمڅمِنْ  ،ٖمپَِمْقٗمِفِ  َي  َٓ  َوآَٚمڇمِدَهڇم ْٛم

َٓ  ،٥ِمٽْمًَم  ُٗمٺِمځمدُ  ْ  َيٻِمځمٿمڇًم َو ـْ  َِل دِّ  َيټُم  .َوْٙمفٌ  إٮَِمځْمفِ  ٮمٽِمرَّ

َؾ  َوٜمََّڇم ْيغِ  َأْهُؾ  َأصَّ ََللِ  اٮمزَّ َْصَؾ  َهَذا َواٮمٵمَّ ْٕ وا ا ـْ  اٮمٿمَّڇمُس  ٫مځِمفِ  َٗمٿمڇَمَزعَ  ٲَمڇم َردُّ  َهَذا ٲِم

ٌَڇمِب  ِت  اٮْمځُمقڂَمڇمِن، ٲَمٿمٶْمِِؼ  إ٨َِم  اٮْم َٓ َْذَهڇمِن، َوَٛمځَمڇم ْٕ ځْمٶَمڇمِن، َوَوْٚمِل  ا  َو٫ُمََلٍن، ٫ُمََلنٍ  َوَرْأِي  اٮمٳمَّ

 
ِ
ء َٓ ٌَْحڇمڂَمفُ  ٬َمْقٮُمفُ  َيَتٿمڇَمَوُِلُؿْ  َوَهڄُم ـَ  إ٨َِم  َٗمرَ  َأَِلْ ﴿ :١ُم ِذي ُؿْ  َيْز٥ُمپُمقنَ  اٮمَّ  إٮَِمځمَْؽ  ُأڂْمِزَل  ٖمََِم  آٲَمٿمُقا َأِنَّ

ـْ  ُأڂْمِزَل  َوٲَمڇم ٌْٽمَِؽ  ٲِم  ٖمِفِ  َيټْمٺُمُروا َأنْ  ُأٲِمُروا َو٬َمدْ  اٮمٶمَّڇم٪ُمقِت  إ٨َِم  قاَيَتَحڇم٭َمپمُ  َأنْ  ُيِريُدونَ  ٬َم

ځْمٶَمڇمنُ  َوُيِريدُ  ڀُمؿْ  َأنْ  اٮمٳمَّ ًٓ  ُيٵِمٽمَّ  .[61: اٮمٿمًڇمء] ﴾َٖمٸِمځمًدا َوََل

ى ٲَمڇم ٮمټُِمؾِّ  ا١ْمؿٌ  َواٮمٶمَّڇم٪ُمقُت  هُ  َٗمٸَمدَّ ڇمَوزَ  َٚمدَّ ِذي َهَذا َأنَّ  َوٲَمٸْمٽُمقمٌ  ٣َمْقَرُه، َوَْمَ  اٮمَّ

ْيغِ  ْهُؾ أَ  إٮَِمځْمفِ  َيَتَحڇم٭َمؿُ  هُ  اٮمزَّ  .َٚمڇم٭ِمًَم  َٓ  ٥َمٽَمځْمفِ  َِمټُْمقٲًمڇم َيټُمقنَ  َأنْ  َٚمدُّ
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ـْ  َٗمٸَمڇم٨َم  َأْٛمَٟمَ  ُ٘مؿَّ    َٚمڇملِ  ٥َم
ِ
ء َٓ : ٫َمٻَمڇمَل  ملسو هيلع هللا ىلص َر١ُمقٮُمفُ  ٖمِفِ  َٙمڇمءَ  ٲَمڇم ٪َمْٞمِ  إ٨َِم  اٜمَُْتَحڇم٭مپِِم٧مَ  َهڄُم

ونَ  اٜمُْٿمڇَم٫مٻِِم٧مَ  َرَأْيڊَم  ١ُمقلِ اٮمرَّ  َوإ٨َِم  اَّللَُّ َأڂْمَزَل  ٲَمڇم إ٨َِم  َٗمٸَمڇمٮَمْقا َِلُؿْ  ٬ِمځمَؾ  َوإَِذا﴿  ٥َمٿمَْؽ  َيٴُمدُّ

 .[60: اٮمٿمًڇمء] ﴾ُصُدوًدا

٥ْمَراَض  ٫َمَجٸَمَؾ  ١ُمقُل  ٖمِفِ  َٙمڇمءَ  ٥َمَمَّ  اْْلِ ٮْمتٺَِمڇمَت  اٮمرَّ ِٓ هِ  إ٨َِم  َوا  ٭َمََم  اٮمٿمِّٺَمڇمِق  َٚمٻِمځمٻَمډمَ  ُهقَ  ٪َمْٞمِ

يََمنِ  َٚمٻِمځمٻَمډمَ  َأنَّ  ټمِځمپُمفُ  ُهقَ  اْْلِ ُدودِ  ـِ ٥مَ  احْلََرِج  َواْرٗمٺَِمڇمعُ  ََتْ ٽمِځمؿُ  ٖمُِحټْمپِمفِ  اٮمٴمُّ ًْ  َٚمټَمؿَ  ٜمڇَِم َواٮمتَّ

ٌَّډًم، َواْٛمتځَِمڇمًرا ِرًى  ٖمِفِ  يََمِن، َٚمٻِمځمٻَمډمُ  ٫َمڀَمَذا َوَِمَ ٥ْمَراُض  َوَذٮمَِؽ  اْْلِ  .اٮمٿمِّٺَمڇمِق  َٚمٻِمځمٻَمډمُ  اْْلِ

ٌَْحڇمڂَمفُ  َأْٛمَٟمَ  ُ٘مؿَّ  ـْ  ١ُم ـِ  اٜمٸُْْمِرِو٧مَ  ٥ُمٻُمقَٖمډمِ  ٥َم ـْ  اٮْمٹَمْٞمِ  ٖمُِحټْمؿِ  اِو٧مَ اٮمرَّ  إٮَِمځْمفِ  اٮمتََّحڇم٭ُمؿِ  ٥َم  ٲِم

ٌَډمٌ  َأَصڇمَٖمْتڀُمؿْ  إَِذا ٫َمټَمځْمَػ ﴿: ٬َمْقٮمِفِ  ِٓم  َٛمٽْمٻِمفِ  ٲَمڊْم  ٖمََِم  ٲُمٴِمځم ٽِمٺُمقنَ  َٙمڇمُءوكَ  ُ٘مؿَّ  َأْيِدهيِؿْ  ٬َمدَّ  ٖمڇِمَّللَِّ  ََيْ

َّٓ  َأَرْدڂَمڇم إِنْ  ڇمڂًمڇم إِ ًَ ٥ْمَراَض  َهَذا َأنَّ  ٫َمڃَمْٛمَٟمَ [ 62: اٮمٿمًڇمء] ﴾َوَٗمْق٫مځِمٻًمڇم إِْٚم  إٮَِمځْمفِ  اٮمتََّحڇم٭ُمؿِ  ـِ ٥مَ  اْْلِ

ٌَڈٌم  َنْ  ١َم ٌَڀُمؿْ  ِٕ ٲَمڊْم  ٖمََِم  ٲُمٴِمځمٌَډمٌ  ُٗمٴِمځم َيډمِ  ِٓم  ٬َمڇمَل  ٭َمََم  َأْيِدهيِؿْ  ٬َمدَّ ْٔ ُْٛمَرى ا ْٕ ـَ  ٫َمٽْمځَمْحَذرِ ﴿ ا ِذي  اٮمَّ

ـْ  ُُيَڇمٮمٺُِمقنَ  ٌَڀُمؿْ  َأوْ  ٫مِْتٿمډَمٌ  ُٗمٴِمځمٌڀَُمؿْ  َأنْ  َأٲْمِرهِ  ٥َم  ِٓم  َو٬َمڇمَل  [63: اٮمٿمقر] ﴾َأٮمځِمؿٌ  ٥َمَذاٌب  ُيٴِمځم

ـْ  اٜمَُْتَقٮم٧ِّمَ  ْقا ٫َمڅمِنْ ﴿ ُٚمټْمپِمفِ  ٥َم ََم  ٫َمڇم٥ْمٽَمؿْ  َٗمَقٮمَّ ٌَڀُمؿْ  َأنْ  اَّللَُّ ُيِريدُ  َأڂمَّ ٌَٸْمضِ  ُيٴِمځم : اٜمڇمئدة] ﴾ُذڂُمقِِبِؿْ  ٖمِ

49] . 

َ٘مٿمڇَم: َداُودَ  َأُٖمق ٬َمڇمَل  ـُ  َِمَّڇمدُ  َٚمدَّ ـْ  ١َمٽَمپَمډمَ  ْٖم ـِ  َيٸْمَٝم  ٥َم ـْ  َٚمټمِځمؿٍ  ْٖم ـِ  ١َمٸِمځمدِ  ٥َم ٌَْٞمٍ  ْٖم  فُ َأڂمَّ  ُٙم

َث  ـْ  َرُٙمٌؾ  ٮَمفُ  ٫َمٻَمڇمَل  ٖمَِحِديڋٍم  َٚمدَّ  َو٭َمَذا، ٭َمَذا ٭مَِتڇمٖمِفِ  ِٓم  َيٻُمقُل  َٗمٸَمڇم٨َم  اَّللََّ إِنَّ : اٮْمټُمق٫َمډمِ  َأْهؾِ  ٲِم

ُض  َأَراكَ  َٓ : َو٬َمڇمَل  ،١َمٸِمځمدٌ  ٫َمٹَمٵِمڈَم   ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقُل  ٭َمڇمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  َٚمِديڋِم  ِٓم  ُٗمٸَمرِّ

 .(0)ٲِمٿمَْؽ اَّلل  ٖمټِمَِتڇمِب  َأ٥ْمٽَمؿَ 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

وإ١مٿمڇمده صحځمح. وِل  ( أٛمٟمڂمڇم ١مٽمځمَمن ٖمـ ٚمرب، ٚمد٘مٿمڇم ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم ٖمف.630ف اٮمدارٲمل )أٛمرٙم (0)

 أٙمد إ٘مر ٥مٿمد أِّب داود، وأٖمق داود ٓ يروي ٥مـ ِمڇمد ٲمٌڇمذة.
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ـْ  ٥َمَٝم  إڂِْمټَمڇمُرُهؿْ  َهَذا ٭َمڇمنَ  ٫َمڅمَِذا  َٗمَراُهؿْ  ٫َمََمَذا ٖمڇِمٮْمٻُمْرآنِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  ١ُمٿمَّډمَ  ٥َمڇمَرَض  ٲَم

ـْ  ٬َمڇمِئٽِم٧مَ    ٥َمڇمَرَوڀَمڇم ٜمَِ
ِ
ٺِم٧مَ  َوٲَمٿمٶْمِِؼ  اٜمَُْتټَمٽمِّپِم٧َم، ٖمِآَراء ًِ ډمِ  اٜمَُْتٺَمٽْم ًَ ِت  اٜمَُْتټَمٽمِّپِم٧َم، َوَأ٬ْمځِم َٓ  َوَٛمځَمڇم

٫مِ  ؟ َو١ِمځَمڇم١َمڇمِت  ٧َم،اٜمَُْتٴَمقِّ ـَ  اٜمٸُْْمَتِدي

ـُ  ٖمََِلُل  َوَّللِ ٌَُؾ  َٓ  َ٘مََلٌث : َيٻُمقُل  َٚمځْمڋُم  ١َمٸْمدٍ  ْٖم َـّ  ُيٻْم ُك،: ٥َمپَمٌؾ  ٲَمٸَمڀُم ْ  َواٮْمټُمٺْمُر، اٮم٩مِّ

ْأُي، ْأُي؟ َوٲَمڇم ،٥ُمپَمرَ  َأَٖمڇم َيڇم: ٬ُمٽْمڊُم  َواٮمرَّ كُ : ٬َمڇمَل  اٮمرَّ  َوَيٻُمقُل  ،َوَر١ُمقٮمِفِ اَّلل  ١ُمٿمَّډمَ  َي٠ْمُ

أْ   اڂمتڀمك .ِي ٖمڇِمٮمرَّ
ٍ
 ٲمـ ٭مَلٲمف رِمف اَّلل. ٖمڇمڂمتٻمڇمء

 قال أبْ عبد اه غفس اه لُ:

وهذا اٮمتٻمًځمؿ ٲمـ أصٽمف، ٗمٻمًځمؿ إٚمڇمديڋم إ٨م ٲمتقاٗمر وآٚمڇمد ٗمٻمًځمؿ ٲمٌتدع: ِل 

يټمـ ٓم ٥مڀمد اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م، واٮمٻمرون اٜمٺمٵمٽمډم، وٮمټمـ هق ٗمٻمًځمؿ اصٶمَلٚمل 

٧م ٮمٺمظ اٮمتقاٗمر، يٻمقٮمقن: ٬مد أٛمذ ٖمف ٥مڇمٲمډم اٮمٸمٽمَمء، و٬مد وٙمد ٓم ٭مَلم ٖمٸمض اٜمتٻمدٲم

 ٗمقاٗمر هذا احلديڋم.

ڇم  و٭مَم ٗمٻمدم ٲمٸمٿمڇم أن هذه اٮمتٻمًځمَمت آصٶمَلٚمځمډم ُيٸمپمؾ ِبڇم ٲمڇم ِل خُتڇمٮمػ ڂمٴمًّ

)إن أٚمڇمد  :٬مقِلؿ وٲمـ ذٮمؽ، ٫مځمڀمڇم هؾ اٮمٌدعٕ ٲمٻمڇمصد اٮم٩م اٮمتلذ٥مځمًّڇم، ويتجٿمڈم 

ٲمتقاٗمرهڇم  ملسو هيلع هللا ىلص ٥مـ اٮمٿمٌل، ويٻمڇمل: إٚمڇمديڋم اٮمثڇمٖمتډم ،خڇمٮمٺمقن ٓم ذٮمؽيٺمځمد اٮمٷمـ( ٫مځمُ 

 وآٚمڇمدهڇم ٭مٽمڀمڇم ٗمٺمځمد اٮمٸمٽمؿ، ١مقاء أ٫مڇمدت اٮمٸمٽمؿ اٮميوري، أو اٮمٿمٷمري.

 آٛمر، وهق: أن أٚمڇمد ٓ َُيتڌم ٖمف ٓم اٮمٸمٻمڇمئد. وهذا ٖمڇم٣مؾ. ذي  وِلؿ ٲمدٛمؾ

 (: 113)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه

ڇمم دٮمځمؾ ٭مذٖمف، ٛمٟم اٮمقاٚمد ٖمحًڈم اٮمدٮمځمؾ اٮمدال ٥مٽمځمف...، ٫متڇمرة َُيزم ٖمټمذٖمف: ٮمٻمځم

وٓ  ،وٗمڇمرة ُيٷمـ ٭مذٖمف إذا ٭مڇمن دٮمځمؾ ٭مذٖمف ٤مٿمځمًّڇم، وٗمڇمرة يتق٬مػ ٫مځمف، ٫مَل ُي٠مٙمح صد٬مف
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٭مذٖمف إذا ِل يٻمؿ دٮمځمؾ أٚمدُهڇم، وٗمڇمرة ي٠مٙمح صد٬مف، وٓ َُيزم ٖمف، وٗمڇمرة َُيزم ٖمٴمد٬مف 

ٙمزٲًمڇم ٓ يٌٻمك ٲمٸمف ٢مؽ، ٫مٽمځمس ٛمٟم ٭مؾ واٚمد يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ وٓ اٮمٷمـ، وٓ َيقز أن 

 اٮمقاٚمد ٲمٶمٽمٻًمڇم أڂمف َيٴمؾ اٮمٸمٽمؿ: ٫مَل وٙمف ْل٬مڇمٲمډم اٮمدٮمځمؾ ٥مٝم أن ٛمٟم ُيٿمٺمك ٥مـ ٛمٟم

اٮمقاٚمد ٓ يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ: وإٓ اٙمتپمع اٮمٿمٻمځمٵمڇمن، ٖمؾ ڂمٻمقل: ٛمٟم اٮمقاٚمد يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ٓم 

 ٲمقاوع.

 ثه قال زمحُ اه:

ٛمر٬مقا ٖمف إُجڇمع اٮمٴمحڇمٖمډم  ملسو هيلع هللا ىلص ٫مڀمذا اٮمذي ا٥متپمده ڂمٺمڇمة اٮمٸمٽمؿ ٥مـ أٛمٌڇمر ر١مقل اَّلل

وإُجڇمع اٮمتڇمٖمٸم٧م، وإُجڇمع أئپمډم اْل١مَلم، ووا٫مٻمقا ٖمف اجلڀمپمځمډم،  اٜمٸمٽمقم ٖمڇمٮميورة،

واٜمٸمتزٮمډم، واٮمرا٫مٵمډم، واخلقارج، اٮمذيـ اڂمتڀمټمقا هذه احلرٲمډم، وٗمٌٸمڀمؿ ٖمٸمض 

إصقٮمځم٧م واٮمٺمٻمڀمڇمء، وإٓ ٫مَل ُيٸمرف ِلؿ ١مٽمٌػ ٲمـ إئپمډم ٖمذٮمؽ، ٖمؾ سح إئپمډم 

، واٮمٳمڇم٫مٸمل، ٖمخَلف ٬مقِلؿ، ٫مپمپمـ ڂمص ٥مٝم أن ٛمٟم اٮمقاٚمد يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ: ٲمڇمٮمؽ

وأصحڇمب أِّب ٚمٿمځمٺمډم، وداود ٖمـ ٥م٦م وأصحڇمٖمف، ٭مڃمِّب ِمپمد ٖمـ ٚمزم، وڂمص ٥مٽمځمف 

 هاحل٧ًم ٖمـ ٥م٦م اٮمټمراٖمځمز، واحلڇمرث ٖمـ أ١مد اٜمحڇم١مٌل... .ا

أڂمف ذ٭مر أن ِمڇم يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ أيٵًمڇم إٛمٌڇمر ٘مؿ ڂمٻمؾ ٥مـ ٢مځمخ اْل١مَلم رِمف اَّلل: 

ځمد اٮمٸمٽمؿ، و٬مد يٺمځمد اٮمٷمـ، ٢مخٴم٧م، ِمڇم يدل ٥مٝم أن ٛمٟم اٮمقاٚمد، أو آ٘مٿم٧م ٬مد يٺم

 ٫مپمَم يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ٲمع أڂمف ٛمٟم اٮمقاٚمد وآ٘مٿم٧م ٲمڇم ذ٭مره ٢مځمخ اْل١مَلم.

٭مڅمٛمٌڇمر ٢مخٴم٧م ٥مـ ٬مٴمډم ُيٸمٽمؿ أِنَم ِل يتقا٣مآ ٥مٽمځمڀمڇم، ويٌٸمد ٓم اٮمٸمڇمدة ٬مڇمل: 

 آٗمٺمڇمق ٥مٝم اٮمټمذب ٫مځمڀمڇم، واخلٶمڃم و٪مٞم ذٮمؽ.

 ثه قال ابً القٔه زمحُ اه:
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ٸمٽمؿ ٓ ٗمٿمحٰم، ٖمؾ َيد اُٜمْخَٟم ٥مٽمًَم ٓ يٳمؽ ٫مځمف ٬مٽمڊم: أٛمٌڇمر أٚمڇمد اٜمقٙمٌډم ٮمٽم

٭مَم إذا أٛمٟم ٲمـ ِل َيرب ٥مٽمځمف ٭مذًٖمڇم ٬مط ٖمخٟم أڂمف ٢مڇمهده: ٫مڅمڂمف َيزم ٖمف  ،ٖمټمثٞم ٲمٿمڀمڇم

ڇم، أو يٻمڇمرب اٮميورة، و٭مذا إذا أٛمٟم ٖمخٟم ٥مٽمځمف ٓم اْلٛمٌڇمر ٖمف ْضر  ٙمزٲًمڇم ْضوريًّ

تځمڇمًرا وأٛمٟم ٥مـ ڂمٺمًف ٖمحد ٫مڃمٛمٟم ٖمف ٗمديٿمڇًم وٛمٳمځمډم َّلل ٗمٸمڇم٨م، ٭مَم إذا ٙمڇمء ٖمٿمٺمًف اٛم

٥ِمل ٖمف ٥مٽمځمف، ٚمځمڋم ٓ ٖمځمٿمډم، وٓ  ارٗمټمٌف يٶمٽمڈم ٗمٶمڀمٞمه ٲمٿمف ٖمڇمحلد، أو أ٬مر ٖمٿمٺمًف ٖمحؼ ادُّ

يپم٧م ُيٶمٽمڈم ٲمٿمف، وٓ ّمڇم٫مډم ٗمٽمحٻمف ٓم اْلڂمټمڇمر، أو أٛمٟم اٜمٺمتل ٖمڃمٲمر ٫مٸمٽمف: ٮمځمحٴمؾ ٖمف 

ڇمر اٜمخرج ٲمٿمف، أو أٛمٟم اٮمٶمٌځمڈم ٖمڃمِل يٶمٽمڈم زواٮمف إ٨م أوٸمڇمف أوٸمڇمف ذٮمؽ ٲمـ إٛمٌ

 اٮمتل يٻمٶمع اٮمًڇمٲمع ٖمٴمدق اٜمُخِٟم ِبڇم.

ٖمڃمن ٛمٟم  ٲمـ يٻمقل ٫مټمځمػ يٿم٩مح صدًرا، ويٿمٶمٽمؼ ٮمًڇمڂًمڇم قال زمحُ اه:

ٖمـ أِّب ٣مڇمٮمڈم، و٥مٌد اَّلل ٖمـ اٮمٴمديؼ، و٥مپمر ٖمـ اخلٶمڇمب، و٥مثَمن ٖمـ ٥مٺمڇمن، و٥م٦م 

ٮمٌتډم، ٭مذا، و٭مذا. أِنڇم ٓ ٗمٺمځمد ٥مٽمًَم ا يٻمقل ملسو هيلع هللا ىلصإذا ٬مڇمٮمقا: ١مپمٸمٿمڇم ر١مقل اَّلل ٲمًٸمقد 

هذا ِبتڇمن ٥مٷمځمؿ! وڂمحـ ڂمٳمڀمد ٖمڇمَّلل أن هڄمٓء ٭مڇمڂمقا إذا ٛمٟموا ٥مـ ر١مقل  ١مٌحڇمڂمؽ

ٖمخٟم ُٙمِزم ٖمٴمد٬مڀمؿ، وڂمٳمڀمد ٖمڇمَّلل أِنؿ ٭مڇمڂمقا إذا ٛمٟموا ١مقاهؿ ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل 

واٮمتڇمٖمٸم٧م ُٙمزم ٖمٴمد٬مڀمؿ، ٖمؾ ڂمٳمڀمد ٖمڇمَّلل أن ١مڇمٜمڇًم، وڂمڇم٫مٸًمڇم، و١مٸمځمد ٖمـ اٜمًځمڈم، 

ل، واٮمٽمځمڋم ڂمحقهؿ ٭مذٮمؽ: ٫مَل يٻمع ٥مٿمدڂمڇم، وأٲمثڇمِلؿ ِبذه اٜمٿمزٮمډم، ٖمؾ ٲمڇمٮمؽ، وإوزا٥م

وٓ ٥مٿمد ٲمـ ٥مرف اٮمٻمقم اٮمٳمؽ وآٚمتَمل ٫مځمَم يٻمقل ٫مځمف ٲمڇمٮمؽ: ١مپمٸمڊم ڂمڇم٫مٸًمڇم، يٻمقل: 

ٲمٿمڇمز٥مځمٿمڇم ٓم  يٻمقل. وڂمحـ ٬مڇم٣مٸمقن ٖمخٶمڃم ملسو هيلع هللا ىلص١مپمٸمڊم اٖمـ ٥مپمر، يٻمقل: ١مپمٸمڊم اٮمٿمٌل 

 هذٮمؽ.ا
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أن ٛمٟم اٮمقاٚمد ٭مؾٌّ ٖمحًٌف، ٖمحًڈم اٮمٻمرائـ، ٖمحًڈم اٜمتټمٽمؿ، ٬مد  ّاخلِمصة:

ځمد اٮمٸمٽمؿ، و٬مد يٺمځمد ٪مٞمه، وٖمڇمٮمٿمًٌډم ٮمَلٛمٌڇمر اٮمٿمٌقيډم ٭مؾ ٲمڇم ٘مٌڊم ٫مڀمق صحځمح: وهق يٺم

 يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ.

ٲمذهڈم ُجڇم٥مډم ٲمـ  هقإڂمَم يٺمځمد اٮمٷمـ ٫مٻمط، وأٚمڇمد ٓ يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ، واٮمٻمقل ٖمڃمن 

 ا٢ٕمڇم٥مرة، واٜمٸمتزٮمډم، وٗمٌٸمڀمؿ ٥مٝم ذٮمؽ ُجڇم٥مډم ٲمـ اٮمٸمٽمَمء ٲمـ أهؾ اٮمًٿمډم.

هذا اٮمٻمقل ٖمټمَلم ٭مثٞم ٖمځمٿمڇم  ِمډم اَّلل ٥مٽمځمڀمَم،٢مځمخ اْل١مَلم، واٖمـ اٮمٻمځمؿ رو٬مد رد 

 ٸمٽمؿ، وأن أٛمٌڇمر اٮمٿمٌل٫مځمف أن ٛمٟم أٚمڇمد ٮمځمس ٖمٴمحځمح أڂمف إڂمَم يٺمځمد اٮمٷمـ، ٖمؾ يٺمځمد اٮم

 اٮمثڇمٖمتډم ٭مٽمڀمڇم ٗمٺمځمد اٮمٸمٽمؿ. ملسو هيلع هللا ىلص

اٮمٴمقا٥مؼ ّمتٰم ”٭َمََم ِٓم  ِلذه اٜمًڃمٮمډم ٣مقيؾ رِمف اَّلل ٮمف َتٻمځمؼ واٖمـ اٮمٻمځمؿ

ٸمٽمَمء ٲمـ اٜمحد٘م٧م، ٭مڇمْلٲمڇمم أِمد، وٲمڇمٮمؽ، ڂمٻمؾ هذا اٮمٻمقل ٥مـ ُجڀمقر اٮم “اٜمر١مٽمډم

واٮمٳمڇم٫مٸمل، و٪مٞمهؿ، ڂمٻمؾ ڂمٻمقٓت ٥مٿمڀمؿ ٗمدل ٥مٝم أِنؿ يٻمقٮمقن ِبذا اٮمٻمقل، ٖمڃمڂمف يٺمځمد 

 اٮمٸمٽمؿ.

وِل ُيٵمٸمػ: ٫مڀمق ِمڇم يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ، ، ملسو هيلع هللا ىلص وٲمٸمٿمك يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ: أن ٲمڇم ٘مٌڊم ٥مـ اٮمٿمٌل

 ٬مڇمٮمف، وڂمٌٿمل ٥مٽمځمف إٚمټمڇمم اٮم٩م٥مځمډم. ملسو هيلع هللا ىلص ٫مٿمٸمٽمؿ يٻمځمٿمڇًم أن اٮمٿمٌل

 ٬مڇمٮمف. ملسو هيلع هللا ىلص أن اٮمٿمٌل أڂمف يٹمٽمڈم ٥مٝم ٤مٿمٿمڇمك يٺمځمد ٪مٽمٌډم اٮمٷمـ: وٲمٸمٿم

٬مڇمٮمقا: ٬مد يٺمځمد وٖمٸمض اٮمٸمٽمَمء ٲمـ أهؾ اٮمًٿمډم اٮمذيـ ٬مڇمٮمقا: ٓ يٺمځمد إٓ اٮمٷمـ. 

ٖمٻمرائـ أٛمرى، ٭مڃمن يټمقن احلديڋم ٬مڇمٮمف  ملسو هيلع هللا ىلص ي: إڂمٿمڇم ڂمتځمٻمـ أن اٮمٿمٌلأاٮمٸمٽمؿ ٖمڇمٮمٻمرائـ، 

ُٚمٺمڇمظ أئپمډم ٲمثؾ:  ٖمڇمٮمٻمٌقل، أو ٬مد يټمقن رواه اٮمٴمحځمحڇمن و٬مد ُٗمٽمٻمل ٴمحځمح٧ماٮم ٓم

ٲمڇمٮمؽ، ٥مـ ڂمڇم٫مع، ٥مـ اٖمـ ٥مپمر: ٫مڀمذه ٬مريٿمډم ٗمٺمځمد اٮمٸمٽمؿ أيٵًمڇم، أو ٬مد يټمقن ا١متٺمڇمض 



 

 شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار 

 

67 

 

ٲمـ ٥مدة ٣ُمرق، ٭مخپمس ٣مرق، أو ١مڊم ٣مرق ٙمٸمٽمتٿمڇم ڂمٻمقل: هذا احلديڋم ٲمع ٭مقڂمف ٲمـ 

 أٚمڇمد ٫مڀمق يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ.

ڇم،  اٮمٸمٽمؿ اٮمذي ڂمتڌم ٥مـ ڂمٷمر وا١متدٓل، ٫مٻمڇمٮمقا: هذه  هقو١مپمقه ٥مٽمًَم ڂمٷمريًّ

ـ هل إدٮمډم اٮمتل ٙمٸمٽمتٿمڇم ڂمجزم ٖمڇمٮمٸمٽمؿ، ٖمٸمټمس اٜمتقاٗمر اٮمذي رواه ُجع ٭مثٞم اٮمٻمرائ

يًتحځمؾ ٓم اٮمٸمڇمدة ٗمقا٣مڄمهؿ ٥مٝم اٮمټمذب: ٫مڀمق يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ْضورة. ٫مًپمقه ٥مٽمًَم 

ڇم: ٕڂمف ٓ َيتڇمج إ٨م ڂمٷمر وا١متدٓل.  ْضوريًّ

اٮمتل ِل يٸمٽمڀمڇم احلٺمڇمظ، وِل  ملسو هيلع هللا ىلص واٮمٴمحځمح أن أٛمٌڇمر أٚمڇمد اٮمثڇمٖمتډم ٥مـ اٮمٿمٌل

هڇم أٚمد ٭مٽمڀمڇم ٗمٺمځمد اٮمٸمٽمؿ، وٮمځمًڊم اٮمٻمرائـ ِمٴمقرة ٖمڇمٮمٻمرائـ اٮمتل ذ٭مرهڇم احلڇم٫مظ يٿمتٻمد

أو  ،اٮمٴمحځمح٧م اٮمتل أذڂمڇم إٮمځمڀمڇم ٲمـ ٭مقڂمف إٲمڇم أن يټمقن ٓم لوه “اٮمٿمٷمر ڂمزهډم” ٓم

 يټمقن ٲمًٽمًًَل ٖمڇمحلٺمڇمظ، أو يًتٺمځمض ٲمـ ٥مدة ٣مرق.

٭مر إڂمڇم ڂمحـ ڂمزٮمٿمڇم اٮمذ﴿هٿمڇمك ٬مريٿمډم أ٥مٷمؿ ٲمـ ذٮمؽ ٭مٽمف، وهل ٬مقل اَّلل ٥مز وٙمؾ: 

 ، ٫مڇمَّلل ٥مز وٙمؾ و٥مد ٖمحٺمظ ديٿمف: ٫مټمقن احلديڋم يٴمٽمٿمڇم[9]احلجر:  ﴾وإڂمڇم ٮمف حلڇم٫مٷمقن

 إ٨م يقٲمٿمڇم هذا، وِل يتټمٽمؿ ٥مٽمځمف أٚمد ٲمـ احلٺمڇمظ ٬مرڂًمڇم ٖمٸمد ٬مرن، وٙمځمًَل  ٲمـ ذٮمؽ اٮمزٲمـ

 ٖمٸمد ٙمځمؾ: ٫مڀمذه ٲمـ أ٭مٟم اٮمٻمرائـ ٥مٝم أن هذا احلديڋم يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ.

ٽمؿ: ٕن أصؾ ٛمٟم اٮمقاٚمد أڂمف يٺمځمد ٲمع أڂمٿمڇم ٓ ڂمٻمقل: إن ٛمٟم اٮمقاٚمد يٺمځمد اٮمٸم

اٮمٷمـ، ٫مٽمق ٙمڇمء إٮمځمؽ ٢مخص وأٛمٟمك ٖمخٟم، ٫مڃمڂمڊم يٹمٽمڈم ٥مٝم ٤مٿمؽ أڂمف صڇمدق، وٓ 

يٿمٺمل ٥مدم صحډم اخلٟم: ٓٚمتَمل أن يټمقن أٛمٶمڃم، واٚمتَمل أڂمف ٚمٴمٽمڊم ٮمف ٲمٸمٴمځمډم 

 اٮمټمذب، ٲمع أن اٮمٷمڇمهر ٥مٽمځمف اٮمٸمداٮمډم.
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ٟم: وٮمذٮمؽ وٙمقد هذه آٚمتَمٓت ْمٸمؾ ٥مٿمدك ٪مٽمٌډم ٤مـ ٖمٴمحډم هذا اخل ٫مپمع

إٕم أؿيض بْحق ما » :▲ ٥مـ أم ١مٽمپمډم “اٮمٴمحځمح٧م”٭َمََم ِٓم  ٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٿمٌل

أشّع: ؾّـ ؿؤت فف بحؼ أخٔف: ؾٕ٘م أؿىع فف ؿىًة مـ افْار: ؾِٔحِّٓا أو 

٪مٽمٌډم اٮمٷمـ،  ځمد، دل ٥مٝم أن إصؾ أن ٛمٟم اٮمقاٚمد، أو ٛمٟم أٚمڇمد إڂمَم يٺم(0)ش ذر ا

 ﴾إڂمڇم ڂمحـ ڂمزٮمٿمڇم اٮمذ٭مر وإڂمڇم ٮمف حلڇم٫مٷمقن﴿ـ وٮمټمـ ٲمٸمٿمڇم ٬مريٿمډم ٥مٷمځمپمډم وهل ٚمٺمظ اٮمدي

 .[9]احلجر: 

اٮمثڇمٖمتډم ٭مٽمڀمڇم، اٮمتل ٘مٌتڊم ٖمڇم١ٕمڇمڂمځمد اٮمٴمحځمحډم، وِل يٸمٽمڀمڇم  ملسو هيلع هللا ىلص أٚمڇمديڋم اٮمٿمٌل إذن

 احلٺمڇمظ، وِل يتټمٽمپمقا ٥مٽمځمڀمڇم، ٗمٺمځمد اٮمٸمٽمؿ.

ٮمف  ش...إٕم إظمل بافْٔات، وإٕم فُؾ امرئ ما ٕقى»ؓؓ  ٥مپمر وٚمديڋم

، و٥مٿمف ٥مٽمٻمپمډم، و٥مٿمف ِمپمد ٖمـ إٖمراهځمؿ، و٥مٿمف ملسو هيلع هللا ىلص ٣مريؼ واٚمدة، رواه ٥مپمر ٥مـ اٮمٿمٌل

٬مڇمل ذٮمؽ: ٮمٴمحډم احلديڋم، وأٚمڇمديڋم  ملسو هيلع هللا ىلص َيځمك ٖمـ ١مٸمځمد، وٲمع ذٮمؽ ڂمجزم ٖمڃمن اٮمٿمٌل

٫مٿمجزم ٖمٴمحتڀمڇم، وٲمـ  :٭مثٞمة ٙمڇمءت ٲمـ ٣مريؼ واٚمدة، وِل يتټمٽمؿ ٥مٽمځمڀمڇم احلٺمڇمظ

ٚمځمڋم اٮمٸمپمؾ أيٵًمڇم ُيٸمپمؾ ِبڇم ٖمَل ٢مؽ، ١مقاء ٭مڇمن ذٮمؽ ٓم إٚمټمڇمم، أو ٓم اٮمٸمٻمڇمئد: 

٫ًمڇم ٮمٽمپمٸمتزٮمډم اٮمذيـ ٬مڇمٮمقا: يٸمپمؾ ِبڇم ٓم إٚمټمڇمم، وأٲمڇم اٮمٸمٻمځمدة ٫مَل ُيٌٿمك ٥مٽمځمڀمڇم ٛمَل

 ٚمټمؿ. وهذا ٬مقل ٖمڇم٣مؾ.

وا٢ٕمڇم٥مرة 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، 

 ٬مقل ٲمٌتدع ٭مَم ٬مڇمٮمقا.وهذا اٮمٻمقل 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .(0703(، وٲمًٽمؿ )2681اٮمٌخڇمري )أٛمرٙمف  (0)
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هق آٚمڇمد، وٙمڇمء  ملسو هيلع هللا ىلص رد اٮمٸمٽمَمء ٥مٝم اٜمٸمتزٮمډم، وأ٭مثروا ٲمـ ذٮمؽ، ٫مڇمٮمٿمٌل و٬مد

ٖمڇمٮمر١مڇمٮمډم ٭مٽمڀمڇم، ود٥مڇم اٮمٿمڇمس إ٨م اٮمتقٚمځمد، وٖمٸمڋم ر١مٽمف إ٨م اٮمٿمڇمس آٚمڇمًدا، ٖمٸمڋم ٲمٸمڇمذ 

ٖمـ ٙمٌؾ، وأٖمڇم ٲمق١مك إ٨م اٮمځمپمـ، وٖمٸمڋم ٥م٦م ٖمـ أِّب ٣مڇمٮمڈم إ٨م اٮمځمپمـ ٓم ٙمڀمډم أٛمرى، 

 ڂمجران، وٖمٸمڋم ڂمڇم١ًمڇم إ٨م أٲمڇم٭مـ ٲمتٸمددة و٭مڇمڂمقا آٚمڇمًدا. وٖمٸمڋم أٖمڇم ٥مٌځمدة إ٨م

 ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس اٮمٴمحځمح٧م ذٮمؽ د٥مقا إ٨م اٮمٸمٻمځمدة واٮمتقٚمځمد ٭مَم ٙمڇمء ٓم وٲمع

إٕؽ ْٖت ؿقما مـ أ ؾ افُتاِب: ؾاْدظٓؿ » :ؓ  ٬مڇمل ٜمٸمڇمذ ملسو هيلع هللا ىلص أن اٮمٿمٌل ¶

ٓؿ أنَّ اهللَ إػ صٓادة أن ٓ إفف إٓ اهللُ، وأنِّ رشقُل اهلل: ؾ٘ن  ؿ أضاظقا فذفؽ ؾٖظِّ

اؾسض ظِٔٓؿ مخَس صِقاٍت ذ ـؾِّ  قٍم وفٍِٔة: ؾْ٘ن  ؿ أضاظقا فذفؽ ؾٖظِّٓؿ أنَّ 

ْؿ: ؾ٘ن  ؿ أضاظقا فذفؽ  ِٓ د  ذ ؾَراَِ ْؿ ؾُسَ
ِٓ اهللَ اؾسض ظِٔٓؿ صدؿًة ْٗخذ مـ أؽْٔاَ

ُف فٔس بْٔٓا وبغ اهللِ َّٕ ِؼ دظقة اديِقم: ؾ٘ َّْ اَك وـراََِؿ أمقاَِلْؿ، وا ، و٬مٌٽمڊم شحجاٌب  ؾ٘ َّ

 ، ٲمع أڂمف واٚمد.ؓ  هذه اٮم٩مائع اٮمتل ُأر١مؾ ِبڇم ٲمٸمڇمذ

اٮمذي ٲمر ٖمڃمهؾ ٬مٌڇمء وهؿ يٴمٽمقن إ٨م ٖمځمڊم اٜمٻمدس، ٬مڇمل: أ٢مڀمد ٖمڇمَّلل ٮمٻمد  و٭مذٮمؽ

 ٬مرآن وُأٲمر أن يًتٻمٌؾ اٮمټمٸمٌډم، ٫مداروا ٭مَم هؿ أ٘مٿمڇمء اٮمٴمَلة. ملسو هيلع هللا ىلص ڂمزل ٥مٝم اٮمٿمٌل

وهذا اٮمتٻمًځمؿ ٥مٌڇمرة ٥مـ ٫مځُمٸمپمؾ ٖمڃمٛمٌڇمر أٚمڇمد ٖمَل ٢مؽ، وٲمـ ردهڇم ٫مڀمق ٲمٌتدع، 

 ها١ُمٽمَّؿ ٮمرد إٚمڇمديڋم، وٗمٻمديؿ هقى اٮمٸمٻمقل ٥مٝم اٮمٿمٻمقل.

 خاَطٗا: قٍٛ املبتدع١: إٕ آٜات ٚأحادٜح ايؿفات ال ٜعكٌ َعاْٝٗا:

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن -3/816) دزء تعازض العقل ّاليقلَكَنا َفٕ  َقاَل َش

:) 
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ٿمٴمقص اٜمٳمټمٽمډم اٜمتٳمڇمِبډم ٓ يٸمٽمپمف إٓ وأٲمڇم ٥م٦م ٬مقل أ٭مڇمٖمرهؿ: إن ٲمٸمڇمِّن هذه اٮم

٫مٸم٦م ٬مقل  اَّلل، وأن ٲمٸمٿمڇمهڇم اٮمذي أراده اَّلل ِبڇم هق ٲمڇم يقٙمڈم س٫مڀمڇم ٥مـ ٤مقاهرهڇم ـ

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 ٲمٸمٿمڇمه، ٖمؾ يٻمقٮمقن 

ٓ يٸمٻمٽمقن ٲمٸمٿمڇمه، و٭مذٮمؽ ڂمٴمقص اٜمثٌت٧م ٮمٽمٻمدر ٥مٿمد ٣مڇمئٺمډم، واٮمٿمٴمقص اٜمثٌتډم  ڇم٭مَلٲمً 

 ٮمَلٲمر واٮمٿمڀمل واٮمق٥مد واٮمق٥مځمد ٥مٿمد ٣مڇمئٺمډم، واٮمٿمٴمقص اٜمثٌتډم ٮمٽمپمٸمڇمد ٥مٿمد ٣مڇمئٺمډم.

أڂمزل اٮمٻمرآن، وأٛمٟم أڂمف  ن وإڂمٌځمڇمء، إذ ٭مڇمن اَّللوٲمٸمٽمقم أن هذا ٬مدح ٓم اٮمٻمرآ

ٮمٽمٿمڇمس، وأٲمر اٮمر١مقل أن يٌٽمغ اٮمٌَلغ اٜم٧ٌم، وأن ي٧ٌم ٮمٽمٿمڇمس ٲمڇم  ڇموٖمځمڇمڂمً  ىٙمٸمٽمف هدً 

وهق ٲمڇم أٛمٟم ٖمف ، ـ ڂمزل إٮمځمڀمؿ وأٲمر ٖمتدٖمر اٮمٻمرآن و٥مٻمٽمف، وٲمع هذا ٫مڃمذف ٲمڇم ٫مځمف

ځمؿ، أو ٥مـ ٭مقڂمف ٮمټمؾ رء، وهق ٖمټمؾ رء ٥مٽم ڇماٮمرب ٥مـ صٺمڇمٗمف، أو ٥مـ ٭مقڂمف ٛمڇمٮمٻمً 

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 اٜم٧ٌم.

و٥م٦م هذا اٮمتٻمدير ٫مځمٻمقل ٭مؾ ٲمٽمحد وٲمٌتدع: احلؼ ٓم ڂمٺمس إٲمر ٲمڇم ٥مٽمپمتف ٖمرأيل 

ٓم اٮمٿمٴمقص ٲمڇم يٿمڇم٬مض ذٮمؽ، ٕن ٗمٽمؽ اٮمٿمٴمقص ٲمٳمټمٽمډم ٲمتٳمڇمِبډم ٓ و٥مٻم٦م، وٮمځمس 

 يٸمٽمؿ أٚمد ٲمٸمٿمڇمهڇم، وٲمڇم ٓ يٸمٽمؿ أٚمد ٲمٸمٿمڇمه ٓ َيقز أن يًتدل ٖمف.

ٮمٌڇمب ٲمـ  ڇمٮمٌڇمب اِلدي واٮمٌځمڇمن ٲمـ ٙمڀمډم إڂمٌځمڇمء، و٫متحً  ا٫مځمٌٻمل هذا اٮمټمَلم ١مدً 

ڂمحـ ڂمٸمٽمؿ ٲمڇم  يٸمڇمروڀمؿ ويٻمقل: إن اِلدي واٮمٌځمڇمن ٓم ٣مريٻمٿمڇم ٓ ٓم ٣مريؼ إڂمٌځمڇمء، ٕڂمڇم

٥مـ أن يٌځمٿمقا  ڂمٻمقل وڂمٌځمٿمف ٖمڇمٕدٮمډم اٮمٸمٻمٽمځمډم، وإڂمٌځمڇمء ِل يٸمٽمپمقا ٲمڇم يٻمقٮمقن: ٫مٵمًَل 
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٫مت٧ٌم أن ٬مقل أهؾ اٮمتٺمقيض اٮمذيـ يز٥مپمقن أِنؿ ٲمتٌٸمقن ٮمٽمًٿمډم واٮمًٽمػ  ٲمرادهؿ.

 .ٲمـ ذ أ٬مقال أهؾ اٮمٌدع واْلحلڇمد

وٲمڇم يٸمٽمؿ ﴿ف ٲمـ اٮمًٽمػ رأوا أن اٮمق٬مػ ٥مٿمد ٬مقٮم ا٫مڅمن ٬مځمؾ: أڂمتؿ ٗمٸمٽمپمقن أن ٭مثٞمً 

ٖمؾ ٭مثٞم ٲمـ اٮمٿمڇمس يٻمقل: هذا هق ٬مقل اٮمًٽمػ، وڂمٻمٽمقا  ،[6]آل ٥مپمران:  ﴾ٗمڃمويٽمف إٓ اَّلل

و٥مروة ٖمـ  ،(4)واٖمـ ٥مٌڇمس ،(3)و٥مڇمئٳمډم ،(2)واٖمـ ٲمًٸمقد ،(0)هذا اٮمٻمقل ٥مـ أِّب ٖمـ ٭مٸمڈم

وهق أن اٮمًٽمػ  اٮمزٖمٞم و٪مٞم واٚمد ٲمـ اٮمًٽمػ واخلٽمػ، وإن ٭مڇمن اٮمٻمقل أٛمر ـ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ـ اجلقزي ٓم اٮمتٺمًٞم ٖمدون إ١مٿمڇمد.ذ٭مره اٮمٌٹمقي واٖم (0)

 ذ٭مره اٖمـ اجلقزي ٓم اٮمتٺمًٞم ٖمدون إ١مٿمڇمد. (2)

ِمپمد ٖمـ ٥مٌد اَّلل  لٚمد٘مٿم(: ٬8مڇمل اٖمـ ٙمرير اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم )ر٬مؿ  :صحٔح (3)

 ـ اٖمـ أِّب ٲمٽمځمټمډم، ٥مـ ٥مڇمئٳمډم ٬مقٮمف:ٖمـ ٥مٌد احلټمؿ ٬مڇمل، ٚمد٘مٿمڇم ٛمڇمٮمد ٖمـ ڂمزار، ٥مـ ڂمڇم٫مع، ٥م

، ٬مڇمٮمڊم: ٭مڇمن ٲمـ ر١مقٛمڀمؿ ٓم اٮمٸمٽمؿ أن آٲمٿمقا ٖمپمحټمپمف ﴾ٓم اٮمٸمٽمؿ يٻمقٮمقن آٲمٿمڇم ٖمف ٮمرا١مخقنوا﴿

 إ١مٿمڇمده ٚمًـ رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت: إٓ ٛمڇمٮمد ٖمـ ڂمزار: ٫مڅمڂمف ٚمًـ احلديڋم. .قا ٗمڃمويٽمفوٲمتٳمڇمِبف، وِل يٸمٽمپم

 :(8وأٛمرٙمف اٖمـ اٜمٿمذر ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم )ر٬مؿ 

َ٘مٿمَ  َ٘مٿمڇَم ٲُمق١َمك، ٬َمڇمَل: َٚمدَّ ٌِّ ڇم َداوُ َٚمدَّ ـُ ٥َمپْمٍرو اٮمٵمَّ ـِ َأِِّب ٲُمٽَمځْمټَمډَم، ٬َمڇمَل:  لُّ ُد ْٖم ـِ اْٖم ـْ ڂَمڇم٫مٍِع، ٥َم َأُٖمق ١ُمٽَمځْمََمَن، ٥َم

 أَيڇمِت: ٬َمَرَأْت 
ِ
ِذي َأڂْمَزَل ٥َمٽَمځْمَؽ اٮْمټمَِتڇمَب ﴿٥َمڇمئٳَِمډُم َهڄُمٓء  إ٨َِم ٬مقٮمف: َوٲَمڇم َيٸْمٽَمُؿ َٗمڃْمِويٽَمُف إِٓ اَّللُ  ﴾ُهَق اٮمَّ

ا١ِمُخقَن ِٓم اٮْمٸِمٽمْ  . وهذا إ١مٿمڇمد صحځمح، وٲمق١مك ٖمپمحټمپمډم، وٲمتٳمڇمِبډم، َوٓ يٸمٽمپمقڂمفآٲمٿمقا  :٬مڇمٮمڊم﴾ ؿِ َواٮمرَّ

 هق اٖمـ هڇمرون.

ٚمد٘مٿمڇم احلًـ ٖمـ َيځمك : (٬8مڇمل اٖمـ ٙمرير اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم )ر٬مؿ  صحٔح:  (4)

يٻمقل: ٬مڇمل، أٛمٟمڂمڇم ٲمٸمپمر، ٥مـ اٖمـ ٣مڇموس، ٥مـ أٖمځمف ٬مڇمل: ٭مڇمن اٖمـ ٥مٌڇمس  ،٬مڇمل، أٛمٟمڂمڇم ٥مٌد اٮمرزاق

 . إ١مٿمڇمده صحځمح، رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت.ويٻمقل اٮمرا١مخقن ٓم اٮمٸمٽمؿ آٲمٿمڇم ٖمف ﴾وٲمڇم يٸمٽمؿ ٗمڃمويٽمف إٓ اَّلل﴿
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ًٓ يٸمٽمپمقن ٗمڃمويٽمف ـ ٲمٿم  ،وِمپمد ٖمـ ٙمٸمٺمر ،، وهق ٬مقل ُمڇمهد(0)ڇم٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس أيٵًم  ٻمق

 و٪مٞمهؿ، وٲمڇم ذ٭مرِتقه ٬مدح ٓم أوٮمئؽ اٮمًٽمػ وأٗمٌڇم٥مڀمؿ. ،واٖمـ ٬متځمٌډم ،واٖمـ إ١محڇمق

٬مځمؾ: ٮمځمس إٲمر ٭مذٮمؽ، ٫مڅمن أوٮمئؽ اٮمًٽمػ اٮمذيـ ٬مڇمٮمقا: ٓ يٸمٽمؿ ٗمڃمويٽمف إٓ اَّلل 

تڃمويؾ ٥مٿمدهؿ يراد ٖمف ٲمٸمٿمل ٭مڇمڂمقا يتټمٽمپمقن ٖمٽمٹمتڀمؿ اٜمٸمرو٫مډم ٖمځمٿمڀمؿ، وِل يټمـ ٮمٺمظ اٮم

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 

إن ٮمٺمظ اٮمتڃمويؾ هذا ٲمٸمٿمڇمه  ،ٕئپمډم إرٖمٸمډم و٪مٞمهؿ، ١ٓمځمَم وٲمـ يٻمقلواٮمتڇمٖمٸم٧م وا

ٮمدٮمځمؾ يٻم٠من ٖمف، وهڄمٓء يٻمقٮمقن: هذا  :يٻمقل: إڂمف َيپمؾ اٮمٽمٺمظ ٥م٦م اٜمٸمٿمل اٜمرٙمقح

 اٜمٸمٿمل اٜمرٙمقح ٓ يٸمٽمپمف أٚمد ٲمـ اخلٽمؼ، واٜمٸمٿمل اٮمراٙمح ِل يرده اَّلل.

ثؾ ده اَّلل ٖمٽمٺمظ اٮمتڃمويؾ ٓم ٲموإڂمَم ٭مڇمن ٮمٺمظ اٮمتڃمويؾ ٓم ٥مرف اٮمًٽمػ يراد ٖمف ٲمڇم أرا

ه ٲمـ ٬مٌؾ ٬مد هؾ يٿمٷمرون إٓ ٗمڃمويٽمف يقم يڃمِت ٗمڃمويٽمف يٻمقل اٮمذيـ ڂمًق﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇمٕم 
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

ٚمد٘مٿمل ِمپمد ٖمـ ٥مپمرو  :(٬8مڇمل اٖمـ ٙمرير اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم )ر٬مؿ  صحٔح: (0)

أڂمڇم ِمـ ڇمس أڂمف ٬مڇمل: ٬مڇمل، ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٥مڇمصؿ، ٥مـ ٥مځمًك، ٥مـ اٖمـ أِّب ڂمجځمح، ٥مـ ُمڇمهد، ٥مـ اٖمـ ٥مٌ

 .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.

 :(8و٬مڇمل اٖمـ اٜمٿمذر ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم )ر٬مؿ 

َ٘مٿمڇَم َأُٖمق َصڇمٮمِ  ـُ اٜمٹُِْمَٞمِة، ٬َمڇمَل: َٚمدَّ َ٘مٿمڇَم ٥َمَلُن ْٖم ـِ َأِِّب َٚمدَّ ـْ ٥َم٦ِمِّ ْٖم ـُ َصڇمٮمٍِح، ٥َم َ٘مٿمِل ٲُمٸَمڇمِوَيډُم ْٖم ٍح، ٬َمڇمَل: َٚمدَّ

ٌَّڇمٍس، ٬مقٮمف:  ـِ ٥َم ـِ اْٖم  .، َيٸْمٿمِل: َٗمڃْمِويٽَمُف َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم ٓ َيٸْمٽَمپُمُف إِٓ اَّللُ﴾َوٲَمڇم َيٸْمٽَمُؿ َٗمڃْمِويٽَمُف إِٓ اَّللُ﴿٣َمٽْمَحډَم، ٥َم

ٌَڇمَرِك،  ـُ اٜمُْ َ٘مٿمڇَم ٥َم٦ِمُّ ْٖم ـِ َٚمدَّ ـِ ُٙمَرْيڌٍم، ٥َم ـِ اْٖم ـُ َ٘مْقٍر، ٥َم ُد ْٖم َ٘مٿمڇَم ُِمپَمَّ ٌَڇمَرِك، ٬َمڇمَل: َٚمدَّ ـُ اٜمُْ َ٘مٿمڇَم َزْيُد ْٖم ٬َمڇمَل: َٚمدَّ

ٌَّڇمٍس:  ـِ ٥َم . وهق صحځمح ٥مٿمف ٖمپمجپمقع ٬َمڇمَل: َٙمَزاَءُه، َوَ٘مَقاَٖمُف َيْقم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډمِ  ﴾﴿َوٲَمڇم َيٸْمٽَمُؿ َٗمڃْمِويٽَمُف إِٓ اَّللُ اْٖم

 اٮمٶمريٻم٧م.
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 ﴾ذٮمؽ ٛمٞم وأٚمًـ ٗمڃمويًَل ﴿، و٬مڇمل ٗمٸمڇمٕم [53]ا٥ٕمراف:  ﴾ٙمڇمءت ر١مؾ رٖمٿمڇم ٖمڇمحلؼ

و٬مڇمل  ،[011]يق١مػ:  ﴾يڇم أٖمڊم هذا ٗمڃمويؾ رؤيڇمي ٲمـ ٬مٌؾ﴿و٬مڇمل يق١مػ  ،[59]اٮمٿمًڇمء: 

و٬مڇمل اٮمذي ڂمجڇم ٲمٿمڀمَم ﴿ ،[6]يق١مػ:  ﴾ويٸمٽمپمؽ ٲمـ ٗمڃمويؾ إٚمڇمديڋم﴿ يٸمٻمقب ٮمف

ٓ يڃمٗمځمټمَم ٣مٸمڇمم ﴿و٬مڇمل يق١مػ  ،[45]يق١مػ:  ﴾اد٭مر ٖمٸمد أٲمډم أڂمڇم أڂمٌئټمؿ ٖمتڃمويٽمفو

 . [37]يق١مػ:  ﴾ڂمٌڃمٗمټمَم ٖمتڃمويٽمف ٬مٌؾ أن يڃمٗمځمټمَم ٗمرز٬مڇمڂمف إٓ

ٜمٿمڀمل وٗمرك ا ،٫متڃمويؾ اٮمټمَلم اٮمٶمٽمٌل: إٲمر واٮمٿمڀمل، وهق ڂمٺمس ٫مٸمؾ اٜمڃمٲمقر ٖمف

٥مڇمئٳمډم: ٭مڇمن ر١مقل  ٬مڇمٮمڊمو .٥مځمځمٿمډم: اٮمًٿمډم ٗمڃمويؾ إٲمر واٮمٿمڀمل٥مٿمف، ٭مَم ٬مڇمل ١مٺمځمڇمن ٖمـ 

 ،(0)ششبحإؽ افِٓؿ ربْا وبحّدك افِٓؿ اؽٍر ل»ر٭مق٥مف و١مجقده:  ٓم يٻمقل ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل 

؟ ڇمو٬مځمؾ ٮمٸمروة ٖمـ اٮمزٖمٞم: ٫مَم ٖمڇمل ٥مڇمئٳمډم ٭مڇمڂمڊم ٗمٴم٦م ٓم اٮمًٺمر أرٖمٸمً  ،يتڃمول اٮمٻمرآن

 وڂمٷمڇمئره ٲمتٸمددة. ،(2)َمن٬مڇمل: ٗمڃموٮمڊم ٭مَم ٗمڃمول ٥مث

٫مڀمق ڂمٺمس احلٻمځمٻمډم اٮمتل  :و٥مـ اٮمځمقم أٛمر ،وأٲمڇم ٗمڃمويؾ ٲمڇم أٛمٟم اَّلل ٖمف ٥مـ ڂمٺمًف

وصٺمڇمٗمف اٮمتل ٓ يٸمٽمپمڀمڇم ٪مٞمه، وِلذا ٬مڇمل  ،أٛمٟم ٥مٿمڀمڇم، وذٮمؽ ٓم ٚمؼ اَّلل: هق ٭مٿمف ذاٗمف

 ٲمڇمٮمؽ ورٖمځمٸمډم و٪مٞمُهڇم: ا١ٓمتقاء ٲمٸمٽمقم، واٮمټمځمػ ُمڀمقل.

ٖمـ ٚمٿمٌؾ و٪مٞمُهڇم ٲمـ اٮمًٽمػ يٻمقٮمقن: إڂمڇم ٓ  ٳمقن وأِمدو٭مذٮمؽ ٬مڇمل اٖمـ اٜمڇمٙم

 ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمډم ٲمڇم أٛمٟم اَّلل ٖمف ٥مـ ڂمٺمًف، وإن ٥مٽمپمٿمڇم ٗمٺمًٞمه وٲمٸمٿمڇمه.

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .(484(، وٲمًٽمؿ )807اٮمٌخڇمري )ف أٛمرٙم (0)

 .(685(، وٲمًٽمؿ )0191اٮمٌخڇمري ) أٛمرٙمف (2)
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وِلذا رد أِمد ٖمـ ٚمٿمٌؾ ٥م٦م اجلڀمپمځمډم واٮمزڂمڇمد٬مډم ٫مځمَم ٣مٸمٿمقا ٫مځمف ٲمـ ٲمتٳمڇمٖمف اٮمٻمرآن 

ت وٗمڃموٮمقه ٥م٦م ٪مٞم ٗمڃمويٽمف، ٫مرد ٥م٦م ٲمـ ِمٽمف ٥م٦م ٪مٞم ٲمڇم أريد ٖمف، و٫من هق ُجځمع أيڇم

 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.

وٖمځمڇمن اٜمراد ٖمف ٓ يٸمٽمپمف إٓ اَّلل، ٫مڀمذا  ،وأٲمڇم ٲمـ ٬مڇمل: إن اٮمتڃمويؾ اٮمذي هق ٗمٺمًٞمه

ٮمذيـ ٫منوا اٮمٻمرآن ٭مٽمف، و٬مڇمٮمقا: إِنؿ يٸمٽمپمقن يٿمڇمز٥مف ٫مځمف ٥مڇمٲمډم اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م ا

 ٲمٸمٿمڇمه.

ٛمڇمِتتف أ٬مٺمف ٥مٿمد  ٜمٴمحػ ٥م٦م اٖمـ ٥مٌڇمس ٲمـ ٫مڇمَتتف إ٨م٭مَم ٬مڇمل ُمڇمهد: ٥مروڊم ا

 .(0)٭مؾ آيډم وأ١مڃمٮمف ٥مٿمڀمڇم

 .(2)إٓ وأڂمڇم أ٥مٽمؿ ٫مځمؿ أڂمزٮمڊم ،و٬مڇمل اٖمـ ٲمًٸمقد: ٲمڇم ٓم ٭متڇمب اَّلل آيډم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

( ٲمـ ٣مرق ٥مـ 006(، واٮمدارٲمل )0/85(، واٖمـ ٙمرير )01/559ٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم )أٛمر صحٔح: (0)

ـِ  د ْٖم ـْ ُُمڇَمِهٍد، ٬َمڇمَل:  ُِمپَمَّ ـِ َصڇمٮمٍِح، ٥َم ـْ َأَٖمڇمَن ْٖم ٌَّڇمٍس، َ٘مََلَث ٥َمَرْوڊُم اٜمُْٴْمَحَػ ٥َمَٝم اٖمْ »إ١ِْمَحڇمَق، ٥َم ـِ ٥َم

تِِف إ٨َِم َٛمڇمِِتَتِِف، َأْو٬َمٺْمُتُف ٥ِمٿمَْد ٭ُمؾِّ آَيډٍم ٲِمٿمُْف، َوَأ١ْمڃَمٮُمُف ٥َمٿمڀَْمڇم ـْ ٫َمڇمَِتَ . وهذا إ١مٿمڇمد ٚمًـ: إن ١مٽمؿ ش٥َمَرَوڇمٍت، ٲِم

 ٲمـ ٗمدٮمځمس اٖمـ إ١محڇمق: ٫مٻمد ٥مٿمٸمـ.

َ٘مٿمڇَم اٮْمٺَمٵْمُؾ ( ٲمـ وٙمف آٛمر، ٫مٻمڇمل: 01/559وٮمټمـ أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ) ـِ  َٚمدَّ ٌٍْؾ ، ٥َم ـُ ُد٭َم٧ْمٍ ، ٥َمـ ٢ِم ْٖم

ٌَّڇمٍس َ٘مَلَث ٥َمْرَوڇمٍت  ـِ ٥َم ـِ َأِِّب ڂَمِجځمٍح ، ٥َمـ ُُمڇَمِهٍد ، ٬َمڇمَل : ٥َمَرْوڊم اٮْمٻُمْرآَن ٥َمَٝم اْٖم وهذا إ١مٿمڇمد  .اْٖم

 ، وهق ٘مٻمډم.اٮمٻمڇمرىء ل٢مٌؾ ٖمـ ٥مٌڇمد اٜمټمصحځمح. و٢مٌؾ هق اٖمـ 

 .ؓ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقد ( ٥مـ 2463، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )(5112ٖمر٬مؿ ) اٮمٌخڇمريأٛمرٙمف  (2)
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 أن يٸمٽمؿ ٲمڇم أراد ِبڇم. إٓ وهق َيڈم ،و٬مڇمل احلًـ اٮمٌٰمي: ٲمڇم أڂمزل اَّلل آيډم

وِلذا ٭مڇمڂمقا َيٸمٽمقن اٮمٻمرآن َيځمط ٖمټمؾ ٲمڇم يٶمٽمڈم ٲمـ ٥مٽمؿ اٮمديـ، ٭مَم ٬مڇمل ٲمنوق: 

 .(0)٥مـ رء إٓ و٥مٽمپمف ٓم اٮمٻمرآن، وٮمټمـ ٥مٽمپمٿمڇم ٬مٰم ٥مٿمف ملسو هيلع هللا ىلص ٲمڇم ڂمًڃمل أصحڇمب ِمپمد

 و٬مڇمل اٮمٳمٸمٌل: ٲمڇم اٖمتدع ٬مقم ٖمد٥مډم إٓ ٓم ٭متڇمب اَّلل ٖمځمڇمِنڇم.

قرة ٖمڇم١ٕمڇمڂمځمد اٮمثڇمٖمتډم، ِمڇم ٮمځمس هذا ٲمقوع وأٲمثڇمل ذٮمؽ ٲمـ أ٘مڇمر اٮمټمثٞمة اٜمذ٭م

  ه.اٖمًٶمف

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

ٽمِِؿ (: 96)ص “٫مٵمڇمئؾ اٮمٻمرآن”أٛمرٙمف أٖمق ٥مٌځمد ٓم  صحٔح: (0) ًْ ـْ ٲُم ٥َْمپَمِش، ٥َم ْٕ ـِ ا َ٘مٿمِل َأُٖمق ڂُمٸَمځْمٍؿ، ٥َم َٚمدَّ

َْٙمَدِع، ٬َمڇمَل:  ْٕ ـِ ا وِق ْٖم ـْ ٲَمْنُ ٌَځْمٍح، ٥َم ـِ ُص ٍد »ْٖم ڃَمُل َأْصَحڇمَب ُِمپَمَّ ًْ َّٓ َو٥ِمٽْمپُمُف ِٓم  ملسو هيلع هللا ىلصٲَمڇم ڂَم  إِ
ٍ
ء ـْ َرْ ٥َم

َ ٥َمٿمْفُ ا ـْ ٥ِمٽْمپُمٿمڇَم ٬َمٰمَّ
 وهذا إ١مٿمڇمٌد صحځمٌح، رٙمڇمٮمف رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م. .شٮْمٻُمْرآِن، َوٮَمټمِ

 ( ٲمـ ٣مريؼ ٥م٦م ٖمـ ٥مٌد اٮمٸمزيز اٮمٌٹمقي، ٥مـ أِّب ڂمٸمځمؿ ٖمف.0/097وأٛمرٙمف اخلٶمځمڈم ٓم اٮمٺمٻمځمډم واٜمتٺمٻمف )



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

76 

 

اثِ 
َ
ف
ِّ
ةِ فِي الص

َ
ارِد

َ
ثِ الى

ْ
ادِي

َ
ضِ اأَلح

ْ
ع

َ
 ب

ُ
ر
ْ
 ذِك

ـِ ( 60 ٸُمقٍد  ٥َم ًْ ـِ ٲَم َٔا َوافَّتِ  َبْغَ »٬َمڇمَل: ؓؓ اْٖم ْٕ ا َمِ َرُة  لافَ َمِء افد  َٓ ِِٔ َْ

ُة مَخْ  ـِ َمِ ْرَ ؾِّ َشَمَءْ  ـُ ِة َوَبْغَ مَخِْ مَة َظاٍم، َوَبْغَ  ًَ ابِ َمِء اف َّ ِة َظاٍم، َوَبْغَ اف َّ ََ ْ ِم

ِة َظاٍم، َوَبْغَ  ََ ْرِدِّ َمِ َرُة مَخْْ ِم ُُ ْرِدِّ َوَبْغَ اداء م رة مخ مَة َظاٍم،  اف ُُ اف

ُؿ َما أَ  َِ ًْ ْرِش، َوُ َق َ  ًَ اَػ َؾْقَق اف ًَ َْ َباَرَك َو َْ ْرُش َؾْقَق افيَمِء، َواهللُ  ًَ ْٔفِ َواْف َِ ُتْؿ َظ . شْٕ

.( 850) ١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمتا َأْٛمَرَٙمُف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ـٍ ًَ  ٖمڅِم١ِْمٿمڇَمٍد َٚم

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 :ضتٛا٤ هلل عص ٚجٌإثبات ؾف١ اال

ًَْرشِ » ملسو هيلع هللا ىلص ٬مقٮمف اَػ َؾْقَق اف ًَ َْ َباَرَك َو َْ ٫مځمف دٮمځمؾ ٥مٝم صٺمډم ا١متقاء اَّلل ٥مٝم  شَواهللُ 

 اٮمٸمرش.

ـُ ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ا١ْمتََقى﴿ ٮمٴمٺمډم ٬َمْقٮُمُف َٗمٸَمڇم٨َم ِٓم ١ُمقَرِة ٣َمف:٥مٝم هذه ا ويدل ِْمَ  ﴾اٮمرَّ

 ِٓم ١ِمتَّډِم ٲَمَقاِوَع: ِٓم ١ُمقَرِة ا٥َْٕمَراِف ٬َمْقٮُمُف: ﴾ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ ﴿ َو٬َمْقٮُمُف َٗمٸَمڇم٨َم:

ََمَواِت ﴿ ًَّ ِذي َٛمٽَمَؼ اٮم ټُمُؿ اَّللَُّ اٮمَّ َْرَض ِٓم  إنَّ َرٖمَّ ْٕ ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ  َوا  ﴾١ِمتَّډِم َأيَّ

ََلمُ  ًَّ َْرَض ِٓم ﴿ َو٬َمڇمَل ِٓم ١ُمقَرِة ُيقڂُمَس ٥َمٽَمځْمِف اٮم ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ِذي َٛمٽَمَؼ اٮم ټُمُؿ اَّللَُّ اٮمَّ إنَّ َرٖمَّ

ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ  ََمَواِت اَّللَُّ اٮمَّ ﴿ :٥ْمدِ َو٬َمڇمَل ِٓم ١ُمقَرِة اٮمرَّ  ﴾١ِمتَّډِم َأيَّ ًَّ ِذي َر٫َمَع اٮم

ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم ﴿ َو٬َمڇمَل ِٓم ١ُمقَرِة اٮمٺُمْر٬َمڇمِن: ﴾ٖمٹَِمْٞمِ ٥َمپَمٍد َٗمَرْوَِنڇَم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ 

ـُ  ِْمَ ْجَدِة: ﴾اٮمٸَمْرِش اٮمرَّ ًَّ َْرَض ﴿ َو٬َمڇمَل ِٓم ١ُمقَرِة اِل اٮم ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ِذي َٛمٽَمَؼ اٮم اَّللُ اٮمَّ
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ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ َوٲَمڇم ٖمَ  ُهَق اٮمَِّذي ﴿ َو٬َمڇمَل ِٓم ١ُمقَرِة احلَِديِد: ﴾ځْمٿمڀَُمََم ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ

ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ  َْرَض ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ  .﴾َٛمٽَمَؼ اٮم

ٺمڇمت اَّلل اٮمٴمٺمډم )ا١ٓمتقاء ٥مٝم اٮمٸمرش( صٺمډم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلل اَّلل، ٓ ِتڇم٘مؾ ص وهذه

اٜمخٽمق٬م٧م، وٓ ٗمٻمتيض ٚمڇمٙمډم اَّلل ٥مز وٙمؾ إ٨م اٮمٸمرش، ٖمؾ اٮمٸمرش و١مڇمئر اٜمخٽمق٬مڇمت 

يڇم أهيڇم اٮمٿمڇمس أڂمتؿ اٮمٺمٻمراء ﴿ٓ ٗمٻمقم إٓ ٖمڅم٬مڇمٲمډم اَّلل احلل اٮمٻمځمقم ِلڇم، ٬مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ: 

: ٫مٽمځمس ٓم إ٘مٌڇمت هذه اٮمٴمٺمډم ٚمڇمٙمتف ١مٌحڇمڂمف أو ﴾احلپمځمدإ٨م اَّلل واَّلل هق اٮمٹمٿمل 

 ٢مف، ٫مڀمق اٮمٹمٿمل ٥مَم ١مقاه، و٭مٌؾ إٮمځمف ِمتڇمج ٫مٻمٞم. واَّلل أ٥مٽمؿ.ا٫متٻمڇمره إ٨م ٥مر

 السري َكَنا َفٕ االباىة  يف كتا قال اإلماو أبْ ىصس السجزٖ زمحُ اه

(37/414:) 

٭مًٺمځمڇمن، وٲمڇمٮمؽ، واحلَمديـ، واٖمـ ٥مځمځمٿمډم، واٮمٺمٵمځمؾ، واٖمـ اٜمٌڇمرك،  وأئپمتٿمڇم

ق اٮمٸمرش، و٥مٽمپمف ٖمټمؾ وأِمد ٖمـ ٚمٿمٌؾ، وإ١محڇمق، ٲمتٺمٻمقن ٥مٝم أن اَّلل ١مٌحڇمڂمف ٫مق

 هٲمټمڇمن، وأڂمف يٿمزل إ٨م اٮمًَمء اٮمدڂمځمڇم، وأڂمف يٹمٵمڈم ويرى، ويتټمٽمؿ ٖمَم ٢مڇمء.ا

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:8/322)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ُف َأْو  پَمَقاِت ُٗمٻِمٽمُّ ًَّ ـْ َيٻُمقُل: إنَّ اٮم ُروَن ٲَم ٽِمپُمقَن ُيټَمٺمِّ ًْ ُف: ٜمَِڇم ِٓم َذٮمَِؽ َوإَِذا ٭َمڇمَن اٜمُ ُٗمٷمِٽمُّ

ُف ِٓم ا١ْمتَِقاِئِف ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ُِمَْتڇمٌج إ٨َم اٮمٸَمْرِش  ـْ ٬َمڇمَل: إڂمَّ ـْ اْٚمتځَِمڇمِٙمِف إ٨َم َّمٽُْمق٬َمڇمٗمِِف ٫َمپَم ٲِم

ـْ اٮمٸَمڇمَٜم٧َِم َٚملٌّ ٬َمځمُّ  َنَّ اَّللََّ ٪َمٿمِلٌّ ٥َم ِٕ ُف ٭َمڇم٫مٌِر ؟  قٌم ُهَق اٮمٹَمٿمِلُّ ٭َمڇمْٚمتځَِمڇمِج اٜمَْحپُمقِل إ٨َم َٚمڇمٲِمٽمِِف ٫َمڅمڂِمَّ

ٿمَّډِم  ،اٜمُٶْمٽَمُؼ  ًُّ  ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش: َ٘مڇمٖمڊٌِم ٖمڇِمٮْمټمَِتڇمِب َواٮم
ِ
١ْمتَِقاء ِٓ َوٲَمڇم ١ِمَقاُه ٫َمٻِمٌٞم إٮَمځْمِف ٲَمَع َأنَّ َأْصَؾ ا

ٺَمڇمِق ١َمٽَمِػ إٲُمَّ  ٿمَّډمِ  ډمِ َواٗمِّ ًُّ ډِم اٮم لي َٖمْؾ ُهَق َ٘مڇمٖمڊٌِم ِٓم ٭ُمؾِّ ٭مَِتڇمٍب ُأڂْمِزَل ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ ڂَمٌِ  ،َوَأِئپمَّ

 هُأْر١ِمَؾ.ا
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أهؾ اٮمًٿمډم يثٌتقن هذه اٮمٴمٺمډم ٖمدون ٗمټمځمځمػ ِلڇم: ٫مڅمڂمف ٓ يٸمٽمؿ أٚمد ٭مځمٺمځمډم صٺمڇمت و

 .﴾وٓ َيځمٶمقن ٖمف ٥مٽمًَم ﴿اَّلل ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م، ٬مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ: 

 (:8/334) احلجة يف بٔاٌ احملجة قال أبْ القالْسه التٔنٕ األصبَاىٕ يف

پَمَقات َوا ًَّ ٿمډم: ٛمٽمؼ اَّلل اٮم ًّ َْرض، َو٭َمڇمَن ٥َمْر٢مف ٥َمَٝم اٜمڇَمء ّمٽمق٬مڇم ٬مٌؾ ٬َمڇمَل أهؾ اٮم ْٕ

َْرض ٥َمَٝم  ْٕ پَمَقات َوا ًَّ َْرض. ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮْمٸَمْرش ٖمٸمد ٛمٽمؼ اٮم ْٕ پَمَقات َوا ًَّ ٛمٽمؼ اٮم

 ٲَمڇم ورد ٖمِِف اٮمٿمَّص.

 َوٮَمځْمَس ٲَمٸْمٿمڇَمُه اٜمَم١مډم، ٖمؾ ُهَق ٲمًتق ٥َمَٝم ٥َمْر٢مف ٖمََِل ٭َمځمَػ، ٭َمََم أٛمٟم ٥َمـ ڂَمٺمًف.

ٌَْحڇمڂَمُف ٖمڇمٮمرؤوسَوز٥م ٢َمڇمَرة إ٨َِم اَّلل ١ُم َٓ َيقز اْْلِ : َأڂمف 
ِ
وإصڇمٖمع إ٨َِم ٫َمقق،  ؿ َهڄُمٓء

 ٫َمڅمِن َذٮمَِؽ ُيقٙمڈم اٮمتَّْحِديد.

٥َْمَٝم، وڂمٶمؼ ٖمذٮمؽ اٮْمٻُمْرآن ِٓم ٬َمْقٮمف:  ْٕ ٌِِّح ﴿َو٬مد أُجع اٜمًُْٽمپُمقَن َأن اَّلل ُهَق اٮْمٸم٦م ا ١َم

٥َْمَٝم  ْٕ  ﴾ا١ْمؿ َرٖمؽ ا

ات. َو٥مٿمد اٜمًُْٽمپم٧م َأن اَّلل ٥مز  َوَز٥َمپُمقا: َأن َٓ ٥مٽمق اٮمذَّ ٌَډم  َذٮمَِؽ ٖمپَِمٸْمٿمك ٥مٽمق اٮْمٹَمٽَم

َن اٮْمٸُمٽُمّق صٺمډم ٲمدح، ٫َمَثٌڊم َأن َّلل  ِٕ ٌَډم. واٮمٸمٽمق ٲمـ ١َمڇمِئر ُوُٙمقه اٮْمٸُمٽُمّق  َوٙمؾ ٥مٽمق اٮْمٹَمٽَم

ٌَډم. ٺَمڇمت، و٥مٽمق اٮْمٻَمڀْمر َواٮْمٹَمٽَم ات، و٥مٽمق اٮمٴمِّ  َٗمٸَمڇم٨َم ٥مٽمق اٮمذَّ

ڇمِئر اٜمٽَْمؾ. َوِٓم ٲَمٿمٸمڀمؿ اْْلِ  ًَ ٌَْحڇمڂَمُف ٲمـ ِٙمڀَمډم اٮمٺمقق ٛمَلف ٲِمٿمڀُْمؿ ٮم ٢َمڇمَرة إ٨َِم اَّلل ١ُم

٢َمڇمَرة إ٨َِم اَّلل ٙمّؾ  ُْجَڇمع ٥َمَٝم اْْلِ َن َُجَڇمِهٞم اٜمًُْٽمپم٧م، َو١َمڇمِئر اٜمٽَْمؾ ٬مد َو٬مع ٲِمٿمڀُْمؿ اْْلِ ِٕ

ڄَمال. ٫مڇمٗمٺمڇم٬مڀمؿ ٖمڃمُجٸمڀمؿ ٥َمَٝم  ًُّ ٥َمڇمء، َواٮم ډم. َوِل َ٘مٿمڇَمُؤُه ٲمـ ِٙمڀَمډم اٮمٺمقق ِٓم اٮمدُّ  َذٮمَِؽ ٚمجَّ

ڀَمڇمت ١مقى ِٙمڀَمډم اٮمٺمقق. َٓ ٲمـ ١َمڇمِئر اجْلِ ١َْمٺَمؾ، َو ْٕ ٢َمڇمَرة إٮَِمځْمِف ٲمـ ِٙمڀَمډم ا  يًتجز أٚمد اْْلِ

ځمِّڈُم ﴿. َو٬َمڇمَل: ﴾َُيڇم٫ُمقَن َرِبؿ ٲمـ ٫َمْق٬مڀمؿ﴿َو٬َمڇمَل اَّلل ٗمٸمڇمل:  إٮَِمځْمِف َيٴْمٸَمُد اٮْمټَمٽمُِؿ اٮمٶمَّ

ڇمٮمُِح ير٫مٸمفُ  َوأْٛمٟم ٥َمـ ٫مِْر٥َمْقن ، ﴾ٗمٸمرج اٜمَََْلِئټَمډم َواٮمروح إٮَِمځْمفِ ﴿. َو٬َمڇمَل:  ﴾َواٮْمٸَمپَمُؾ اٮمٴمَّ
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ََمَوات ٫َمڃَم٣مَّٽمَِع إ٨َِم إٮَِمِف ﴿َأڂمف ٬َمڇمَل:  ًَّ ٌَڇمَب اٮم ٌَڇمَب َأ١ْم ًٚمڇم ٮَمٸَم٦مِّ َأْٖمٽُمُغ ا١َْٕم ـِ ِٕم َسْ َيڇم َهڇمٲَمڇمُن اْٖم

ََمء ٫َمټَمڇمَن ٫مِْر٥َمْقن ٬مد ٫مڀمؿ ٥َمـ ٲُمق١َمك  ﴾ٲُمق١َمك َوإِِّنِّ ٤َُٕمٿمُُّف ٭َمڇمِذًٖمڇم ًَّ َأڂمف يثٌڊم إَِِلڇًم ٫َمقق اٮم

َٓ ٗمٸمٽمؿ َأن  َٚمتَّك رام ٖمٰمٚمف َأن يٶمٽمع إٮَِمځْمِف، وأِتؿ ٲُمق١َمك ٖمڇِمٮْمټَمِذِب ِٓم َذٮمَِؽ. واجلڀمپمځمډم 

 اَّلل ٫َمْق٬مف ٖمُِقُٙمقد َذاٗمف، ٫مڀمؿ أ٥مجز ٫مڀمَم ٲمـ ٫مِْر٥َمْقن.

ِل  تِل َأَراَد ٲمَ  َأڂمف - ملسو هيلع هللا ىلص -َو٬مد َصحَّ ٥َمـ اٮمٿمٌَّ َهڇم ٥متٻمڀَمڇم. َأْيـ اَّلل؟ ١َمڃَمَل اجْلڇَمِرَيډم اٮمَّ َٓ ْق

ََمء، وأ٢مڇمرت ٖمرأ١مڀمڇم. َو٬َمڇمَل: ٲمـ َأڂمڇم؟ ٫َمٻَمڇمٮَمڊم: َأڂْمڊم َر١ُمقل اَّلل. ٫َمٻَمڇمَل:  ًَّ ٬َمڇمٮَمڊم: ِٓم اٮم

ڇَم ٲُمڄمٲمٿمډَم  .(0)ا٥متٻمڀمڇم ٫َمڅمِِنَّ

ِل  ََمء وَتټمؿ اجْلڀَْمپِمځمډم ٖمټِمٺْمر  - ملسو هيلع هللا ىلص -٫َمحټمؿ اٮمٿمٌَّ ًَّ ٖمڅميَمِنڇم ِٚم٧م ٬َمڇمٮَمڊم: إِن اَّلل ِٓم اٮم

 هاٮمَِؽ.ٲمـ َيٻُمقل ذَ 

(، 322) اٮمٸمٽمق ( واٮمذهٌل ٓم3/398( واٮمَلٮمټمڇمئل )020اٖمـ ٖمٶمډم ) أٛمرجو

٥مـ اٖمـ  ،( ٲمـ ٣مرق ٥مـ َيځمك ٖمـ آدم004)ص إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٸمٽمق واٖمـ ٬مداٲمډم ٓم

٭مځمػ ا١متقى؟ ٬مڇمل:  ﴾اٮمرِمـ ٥مٝم اٮمٸمرش ا١متقى﴿٥مځمځمٿمډم ٬مڇمل: ١مئؾ رٖمځمٸمډم ٥مـ ٬مقٮمف 

ٮمر١مڇمٮمډم، و٥مٝم اٮمر١مقل اٮمٌَلغ، ا١ٓمتقاء ٪مٞم ُمڀمقل، واٮمټمځمػ ٪مٞم ٲمٸمٻمقل، وٲمـ اَّلل ا

 و٥مٽمځمٿمڇم اٮمتٴمديؼ.

( ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ 866) ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت اٮمٌځمڀمٻمل ٓم وأٛمرج

 اٮمرِمـ ٥مٝم﴿ ڇمل: يڇم أٖمڇم ٥مٌد اَّللوهڈم، ٬مڇمل: ٭مٿمڇم ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ ٖمـ أڂمس ٫مدٛمؾ رٙمؾ، ٫مٻم

٘مؿ ر٫مع  ،ٛمذٗمف اٮمرٚمٵمڇمء٭مځمػ ا١متقاؤه؟ ٬مڇمل: ٫مڃم٣مرق ٲمڇمٮمؽ وأ ﴾اٮمٸمرش ا١متقى

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ ٲمٸمڇمويډم ٖمـ احلټمؿ اٮمًٽمپمل 537ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (0)
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٭مَم وصػ ڂمٺمًف، وٓ يٻمڇمل: ٭مځمػ،  ﴾اٮمرِمـ ٥مٝم اٮمٸمرش ا١متقى﴿ ڇمل:رأ١مف ٫مٻم

 و٭مځمػ ٥مٿمف ٲمر٫مقع، وأڂمڊم رٙمؾ ١مقء صڇمٚمڈم ٖمد٥مډم، أٛمرٙمقه. ٬مڇمل: ٫مڃمٛمرج اٮمرٙمؾ.

( 867) ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت (، وٓم006)ص ا٥ٓمتٻمڇمد اٮمٌځمڀمٻمل ٓم وأٛمرج

ـ ، ٲمـ ٣مريؼ َيځمك ٖمـ َيځمك، ٬مڇمل: ٭مٿمڇم ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ ٖمو٪مٞمهؿ (344) اٮمٸمٽمق واٮمذهٌل ٓم

٫مټمځمػ ا١متقى؟  ﴾اٮمرِمـ ٥مٝم اٮمٸمرش ا١متقى﴿ أڂمس ٫مجڇمء رٙمؾ ٫مٻمڇمل: يڇم أٖمڇم ٥مٌد اَّلل

ُمڀمقل،  ٪مٞم٬مڇمل: ٫مڃم٣مرق ٲمڇمٮمؽ ٖمرأ١مف ٚمتك ٥مَله اٮمرٚمٵمڇمء ٘مؿ ٬مڇمل: ا١ٓمتقاء 

واٮمټمځمػ ٪مٞم ٲمٸمٻمقل، واْليَمن ٖمف واٙمڈم، واٮمًڄمال ٥مٿمف ٖمد٥مډم، وٲمڇم أراك إٓ ٲمٌتد٥مڇم. 

 ه٫مڃمٲمر ٖمف أن ُيرج.ا

 ؾ اٮمًٿمډم واجلَم٥مډم: اٮمٸمٽمق وآرٗمٺمڇمع ٥مٝم اٮمٸمرش.وٲمٸمٿمك ا١ٓمتقاء ٥مٿمد أه

و٬مد ٥مٟم اٮمٸمٽمَمء ٥مٝم هذا اٜمٸمٿمك ٖمڃمرٖمع ٥مٌڇمرات: اٮمٸمٽمق، وآرٗمٺمڇمع، واٮمٴمٸمقد، 

 وا١ٓمتٻمرار.

 :اٮمٿمقڂمځمډم٭َمََم ِٓم  ٬مڇمل اٖمـ اٮمٻمځمؿ رِمف اَّلل

ٌَڇمَراٌت ٥َمٽَمځْمڀَمڇم َأْرَٖمعٌ  ڇمنِ ***  ٫َمٽَمڀُمْؿ ٥ِم ٽَمڊْم ٮمٽمٺَمڇمِرِس اٮمٶمَّٸمَّ  ٬َمْد ُٚمٴمِّ

ـْ ڂُمټْمَرانِ ***  ارْ  َل ا١ْمَتٻَمرَّ َو٬َمْد ٥َمََل َو٭َمَذٮمَِؽ َوهِ  ِذي ٲَمڇم ٫مځِمِف ٲِم  َٗمٺَمَع اٮمَّ

ِذي ُهَق َراٖمِعٌ  ٌَڇمِِّن  *** َو٭َمَذاَك ٬َمْد َصٸِمَد اٮمَّ ځْم ٌَځْمَدَة َصڇمِٚمڈُم اٮمٳمَّ  َوَأُٖمق ٥ُم

ِٞمهِ  ًِ َتڇمُر َهَذا اٮمٻَمْقَل ِٓم َٗمٺْم ـَ اجلڀَْمپمِ ***  َُيْ  ٖمڇِمٮمٻُمْرآنِ  لِّ َأْدَرى ٲِم

 فطري االضتٛا٤ ع٢ً ايعسؽ باالضتكساز:ت

أڂمټمر ٖمٸمض اٮمٸمٽمَمء ٗمٺمًٞم ا١ٓمتقاء ٖمـ)ا١ٓمتٻمرار(، و٬مڇمٮمقا: إن ا١ٓمتٻمرار يتٵمپمـ 

 ٲمٸمٿمك زائًدا ٥مٝم ُمرد اٮمٸمٽمق وآرٗمٺمڇمع.
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وڂمٻمٽمف ٥مـ  ،“ٲمٻمدٲمډم ّمتٰم اٮمٸمٽمق”٭َمََم ِٓم  إٮمٌڇمِّن رِمف اَّلل اْلٲمڇمموِمـ ذ٭مر ذٮمؽ 

 .(212، 62، 01)ص ّمتٰم اٮمٸمٽمق راْلٲمڇمم اٮمذهٌل رِمف اَّلل. اڂمٷم

وإئپمډم اٮمذيـ ٫منوا ا١ٓمتقاء ٖمڇم١ٓمتٻمرار: ِل يٻمٴمدوا إ٘مٌڇمت ٲمٸمٿمك زائد  قلت:

 ٥مٝم اٮمٸمٽمق وآرٗمٺمڇمع.

 اٙمتَمع اجلځمقش اْل١مَلٲمځمډم ٭متڇمب٭َمََم ِٓم  و٬مد ٫منه ِبذا اٮمتٺمًٞم ُجع ٲمـ إئپمډم

 : (310، و218ٖٓمـ اٮمٻمځمؿ رِمف اَّلل )ص

١متقاُء: ا١ٓمتٻمراُر ٓم اٮمٸمٽمق، وِبذا ٛمڇم٣مٌٿمڇم اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٓم ٬مڇمل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم: وآ

ټُمْؿ إَِذا ا١ْمتََقْيُتْؿ ٥َمٽَمځْمفِ ﴿٭متڇمٖمف ٫مٻمڇمل:  َتُقوا ٥َمَٝم ٤ُمڀُمقِرِه ُ٘مؿَّ َٗمْذ٭ُمُروا ڂمٸِْمپَمډَم َرٖمِّ ًْ ]اٮمزٛمرف:  ﴾ٮمَِت

َتَقْيڊَم ٫َمڅمَِذا ا١ْم ﴿و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:  .[44]هقد:  ﴾َوا١ْمَتَقْت ٥َمَٝم اجْلُقِديِّ ﴿و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:  .[03

ـْ ٲَمٸَمَؽ   .[28]اٜمڄمٲمٿمقن:  ﴾٥َمَٝم اٮْمٺُمٽْمِؽ َأڂْمڊَم َوٲَم

 :روٚمف اَّلل ٬مدس اٮمٌٹمقي ٲمًٸمقد ٖمـ احل٧ًم اٮمًٿمډم ِمځمل اْلٲمڇمم ٬مڇمل

 ١مقرة ٓم - واٜمٸمٶمٽمډم اجلڀمپمځمډم ٚمٽمقق ٓم ٢مًجك هق اٮمذي - ٗمٺمًٞمه ٓم ٬مڇمل

. ا١متٻمر: وٲمٻمڇمٗمؾ اٮمټمٽمٌل ٬مڇمل ﴾اٮْمٸَمْرشِ  ٥َمَٝم  ا١ْمَتَقى ُ٘مؿَّ ﴿: ٗمٸمڇم٨م ٬مقٮمف ٓم -ا٥ٕمراف

 .صٸمد: ٥مٌځمدة أٖمق و٬مڇمل

الفصْل يف  قال الشٔذ أبْ احلسً ذلند بً عبد امللم اللسجٕ يف كتابُ

 (:4/613) بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔة َكَنا َفٕ الفحْلاألصْل عً األئنة 

٫مَم ٬مقٮمټمؿ ٓم ٗمڃمويؾ  ،و٥مددِتقه ٲمـ إٖمڇم٣مځمؾ ،٫مٻمد ٲمٿمٸمتؿ ٲمـ اٮمتڃمويؾ :٫مڅمن ٬مځمؾ

وٲمڇم  (ا١متٻمر)أي  (ا١ْمَتَقى)يروى ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ٓم ٲمٸمٿمك  وٲمڇم وٙمڀمف ڂمحق ٲمڇم ،اٮمًٽمػ

 .٥مٽمپمف :٬مڇمل (َوُهَق ٲَمٸَمټُمؿْ )رويتؿ ٥مـ ١مٺمځمڇمن ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م 
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إن ٭مڇمن  :٬مٽمٿمڇم ٮمٸمٽمت٧م ٓ ٘مڇمٮمڋم ِلَم ٥مٝم أن اجلقاب ٥مـ اٮمًڄمال أن يٻمڇمل :ڇمجلقاب٫م

 و٥مرف اٮمتٺمًٞم ،ٕڂمف ٢مڇمهد اٮمقٚمل واٮمتٿمزيؾ :اٮمًٽمػ صحڇمٖمځمًّڇم ٫متڃمويٽمف ٲمٻمٌقل ٲمتٌع

و٬مد  ،و٭مڇمڂمقا يرٙمٸمقن إٮمځمف ٓم ٥مٽمؿ اٮمتڃمويؾ ،واٮمتڃمويؾ واٖمـ ٥مٌڇمس ٲمـ ٥مٽمَمء اٮمٴمحڇمٖمډم

افِٓؿ ظِّف افتٖو ؾ » :٫مٻمڇمل ،ٮمف ڇمو٭مڇمن رديٺمً  ،ٖمپمٸمر٫مډم اٮمتڃمويؾ ملسو هيلع هللا ىلصر١مقل اَّلل  ٮمف د٥مڇم

  .شوؾَٓف ذ افد ـ

٫متڃمويؾ اٖمـ ٥مٌڇمس أو٨م ٖمڇمٓٗمٌڇمع واٮمٻمٌقل  :وإذا ٗمٻمرر أن ٗمڃمويؾ اٮمٴمحڇمٖمډم ٲمٻمٌقل

٫مڅمذا صح ٥مٿمف ٗمڃمويؾ ا١ٓمتقاء  ،وٖمڇمٮمتڃمويؾ أ٥مٽمؿ إصحڇمب ،اٮمٸمٌڇمب٫مڅمڂمف اٮمٌحر 

و٥مر٫مٿمڇم ٲمـ ا١ٓمتٻمرار ٲمڇم ٥مر٫مٿمڇمه ٲمـ  ،ٖمڇم١ٓمتٻمرار ووٸمٿمڇم ٮمف احلد ٖمڇمْليَمن واٮمتٴمديؼ

و٭مَم  ،ٖمؾ هق ٭مځمػ ٢مڇمء ،ڇمواوٶمراٖمً  ڇمإڂمف ٮمځمس ٖمڇم١متٻمرار يتٸمٻمڈم ٗمٸمًٌ  :و٬مٽمٿمڇم ،ا١ٓمتقاء

 .َم ڂمٻمقل ٓم ا١ٓمتقاء ١مقاءً ٭م ،واٙمڈم واْليَمن ٖمف ،واٮمټمځمػ ٫مځمف ُمڀمقل ،يٳمڇمء

٫مڃمٲمڇم إذا ِل يټمـ اٮمًٽمػ صحڇمٖمځمًّڇم ڂمٷمرڂمڇم ٓم ٗمڃمويٽمف ٫مڅمن ٗمڇمٖمٸمف ٥مٽمځمف إئپمډم اٜمٳمڀمقرون 

٫مڅمڂمف وإن ِل  :إ٘مٌڇمت ٗمڇمٖمٸمٿمڇمه و٬مٌٽمٿمڇمه ووا٫مٻمٿمڇمه تڂمٻمٽمف احلديڋم واٮمًٿمډم ووا٫مٻمف اٮمثٻمڇمٲمـ 

قا٫مؼ اٜمتٺمٻم٧م وٗم ،إذ هق ١مٌځمؾ اٜمڄمٲمٿم٧م :ٚمٻمځمٻمډم إٓ أن ٫مځمف ٲمٳمڇمِبډم اْلُجڇمع ڇميټمـ إُجڇم٥مً 

وٕن إئپمډم ٮمق ِل يٸمٽمپمقا أن ذٮمؽ ٥مـ اٮمر١مقل  ،اٮمذيـ ٓ َيتپمٸمقن ٥مٝم اٮمٵمَلٮمډم

٫مٹمٞم ٲمٻمٌقل وإن  :٫مڃمٲمڇم ٗمڃمويؾ ٲمـ ِل يتڇمٖمٸمف ٥مٽمځمف إئپمډم ،واٮمٴمحڇمٖمډم ِل يتڇمٖمٸمقه ٥مٽمځمف

 ه.اصدر ذٮمؽ اٮمتڃمويؾ ٥مـ إٲمڇمم ٲمٸمروف ٪مٞم ُمڀمقل

اهل، أٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم إ٘مر ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس و قال أبْ عبد اه غفس اه لُ:

 ،٥مـ أِّب صڇمٮمح ،٥مـ اٮمټمٽمٌل ،ٲمـ ٣مريؼ ِمپمد ٖمـ ٲمروان(: 873ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت )

وِمپمد ٖمـ ٲمروان اٮمًدي، وِمپمد ٖمـ اٮمًڇمئڈم اٮمټمٽمٌل  ٫مذ٭مره. ...٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس
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وأٖمق صڇمٮمح ٖمڇمذام وٸمځمػ، و٬مڇمل اٖمـ ٚمٌڇمن: ِل يًپمع ٲمـ اٖمـ ٥مٌڇمس  ٭مَلُهڇم ٲم٠موك.

¶.  

 ضتٛا٤:إْهاز املعط١ً يؿف١ اال

و٬مد أڂمټمر اٜمٌتد٥مډم ٲمـ اجلڀمپمځمډم وٲمـ ٗمٌٸمڀمؿ ٲمـ اٜمٸمتزٮمډم وا٢ٕمڇم٥مرة هذه اٮمٴمٺمډم 

ٲمـ صٺمڇمت ٲمقآڂمڇم ٙمؾ و٥مَل، و٬مڇمٮمقا: ا١متقى ٖمپمٸمٿمك: ا١متق٨م. وا١متدٮمقا ٖمٻمقل 

 إٛمٶمؾ:

 ٲمـ ٪مٞم ١مځمػ أو دم ٲمڀمراق***  ٬مد ا١متقى ٖم٩م ٥مٝم اٮمٸمراق

 و٬مد رّد ٥مٽمځمڀمؿ أهؾ اٮمًٿمډم ٓم َتريٺمڀمؿ هذا ٖمڃمٙمقٖمډم:

 ڇمل اٖمـ ا٥ٕمراِّب: ٓ ٗمٸمرف اٮمٸمرب ذٮمؽ يٸمٿمل أنَّ ا١متقى ٖمپمٸمٿمك ا١متق٨م.( ٬م0

٘مؿ ا١متق٨م ٥مٽمځمف ٖمٻمڀمر  ،( أنَّ ٗمٺمًٞم ا١متقى ٖمـڇم١متق٨م يٽمزم ٲمٿمف أن يټمقن َّلل ٲمٵمڇمد2

 وهذا ٲُمٿمَْتٍػ ٥مـ اَّلل. ،ٲمٿمف

ڇم ٖمڇمٮمٸمرش، ٖمؾ ٥مٝم ُجځمع ٲمٽمټمف. ٲمٽمؽ اَّلل( أن 3  ٮمځمس ٛمڇمصًّ

ِتټمـ و٬مدرة، و٥مدم ١مځمٶمرة، واَّلل ِل يزل ٥مدم و ٥مجز، ( أن ا١ٓمتځمَلء يڃمِت ٖمٸمد4

 وٓ يزال هق اٜمًځمٶمر واٜمڀمځمپمـ اٮمٹمڇمٮمڈم اٮمٻمڇمهر.

 .(0) ( ٬مځمؾ: إن اٮمٌځمڊم ِمرف وصقاٖمف: )ٖم٩م ٬مد ا١متق٨م ٥مٝم اٮمٸمراق(5

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 “اٮمٺمتح” ،(06/413) “اٮمٺمتڇموى ُمپمقع” (،322-316)ص “ّمتٰم اٮمٴمقا٥مؼ” :اڂمٷمر (0)

(03/407). 
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  :َعاْٞ االضتٛا٤ يف ايكسإٓ

 (:34-31)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال ابً القٔه زمحُ اه

٥مٝم( ٮمځمس ٮمف إٓ ٲمٸمٿمك واٚمد. وأٲمڇم ا١ٓمتقاء اٜمٶمٽمؼ ى ٖمڃمداة )ا١ٓمتقاء اٜمٸمدَّ  إن

وٜمڇم ﴿ وٲمٿمف ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: ،٫مٽمف ٥مدة ٲمٸمڇمن ٫مڅمن اٮمٸمرب ٗمٻمقل: ا١متقى ٭مذا. اڂمتڀمك و٭مپمؾ

، وٗمٻمقل: ا١متقى و٭مذا إذا ١مڇمواه، ڂمحق ٬مقِلؿ: [04:]اٮمٻمٴمص﴾ٖمٽمغ أ٢مده وا١متقى

إذا ٬مٴمد إٮمځمف  .ا١متقى إ٨م ٭مذا :واٮمٿمڀمڇمر، وڂمٻمقل ٮمٽمځمؾا١متقى اٜمڇمء واخلٳمٌډم، وا١متقى ا

ڂمحق ا١متقى إ٨م اٮمًٶمح واجلٌؾ، وا١متقى ٥مٝم ٭مذا: أي ارٗمٺمع ٥مٽمځمف  ،ڇم٥مٽمقا وارٗمٺمڇم٥مً 

 هو٥مَل ٥مٽمځمف. وٓ ٗمٸمرُف اٮمٸمرب ٪مَٞم هذا.ا

  :“اليْىٔة”َكَنا َفٕ  قال ابً القٔه زمحُ اه

 ڂَمٴْمـ
ِ
ٌُُف ٲَمَع َٚمْرِف ا١ْٓمتٸِْمََلء ځْم

ڇمنِ ٌص ِٓم اٮمٸُمٽُمقِّ ٖمَِقْوِع ٭ُمؾِّ ٮمِ ***  َٗمْر٭مِ ًَ 

ڈَم ٲَمْع )إ٨َِم( ٫َمڇمٮْمٻَمٴْمُد ٲَمعْ  ٌَځَمڇمنِ ***  ٫َمڅمَِذا َٗمَر٭مَّ  ٲَمٸْمٿمَك اٮمٸُمٽُمقِّ ٮمَِقْوٸِمِف ٖمِ

 ٬َمِد ا١ْمَتَقى ٫َمپُمٻَمځمَّدٌ 
ِ
پَمـڇمء ًَّ  ٖمَِتپَمـڇمِم َصٿمٸَْمتڀَِمڇم ٲَمَع اِْلْٗمٻَمڇمنِ  *** َوإ٨َِم اٮم

ـْ  ـْ َٖمٸْمِدَهڇم ٬مَ  ***  ُهَق ٲُمٶْمٽَمٌؼ  ﴾٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ا١ْمَتَقى﴿ ٮَمټمِ  ْد َٗمؿَّ ٖمڇِمَْٕر٭َمڇمنِ ٲِم

ـْ َذا ٫َمتٽِْمَؽ ٲَمَقاِهڈُم اٮمـپَمٿمَّڇمنِ ***  ٮَمټمِٿمَّپَمـڇم اجلڀَْمپِملُّ َيٻْمُٰمُ ٫َمڀْمپُمفُ   ٥َم

ٌم َواٮمثَّڇمِِّن ***  ٫َمڅمَِذا ا٬ْمَتچَم َواَو اٮمـپَمٸِمځمَّډِم ٭َمڇمَن ٲَمٸْمـ  ـٿمڇَمُه ا١ْمتَِقاه ٲُمٻَمدَّ

ـْ ٪َمْٞمِ َٚمْرٍف ٭َمڇمَن ٲَمٸْمـ  .پَمـڇمَل ٫َمٽَمځْمَس َذا ڂُمٻْمٴَمڇمنِ اٮمټمَ ـٿمڇَمُه ***  ٫َمڅمَِذا َأَٗمك ٲِم
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ـْ ( 62 ٽَمپِمل  َو٥َم ًُّ ـِ احلَټَمِؿ اٮم ٬َمڇمَل:َ ٭َمڇمڂَمڊْم ِٕم َٙمڇمِرَيډٌم َٗمْر٥َمك ٪َمٿمًََم ؓؓ ٲُمٸَمڇمِوَيډَم ٖم

ـْ ٪َمٿمَپِمڀَمڇم،  يڈُم ٬َمْد َذَهڈَم ٖمٳَِمڇمٍة ٲِم ٽَمٸْمڊُم َذاَت َيْقٍم ٫َمڅمَِذا اٮمذِّ اڂمځِمَّډِم، ٫َمڇم٣مَّ ٌََؾ ُأُٚمٍد َواجْلَقَّ ِٕم ٬ِم

ـْ َٖمٿمِل آَدَم آ١َمُػ ٭َمََم َيڃمْ َوَأڂَمڇم  ډًم ٫َمڃَمَٗمځْمڊُم ر١مقل  ١َمٺُمقَن،َرُٙمٌؾ ٲِم ٮَمټِمٿمِّل َصټَمټْمُتڀَمڇم َصټمَّ

، ٬ُمٽْمڊُم: َيڇم َر١ُمقَل اَّلِل، َأ٫َمََل ُأ٥ْمتٻُِمڀَمڇم؟ ٬َمڇمَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َؿ َذٮمَِؽ ٥َمَٝمَّ ا»٫َمٸَمٷمَّ تِِْل ِ َ َْ . شا

ڇم، ٫َمٻَمڇمَل َِلڇَم:  ـَ اهللُ»٫َمڃَمَٗمځْمُتُف ِِبَ . ٬َمڇمَل . ٬َمڇمش؟َأْ 
ِ
ََمء ًَّ ا»ٮَمڊْم: ِٓم اٮم َٕ ـْ َأ . ٬َمڇمٮَمڊْم: َأڂْمڊَم ش؟َم

َا مُ »َر١ُمقُل اَّللِ. ٬َمڇمَل  ا: َؾَِ٘نَّ َٓ َْ
ِمَْةٌ اْظتِ ٽمِؿٌ  شْٗ ًْ  .(0)َأْٛمَرَٙمُف ٲُم

ـْ ( 63 ِلِّ ؓ َأِِّب ١َمٸِمځْمٍد اخلُْدِريِّ  َو٥َم ـِ اٮمٿمٌَّ ا »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، ٥َم َٕ َْٖمُْقِن، َوَأ َْ َأَٓ 

ـْ ِذ اف َّ  َمِء َصَباًحا َوَمَ اءً َأِمُغ َم ِِْْٔل َخَزُ اف َّ
ْٖ ـِ . ٲُمتَّٺَمٌؼ ٥َمٽَمځْمِف (2)شَمِء: َ  ِٓم ِوپْم

 َٚمِدْيڋٍم ٣َمِقْيٍؾ.

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 :إثبات ؾف١ ايعًٛ يسبٓا جٌ ٚعال

َّى  قال شٔذ اإللْسِمو ابً تٔنٔة زمحُ اه  (:1/38)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ٮمِِف إ٨َم آِٛمِرِه َو١ُمٿمَّډُم َر١ُمقٮمِفِ اَّلل  ٭مَِتڇمُب  ا٫َمڀَمذَ  ـْ َأوَّ ِِلڇَم إ٨َم آِٛمِرَهڇم ملسو هيلع هللا ىلص ٲِم ـْ َأوَّ ډُم  ،ٲِم ُ٘مؿَّ ٥َمڇمٲمَّ

ڇم ٤َمڇمِهٌر ِٓم  ڇم ڂَمصٌّ َوإٲِمَّ ډِم: َِمٽُْمقٌء ٖمََِم ُهَق إٲمَّ َحڇمَٖمډِم َواٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم ُ٘مؿَّ ٭َمََلُم ١َمڇمِئِر إَِئپمَّ َأنَّ  ٭َمََلِم اٮمٴمَّ

ٌْحَ  اَّللََّ ُف ٫َمْقَق ١ُم  َوإڂِمَّ
ٍ
ء  َوُهَق ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ َرْ

ٍ
ء ڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم ُهَق اٮمٸَم٦ِمُّ ا٥َْٕمَٝم َوُهَق ٫َمْقَق ٭ُمؾِّ َرْ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ ٲمٸمڇمويډم ٖمـ احلټمؿ اٮمًٽمپمل 537ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (0)

 (.0164(، وٲمًٽمؿ )3344اٮمٌخڇمري )أٛمرٙمف  (2)
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: ٲِمْثُؾ ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم 
ِ
ََمء ًَّ ُف ٫َمْقَق اٮم ڇمٮمُِح ﴿ اٮمٸَمْرِش َوَأڂمَّ ځمِّڈُم َواٮْمٸَمپَمُؾ اٮمٴمَّ إٮَمځْمِف َيٴْمٸَمُد اٮمټَمٽمُِؿ اٮمٶمَّ

َػ ٖمټُِمُؿ ﴿ ﴾َتَق٫مِّځمَؽ َوَرا٫مٸُِمَؽ إَٕمَّ إِّنِّ ٲمُ ﴿ ﴾َيْر٫َمٸُمفُ  ًِ  َأْن َُيْ
ِ
ََمء ًَّ ـْ ِٓم اٮم َأَأٲِمٿمُْتْؿ ٲَم

ًٌڇم﴿ ﴾إَْرَض   َأْن ُيْر١ِمَؾ ٥َمٽَمځْمټُمْؿ َٚمڇمِص
ِ
ََمء ًَّ ـْ ِٓم اٮم  ﴾َٖمْؾ َر٫َمٸَمُف اَّللَُّ إٮَمځْمفِ ﴿ ﴾َأْم َأٲِمٿمُْتْؿ ٲَم

وُح إٮَمځمْفِ ﴿ ُر ا﴿ ﴾َٗمٸْمُرُج اٜمَََلِئټَمډُم َواٮمرُّ  إ٨َم إَْرِض ُ٘مؿَّ َيٸْمُرُج إٮَمځْمفِ ُيَدٖمِّ
ِ
ََمء ًَّ ـَ اٮم  ﴾ٕٲَْمَر ٲِم

ـْ ٫َمْق٬ِمڀِمؿْ ﴿ ُْؿ ٲِم ـُ ٥َمَٝم ﴿ ِٓم ١ِمتَّډِم ٲَمَقاِوعَ  ﴾ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ ﴿ ﴾َُيَڇم٫ُمقَن َرِبَّ ِْمَ اٮمرَّ

ًٚمڇم ٮَمٸَم٦مِّ أَ ﴿ ﴾اٮمٸَمْرِش ا١ْمَتَقى ـِ ِٕم َسْ ٌَڇمَب  ْٖمٽُمغُ َيڇم َهڇمٲَمڇمُن اْٖم ََمَواِت ﴿ ﴾ا١َْٕم ًَّ ٌَڇمَب اٮم َأ١ْم

٤َُمٿمُُّف ٭َمڇمِذًٖمڇم َٕ ـْ َٚمټِمځمٍؿ َِمځِمدٍ ﴿ ﴾٫َمڃَم٣مَّٽمَِع إ٨َم إٮَمِف ٲُمق١َمك َوإِِّنِّ  ـْ َرٖمَِّؽ ﴿ ﴾َٗمٿمِْزيٌؾ ٲِم ٌل ٲِم ٲُمٿمَزَّ

َّٓ ٖمټُِمٽْمٺَمډِم.  ﴾ٖمڇِمحْلَؼِّ  َٓ َيټَمڇمُد َُيْٱَم إ  إ٨َم َأٲْمَثڇمِل َذٮمَِؽ ِِمَّڇم 

َحڇمِح َوا ڇمِديڋِم َوِٓم إََٚم  ډِم ٲِمٸْمَراِج اٮمٴمِّ َّٓ ٖمڇِمٮْمټُمٽْمٺَمډِم ٲِمْثَؾ ٬ِمٴمَّ َٓ َُيْٱَم إ ڇمِن ٲَمڇم  ًَ
حْلِ

١ُمقلِ  ـْ ٥ِمٿمْدِ  ملسو هيلع هللا ىلص اٮمرَّ ِف َوڂُمُزوِل اٜمَََلِئټَمډِم ٲِم َوُصٸُمقِدَهڇم إٮَمځْمِف: َو٬َمْقٮمِِف ِٓم اٜمَََلِئټَمډِم اَّلل  إ٨َم َرٖمِّ

ځمْ  ٌُقَن ٫مځِمټُمْؿ ٖمڇِمٮمٽمَّ ـَ َيَتٸَمڇم٬َم ِذي ڃَمُِلُْؿ َوُهَق َواٮمٿمَّڀَمڇمِر: ٫َمځَمْخرُ  ؾِ اٮمَّ ًْ ِْؿ ٫َمځَم ـَ َٖمڇمُٗمقا ٫مځِمټُمْؿ إ٨َم َرِبِّ ِذي ُج اٮمَّ

ِحځمِح  َأ٥ْمٽَمُؿ ِِبِْؿ. َوِٓم  َمِء » ِٓم َٚمِديڋِم اخلََقاِرِج: اٮمٴمَّ ـْ ِذ اف َّ ا َأِمُغ َم َٕ َْٖمُْقِن َوَأ َْ  َٓ َأ

ِِْْْٖٔل َخَزُ  َمِء َصَباًحا َوَمَ اءً  َ   .شاف َّ

٬ْمځَمډمِ  هُ  َوِٓم َٚمِديڋِم اٮمرُّ ِذي َرَواُه َأُٖمق َداُود َو٪َمْٞمُ َس » اٮمَّ دَّ ََ َْ َمِء  َْا اهللَُّ افَِّذي ِذ اف َّ َرب 

ْر  ٍِ ْؾ َرْ ََتؽ ِذ إَْرِض اْؽ ًَ َمِء اْج َم َرْ َُتؽ ِذ اف َّ ـَ َْرِض  ْٕ َمِء َوا ؽ َأْمُرك ِذ اف َّ ُّ اْش

اَفَْا َحْقَبَْا َوَخَىا َ  َٕ ِّٔبِ  ا َْٕت َرب  افىَّ ـْ َأ اًء ِم ٍَ ـْ َرْ َتِؽ َوِص ًة ِم ِزْل َرْ َ ْٕ اَِؽ َظَذ َغ َأ ٍَ ِص

َْا» ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ٬َمڇمَل َر١ُمقُل  شَ َذا افَقَجعِ  ْؾ: َرب  َُ َٔ ِْ ك َأٌخ َفُف َؾ َُ ْؿ َأْو اْصَت ُُ ك َأَحٌد ِمْْ َُ  إَذا اْصَت

َمءِ   . (0)َوَذ٭َمَرهُ  شاهللَُّ افَِّذي ِذ اف َّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

زيڇمدة ٖمـ ِمپمد، ٥مـ ِمپمد ٖمـ ٭مٸمڈم  ( ٲمـ ٣مريؼ01801(، واٮمٿمًڇمئل )3892أٛمرٙمف أٖمق داود ) (0)

 = ٥مـ أِّب اٮمدرداء. ٌځمد،٥مـ ٫مٵمڇمٮمډم ٖمـ ٥م اٮمٻمر٤مل،
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ْرُش َؾْقَق َذفَِؽ » ْو٥َمڇملِ َو٬َمْقٮُمُف ِٓم َٚمِديڋِم إَ  ًَ ُؿ َما  َوُ قَ  ،َوَاهللَُّ َؾْقَق َظْرِصفِ  ،َواْف َِ ًْ  َ

ْٔفِ  َِ ُتْؿ َظ ْٕ ڇم شَأ ُُهَ  .(0)َرَواُه َأِْمَد َوَأُٖمق َداُود َو٪َمْٞمُ

ِحځمِح ٮمٽِْمَجڇمِرَيډمِ  ـَ اهللَُّ ؟ َؿاَفْت ِذ » :َو٬َمْقٮُمُف ِٓم احلَِديڋِم اٮمٴمَّ َمءِ َأْ  ـْ  اف َّ ا ؟ َؿاَل: َم َٕ َأ

َْٕت َرُشقُل  َٓ اهلل  َؿاَفْت: َأ َْ ِمَْةٌ َؿاَل: َأْظتِ ْٗ َا ُم  .(2)شا َؾَِ٘نَّ

ِحځمِح: َتَب ِذ ـَِتاٍب َمْقُضقٍ  ِظَْْدُه » َو٬َمْقٮُمُف ِٓم احلَِديڋِم اٮمٴمَّ ـَ َؼ  ِْ َؼ اخَل َِ إنَّ اهللََّ دََّا َخ

 ََ ْرِش إنَّ َرْ َتِل َشَب ًَ  .(3)شَؽَوبِل ْت َؾْقَق اف

وِح َو٬َمْقٮمُ  ٌِْض اٮمرُّ َمِء » ُف ِٓم َٚمِديڋِم ٬َم ا إَػ اف َّ ُرَج ِ َ ًْ اَػ َحتَّك َ  ًَ َْ ا اهللَُّ  َٓ  .(4)شافَّتِل ؾِٔ

ٌْدِ  ِلِّ اَّلل  َو٬َمْقُل ٥َم ِذي َأڂْمٳَمَدُه ٮمٽِمٿمٌَّ ـِ َرَواَٚمډَم اٮمَّ ُه ٥َمٽَمځْمِف: ملسو هيلع هللا ىلص ْٖم  َوَأ٬َمرَّ

 ْثَقى اٮمټَمڇم٫مِِريٿمڇَمَٚمؼٌّ * * * َوَأنَّ اٮمٿمَّڇمَر ٲمَ اَّلل  ٢َمڀِمْدت ٖمڃَِمنَّ َو٥ْمدَ 

 ٣َمڇمَف * * * َو٫َمقْ  َوَأنَّ 
ِ
 .(0)َق اٮمٸَمْرِش َربُّ اٮمٸَمڇمٜمَځِمٿمڇَماٮمٸَمْرَش ٫َمْقَق اٜمڇَمء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ي٬مڇمل اٮمٌخڇمروهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ ٲمٿمټمر: ٓم إ١مٿمڇمده ِمپمد ٖمـ زيڇمدة إڂمٴمڇمري، وهق ٲمٿمټمر احلديڋم. ٭مَم  =

 .، و أٖمق ٚمڇمٗمؿلواٮمٿمًڇمئ

، وٓم إ١مٿمڇمده أٖمق ٖمټمر ٖمـ أِّب ٲمريؿ، وهق ؓ (، ٲمـ ٚمديڋم ٫مٵمڇمٮمډم ٖمـ ٥مٌځمد 23957أِمد )أٛمرٙمف و

 ٌڀمپمقن.ٮمف ٥مـ ٫مٵمڇمٮمډم، وهؿ ٲم وٸمځمػ، يرويف ٥مـ أ٢مځمڇمخ

( ٲمـ 093(، واٖمـ ٲمڇمٙمف )3321( واٮم٠مٲمذي )4723(، وأٖمق داود )0771أٛمرٙمف أِمد ) ضًٔػ: (0)

٣مريؼ ١مَمك ٖمـ ٚمرب، ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمٞمة، ٥مـ إٚمٿمػ ٖمـ ٬مځمس، ٥مـ اٮمٸمٌڇمس ٖمـ ٥مٌد اٜمٶمٽمڈم 

 ؓ. 

د وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمٞمة ُمڀمقل. وإٚمٿمػ ٖمـ ٬مځمس ِل يًپمع ٲمـ اٮمٸمٌڇمس ٖمـ ٥مٌ

 .ؓ اٜمٶمٽمڈم 

 .ؓ ( ٥مـ ٲمٸمڇمويډم ٖمـ احلټمؿ اٮمًٽمپمل 537ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (2)

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 2750(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )3094اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (3)

 .ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 4262(، واٖمـ ٲمڇمٙمف )8769أِمد )أٛمرٙمف  (4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وا٬مع ٙمڇمريتف، ٫مٹمڇمرت اٲمرأٗمف، وٓم  ذ٭مر ٥مٿمف أڂمف ؓ  أصؾ ذ٭مر هذه إٖمځمڇمت أن اٖمـ رواٚمډم .فضعي (0) =

ٗمٸمٿمل أڂمف ٓ يٻمرأ –ء، ٫مٻمڇمٮمڊم: ا٬مرأ ٥م٦م ٬مرآڂَمڇم. ٛمذت ٢مٺمرة، ٫مجڇمٚمدهڇم أڂمف ٚمٴمؾ ٲمٿمف رٖمٸمض اٮمٶمرق أِنڇم أ

 .٫مٻمرأ هذه إٖمځمڇمت، ٲمقًُهڇم ِلڇم أڂمف ٬مرأ ٬مرآڂمڇم، ٫مٻمڇمٮمڊم: آٲمٿمڊم ٖمڇمَّلل، و٭مذٖمڊم اٮمٌٰم. أو ڂمحق ذٮمؽ -وهق ٙمٿمڈم

(، 28/002(، وٲمـ ٣مريٻمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر )57) “أٲمڇمٮمځمف”يدي ٓم أٛمرج هذه اٮمٻمٴمډم ِمپمد ٖمـ اٮمٸمٌڇمس اٮمځمز

(، ٥مـ ِمپمد ٖمـ ٚمرب، ٥مـ ِمپمد ٖمـ ٥مٌڇمد، ٥مـ ٥مٌداٮمٸمزيز ٖمـ أٛمل -0/237) “اٮمًٞم”واٮمذهٌل ٓم 

اٜمڇمٙمٳمقن، ٬مڇمل: ٖمٽمٹمٿمڇم أڂمف ٭مڇمڂمڊم ٮمٸمٌداَّلل ٖمـ رواٚمډم...، ٫مذ٭مر اٮمٻمٴمډم. وهذا إ١مٿمڇمد ٲمٸمٵمؾ: ٕن 

 ٥مٌداٮمٸمزيز اٜمڇمٙمٳمقن ٲمـ أٗمٌڇمع اٮمتڇمٖمٸم٧م.

ٌُټمل ٓم 28/004، وٲمـ ٣مريٻمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر )“٫مقائده”وأٛمرٙمڀمڇم أٖمق اٮمٶمڇمهر اٜمخٽمص ٓم  ًُّ (، واٮم

(، ٲمـ ٣مريؼ اٮمزٖمٞم ٖمـ ٖمټمڇمر، ٚمد٘مٿمل ٲمق١مك ٖمـ ٙمٸمٺمر ٖمـ أِّب ٭مثٞم، ٚمد٘مٿمل 0/264) “اٮمٶمٌٻمڇمت”

٥مٌداٮمٸمزيز ٖمـ ٥مٌداَّلل ٖمـ أِّب ١مٽمپمډم اٜمڇمٙمٳمقن، ٥مـ اٮمثٻمډم...، وذ٭مر ڂمحقهڇم. وٲمڇم زاٮمڊم اٮمٻمٴمډم وٸمځمٺمډم، 

 پمع اڂمٻمٶمڇم٥مڀمڇم ٫مځمڀمڇم رٙمؾ ٲمٌڀمؿ.٫م

 “اٜمق١مق٥مډم”( ٭مَم ٓم 572ر٬مؿ ) “اٮمٸمځمڇمل”وٮمٽمٻمٴمډم ٣مريؼ أٛمرى: أٛمرٙمڀمڇم اٖمـ أِّب اٮمدڂمځمڇم ٓم ٭متڇمٖمف 

( ٖمڅم١مٿمڇمد ٚمًـ ٥مـ يزيد ٖمـ ٥مٌداَّلل ٖمـ أ١مڇمٲمډم ٖمـ 28/004(، وٲمـ ٣مريٻمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر )8/028)

ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم، ٫مټمځمػ ٖمروايتف  اِلڇمد...، ٫مذ٭مر اٮمٻمٴمډم. وهذا ٲمٸمٵمؾ: ٫مڅمنَّ اٖمـ اِلڇمد ِل يًپمع ٲمـ أٚمد

 ٬مٌؾ ا١متٳمڀمڇمد ٥مٌداَّلل ٖمـ رواٚمډم؟!!. ملسو هيلع هللا ىلصٮمٻمٴمډم ٚمد٘مڊم ٓم ٥مڀمد اٮمٿمٌل 

( ٲمـ ٣مريؼ اِلځمثؿ ٖمـ ٥مدي...، ٫مذ٭مر اٮمٻمٴمډم. وإ١مٿمڇمده 28/005وِلڇم ٣مريؼ أٛمرى ٥مٿمد اٖمـ ٥مًڇم٭مر )

ٗمڇمٮمػ: ٫مڇمِلځمثؿ ٖمـ ٥مدي ٲمـ أٗمٌڇمع اٮمتڇمٖمٸم٧م، وهق ٲمع ذٮمؽ ٭مذٖمف اٖمـ ٲمٸم٧م، و٬مڇمل أٖمق ٚمڇمٗمؿ: ٲم٠موك 

 (.9/85) “اجلرح واٮمتٸمديؾ”حلديڋم. اڂمٷمر ا

(: ٚمد٘مٿمڇم ١مٸمځمد ٖمـ أِّب ٲمريؿ، أڂمٌڃمڂمڇم َيځمك ٖمـ أيقب، 22-20) “اٮمرد ٥مٝم اجلڀمپمځمډم”وأٛمرٙمڀمڇم اٮمدارٲمل ٓم 

 ٚمد٘مٿمل ٥مَمرة ٖمـ ٪مزيډم، ٥مـ ٬مداٲمډم ٖمـ إٖمراهځمؿ ٖمـ ِمپمد ٖمـ ٚمڇم٣مڈم...، ٫مذ٭مر اٮمٻمٴمډم ٲمر١مٽمډم.

 وٙمڇمءت اٮمٻمٴمډم ٲمـ وٙمف آٛمر ٖمذ٭مر أٖمځمڇمت أٛمرى وهل:

 اوات مـ ظُؾ يرشقل افذي ؾقق اف ّ         ًّدايحي٘ذن اهلل أن ميت بديصٓ

(، وٲمـ ٣مريٻمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر 573) “اٮمٸمځمڇمل”(، واٖمـ أِّب اٮمدڂمځمڇم ٓم 8/519أٛمرٙمڀمڇم اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم )

 (، ٲمـ ٣مريؼ أ١مڇمٲمډم ٖمـ زيد اٮمٽمځمثل، ٥مـ ڂمڇم٫مع، وذ٭مر اٮمٻمٴمډم، وهذا ٲمر١مؾ.28/003)

 ى، وهل:وٙمڇمءت اٮمٻمٴمډم ٲمـ وٙمف آٛمر ٖمذ٭مر أٖمځمڇمت أٛمر

 عييا ٓح منٓقر مـ افٍجر شاضيـّ          فيييييق ـتابيقل اهلل  تِيوؾْٔا رش                              

 عييييال واؿييف مقؿْات أن ما ؿييييب            اييأرإا اَلدى بًد افًّك ؾَِقبْ                              

 = ّواجعيّؼـغ افيإذا اشتثَِت باف            فييييياذ جْبف ظـ ؾراص بٔت جي                              
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ٽْمڊِم اٮمثَّٻَمٺمِ  َو٬َمْقُل  ـِ َأِِّب اٮمٴمَّ ِلِّ  لِّ ُأٲَمځمَّډَم ْٖم ِذي َأڂْمٳَمَد ٮمٽِمٿمٌَّ ـْ ٢ِمٸْمِرِه  ملسو هيلع هللا ىلص اٮمَّ ُه ٲِم ُهَق َو٪َمْٞمُ

ٿمَفُ  ًَ ـَ ٢ِمٸمْ  ،٫َمڇم١ْمَتْح ٌُُف َٚمځْمڋُم ٬َمڇمَل: ،ُرهُ َو٬َمڇمَل: آٲَم  َو٭َمٺَمَر ٬َمٽْم

ك ٭َمًٌِٞما ًَ  َأٲْم
ِ
ََمء ًَّ ٿمڇَم ِٓم اٮم  َُمُِّدوا اَّللََّ ٫َمڀُمَق ٮمٽِْمپَمْجِد َأْهٌؾ * * * َرٖمُّ

يًرا  َهِ
ِ
ََمء ًَّ ى ٫َمْقَق اٮم ٌََؼ اٮمٿمَّڇمَس * * * َو١َمقَّ ِذي ١َم  ا٥َْٕمَٝم اٮمَّ

ِ
 ٖمڇِمٮْمٌٿِمڇَمء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ؓ (، ٥مـ أِّب هريرة 0055) “اٮمٌخڇمري”وهذه إٖمځمڇمت ٘مڇمٖمتډم ٖمدون ذ٭مر اٮمٻمٴمډم ٭مَم ٓم  =

(، ٲمـ ٣مريؼ 28/006(، واٖمـ ٥مًڇم٭مر )0/021واٮمٻمٴمډم ِبذه إٖمځمڇمت أٛمرٙمڀمڇم اٮمدار٬مٶمٿمل )

ډم ٲمق٨م اٖمـ ٥مٌڇمس، ٫مذ٭مر اٮمٻمٴمډم، وهق ٲمع إر١مڇمٮمف ٫مځمف زٲمٸمډم ٖمـ صڇمٮمح، ٥مـ ١مٽمپمډم ٖمـ وهرام، ٥مـ ٥مټمرٲم

 زٲمٸمډم ٖمـ صڇمٮمح وهق وٸمځمػ.

(، ٥مـ ِمپمد ٖمـ ٖمټمڇمر، ٥مـ ٚمٺمص ٖمـ ٥مپمر، ٥مـ 570) “اٮمٸمځمڇمل”وأٛمرٙمڀمڇم اٖمـ أِّب اٮمدڂمځمڇم ٓم 

 إ١مَم٥مځمؾ اٖمـ أِّب ٛمڇمٮمد، ٥مـ اٮمٳمٸمٌل ٲمر١مًَل.

ڂمځمد إٮمځمڀمڇم ٢مديدة أنَّ إٖمځمڇمت اٮمتل ذ٭مرهڇم اٜمڄمٮمػ رِمف اَّلل ٓ ٗمثٌڊم: ٕن ا١ٕمڇم واخلالصة:

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 

رأة اٮمٸمرٖمځمډم ٓ ِتځمز ٖم٧م واٜمر١مٽم٧م أٛمريـ، ٫مڀمذا َيٸمؾ ٓم اٮمٻمٽمڈم ٢مځمًئڇم ٲمـ ٘مٌقِتڇم، ٲمع أڂمف يٌٸمد أن اٜم

 ٖمـ رواٚمډم يٻمرأ ٢مٸمًرا ٲمقًُهڇم أڂمف ٬مرآن. اٮمٳمٸمر، واٮمٻمرآن، ويٌٸمد أيٵًمڇم أن ٥مٌداَّلل

: رويٿمڇمهڇم ٲمـ وٙمقه صحڇمح.اهـ ٪مٞم “ا١ٓمتځمٸمڇمب”وٲمـ هذا اٮمٌحڋم ٗمٸمٽمؿ أن ٬مقل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم ٓم 

 ڇم٣مٌل.صحځمح: وٮمذٮمؽ ٗمٸمٻمٌف اٮمذهٌل ٖمٻمقٮمف: روي ٲمـ وٙمقه ٲمر١مٽمډم. ٘مؿ ذ٭مر ٲمر١مؾ ٬مداٲمډم احل

ى اٮمٻمٴمډم اٜمتٻمدٲمډم ٲمـ اٮمٸمٽمَمء: ٫مڅمِنؿ يٻمقٮمقن: إن ٥مٌداَّلل ٖمـ رواٚمډم  تنبيه: إڂمَم  ؓ ٲمـ ٬مقَّ

ض ٖمڇمٮمٿمٺمل ٗمٸمريٵًمڇم، وِل ُيٟمهڇم أڂمف ١مځمٻمرأ ٬مرآڂًمڇم، وإڂمَم ٣مٽمٌڊم هل ذٮمؽ، ٫مڃموُهڀمڇم ٖمڇمٮمٻمراءة. وٖمڇمَّلل  ٥مرَّ

 اٮمتق٫مځمؼ.

إڂمَم ٙمڇمء ذٮمؽ ٓم ٣مريؼ ، وإ٬مراره ووحټمف، وملسو هيلع هللا ىلصٮمځمس ٓم ُجځمع هذه اٮمٶمرق ذ٭مر اٮمٿمٌل  تنبيه آخر:

 اٜمڇمٙمٳمقن، واٮمٳمٸمٌل، و٥مټمرٲمډم، واِلځمثؿ ٖمـ ٥مدي، دون ٖمٻمځمډم اٮمٶمرق.
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َٙمٸًمڇم ـِ ٗمُ  ٲَمڇم َيٿمڇَمٮُمُف َٖمَٰمُ اٮمٸَمځْمـ َذْ  (0)َرى ُدوڂَمُف اٜمَََلِئُؽ ُصَقًرا* * * ـ

ٿمَِد: َو٬َمْقٮُمفُ  ًْ ِذي ِٓم اٜمُ ـْ َظْبِدِه إَذا َرَؾَع » ِٓم احلَِديڋِم اٮمَّ ِر ٌؿ َ ْ تَْحِٔل ِم ـَ إنَّ اهللََّ َحِٔلٌّ 

ًراَ َدْ ِف إفَ  ٍْ ا ِص ُُهَ  .(2)شِْٔف َأْن َ ُردَّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

واٖمـ ٬مداٲمډم ٓم  ،(48ص) “واٜمٳمٌڀمډم آٛمتَلف ٓم اٮمٽمٺمظ واٮمرد ٥مٝم اجلڀمپمځمډم”اٖمـ ٬متځمٌډم ٓم ذ٭مره  (0)

 .إ١مٿمڇمده ٲمٿمٻمٶمع ٬مڇمل:و(، 85) “اٮمٸمٽمق”ٓم  لواٮمذهٌ، (047ص) “ت صٺمډم اٮمٸمٽمقإ٘مٌڇم”

ـْ ( 039)ص “اٮمًٞمة اٮمٿمٌقيډم”ف اَّلل ٓم ٬مڇمل اٖمـ ٭مثٞم رِم ُف ٭َمڇمَن ُيٿمٳِْمُد ٲِم َْصپَمٸِملِّ َأڂمَّ ْٕ ـِ ا َوُرِوَي ٥َم

 ... ٫مذ٭مره.٢ِمٸْمِر ُأٲَمځمَّډمَ 

(، واٖمـ 3556(، واٮم٠مٲمذي )0488. أٛمرٙمف أٖمقداود )افراجح وؿٍف ظذ شِمن، وادرؾق  ضًٔػ (2)

ٲمـ ٣مريؼ  (، و٪مٞمهؿ ٭مٽمڀمؿ5/438(، وأٛمرٙمف أيٵًمڇم أِمد )0/497(، واحلڇم٭مؿ )3865ٲمڇمٙمف )

 ٥مـ ١مٽمَمن ٖمف. ،٥مـ أِّب ٥مثَمن اٮمٿمڀمديٙمٸمٺمر ٖمـ ٲمځمپمقن إڂمَم٣مل، 

اٜمٸمٝم ٥مٿمد اخلٶمځمڈم  وٙمٸمٺمر ٖمـ ٲمځمپمقن وٸمځمػ. وٗمڇمٖمٸمف ٥مٝم روايتف ٲمر٫مق٥ًمڇم َيځمك ٖمـ ٲمځمپمقن اٮمٸمٶمڇمر أٖمق

 وَيځمك ٖمـ ٲمځمپمقن ٘مٻمډم. (، 0385)واٮمٌٹمقي (، 8/307)

 ، ٥مـ ١مٽمَمن ٲمق٬مق٫ًمڇم:اه ٥مـ أِّب ٥مثَمنوٛمڇمٮمٺمڀمؿ يزيد ٖمـ أِّب صڇمٮمح اٮمدٖمڇمغ، ٫مرو

(، 5/438( و٭مذٮمؽ رواه ٲمق٬مق٫ًمڇم ١مٽمځمَمن اٮمتځمپمل أٛمرٙمف أِمد )514) “اٮمزهد”أٛمرٙمف و٭مځمع ٓم 

و٬مد رواه ٥مـ (، 03/339(، )01/341)(، و٭مذا اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم 050ص) “اٮمزهد”و٭مذٮمؽ ٓم 

ٲمٸمڇمذ و٢مذ ِمپمد ٖمـ اٮمزٖمر٬مڇمن  ١مٽمځمَمن اٮمتځمپمل ٲمق٬مق٫ًمڇم يزيد ٖمـ هڇمرون وَيځمك ٖمـ ١مٸمځمد اٮمٻمٶمڇمن وٲمٸمڇمذ ٖمـ

(، ]ويتٿمٌف 881(، واٖمـ ٚمٌڇمن )٫6031مرواه ٥مـ ١مٽمځمَمن اٮمتځمپمل ٖمڅم١مٿمڇمده ٲمر٫مق٥ًمڇم، أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن )

 [. شحٔل ـر ؿ»٥مٝم أڂمف ٮمځمس ٓم روايډم اٮمتځمپمل 

 “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”ورواه ٲمق٬مق٫ًمڇم أيٵًمڇم ٘مڇمٖمڊم وِمځمد و١مٸمځمد اجلريري. أٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم 

 ،٥مـ أِّب ٥مثَمن اٮمٿمڀمدي ،٥مـ ٘مڇمٖمڊم وِمځمد و١مٸمځمد اجلريري ،٥مـ ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم( ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح 056)

 إن اَّلل ٚمځمل ٭مريؿ... ٫مذ٭مره ٖمٿمحقه.  :٥مـ ١مٽمَمن أڂمف ٬مڇمل: أٙمد ٓم اٮمتقراة

٫مت٧ٌم أن روايډم اٮمق٬مػ أرٙمح، ٫مٻمد اٙمتپمع ٥مٽمځمڀمڇم خًډم ٲمـ اٮمثٻمڇمت، وأٲمڇم روايډم اٮمر٫مع ٫مڀمل ٲمـ 

، وٖمڇمَّلل اٮمتق٫مځمؼ، و٬مد أ٢مڇمر اٮم٠مٲمذي إ٨م اٮمروايډم اٜمق٬مق٫مډم وأٛمرى ٢مڇمذة ٪مٞم ِمٺمق٤مډم ،روايډم وٸمځمػ و٘مٻمډم

 ٥مٻمڈم احلديڋم، و٭مڃمڂمف يرٙمحڀمڇم، واَّلل أ٥مٽمؿ. 

 =وٓم إ١مٿمڇمده أٖمڇمن ٖمـ أِّب (، 09648(، )3251)وٙمڇمء هذا احلديڋم ٥مـ أڂمس ٥مٿمد ٥مٌداٮمرزاق 
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د  َ َدْ فِ » َو٬َمْقٮُمُف ِٓم احلَِديڋِم: ُّ َمءِ  َ  َٓ  ڇملِ إ٨َم َأٲْمثَ  (0)شَ ا َربِّ َ ا َربِّ  :إَػ اف َّ َذٮمَِؽ ِِمَّڇم 

تِل ُٗمقِرُث ٥ِمٽْمًَم  ډِم اٮمَّ ځمَّډِم َواٜمٸَْْمٿمَِقيَّ
ـْ َأْٖمٽَمِغ اٜمَُتَقاٗمَِراِت اٮمٽمَّٺْمٷمِ َّٓ اَّللَُّ ِِمَّڇم ُهَق ٲِم ـْ َُيْٴِمځمِف إ َيٻِمځمٿمڇًم ٲِم

ډِم َأنَّ ا وِريَّ ُ ١ُمقَل َأْٖمٽَمِغ اٮمٸُمٽُمقِم اٮميَّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٮمرَّ ٌَٽمَِّغ ٥َم ـَ أاَّلل  اٜمُ ي تِِف اٜمَْد٥ُمقِّ َأنَّ اَّللََّ  -ٮمٻَمك إ٨َم ُأٲمَّ

ٌَْحڇمڂَمُف ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ   ٭َمََم ٫َمٶَمَر اَّللَُّ ٥َمَٝم َذٮمَِؽ َُجځِمَع إٲَُمِؿ ٥َمِرِِبِْؿ  ،١ُم
ِ
ََمء ًَّ ُف ٫َمْقَق اٮم َوَأڂمَّ

 َّٓ ١ْمََلِم: إ ځمَّډِم َواْْلِ
ـْ َو٥َمَجپِمڀِمْؿ ِٓم اجلڇَمِهٽمِ ـْ ٫مٶِْمَرٗمِِف. ُ٘مؿَّ ٥َم ځَمڇم٣م٧ُِم ٥َم ـْ اْٙمَتڇمٮَمْتُف اٮمٳمَّ  ٲَم

ٌَٽَمَغ ٲمِئ٧َم َأْو ُأٮُمق٫ًمڇم. ـْ ا٬َْٕمَقاِل ٲَمڇم ٮَمْق ُُجَِع ٮَم ٽَمِػ ِٓم َذٮمَِؽ ٲِم ًَّ  اٮم

َٓ ِٓم ١ُمٿمَّډِم َر١ُمقٮمِفِ  ،اَّلل ٮَمځْمَس ِٓم ٭مَِتڇمِب  ُ٘مؿَّ  ډِم  ملسو هيلع هللا ىلص َو ـْ ١َمٽَمِػ إٲُمَّ ـْ َأَٚمٍد ٲِم َٓ ٥َم َٓ  -َو

َحڇمَٖمډمِ ٲمِ  ڇمنِ  ،ـْ اٮمٴمَّ ًَ ـْ اٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم َِلُْؿ ٖمڅِمِْٚم َٓ ٲِم ـَ  ،َو ـَ َأْدَر٭ُمقا َزٲَم ِذي ډِم اٮمَّ ـْ إَِئپمَّ َٓ ٥َم َو

ْٛمتََِلِف  ِٓ  َوا
ِ
َٓ ٤َمڇمِهًرا.  ،َٚمْرٌف َواِٚمٌد ُُيَڇمٮمُِػ َذٮمَِؽ  -إَْهَقاء ڇم َو  َٓ ڂَمٴمًّ

 َوَِلْ َيٻُمْؾ َأَٚمٌد ٲِمٿمڀُْمْؿ ٬َمطُّ إنَّ اَّللََّ ٮَمځمْ 
ِ
ََمء ًَّ ُف ٮَمځْمَس ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ  ،َس ِٓم اٮم َٓ إڂمَّ ُف  ،َو َٓ إڂمَّ َو

ٌَډِم إٮَمځْمِف ١َمَقاءٌ  ،ٖمَِذاٗمِِف ِٓم ٭ُمؾِّ ٲَمټَمڇمنٍ  ًْ َٓ إنَّ َُجځِمَع إٲَْمټمِٿمډَِم ٖمڇِمٮمٿمِّ َٓ َداِٛمَؾ اٮمٸَمڇمَِلِ  ،َو ُف  َٓ إڂمَّ َو

َٓ َٛمڇمِرَٙمفُ  َٓ ٲُمٿمٺَْمٴِمٌؾ  ،َو َٓ ٲُمتَّٴِمٌؾ َو ُف  َٓ إڂمَّ ځمَّډُم إٮَمځمِْف  ،و ًِّ قُز اِْل٢َمڇمَرُة احِل َٓ َْمُ ُف  َٓ إڂمَّ َو

ٌَڊَم ِٓم  ََصڇمٖمِِع َوڂَمْحِقَهڇم: َٖمْؾ ٬َمْد َ٘م ْٕ ِحځمِح ”ٖمڇِم ٌْدِ  “اٮمٴمَّ ـِ ٥َم ـْ َٙمڇمٖمِِر ْٖم ِلَّ  نَّ أَ اَّلل  ٥َم ٜمََّڇم  ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٿمٌَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(، وٓم إ١مٿمڇمده ٖم٩م ٖمـ اٮمقٮمځمد498-0/497وهق ٲم٠موك، وٮمف ٣مريؼ أٛمرى ٥مٿمد احلڇم٭مؿ ) ،٥مځمڇمش =

 . “ٮمًڇمن اٜمځمزان”وٸمځمػ، ٭مڇمن ٬مد ٭مٟم ٫مخرف، و٫مځمف أيٵًمڇم ٥مڇمٲمر ٖمـ يًڇمف ٫مځمف وٸمػ. اڂمٷمر:  وهق

وٓم إ١مٿمڇمده (، 7/2603)واٖمـ ٥مدي (، 0867)٥مٿمد أِّب يٸمٝم  ؓ  وٙمڇمء احلديڋم ٥مـ ٙمڇمٖمر

 ووٸمٺمف آٛمرون.  ٖمـ اٜمٿمټمدر. ٬مڇمل اٮمٿمًڇمئل: ٮمځمس ٖمثٻمډم. و٬مڇمل اٮمدوِّٓب: ٲم٠موك.يق١مػ ٖمـ ِمپمد 

وٓم إ١مٿمڇمده اجلڇمرود ٖمـ يزيد ٭مذٖمف (، 02/423) “اٮمټمٌٞم”رواه اٮمٶمٟماِّن ٓم  :روٙمڇمء ٲمـ ٚمديڋم اٖمـ ٥مپم

ٚمتجڇمج ٲمـ . ٫مڇمحلديڋم ٓ يٴمٽمح ٮمَل“اٜمځمزان”: ٲم٠موك. اڂمٷمر: ٚمڇمٗمؿ، و٬مڇمل اٮمٿمًڇمئل واٮمدار٬مٶمٿمل أٖمق

 .ُجځمع ٣مر٬مف، واَّلل أ٥مٽمؿ

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 0105أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)
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ُه ا ٌََتُف اٮمٸَمٷمِځمپَمډَم َيْقَم ٥َمَر٫َمڇمٍت ِٓم َأ٥ْمٷَمِؿ َُمپَْمٍع َٚمَيَ ١ُمقُل َٛمٶَمڈَم ُٛمٶْم َٙمٸَمَؾ َيٻُمقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٮمرَّ

ٌْت ؟» َِّ َٓ َ ْؾ َب ٌُڀَمڇم إٮَمځْمڀِمؿْ  شَأ  ُ٘مؿَّ َيٿمټُْم
ِ
ََمء ًَّ ٌَٸَمُف إ٨َم اٮم ٫َمُع إْص َوَيٻُمقُل:  ،٫َمځَمٻُمقٮُمقَن: ڂَمٸَمْؿ. ٫َمَٞمْ

ؿَّ ا» ُٓ َِّ ةٍ  ف ْد َؽْرَ َمرَّ َٓ  َوَأٲْمَثڇمُل َذٮمَِؽ ٭َمثَِٞمٌة.. (0)شاْص

ـْ ٭َمڇمَن احلَؼُّ ٲَمڇم َيٻُمقٮُمفُ  ٺَمڇمِت اٮمثَّڇمٖمَِتډِم ِٓم اٮمټمَِتڇمِب  ٫َمٽَمِئ ٌُقَن اٮمٿمَّڇم٫ُمقَن ٮمٽِمٴمِّ
ڇمٮمِ ًَّ  اٮم

ِ
ء َٓ َهڄُم

ـْ اٮمټمِ  ٌَڇمَراِت َوڂَمْحِقَهڇم: ُدوَن ٲَمڇم ُيٺْمڀَمُؿ ٲِم ـْ َهِذِه اٮمٸِم ٿمَّډِم: ٲِم ًُّ ڇم  َتڇمِب َواٮم ڇم َوإٲِمَّ ڇم ڂَمٴمًّ ٿمَّډِم إٲمَّ ًُّ َواٮم

ُْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص َر١ُمقٮمِفِ  ُ٘مؿَّ ٥َمَٝم  ،َٗمٸَمڇم٨َم اَّلل  ٤َمڇمِهًرا ٫َمټَمځْمَػ ََيُقُز ٥َمَٝم  ډِم: َأِنَّ ُ٘مؿَّ ٥َمَٝم َٛمْٞمِ إٲُمَّ

ڇم ٤َمڇمِهٌر ِٓم ِٛمََلِف احلَؼِّ ُ٘مؿَّ احلَؼُّ اٮمَِّذي ََيڈُِم ا٥ْمتٻَِمڇمُدهُ  ڇم ڂَمصٌّ َوإٲِمَّ  َيَتټَمٽمَّپُمقَن َداِئًَم ٖمََِم ُهَق إٲمَّ

ٌُقُٚمقَن ٖمِِف ٬َمطُّ  قَن ٥َمٽَمځْمفِ  ،َٓ َي َٓ َيُدٮمُّ َٓ ٤َمڇمِهرً  ،َو ڇم َو ٌَڇمُط اٮمٺُمْرِس َٓ ڂَمٴمًّ ا: َٚمتَّك ََيِلَء َأڂْم

ومِ  تِل  ،َو٫ُمُروُخ اٮمځَمڀُمقِد َواٮمٿمَّٴَمڇمَرى ،َواٮمرُّ ِحځمَحډَم اٮمَّ ډِم اٮمٸَمٻِمځمَدَة اٮمٴمَّ ٌَځمِّٿمُقَن ٮمَِْلُٲمَّ َواٮْمٺَمََل١ِمٺَمډُم ُي

 ََيڈُِم ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ ٲُمټَمٽمٍَّػ َأْو ٭ُمؾِّ ٫َمڇمِوٍؾ َأْن َيٸْمَتٻِمَدَهڇم.

ـْ ٭َمڇمَن ٲَمڇم َيٻُمقٮُمُف هَ  ٥ْمتٻَِمڇمُد اٮمَقاِٙمڈُم َوُهْؿ ٲَمَع ٮَمِئ ِٓ  اٜمَُتټَمٽمِّپُمقَن اٜمَُتټَمٽمِّٺُمقَن ُهَق ا
ِ
ء َٓ ڄُم

ْؿ ٲَمڇم َدلَّ  ْؿ َوَأْن َيْد٫َمٸُمقا ٖمََِم ا٬ْمَتچَم ٬مِځَمڇمَس ٥ُمٻُمقِِلِ ِد ٥ُمٻُمقِِلِ َذٮمَِؽ ُأِٚمځمٽُمقا ِٓم ٲَمٸْمِر٫َمتِِف ٥َمَٝم ُُمَرَّ

ڇم َأْو ٤َمڇم ٿمَّډُم ڂَمٴمًّ ًُّ َٓ ١ُمٿمَّډٍم: َأْهَدى ٥َمٽَمځْمِف اٮمټمَِتڇمُب َواٮم ِهًرا: ٮَمٻَمْد ٭َمڇمَن َٗمْرُك اٮمٿمَّڇمِس ٖمََِل ٭مَِتڇمٍب َو

ًرا َِمٵًْمڇم ِٓم َأْصِؾ  ٿمَّډِم َْضَ ًُّ َِلُْؿ َوَأڂْمٺَمَع ٥َمَٝم َهَذا اٮمتَّٻْمِديِر: َٖمْؾ ٭َمڇمَن ُوُٙمقُد اٮمټمَِتڇمِب َواٮم

: إڂمَّ 
ِ
ء َٓ . ٫َمڅمِنَّ َٚمٻِمځمٻَمډَم إٲَْمِر ٥َمَٝم ٲَمڇم َيٻُمقٮُمُف َهڄُم ـِ ي ٌُقا ٲَمٸْمِر٫َمډمَ اٮمدِّ َٓ َٗمٶْمٽُم ٌَڇمِد   ټُمْؿ َيڇم ٲَمٸْم٩َمَ اٮمٸِم

َٓ اَّلل  ٿمَّډِم َو ًُّ ـْ اٮم َٓ ٲِم ـْ اٮمټمَِتڇمِب َو َٓ ٲِم ٌَڇمًٗمڇم  ٺَمڇمِت ڂَمٺْمځًمڇم َوإِْ٘م ـْ اٮمٴمِّ ُف ٲِم َتِحٻمُّ ًْ ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ َوٲَمڇم َي

ـْ ُاڂْمٷُمُروا َأڂْمُتْؿ ٫َمََم َوَٙمْدُِتُق
ډِم. َوٮَمټمِ ـْ ٣َمِريِؼ ١َمٽَمِػ إٲُمَّ ٺَمڇمِت ٲِم ـْ اٮمٴمِّ ڇم ٮَمُف ٲِم َتِحٻمًّ ًْ ُه ٲُم

ـْ  -٫َمٴِمٺُمقُه ٖمِِف  ٿمَّډِم َأْو َِلْ َيټُم ًُّ َتِحٻمًّ  -١َمَقاٌء ٭َمڇمَن ٲَمْقُٙمقًدا ِٓم اٮمټمَِتڇمِب َواٮم ًْ  ڇمَوٲَمڇم َِلْ َْمُِدوُه ٲُم

 هٮَمُف ِٓم ٥ُمٻُمقٮمټُِمْؿ ٫َمََل َٗمٴِمٺُمقُه ٖمِِف.ا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .¶ٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل ( ٥مـ ٙمڇم0208أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)
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َّى  ّقال زمحُ اه  (:1/881)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ځمَّډِم  لاٮمٶمٽمپمٿمټم َو٬َمڇمَل 
ډِم اٜمڇَمٮمټِمِ ٌِْد اٮمَٟمِّ واٮمٌڇمٙمل َو٣ْمٌٻِمتڀمَم  -َأَٚمُد َأِئپمَّ ـِ ٥َم ٌَْؾ اْٖم ِٓم  -٬َم

ٿمَّډِم ٥َمَٝم َأنَّ ٲَمٸْمٿمَك :اٮمُقُصقِل إ٨َم ٲَمٸْمِر٫َمډِم إُُصقلِ  ٭مَِتڇمِب  ًُّ ـْ َأْهِؾ اٮم ٽمپُِمقَن ٲِم ًْ  َأُْجََع اٜمُ

ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ ﴿ ـْ اٮمٻُمْرآِن: َأنَّ َذٮمَِؽ ٥ِمٽْمپُمُف َوَأنَّ اَّللََّ ٫َمْقَق  ﴾َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي َوڂَمْحُق َذٮمَِؽ ٲِم

َتٍق ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ٭َمځْمَػ ٢َمڇمَء.  ًْ پَمَقاِت ٖمَِذاٗمِِف ٲُم ًَّ  اٮم

ٿمَّډِم: ِٓم ٬َمْقلِ  ًُّ ـُ ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ا١ْمَتَقى﴿ َٗمٸَمڇم٨َم:اَّلل  َو٬َمڇمَل َأْيٵًمڇم: ٬َمڇمَل َأْهُؾ اٮم ِْمَ  ﴾اٮمرَّ

١ْم  ِٓ ـْ إنَّ ا َٓ ٥َمَٝم اٜمََجڇمِز. اَّلل  تَِقاَء ٲِم  ٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمِف اٜمَِجځمِد ٥َمَٝم احلٻَِمځمٻَمډِم: 

ٌِْد اٮمَٟمِّ ِٓم وَ  ـُ ٥َم ُف ٭مَِتڇمٍب ُصٿمَِّػ ِٓم ٫َمٿمِِّف  - اٮمتَّپْمڀِمځمدِ  ٬َمڇمَل اْٖم ڃمِ َوُهَق َأْذَ ِح اٜمَُق٣مَّ  -َذْ

َتٽمُِػ َأْهُؾ احلَِديڋِم ِٓم ٜمََّڇم َٗمټَمٽمََّؿ ٥َمَٝم َٚمِديڋِم اٮمٿمُُّزوِل ٬َمڇمَل: َهَذا َٚمدِ  َٓ َُيْ يڋٌم َ٘مڇمٖمڊٌِم 

ٌِْع ١َمپَمَقاٍت ٭َمََم ٬َمڇمٮَمڊْم  ـْ ٫َمْقِق ١َم  ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ٲِم
ِ
ََمء ًَّ تِِف. َو٫مځِمِف َدٮمځِمٌؾ ٥َمَٝم َأنَّ اَّللََّ ِٓم اٮم ِصحَّ

ْؿ إڂمَّ  ،اجلَََم٥َمډمُ 
تڀِِمْؿ ٥َمَٝم اٜمٸُْمَتِزٮَمډِم ِٓم ٬َمْقِِلِ ـْ ُٚمجَّ ٲَمټَمڇمٍن: َوٮَمځْمَس ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش.  ِٓم ٭ُمؾِّ  فُ َوُهَق ٲِم

ډِم ٲَمڇم ٬َمڇمٮَمُف: َأْهُؾ احلَؼِّ ٬َمْقُل  ٮمځِمُؾ ٥َمَٝم ِصحَّ ـُ ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ﴿ َٗمٸَمڇم٨َم:اَّلل  ٬َمڇمَل: َواٮمدَّ ِْمَ اٮمرَّ

ڇمٮمُِح َيْر٫َمٸُمفُ ﴿ َو٬َمڇمَل: ﴾ا١ْمَتَقى ځمِّڈُم َواٮْمٸَمپَمُؾ اٮمٴمَّ ُج َٗمٸْمُر ﴿ َو٬َمڇمَل  ﴾إٮَمځْمِف َيٴْمٸَمُد اٮمټَمٽمُِؿ اٮمٶمَّ

وُح إٮَمځْمفِ  ك إِّنِّ ٲُمَتَق٫مِّځمَؽ َوَرا٫مٸُِمَؽ إَٕمَّ ﴿ َو٬َمڇمَل  ﴾اٜمَََلِئټَمډُم َواٮمرُّ ًَ  َوَذ٭َمَر آَيڇمٍت. ﴾َيڇم ٥ِمځم

ـْ ِٚمټَمڇمَيتِِف  َتڇمَج إ٨َم َأ٭ْمَثَر ٲِم ـْ َأْن ََيْ ډِم ٲِم ډِم َواخْلڇَمصَّ إ٨َم َأْن ٬َمڇمَل: َوَهَذا َأ٢ْمڀَمُر ٥ِمٿمَْد اٮمٸَمڇمٲمَّ

ڂَمَُّف اْوٶمَِراٌر َِلْ 
ٽمٌِؿ. ِٕ ًْ َٓ َٛمڇمٮَمٺَمڀُمْؿ ٫مځِمِف ٲُم  ُيق٬ِمٺْمڀُمْؿ ٥َمٽَمځْمِف َأَٚمٌد َو

ـْ َأِِّب َٙمٸْمٺَمٍر اِلپمداِّن َأڂمَُّف َٚمَيَ َُمٽْمَِس ٖمَ  ـُ ٣َمڇمِهٍر ٥َم ُد ْٖم ٸْمِض َوَهَذا ٲِمْثُؾ ٲَمڇم َذ٭َمَر ُِمپَمَّ

َٓ ٥َمْرَش  ـْ  ٫َمٻَمڇمَل: َيڇم ُأ١ْمَتڇمُذ َد٥ْمٿمڇَم .اٜمَُتټَمٽمِّپِم٧َم ٫َمٻَمڇمَل: ٭َمڇمَن اَّللَُّ َو ڂَمڇم ٥َم ـْ ِذ٭ْمِر اٮمٸَمْرِش. َأْٛمِٟمْ ٲِم

تِل ڂَمِجْدَهڇم ِٓم ٬ُمٽُمقٖمٿِمڇَم وَراِت اٮمَّ ُ َّٓ َوَٙمَد ِٓم ٬َمٽْمٌِِف  :َهِذِه اٮميَّ ٲَمڇم ٬َمڇمَل ٥َمڇمِرٌف ٬َمطُّ َيڇم اَّللَُّ إ
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وَرًة َٗمٶْمٽُمڈُم اٮمٸُمٽُمقَّ  َب ٖمِځَمِدِه ٥َمَٝم َرْأ١ِم  .َْضُ ًة. ٫َمَيَ َٓ َيْنَ ِِّن َٓ َٗمٽْمَتٺِمڊُم َيپْمٿمډًَم َو َ  ِف َو٬َمڇمَل: َٚمٞمَّ

ِِّن اِلپمداِّن َ   .اِلپمداِّن، َٚمٞمَّ

وِريٌّ ٥َمٻْم٦ِمٌّ  َهڇم ٫َمْقَق: ُهَق َأٲْمٌر َْضُ ٌُقَدَهڇم َوٲَمْد٥ُمقَّ ځْمُخ َأنَّ إ٬ْمَراَر اٮمٺِمٶَمِر ٖمڃَِمنَّ ٲَمٸْم َأَراَد اٮمٳمَّ

 ِٓ پْمِع ٖمِِخََلِف ا ًَّ ِد اٮم ـْ ُُمَرَّ َتٺِمْدُه ٲِم ًْ ْ َٗم  ٫مٶِْمِريٌّ َِل
ِ
َٖمٸْمَد َٛمٽْمِؼ  - اٮمٸَمْرِش ٥َمَٝم  ١ْمتَِقاء

ڇمٍم  َْرِض ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ ْٕ پَمَقاِت َوا ًَّ پْمِع.ا -اٮم ًَّ ـْ ِٙمڀَمډِم اٮم  ه٫َمڅمِنَّ َهَذا ٥ُمٽمَِؿ ٲِم

َّى  ّقال زمحُ اه  (:-1/341)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ٌَڇمِت  ـْ ُوُٙمقٍه:  (اٮمٸُمٽُمقِّ َّللَِِّ َٗمٸَمڇم٨َم )ُوُٙمقُب إْ٘م ُ ٲِم ٧ٌَمَّ  -َيَت

َتٺِمځمٵَمډَم اٜمَُتَقاٗمَِرَة َو٪َمْٞمَ اٜمَُتَقاٗمَِرِة َو٭َمََلَم  :َهڇمَأَٚمدُ  ًْ ـَ اٜمُ ٿمَ ًُّ َأْن ُيٻَمڇمَل: إنَّ اٮمٻُمْرآَن َواٮم

ٌَڇمُت اٮمٸُمٽُمقِّ َّلِلَِّ َٗمٸَمڇم٨َم ٥َمَٝم  ڇمٖمٻِِم٧َم َواٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم َو١َمڇمِئِر اٮمٻُمُروِن اٮمثَََّلَ٘مډِم: َِمٽُْمقٌء ٖمََِم ٫مځِمِف إْ٘م ًَّ  اٮم

ٌَڇمَراِت: َٗمڇمَرًة ُُيِْٟمُ ٥َمْر٢ِمِف ٖمڃَِمڂمْ  ـْ اٮمٸِم ٺَمڇمِت َوَأْصٿمڇَمٍف ٲِم ـْ اٮمٴمِّ ِت َوُوُٙمقٍه ٲِم َٓ َٓ ـْ اٮمدَّ َقاِع ٲِم

ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش. َْرَض ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ ْٕ پَمَقاِت َوا ًَّ ُف َٛمٽَمَؼ اٮم  َأڂمَّ

ٌْٸَمډِم ٲَمقَ  ١ْمتَِقاَء ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ِٓم ١َم ِٓ  اِوعَ َو٬َمْد َذ٭َمَر ا
ِ
ِٟمُ ٖمٸُِمُروِج ا٢َْٕمځَمڇمء . َوَٗمڇمَرًة ُُيْ

إِّنِّ ٲُمَتَق٫مِّځمَؽ َوَرا٫مٸُِمَؽ ﴿ ﴾َٖمْؾ َر٫َمٸَمُف اَّللَُّ إٮَمځْمفِ ﴿ َوُصٸُمقِدَهڇم َواْرٗمٺَِمڇم٥ِمڀَمڇم إٮَمځْمِف ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:

وُح إٮَمځْمفِ ﴿ ﴾إَٕمَّ  ځمِّڈُم َواٮْمٸَمپَمُؾ اٮمټمَ  ٸَمدُ إٮَمځْمِف َيٴْم ﴿ و٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  ﴾َٗمٸْمُرُج اٜمَََلِئټَمډُم َواٮمرُّ ٽمُِؿ اٮمٶمَّ

ڇمٮمُِح َيْر٫َمٸُمفُ   . ﴾اٮمٴمَّ

ـْ ٥ِمٿمِْدِه ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم: ِٟمُ ٖمٿِمُُزوِِلڇَم ٲِمٿمُْف َأْو ٲِم ـَ آَٗمځْمٿمڇَمُهُؿ اٮمټمَِتڇمَب ﴿ َوَٗمڇمَرًة ُُيْ ِذي َواٮمَّ

ـْ َرٖمَِّؽ ٖمڇِمحْلَؼِّ  ٌل ٲِم ُف ٲُمٿمَزَّ ٮَمُف ُروُح ا﴿ ﴾َيٸْمٽَمپُمقَن َأڂمَّ َؽ ٖمڇِمحْلَؼِّ ٲمِ  ٮمٻُمُدسِ ٬ُمْؾ ڂَمزَّ ٚمؿ. ﴿ ﴾ـْ َرٖمِّ

ِٚمځمؿِ  ـِ اٮمرَّ ِْمَ ـَ اٮمرَّ ـَ  * ٚمؿ﴿ ﴾َٗمٿمِْزيٌؾ ٲِم  . ﴾اٮمٸَمِزيِز احلټَمِځمؿِ اَّلل  َٗمٿمِْزيُؾ اٮمټمَِتڇمِب ٲِم

ُف وَ  ِٟمُ ٖمڃَِمڂمَّ ٌِِّح ا١ْمَؿ َرٖمَِّؽ ا٥َْٕمَٝم ﴿ ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم: (اٮمٸَم٦ِمُّ ا٥َْٕمَٝم )َٗمڇمَرًة ُُيْ  :فِ َو٬َمْقٮمِ  ﴾١َم

 . ﴾٦ِمُّ اٮمٸَمٷمِځمؿُ َوُهَق اٮمٸمَ ﴿
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 ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:
ِ
ََمء ًَّ ُف ِٓم اٮم ِٟمُ ٖمڃَِمڂمَّ َػ ٖمټُِمُؿ ﴿ َوَٗمڇمَرًة ُُيْ ًِ  َأْن َُيْ

ِ
ََمء ًَّ ـْ ِٓم اٮم َأَأٲِمٿمُْتْؿ ٲَم

 َأْن ُيْر١ِمَؾ ٥َمٽَمځْمټُمْؿ َٚم ﴿ ﴾إَْرَض ٫َمڅمَِذا ِهَل َِتُقرُ 
ِ
ََمء ًَّ ـْ ِٓم اٮم ًٌڇمَأْم َأٲِمٿمُْتْؿ ٲَم  . ﴾ڇمِص

َهڇم ٭َمََم َذ٭َمَر ِٓم ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم ٫َمَذ٭َمَر اٮم ْؼ ٖمَِذٮمَِؽ ُأٮُمقِهځمَّډًم َأْو ٪َمْٞمَ ََمَء ُدوَن إَْرِض َوَِلْ ُيٸَمٽمِّ ًَّ 

 إٮَمٌف َوِٓم إَْرِض إٮَمفٌ ﴿
ِ
ََمء ًَّ ِذي ِٓم اٮم ََمَواِت َوِٓم ﴿ َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم  ﴾َوُهَق اٮمَّ ًَّ َوُهَق اَّللَُّ ِٓم اٮم

ِلُّ . َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمڇمَل ا﴾إَْرضِ   ؟» ملسو هيلع هللا ىلص ٮمٿمٌَّ
ِ
ََمء ًَّ ـْ ِٓم اٮم َٓ َٗمڃْمٲَمٿمُقِِّن َوَأڂَمڇم َأٲِم٧ُم ٲَم  .شَأ

. ٬َمڇمَل: 
ِ
ََمء ًَّ ـَ اَّللَُّ ؟ ٬َمڇمٮَمڊْم ِٓم اٮم ِمَْةٌ أَ »َو٬َمڇمَل ٮمٽِْمَجڇمِرَيډِم: َأْي ْٗ َا ُم ا َؾَِ٘نَّ َٓ َْ

 .(0)شْظتِ

ٸَمُؾ َٖمٸْمَض اخلٽَْمِؼ  ََمَواِت ﴿ ڇم٨َم:َٖمٸْمٍض ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸمَ  ُدونَ ( ٥ِمٿمَْدهُ )َوَٗمڇمَرًة ََيْ ًَّ ـْ ِٓم اٮم َوٮَمُف ٲَم

َْرضِ  ْٕ ـْ ٥ِمٿمَْدُه ٖمڇِمٮمٶمَّڇم٥َمډِم ٭َمٻَمْقٮمِِف:﴾َوا وَن ﴿ . َوُُيِْٟمُ ٥َمپمَّ َتټْمِٟمُ ًْ َٓ َي ـَ ٥ِمٿمَْد َرٖمَِّؽ  ِذي إنَّ اٮمَّ

ُجُدونَ  ًْ ٌُِّحقڂَمُف َوٮَمُف َي ًَ ٌَڇمَدٗمِِف َوُي ـْ ٥ِم ډمِ ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن ٲُمقِٙمڈُم  ﴾٥َم ْؿ ٲَمٸْمٿمًك ٥َمڇم اٮمٸِمٿمِْديَّ ڇم ٭َمُدُٛمقِِلِ ٲمًّ

ْـ  ا ٥َم َتټْمِٟمً ًْ ـْ َأَٚمٌد ٲُم ڊَم ٬ُمْدَرٗمِِف َوٲَمٳِمځمَئتِِف َوَأٲْمَثڇمِل َذٮمَِؽ: ٮَمټَمڇمَن ٭ُمؾُّ َّمٽُْمقٍق ٥ِمٿمَْدُه: َوَِلْ َيټُم  ََتْ

ٌَڇمَدٗمِفِ  ًٌِّحڇم ٮَمُف ١َمڇمِٙمًدا ،٥ِم ًَ ًْ ﴿ َو٬َمْد ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: ،َٖمْؾ ٲُم ـَ َي ِذي ونَ إنَّ اٮمَّ ٌَڇمدَ  َتټْمِٟمُ ـْ ٥ِم ِِت ٥َم

ـَ   .﴾١َمځَمْدُٛمٽُمقَن َٙمڀَمٿمََّؿ َداِٛمِري

ٌَڇمَدٗمِِف  ـْ ٥ِم ـَ ٥َم ي َتټْمِٟمِ ًْ ڇمِر اٜمُ ا ٥َمَٝم اٮمټُمٺمَّ ٌَْحڇمڂَمُف َوَصَػ اٜمَََلِئټَمډَم ٖمَِذٮمَِؽ َردًّ َوُهَق ١ُم

ڇم َّٓ ٖمټُِمٽْمٺَمډِم. َوَأٲمَّ َٓ َُيْٱَم إ حَ  َوَأٲْمَثڇمُل َهَذا ِٓم اٮمٻُمْرآِن  ـْ اٮمٴمَّ َ٘مڇمُر ٥َم ْٔ ڇمَٖمډِم إََٚمڇمِديڋُم َوا

َّٓ اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم. ،َواٮمتَّڇمٖمٸِِم٧مَ   ٫َمََل َُيْٴِمځمڀَمڇم إ

ٌَڇمِت ٥ُمٽُمقِّ  ـْ إْ٘م ٭َمڊْم ٫مځِمِف َهِذِه اٮمٿمُّٴُمقُص ٲِم ڇم َأْن َيټُمقَن ٲَمڇم ا٢ْم٠َمَ ِف اَّلل  ٫َمََل َُيْٽُمق إٲمَّ ًِ ڂَمٺْم

ـْ  ُرُج ٥َم َٓ َُيْ ڇم َأْن َيټُمقَن ٥َمَٝم َٛمٽْمٻِمِف ُهَق احلَؼُّ َأْو احلَؼُّ ڂَمٻِمځمٵُمُف: إْذ احلَؼُّ  : َوإٲِمَّ اٮمٿمَّٻِمځمٵَم٧ْمِ

َٓ َيټُمقُن ٫َمْقَق اخلٽَْمِؼ  ُف ٫َمْقَق اخلٽَْمِؼ: َأْو  ًُ  . -٭َمََم َٗمٻُمقُل اجلڀَْمپِمځمَّډم  -ڂَمٺْم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ ٲمٸمڇمويډم ٖمـ احلټمؿ اٮمًٽمپمل 537ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (0)
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َٓ َداِٛمَؾ اٮمٸَمڇمَِلِ  َٓ ٫مځِمڀِمْؿ َو َٓ ٫َمْق٬َمڀُمْؿ َو َٓ َٛمڇمِرَٙمفُ  ،ُ٘مؿَّ َٗمڇمَرًة َيٻُمقٮُمقَن:  ـَ  ،َو ٌَڇمِي َٓ ٲُم  ،َو

َٓ ِمڇميڋم َوِٓم اٜمٻََمڇمٮَمَت٧ْمِ ٭ِمٽْمَتځْمڀِمََم َيْد٫َمٸُمقَن َأْن  ،َوَٗمڇمَرًة َيٻُمقٮُمقَن: ُهَق ٖمَِذاٗمِِف ِٓم ٭ُمؾِّ ٲَمټَمڇمنٍ  ،َو

ٌَڇمَت َذٮمَِؽ: َأْو ڂَمٺْمځَمُف ٫َمڅمِْن ٭َمڇمَن ڂَمٺْمُل  ڇم َأْن َيټُمقَن احلَؼُّ إْ٘م ُف ٫َمْقَق َٛمٽْمٻِمِف. ٫َمڅمٲِمَّ ًُ َيټُمقَن ُهَق ڂَمٺْم

ْ َهَذا ٬َمطُّ َذٮمَِؽ ُهَق احلَؼَّ ٫َمپَمٸمْ  ٧ٌَمِّ َٓ ٤َمڇمِهًرا  -ٽُمقٌم َأنَّ اٮمٻُمْرآَن َِلْ ُي ڇم َو ١ُمقُل  -َٓ ڂَمٴمًّ َٓ اٮمرَّ َو

َٓ ٪َمْٞمِ  ډِم اٜمََذاِهڈِم إَْرَٖمٸَمډِم َو َٓ َأِئپمَّ ٽمپِِم٧َم:  ًْ ډِم اٜمُ َحڇمَٖمډِم َواٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم َوَأِئپمَّ ـْ اٮمٴمَّ َٓ َأَٚمٌد ٲِم ِهْؿ َو

ـُ َأَٚمٌد َأْن َيٿمْ 
َٓ ُيپْمټمِ ُف ڂَمٺَمك َذٮمَِؽ َأْو َأْٛمَٟمَ ٖمِِف.َو  َأڂمَّ

ِ
ء َٓ ـْ َهڄُم ـْ َواِٚمٍد ٲِم  ٻُمَؾ ٥َم

ـْ َأْن َُيْٱَم َأْو َُيَْٰمَ ٫َمڅمِْن ٭َمڇمَن احلَؼُّ  : ٫َمڃَم٭ْمَثُر ٲِم
ِ
ء َٓ ـْ َهڄُم ٌَڇمِت ٥َم ـْ اِْلْ٘م ڇم ٲَمڇم ڂُمٻِمَؾ ٲِم َوَأٲمَّ

ٌَڇمِت  -ُهَق اٮمٿمَّٺْمَل  ٿمَّډُم وَ  -ُدوَن اِْلْ٘م ًُّ ٌَڇمِت َوَِلْ َيْذ٭ُمْر َواٮْمټمَِتڇمُب َواٮم ََم َدلَّ ٥َمَٝم اِْلْ٘م ُْجَڇمُع إڂمَّ اْْلِ

ٌَڇمِب: َٖمْؾ  ْ َيٿمٶْمٻُِمقا ٖمڇِمحْلَؼِّ ِٓم َهَذا اٮم ١ُمقُل َواٜمُْڄْمٲِمٿمُقَن َِل اٮمٿمَّٺْمَل َأْصًَل: ٮَمِزَم َأْن َيټُمقَن اٮمرَّ

ڇم ٤َمڇمِهًرا-ڂَمٶَمٻُمقا ٖمََِم َيُدلُّ  ڇم َوإٲِمَّ ڇم ڂَمٴمًّ ََلِل َوا -إٲمَّ خْلٶََمڃمِ اٜمُٿمڇَم٬ِمِض ٮمٽِْمڀُمَدى ٥َمَٝم اٮمٵمَّ

َقاِب.   َواٮمٴمَّ

ـْ  ١ُمقِل َواٜمُْڄْمٲِمٿم٧ِمَ )ا٥ْمَتٻَمَد َهَذا ِٓم  َوٲَمٸْمٽُمقٌم َأنَّ ٲَم ـْ ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  (اٮمرَّ  ٫َمٽَمُف َأْو٫َمُر َٚمظي ٲِم

َ ٮَمُف اِلَُدى َوَيتٌَِّْع ٪َمْٞمَ ١َمٌځِمؾِ ﴿ ٧ٌَمَّ ـْ َٖمٸْمِد ٲَمڇم َٗم ١ُمقَل ٲِم ـْ ُيٳَمڇم٬ِمِؼ اٮمرَّ ِف ٲَمڇم َٗمَق٨مَّ  َوٲَم اٜمُڄْمٲِمٿم٧َِم ڂُمَقٮمِّ

 . ﴾ٲَمٴِمًٞما َءْت َوڂُمٴْمٽمِِف َٙمڀَمٿمََّؿ َو١َمڇم

٫َمڅمِنَّ اٮمٻَمڇمِئَؾ إَذا ٬َمڇمَل: َهِذِه اٮمٿمُّٴُمقُص ُأِريَد ِِبَڇم ِٛمََلُف ٲَمڇم ُيٺْمڀَمُؿ ٲِمٿمڀَْمڇم َأْو ِٛمََلُف ٲَمڇم 

ْ ُيِرْد إْ٘مٌڇَمُت ٥ُمٽُمقِّ  ُف َِل ڊْم ٥َمٽَمځْمِف َأْو َأڂمَّ ََم ُأِريَد ِِبَڇم ٥ُمٽُمقُّ اٜمټََمڇمڂَمډِم ڂَمٺمْ اَّلل  َدٮمَّ ِف ٥َمَٝم َٛمٽْمٻِمِف: َوإڂِمَّ ًِ

ٶْمٿمڇَم اٮمټَمََلَم ٥َمَٝم َهَذا ِٓم ٪َمْٞمِ َهَذا اٜمَْقِوِع. -َوڂَمْحُق َذٮمَِؽ  ًَ  ٭َمََم ٬َمْد َٖم

َ ٮمٽِمٿمَّڇمِس احلَؼَّ  ٧ٌَمِّ ِذي ََيڈُِم اٮمتَّٴْمِديُؼ  ٫َمځُمٻَمڇمُل ٮَمُف: ٫َمټَمڇمَن ََيڈُِم َأْن ُي ڇم٣مِٿمڇًم َو٤َمڇمِهًرا: ٖمِِف ٖمَ اٮمَّ

ْ ُيَرْد ٖمِِف ٲَمٺْمڀُمقٲُمُف َوٲُمٻْمَتٵَمڇمُه: ٫َمڅمِنَّ ٪َمڇميَ  ُْؿ ٥َمَٝم َأنَّ َهَذا اٮمټَمََلَم َِل ُ َِلُْؿ ٲَمڇم َيُدِلُّ ٧ٌَمِّ ډَم ٲَمڇم َٖمْؾ َوُي

ڇمِهِر.  ـِ اٜمَُخڇمٮمِِػ ٮمٽِمٷمَّ ٌَڇم٣مِ َؿ ٖمڇِمٜمََْجڇمِز اٜمَُخڇمٮمِِػ ٮمٽِْمَحٻِمځمٻَمډِم َواٮْم ُف َٗمټَمٽمَّ ُر َأڂمَّ ٺَمڇمِق ُيٻَمدَّ َوٲَمٸْمٽُمقٌم ٖمڇِمٗمِّ
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: َأنَّ اٜمَُخڇم٣َمڈَم اٜم٧ٌَُِم إَذا َٗمټَمٽمََّؿ ٖمپُِمَجڇمٍز ٫َمََل ُٖمدَّ َأْن َيٻْمِرَن ٖمِِخٶَمڇمٖمِِف ٲَمڇم َيُدلُّ ٥َمَٝم إرَ 
ِ
اَدِة اٮمٸُمٻَمََلء

َ ٮمٽِمٿمَّڇمِس ٲمَ  ِذي َٖم٧مَّ ُ اٮمَّ ٧ٌَمِّ ٌَٽمُِّغ اٜمُ ١ُمقُل اٜمُ : ٫َمڅمَِذا ٭َمڇمَن اٮمرَّ َل إٮَمځْمڀِمْؿ َيٸْمٽَمُؿ َأنَّ اٜمٸَْمٿمَك اٜمََجڇمِزيِّ ڇم ڂُمزِّ

ُف اٮمٻُمٽُمقَب  اٜمَُراَد ٖمڇِمٮْمټَمََلِم ِٛمََلُف ٲَمٺْمڀُمقٲِمِف َوٲُمٻْمَتٵَمڇمُه ٭َمڇمَن ٥َمٽَمځْمِف َأْن َيٻْمِرَن ٖمِِخٶَمڇمٖمِِف ٲَمڇم َيْٰمِ

َٓ ََيُقُز ا٥ْمتٻَِمڇمُدهُ  َٓ ١ِمځمَََّم إَذا ٭َمڇمَن َٖمڇم٣مًَِل  ِذي َِلْ ُيِرْد:  ـْ ٫َمڀْمِؿ اٜمٸَْمٿمَك اٮمَّ ٫َمڅمِنَّ ٥َمٽَمځْمِف َأْن اَّلل  ِٓم  ٥َم

ـْ َأْن َيٸْمَتٻِمُدوا ِٓم  َٓ ََيُقُز ا٥ْمتٻَِمڇمُدُه إَذا ٭َمڇمَن َذٮمَِؽ َّمُق٫ًمڇم ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ: َوٮَمْق َِلْ اَّلل  َيٿمڀَْمڇمُهْؿ ٥َم ٲَمڇم 

ُْؿ ٥َمَٝم  ِذي َيُدِلُّ ٌْڀُمْؿ ٖمََِم َيُدلُّ ٥َمَٝم َذٮمَِؽ ٫َمټَمځْمَػ إَذا ٭َمڇمَن ِٛمٶَمڇمُٖمُف ُهَق اٮمَّ
٥ْمتٻَِمڇمِد ُُيَڇم٣مِ ِٓ  َذٮمَِؽ ا

ِذي َٗمٻُمقُل اٮمٿمُّٺَمڇمِة: ُهَق ا٥ْمتٻَِمڇمٌد َٖمڇم٣مٌِؾ ؟.   اٮمَّ

ډِم ٲَمڇم ُيَقا٫مُِؼ  َِئپمَّ ْٕ ٽَمِػ َوا ًَّ ـْ اٮم َٓ ٭َمََلِم َأَٚمٍد ٲِم ٿمَّډِم َو ًُّ َٓ اٮم ـْ ِٓم اٮمټمَِتڇمِب َو ْ َيټُم ٫َمڅمَِذا َِل

َٓ َيَتټَمٽمَّپمُ  َٓ َيټُمقَن ٬َمْقَل اٮمٿمُّٺَمڇمِة َأْصًَل: َٖمْؾ ُهْؿ َداِئًَم  ٌَڇمِت اٲْمَتٿمََع ِٚمځمٿمَئٍِذ َأْن  ْ٘م َّٓ ٖمڇِمْْلِ قَن إ

ْ َيَتټَمٽمَّپُمقا ٖمِفِ  ِذي َيٸْمَتٻِمُدوڂَمُف َوَيٸْمَتپِمُدوڂَمُف َوُهْؿ َِل ٌَڇمَت َوَأْن َيټُمقَن اٮمٿمَّٺْمُل ُهَق اٮمَّ  ٲُمَراُدُهْؿ اِْلْ٘م

ََم َأ٤ْمڀَمُروا ٲَمڇم ُُيَڇمٮمٺُِمُف َويُ  ْ ُيٷْمڀِمُروُه: َوإڂِمَّ ََٚمِد ٬َمطُّ َوَِل ِٕ َٓ ّمٽمص   : ٌ ٧ٌَمَّ ٿمڇَم٫مځِمِف َوَهَذا ٭َمََلٌم ٲُم

ٺَمډِم ٭َمََلٌم.  ًِ پَمډِم ُهٿمڇَم ٭َمََلٌم وٮمٽمجڀمپمځمډم اٜمَُتٺَمٽْم ـْ ٮمٽمجڀمپمځمډم اٜمَُتټَمٽمِّ
 ٥َمٿمُْف: ٮَمټمِ

ڇم  ٺَمډُم َواٮْمٻَمَراٲِمٶَمډمُ )َأٲمَّ ًِ ١ُمَؾ ٭َمٽمَّپُمقا اخلٽَْمَؼ ٖمِِخََلِف ٲَمڇم ُهَق احلَ  (اٜمَُتٺَمٽْم ؼُّ ٫َمځمٻَُمقٮُمقَن: إنَّ اٮمرُّ

ډِم ٫َمڅمِنَّ  َْٙمِؾ ٲَمٴْمٽَمَحډِم اٮمٸَمڇمٲمَّ ِٕ ُْؿ ٭َمَذُٖمقا  ََم َيٻُمقٮُمقَن إِنَّ ٌْٶمٿِمُقَن َوُرٖمَّ َوَأ٤ْمڀَمُروا َِلُْؿ ِٛمََلَف ٲَمڇم ُي

ٌَڇمِت َوإِْن ٭َمڇمَن ِٓم ڂَمٺْمِس إٲَْمِر َٖمڇم٣مًَِل. َوَهَذا ٲَمَع  َّٓ ٖمڅِم٤ِْمڀَمڇمِر اِْلْ٘م َٓ َٗمٻُمقُم إ ډِم  ٲَمٴْمٽَمَحډَم اٮمٸَمڇمٲمَّ

ُف ُيٻَمڇمُل: ٮَمْق ٭َمڇمَن ٲَمڇم ٫مځِم ِف ٫َمڅمڂِمَّ ًِ ڂْمَد٬َمډِم اٮمٌَځمِّٿمډَِم َواٮْمټُمٺْمِر اٮمَقاِوِح: ٬َمْقٌل ٲُمَتٿمڇَم٬ِمٌض ِٓم ڂَمٺْم ـْ اٮمزَّ ِف ٲِم

١ُمِؾ َيٶمَّٽمٸُِمقَن ٥َمَٝم  ـْ ِٙمٿمِْس ُرَؤ١َمڇمِئټُمْؿ: ٮَمټَمڇمَن َٛمَقاصُّ اٮمرُّ ١ُمُؾ ٲِم إٲَْمُر ٭َمََم َٗمٻُمقٮُمقَن َواٮمرُّ

ډِم َذٮمَِؽ: َوٮَمټَمڇمڂُمقا ُيٶْمٽمِ  ڀُمْؿ ٥َمَٝم َهَذا إٲَْمِر: ٫َمټَمڃَمْن َيټُمقَن اٮمٿمَّٺْمُل ٲَمْذَهڈَم َٛمڇمصَّ ٸُمقَن َٛمَقاصَّ

ډِم َوَأ٭ْمپَمٽمڀَِمڇم ٥َمٻْمًَل َو٥ِمٽْمًَم َوٲَمٸمْ  ٲَْمُر ٖمڇِمٮْمٸَمټْمسِ إٲُمَّ ْٕ  .ِر٫َمډًم َوا
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َؾ ٭مَ  ـْ َٗمڃَمٲمَّ ډمِ ٫َمڅمِنَّ ٲَم َِئپمَّ ْٕ ٽَمِػ َوا ًَّ ډِم  ،ََلَم اٮم ډِم  ٥ِمٿمْدَ  -َوَٙمَد َأ٥ْمٽَمَؿ إٲُمَّ ٭َمڃَمِِّب َٖمټْمٍر  -إٲُمَّ

ٌْدِ  ٌٍَؾ َو٥َم ـِ َٙم ٸُمقٍد َوٲُمٸَمڇمِذ ْٖم ًْ ـِ ٲَم ـِ ١َمََلٍم َو١َمٽْمََمَن اٮمٺَمڇمِرِدِّ اَّلل  َو٥ُمپَمَر َو٥ُمْثََمَن َو٥َم٦ِمي َواْٖم ْٖم

ٌْدِ   َو٥َم
ِ
ْرَداء ـِ ٭َمٸْمڈٍم َوَأِِّب اٮمدَّ ٌْدِ اَّلل  وأِّب ْٖم ٌَّڇمٍس َو٥َم ـِ ٥َم ٌْدِ اَّلل  ْٖم ـِ ٥ُمپَمَر َو٥َم ـِ ٥َمپْمٍرو  اَّلل ْٖم ْٖم

ځمَّڈِم  ًَ ـِ اٜمُ ٌَڇمًٗمڇم. َو٭َمَذٮمَِؽ َأ٫ْمٵَمُؾ اٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم: ٲِمْثُؾ ١َمٸِمځمِد ْٖم ْؿ: ُهْؿ َأ٥ْمٷَمُؿ اخلٽَْمِؼ إْ٘م َوَأٲْمَثڇمِِلِ

ٸُمقٍد  ًْ ـِ ٲَم ٧ْمِ َوَأٲْمثڇَمٮمِِف َوَأْصَحڇمِب اْٖم ًَ ـِ احلُ يِّ َوَأٲْمَثڇمٮمِِف َو٥َم٦ِمِّ ْٖم ٌَْٰمِ ـِ اٮم ًَ َوَأٲْمَثڇمٮمِِف َواحْلَ

ـْ َأَٙم َوأَ  ٌَّڇمٍس َوُهْؿ ٲِم ـِ ٥َم  هاٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم.ا ؾِّ ْصَحڇمِب اْٖم

 َع اجلٛاب عٓٗا. يف ْفِٝٗ يعًٛ اهلل غب١ٗ يًُبتدع١

يٻمقل اٜمٌتد٥مډم: إذا ٬مٽمتؿ: إن اَّلل ٓم اٮمًَمء: ٫مپمٸمٿمك ذٮمؽ: أڂمټمؿ ٙمٸمٽمتؿ اٮمًَمء ٤مر٫ًمڇم 

 َّلل، وأن اٮمًَمء َتځمط ٖمف.

 ّاجلْا  عً ذلم:

 ًٓ ٮمذي ذ٭مر ذٮمؽ ٥مـ ڂمٺمًف ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م: ٫مٻمڇمل ٥مز إن اَّلل ٥مز وٙمؾ هق ا :أو

 أيت٧م.﴾أأٲمٿمتؿ ٲمـ ٓم اٮمًَمء أن ُيًػ ٖمټمؿ إرض ٫مڅمذا هل ِتقر...﴿وٙمؾ: 

 ٚمديثل اٮمٌڇمب، و٪مٞمهڇم ٲمـ إٚمڇمديڋم.٭مَم ٓم  ملسو هيلع هللا ىلص ذٮمؽ أيٵًمڇم اٮمٿمٌل وذ٭مر

ًٔا: أن ذٮمؽ ٓ يٻمتيض اٮمٷمر٫مځمډم: ٖمؾ ذ٭مر اٮمٸمٽمَمء أن )ٓم( ٖمپمٸمٿمك )٥مٝم(، وٮمذٮمؽ  ثإ

 ٓم اٮمٻمرآن يڃمِت ذ٭مرهڇم.ڂمٷمڇمئر 

وأٙمڇمب آٛمرون: ٖمڃمن اٮمًَمء ٖمپمٸمٿمك اٮمٸمٽمق ٓم اٮمٽمٹمډم، و٭مؾ ٲمڇم ٥مَلك ٫مٻمد ١مَمك، 

 واٮمًپمق ٖمپمٸمٿمك: اٮمٸمٽمق واٮمٷمڀمقر.

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:6/873)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ََمَء ََتُْٰمُ اٮمرَّ  َوٮَمځْمَس  ًَّ پْمَس َواٮْمٻَمپَمَر اٜمَُراُد ٖمَِذٮمَِؽ َأنَّ اٮم ِقي اٮمٳمَّ ِقيِف ٭َمََم ََتْ بَّ َوََتْ

ڇم ُُهَ َٓ َيٸْمَتٻِمُدُه ٥َمڇم٬ِمٌؾ  :َو٪َمْٞمَ ٽمٌِؿ َو ًْ َٓ َيٻُمقٮُمُف ٲُم ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم: :٫َمڅمِنَّ َهَذا  َو١ِمَع ﴿ ٫َمٻَمْد ٬َمڇمَل ١ُم



 

 شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار 

 

99 

 

ََموَ  ًَّ َْرَض  اِت ٭ُمْر١ِمځمُُّف اٮم ْٕ پَمَقاُت ِٓم اٮمټُمْرِدِّ ٭َمَحٽْمٻمَ  ﴾َوا ًَّ  ،ډِم ٲُمٽْمٻَمڇمٍة ِٓم َأْرِض ٫َمََلةٍ َواٮم

ٌَْحڇمڂَمُف ٫َمْقَق ١َمپَمَقاٗمِِف ٥َمَٝم  ،َواٮْمټُمْرِدُّ ِٓم اٮمٸَمْرِش ٭َمَحٽْمٻَمډِم ٲُمٽْمٻَمڇمٍة ِٓم َأْرِض ٫َمََلةٍ  بُّ ١ُم َواٮمرَّ

ـْ َٛمٽْمٻِمِف: ٮَمځْمَس ِٓم َّمٽُْمق٬مَ  ـٌ ٲِم ـْ َذاٗمِفِ  ڇمٗمِفِ ٥َمْر٢ِمِف َٖمڇمِئ ٌء ٲِم َٓ ِٓم َذاٗمِ  ،َرْ ٌء ٲمِ َو  ـْ َّمٽُْمق٬َمڇمٗمِِف.ِف َرْ

ٌَٿمَّټُمؿ ِٓم ُٙمُذوِع اٮمٿمَّْخؾِ ﴿ َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: َُصٽمِّ َٕ ځمُحقا ِٓم إَْرضِ ﴿ َو٬َمڇمَل: ﴾َو ًِ  ﴾٫َم

ُْؿ ِٓم َٙمْقِف اٮمٿمَّْخِؾ َوَٙمْقِف إَْرِض: َٖمْؾ  ﴾َيتځِمڀُمقَن ِٓم إَْرضِ ﴿ َو٬َمڇمَل: َوٮَمځْمَس اٜمَُراُد َأِنَّ

ُف ٫َمْقَق اٮم ـْ ٲَمٸْمٿمَك َذٮمَِؽ َأڂمَّ ـْ اٜمَْخٽُمق٬َمڇمِت ٭َمََم َأْٛمَٟمَ ِٓم ٭مَِتڇمٖمِِف ٥َم ـٌ ٲِم پَمَقاِت، َو٥َمٽَمځْمڀَمڇم َٖمڇمِئ ًَّ

ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش. َو٬َمڇمَل: َْرَض ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ ْٕ پَمَقاِت َوا ًَّ ُف َٛمٽَمَؼ اٮم ِف َأڂمَّ
ًِ  ڇميَ ﴿ ڂَمٺْم

ك إِّنِّ ٲُمَتَق٫مِّځمَؽ َوَرا٫مٸُِمَؽ إَٕمَّ  ًَ وُح إٮَمځْمفِ ﴿ ٸَمڇم٨َم:َو٬َمڇمَل ٗمَ  ﴾٥ِمځم  َو٬َمڇمَل: ﴾َٗمٸْمُرُج اٜمَََلِئټَمډُم َواٮمرُّ

 ه.ا﴾َٖمْؾ َر٫َمٸَمُف اَّللَُّ إٮَمځْمفِ ﴿

ُُ اُهّ ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:34/313)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ـْ ٬َمْقٮمِفِ  َوٲَمڇم ٿمَّډِم ٲِم ًُّ ََم ﴿ ِٓم اٮمټمَِتڇمِب َواٮم ًَّ ـْ ِٓم اٮم  َأَأٲِمٿمُْتْؿ ٲَم
ِ
َوڂَمْحِق َذٮمَِؽ ٬َمْد َيٺْمڀَمُؿ ٲِمٿمُْف  ﴾ء

ًَّ )َٖمٸْمٵُمڀُمْؿ َأنَّ   اٮم
ِ
 ِهَل ڂَمٺْمُس اٜمَْخٽُمقِق اٮمٸَمڇمِٕم اٮمٸَمْرُش ٫َمََم ُدوڂَمُف. (ََمء

 ﴿ ٫َمځَمٻُمقٮُمقَن: ٬َمْقٮُمفُ 
ِ
ََمء ًَّ   ٿمَكٖمپَِمٸمْ  ﴾ِٓم اٮم

ِ
ََمء ًَّ ٌَٿمَّټمُ ﴿ ٭َمََم ٬َمڇمَل: ،٥َمَٝم اٮم َُصٽمِّ َٕ ؿ ِٓم َو

ُٞموا ﴿ َو٭َمََم ٬َمڇمَل: .٥َمَٝم ُٙمُذوِع اٮمٿمَّْخؾِ : َأْي  ﴾ُٙمُذوِع اٮمٿمَّْخؾِ  ًِ ٥َمَٝم  :َأْي  ﴾ِٓم إَْرضِ ٫َم

َٓ َٚمڇمَٙمډَم إ٨َم َهَذا َٖمْؾ . إَْرضِ   )َو
ِ
ََمء ًَّ َٓ َُيُ  (اٮم  ٢َمځمًْئڇم. صُّ ا١ْمُؿ ِٙمٿمٍْس ٮمٽِْمٸَمڇمِٕم 

 ﴿ ْقٮُمفُ ٫َمٻمَ 
ِ
ََمء ًَّ ٺْمؾِ : َأْي  ﴾ِٓم اٮم ًُّ  ا٥َْٕمَٝم ٫َمٽَمُف َأ٥ْمَٝم اٮمٸُمٽُمقِّ . َوُهَق اٮمٸَم٦ِمُّ ِٓم اٮمٸُمٽُمقِّ ُدوَن اٮم

ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم. ُه اٮمٸَم٦ِمُّ ا٥َْٕمَٝم ١ُم  َوُهَق ٲَمڇم ٫َمْقَق اٮمٸَمْرِش َوٮَمځْمَس ُهٿمڇَمَك ٪َمْٞمُ

ځمَّډِم اٮمٻَمِذَرِة اخلٌَځِمَثډِم ٭مَ  فُ َواٮْمٻَمڇمِئٽُمقَن ٖمڃَِمڂمَّ  
ٺْمٽمِ ًُّ ََم ِٓم ٭ُمؾِّ ٲَمټَمڇمٍن ُهَق ٥ِمٿمَْدُهْؿ ِٓم اٜمَْخٽُمق٬َمڇمِت اٮم

 هُهَق ِٓم اٜمَْخٽُمق٬َمڇمِت اٮمٸَمڇمٮمځَِمډِم.ا
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 ٚجٛابٗا. يف ْفٞ ؾف١ ايعًٛ هلل عص ٚجٌ، غب١ٗ أخس٣ يًُبتدع١

 إٮَمٌف َوِٓم إَْرِض إٮَمفٌ ﴿ اٜمٌتد٥مډم ٖمٻمقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم: ا١متدل
ِ
ََمء ًَّ ِذي ِٓم اٮم وٖمٻمقٮمف  ﴾َوُهَق اٮمَّ

ََمَواِت َوِٓم إَْرضِ ﴿ َٗمٸَمڇم٨َم  ًَّ ٲمڇم يټمقن ٲمـ ڂمجقى ﴿ٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م: وٖم ﴾َوُهَق اَّللُ ِٓم اٮم

هق  ٓ٘مَل٘مډم إٓ هق راٖمٸمڀمؿ وٓ خًډم إٓ هق ١مڇمد١مڀمؿ وٓ أدڂمك ٲمـ ذٮمؽ وٓ أ٭مثر إ

 ٥مٝم أن اَّلل ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمن. ﴾وهق ٲمٸمټمؿ أيٿمَم ٭مٿمتؿ﴿و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ﴾ٲمٸمڀمؿ أيٿمَم ٭مڇمڂمقا

 ّاجلْا  عً ذلم:

 (، ما ىصُُّ:1/317) جامع املسائل يف

اٮمٸمڇمِل اٮمٸمڇمٲمؾ اٮمزاهد اٮمقرع أوٚمُد أهِؾ زٲمڇمڂمِف ٢مځمُخ ١ُمِئؾ ٥مٿمڀمڇم اٮمٳمځمخ اْلٲمڇمم 

اِّن ااْل١مَلم ٗمٻمل اٮمديـ أٖمق اٮمٸمٌڇمس أِمد ٖمـ ٥مٌد احلٽمځمؿ ٖمـ ٥مٌد اٮمًَلم  ٖمـ ٗمځمپمځمډم احلرَّ

َّٓ ُهَق ﴿ :ٖمڇمٮمديڇمر اٜمٰميډم، ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨موهق  -وأروڇمه - ـْ ڂَمْجَقى َ٘مَلَ٘مډٍم إِ ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم

ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ َق ٲمَ َوهُ ﴿أيډم، و٬مقٮمف  ﴾ٖمٸُِمڀُمؿْ َرا ؾَّ  ْزل ربْا ـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ل، و٬مقل اٮمٿمٌ﴾ٸَمټُمْؿ َأْي

 .احلديڋم شفٍِٔة إػ شمء افدٕٔا

ل ٣مڇمئٺمډٌم هذه أيڇمت وأٲمثڇمَِلڇم ٲمـ آيڇمِت اٮمٴمٺمڇمِت اٮمتل أڂمزَِلڇم اَّلل ٗمٸمڇم٨م، وِل  و٬مد ٗمڃموَّ

ٮمقا هذا احلديڋَم   وٓ أٲمثڇمٮمف ٲمـ أٚمڇمديڋِم اٮمٴمٺمڇمت. ،يتڃموَّ

ٿمڇم هذه أيڇمت اٚمتپمٽَمڊْم هذه إٚمڇمديڋُم أيٵًمڇم اٮمتڃمويَؾ. و٬مد ٬مڇمل ٣مڇمئٺمډم: إذا ٗمڃموٮم

 ٫مَم احلجډم ٓم ٗمڃمويؾ أيڇمت وإٲمراِر إٚمڇمديڋم ٭مَم ٙمڇمءت؟ َٖمځمِّٿمقا ٮمٿمڇم اٮمٴمقاب ٓم ذٮمؽ.

 أجا ف

 احلپمد َّلل. اجلقاب ٥مـ هذا ٲمـ وٙمقه:
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أن يٻمڇمل: َيڈم اٗمٌڇمُع ٣مريٻمډِم اٮمًٽمػ ٲمـ اٮمًڇمٖمٻم٧م إوٮم٧م ٲمـ اٜمڀمڇمٙمريـ  :أحد ا

واٮمذيـ اٗمٌٸمقهؿ ٖمڅمٚمًڇمٍن، ٫مڅمّن إُجڇم٥َمڀمؿ ٚمجډًم ٬مڇم٣مٸمډم، وٮمځمس ٕٚمد أن وإڂمٴمڇمر 

 ُيڇمٮمٺَمڀمؿ ٫مځمَم أُجٸمقا ٥مٽمځمف، ٓ ٓم إصقل وٓ ٓم اٮمٺمروع.

ـْ ﴿وٚمټمك ٪مُٞم واٚمٍد ٲمـ أهؾ اٮمٸمٽمؿ ٖمآ٘مڇمرهؿ وأ٬مقاِِلؿ ٬مڇمٮمقا ٓم ٬مقٮمف  ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم

َّٓ ُهَق َراٖمٸُِمڀُمؿْ ڂَمْجَقى َ٘مَل٘مَ   آيڇمتوَٚمټَمقا إُجڇم٥َمڀمؿ ٥مٝم إٲمراِر  .فوڂمحقه: إڂمف ٖمٸِمٽمپمِ  ﴾ډٍم إِ

٫م٧م ِلڇم. ،اٮمٴمٺمڇمت وأٚمڇمديثڀمڇم  وإڂمټمڇمَرهؿ ٥مٝم اٜمحرِّ

و٪مٞمهؿ ٲمـ  ،وِلذا ٓ َيٻمِدر أٚمد أن ََيټمَِل ٥مـ أٚمٍد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م

 
ِ
َل ا١ٓمتقاَء ٖمڇم١ٓمتځمَلء ډم ٖمٿمٻمٍؾ صحځمح أڂمف ٗمڃموَّ أو ڂمحِقه ٲمـ ٲمٸمڇمِّن أهؾ  ،١مٽمػ إٲمَّ

أِنؿ ٫منوا أيډم ٖمَم َيٻمتيض أڂمف ١مٌحڇمڂَمف ٫مقَق ٥مر٢ِمف،  اٮمتحريػ، ٖمؾ يٿمٻمؾ ٥مٿمڀمؿ

ـْ ڂَمْجَقى ٘مَ ﴿ :وُيپمټمِٿمُف أن يٿمٻمِؾ ٖمڇمْل١مٿمڇمد اٮمٴمحځمح أِنؿ ٬مڇمٮمقا ٓم ٬مقٮمف َلَ٘مډٍم ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم

َّٓ ُهَق َراٖمٸُِمڀُمؿْ   أِنؿ ٬مڇمٮمقا: ٖمٸمٽمپمف. ﴾إِ

ڋم ٜمَّڇم َذَح ٚمدي اٮمتپمڀمځمد ٓم ذح اٜمق٣مڃم ڇمل أٖمق ٥مپمر ٖمـ ٥مٌد اٮمٟم ٓم ٭متڇمب٬م

أن اَّلل ٓم  ٥مٝم أهُؾ اٮمٸمٽمؿ ٓم صحتِف، و٫مځمف دٮمځمؾ اٮمٿمزول، ٬مڇمل: هذا ٚمديڋم ِل ُيتٽمْػ 

 اٮمًَمء ٥مٝم اٮمٸمرش ٭مَم ٬مڇمٮمڊم اجلَم٥مډم، وهق ٲمـ ٚمجتڀمؿ ٥مٝم اٜمٸمتزٮمډم. 

وهذا أ٢مڀمُر ٥مٿمد اٮمٸمڇمٲمډم واخلڇمصډم، وَأ٥مَرُف ٲمـ أن َيتڇمَج إ٨م أ٭مثر ٲمـ ٚمټمڇميتِف، 

ٌْڀمؿ ٥مٽمځمف أٚمدٌ   وٓ أڂمټمَره ٥مٽمځمڀمؿ ٲمًٽمٌؿ. ،ٕڂمف اوٶمراٌر، ِل ُيڄَمڂمِّ

و٬مڇمل أٖمق ٥مپمر أيٵًمڇم: أُجَع ٥مٽمَمُء اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م اٮمذيـ ُِمَِؾ ٥مٿمڀمؿ اٮمتڃمويُؾ 

َّٓ ُهَق َراٖمٸُِمڀُمْؿ َوٓ َخْ ﴿٬مڇمٮمقا ٓم ٗمڃمويؾ ٬مقٮمف  ـْ ڂَمْجَقى َ٘مَلَ٘مډٍم إِ َّٓ ُهَق ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم ډٍم إِ ًَ
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وٲمڇم ٛمڇمٮمٺمڀمؿ ٓم ذٮمؽ أٚمٌد َُيَتڌمُّ : هق ٥مٝم اٮمٸمرش، و٥ِمٽمپُمف ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمن. ﴾١َمڇمِد١ُمڀُمؿْ 

 ٖمٻمقٮمف.

و٬مڇمل أيٵًمڇم: أهؾ اٮمًٿمډم ُُمپِمٸمقن ٥مٝم اْل٬مراِر ٖمڇمٮمٴمٺمڇمِت اٮمقاردة ٓم اٮمټمتڇمب 

 واٮمًٿمډم، وَِمْٽمِڀمڇم ٥مٝم احلٻمځمٻمډِم ٓ ٥مٝم اٜمجڇمز، إٓ أِنؿ ٓ ُيټَمځمِّٺمقن ٢مځمًئڇم ٲمـ ذٮمؽ. 

٢مځمًئڇم ٲمٿمڀمڇم ٥مٝم وأٲمڇم اجلڀمپمځمډم واٜمٸمتزٮمډم واخلقارج ٫مټمٽمُّڀمؿ ُيٿمټمِرهڇم، وٓ ََيپِمُؾ 

ٌِّف، وهؿ ٥مٿمد ٲَمـ أ٬مرَّ ِبڇم ڂَمڇم٫ُمقَن ٮمٽمپمٸمٌقد.  احلٻمځمٻمډم، ويز٥مؿ أّن ٲمـ أ٬مرَّ ِبڇم ٲُمٳم

ي ٓم ٭متڇمب ٓم ٖمڇمب اٮمتحذير ٲمـ ٲمذهڈم  اٮم٩ميٸمډم و٬مڇمل اٮمٳمځمخ أٖمق ٖمټمر أُٙمرِّ

احلٽمقٮمځمډم: اٮمذي يذهڈم إٮمځمف أهُؾ اٮمٸمٽمؿ أن اَّلل ٥مٝم ٥مر٢ِمف ٫مقَق ١مَمواٗمِف، و٥ِمٽمپُمف ِمځمط 

د أٚمڇمَط ٖمجپمځمع ٲمڇم ٛمٽمَؼ ٓم اٮمًپمقات اٮمٸم٦م، وٖمجپمځمع ٲمڇم ٓم ١مٌع أرو٧م، ٖمټمؾ رء، ٬م

 ُير٫َمع إٮمځمف أ٥مَمُل اٮمٸمٌڇمد.

ـْ ڂَمْجَقى ٘مَ ﴿٫مڅمن ٬مڇمل ٬مڇمئؾ: ٫مَم ٲمٸمٿمك  َّٓ ُهَق َراٖمٸُِمڀُمؿْ ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم أيډم اٮمتل  ﴾َلَ٘مډٍم إِ

ه أهُؾ ا ٫منَّ َيتجقن ِبڇم؟ ٬مځمؾ ٮمف: ٥مٽمپُمف، واَّلل ٥مٝم ٥مر٢ِمف، و٥مٽمپُمف َُيځمط ِبؿ. هټمذ

ُِلڇم وآٛمُرهڇم ٥مٝم أڂمف اٮمٸمٽمؿ لاٮمٸمٽمؿ، وأيډم يد  هذا ٬مقل اٜمًٽمپم٧م. وهق ٥مٝم ٥مر٢مف. ،أوَّ

ٖمڇمب اْليَمن ٖمڃمن اَّلل ٥مٝم : “اْلٖمڇمڂمډم” أٖمق ٥مٌد اَّلل ٖمـ َٖمٶمَّډم ٓم ٭متڇمبو٬مڇمل اٮمٳمځمخ 

٥مر٢مف ٖمڇمئـ ٲمـ ٛمٽمٻِمف، و٥ِمٽمپُمف ِمځمط ٖمخٽمٻمف: أُجَع اٜمًٽمپمقن ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م أن 

ـٌ ٲمـ ٛمٽمٻمِف. اَّلل ٥مٝم   ٥مر٢ِمف ٫مقَق ١مَمواٗمف ٖمڇمئ

َوُهَق اَّللَُّ ِٓم ﴿٫مڀمق ٭مَم ٬مڇمٮمڊم اٮمٸمٽمَمء: ٥ِمٽْمپُمف. وأٲمڇم ٬مقٮمف  ﴾ؿْ َوُهَق ٲَمٸَمټمُ ﴿٫مڃمٲمڇم ٬مقٮمف 

ََمَواِت َوِٓم إَْرضِ ا ًَّ أڂمف هق اَّلل ٓم اٮمًَموات وهق اَّلل ٓم إرض،  :پمٸمٿمڇمه٫م .﴾ٮم

ًَّ ﴿وٗمٴمديٻُمف ٓم ٭متڇمب اَّلل:  ِذي ِٓم َاٮم  َوُهَق اٮمَّ
ِ
 .﴾إٮَِمٌف َؤِم إَرِض إٮَِمفٌ ََمء
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ـْ ڂَمْجَقى ٘مَ ﴿ :قل اَّلل ٗمٸمڇم٨مٖمٻم لواٚمتڌمَّ اجلڀمپم َّٓ ُهَق َراٖمٸُِمڀُمؿْ ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم ، ﴾َلَ٘مډٍم إِ

 إِنَّ اَّللََّ ﴿٫مٻمڇمل: إن اَّلل ٲمٸمٿمڇم و٫مځمٿمڇم. و٬مد ٫منَّ اٮمٸمٽمَمُء أن ذٮمؽ ٥مٽمپمف. ٘مؿ ٬مڇمل ٓم آٛمرهڇم 

 ٥َمٽمِځمؿٌ 
ٍ
ء  .﴾ٖمټُِمؾِّ َرْ

ؿ اٮمذيـ هؿ ٲمـ أ٥مٽمؿ اٮمٿمڇمس ٖمڃم٬مقال اٮمًٽمػ ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم ٫مڀمڄمٓء وأٲمثڇمِلُ 

واٮمتڇمٖمٸم٧م، و٭مؾٌّ ٲمٿمڀمؿ ٮمف ٲمـ اٜمٴمٿمَّٺمڇمت اٜمٳمڀمقرة ٲمڇم ٫مځمف اٮمٸمٽمؿ ٖمڃم٬مقال اٮمًٽمػ 

 وآ٘مڇمِرهؿ، ٲمڇم يٸمٽمؿ أِنؿ أ٥مٽمؿ ٖمذٮمؽ ٲمـ ٪مٞمهؿ، و٬مد َٚمټَمقا إُجڇمَع اٮمًٽمػ ٭مَم ٗمرى.

ڇم ٥مٝم ٣مريٻمډٍم واٚمدة، أن يٻمڇمل: اٮمټمَلم ٓم أيڇمت وإٚمڇمديڋم ٭مٽمِّڀم :افقجف افثان

ف اٮمًٽمُػ وإئپمډم هق َتريػ اٮمټمَلم ٥مـ ٲمقاوٸمف، وإٛمراُج ٭مَلِم  واٮمتڃمويؾ اٮمذي ذٲمَّ

 اَّلل ور١مقٮمف ٥مَم َدلَّ ٥مٽمځمف وٖمځمَّٿمف اَّلل ٖمف. 

ُف اٮمټمَلم ٥مـ آٚمتَمل اٮمراٙمح إ٨م آٚمتَمل  ه ٣مڇمئٺمډٌم ٖمڃمڂمف َسْ اٜمرٙمقح و٬مد َٚمدَّ

ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ  َق ٲَمٸَمټُمؿْ َوهُ ﴿ٖمٹمٞم دٮمځمؾ. ٫مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م  وڂمحقهڇم ٲمـ أيڇمت ٮمځمس  ﴾َأْي

٤مڇمهُرهڇم وٓ ٲمدٮمقُِلڇم وٓ ٲمٻمتٵمڇمهڇم وٓ ٲمٸمٿمڇمهڇم أن يټمقن اَّلل ّمتٽمٶًمڇم ٖمڇمٜمخٽمق٬م٧م ِمتزًٙمڇم 

 ِبؿ، وٓ إ٨م ٙمڇمڂمٌڀمؿ ٲمتځمڇمٲمٿمڇًم أو ٲمتځمڇمًها، وڂمحق ذٮمؽ، ٮمقٙمقه:

 اٜمخڇمٮمٶمډَم، وٓأڂمف ِل َيٻُمؾ أٚمد ٲمـ أهؾ اٮمٽمٹمډم إنَّ اٜمٸمځمَّډَم ٗمٻمتيض اٜمَمزٙمډَم و أحد ا:

ـَ وٓ اٮمتځمڇمُهَ  وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ اٜمٸمڇمِّن اٜمٿمٺمځمَّډِم ٥مـ اَّلل ٲمع َٛمٽْمٻِمف، وإڂمَم  ،ُٗمقٙمڈُم اٮمتځمڇمٲم

  اٜمٴمڇمٚمٌډم واٜمٻمڇمرڂمډَم اٜمٶمٽمٻمډَم.ٗمٻمتيض

 ٫مڅمڂمف ِل َيُدلَّ ٥مٝم اٜمَمزٙمډم واٜمخڇمٮمٶمډم، :أڂمف ٚمځمڋم ُذ٭مِر ٓم اٮمٻمرآن ٮمٺمظ اٜمٸمځّمډم افثان:

ٌد َر١ُمق﴿٬مقٮمف: ٭َمََم ِٓم  اُء ٥َمَٝم اٮمټمُ اَّلل  ُل ُِمپَمَّ ـَ ٲَمٸَمُف َأ٢ِمدَّ ِذي ڇمِر ُرَِمَڇمُء َٖمځْمٿمڀَُمؿْ َواٮمَّ ، ٫مٽمځمس ﴾ٺمَّ

 ٲمٸمٿمك ذٮمؽ أن ذاَت اٜمڄمٲمٿم٧م ِمتزٙمډٌم ٖمذاٗمف.
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ـْ َٖمٸْمُد َوَهڇمَٙمُروا َوَٙمڇمَهُدوا ٲمَ ﴿و٭مذٮمؽ ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:  ـَ آٲَمٿمُقا ٲِم ِذي ٸَمټُمْؿ ٫َمڃُموٮَمِئَؽ َواٮمَّ

ډًم ٮمذواِِتؿ. ، واٜمجڇمهد ٲمٸمڀمؿ ٮمځمًڊم ذاُٗمف ِم﴾ٲِمٿمټُْمؿْ  و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م: تزٙمډًم ٖمذواِتؿ وٓ ِمڇم١مَّ

ٻُمقا اَّللََّ َو٭ُمقڂمُ ﴿ ڇمِد٬ِم٧مَ اٗمَّ ډم ِلڇم.﴾قا ٲَمَع اٮمٴمَّ  ، وٮمځمس اٜمراد أن ذاَٗمف ِتتزُج ٖمذواِتؿ وٓ ِمڇم١مَّ

َّٓ ٬َمٽمِځمٌؾ ﴿و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:  ـَ ٲَمٸَمُف إِ ـْ ٲَمٸَمُف ِٓم ﴿، و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م: ﴾َوٲَمڇم آٲَم  ٫َمڃَمڂْمَجځْمٿمڇَمُه َوٲَم

 .﴾اٜمَٳْمُحقنِ  اٮمٺُمٽْمِؽ 

وهذا ٭مثٞم ٓم ٭متڇمب اَّلل، وٮمځمس ٓم رء ٲمـ ذٮمؽ أن ٲمٸمٿمك اٜمٸمځمَّډم أن يټمقن 

 ًٓ َوُهَق ﴿ٓم أٛمر وٓ ِمتزًٙمڇم ٖمف وٓ ّمتٽمٶًمڇم ٖمف، ٫مپمـ ٬مڇمل: إن ٤مڇمهَر ٬مقٮمف  أٚمدُهڇم ٚمڇم

ًٓ  ﴾ٲَمٸَمټُمؿْ  ٫مځمڀمؿ أو  وڂمحق ذٮمؽ أن يټمقن اَّلل ّمتٽمٶًمڇم ٖمڇمٜمخٽمق٬م٧م وِمتزًٙمڇم ِبؿ وٚمڇم

ڇم ِل ؿ وڂمحق ذٮمؽ، ٫مٻمد ا٫م٠مى ٥مٝم اٮمٻمرآن و٥مٝم ٮمٹمډم اٮمٸمرب، واد٥َّمك أن هذا اٮمټمٺمر ِمڇم١مًّ

 هق ٤مڇمهر اٮمٻمرآن، وهق ٭َمِذٌب ٥مٝم اَّلل ور١مقٮمف ٖمَل ٚمجډم وٓ ٖمرهڇمٍن.

قن اٜمتٸمٽمؼ ٤مرٌف أو ٤مرُف ٲمټمڇمٍن، ٫مځمٻمتيض أن يټم (ٲمع)و٪مڇميډم ٲمڇم ُيٻمڇمل: أن ٮمٺمظ 

ٲمـ ( ٫مقق)هذا، ٫مڅمن  ئؾ: هذا ٫مقَق ٬مقل اٮمٻمڇم٭َمََم ِٓم  ٲمـ اٜمٵمڇمف إٮمځمف، ِبذا اٮمٷمرف ٲمټمڇمڂًمڇم

٤مروف اٜمټمڇمن، وٮمټمـ هذا ٓ يٻمتيض أن يټمقن اٜمټمڇمن ٥مـ يپم٧م اٜمٵمڇمف إٮمځمف أو ٥مـ 

 ٲمٶمٽمُؼ اٜمټمڇمن، ٢مَمٮمِف، وٓ يٻمتيض أن يټمقن ٥مـ يپمځمٿمف و٢مَمٮمِف ُجځمٸًمڇم، ٖمؾ أ٭مثُر ٲمڇم َيٻمتيض

ر أڂمف  ٫مقَق اٜمٵمڇمف إٮمځمف ِل يټمـ هذا ّمڇمٮمٺًمڇم ٮمٷمڇمهر اٜمٸمځمډم. ٫مڅمذا ٬ُمذِّ

ُٖمدَّ ٓم اٜمٸمځمډم ٲمـ أن يټمقن ٲمڇم ٲمع اٮمٯمء ٲمتځمڇمٲمٿمڇًم أو ٲمتځمڇمًها أو إ٨م  ٬مڇمل: إڂمف ٓ وٲمـ

 إٮَِمٌف ﴿ٙمڇمڂمٌف وڂمحق ذٮمؽ، ٫مٻمد ٪َمٽمَِط ٪َمٽَمٶًمڇم ٖمځمِّٿمڇًم. وهذا ٭مَم أن ٬مقٮمف 
ِ
ََمء ًَّ ِذي ِٓم اٮم َوُهَق اٮمَّ

إٮمف أهِؾ  أن ذاَٗمف ٓم اٮمًَموات وإرض، ٖمؾ ٤مڇمهُره أڂمف :ٮمځمس ٤مڇمهُره ﴾َوِٓم إَْرِض إٮَِمفٌ 

 وإٮمف أهؾ إرض، ٫مڃمهُؾ اٮمًَمء َيڃمَِلُقڂَمف، وأهُؾ إرض يڃمِلقڂَمف.
ِ
 اٮمًَمء
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ََمَواِت َوِٓم إَْرضِ َوُهَق اَّللَُّ ِٓم ﴿و٭مذٮمؽ ٬مقٮمف  ًَّ  ٮمځمس ٤مڇمهره أن ڂمٺمس اَّلل ٓم ﴾ اٮم

َوُهَق اَّللَُّ ﴿، ٖمؾ ٬مڇمل: (هق ٓم اٮمًَموات وإرض)اٮمًَموات وإرض، ٫مڅمڂمف ِل يٻمؾ: 

 ًَّ ، ٫مڇمٮمٷمرُف ٲمذ٭مقٌر ٖمٸمَد ُجٽمډٍم ٓ ٖمٸمَد ٲمٺمرٍد، ٫مڀمق ٲمتٸمٽمؼ ٖمَم ﴾ِٓم إَْرضِ ََمَواِت وَ ِٓم اٮم

ٲمـ ٲمٸمٿمك اٮمٺمٸمؾ، هق اَّلل ٓم اٮمًَموات: أي اٜمٸمٌقد اْلٮمف ٓم اٮمًَموات،  (اَّلل)ٓم ا١مؿ 

ََم ﴿واْلٮمف اٜمٸمٌقد ٓم إرض، ٭مٻمقٮمف:  ًَّ ِذي ِٓم اٮم  إٮَِمٌف َوِٓم إَْرِض إٮَِمفٌ َوُهَق اٮمَّ
ِ
، ﴾ء

 أَ ﴿خَلف ٬مقٮمف: ٖم
ِ
ََمء ًَّ ـْ ِٓم اٮم َػ ٖمټُِمُؿ إَْرَض َأَأٲِمٿمُْتْؿ ٲَم ًِ ـْ ﴿و٬مقٮمف:  ﴾ْن َُيْ َأْم َأٲِمٿمُْتْؿ ٲَم

 َأْن يُ 
ِ
ََمء ًَّ ٪مٞم  (ٓم اٮمًَمء)٫مڅمڂمف ِل يذ٭مر ٲمڇم يتٸمٽمؼ ٖمف ٬مقٮمف  ،﴾ڇمْر١ِمَؾ ٥َمٽَمځْمټُمْؿ َٚمڇمِصًٌ ِٓم اٮم

ف. ًِ  ڂمٺم

احلجر ا١ٕمقُد  أڂمف ٬مڇمل: ¶ ذي ُيرَوى ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمسو٭مذٮمؽ إ٘مر اٮم

ٌََّؾ يپمځمٿمَفيپم٧ُم اَّللِ ٓم إرض، ٫مپمـ صڇم٫مَحف وا١متٽَمپمف ٫مټمڃمڂمَم   .(0)صڇم٫مَح اَّللَ و٬َم

احلجر هق  ٫مپمـ ٬مڇمل: إن هذا َيتڇمج إ٨م ٗمڃمويؾ ٫مٻمد أٛمٶمڃم، ٫مڅمڂمف ٮمځمس ٤مڇمهر هذا أن

، وهذا ٖم٧مَّ أڂمف (ٓم إرض)٫مٻمځمَّده ٖمټمقڂمف  (:يپم٧م اَّلل ٓم إرض)صٺمډُم اَّلل، ٫مڅمڂمف ٬مڇمل: 

ٌَّٽَمف ٫م)صٺمډَم اَّللِ. ٘مؿ ٬مڇمل:  قٮمځمس ه ٌَّؾ يپمځمٿمَف٫مپمـ صڇم٫مَحف و٬َم ، (ټمڃمڂمَم صڇم٫مَح اَّلل و٬َم

ٌٌَّف ٖمذٮمؽ. ح ٖمڃمن اٜمًتٽمؿ ٮمف ِل يٴمڇم٫مِح اَّلل، وإڂمَم هق ٲمٳم ٌَّف ٖمف، ٫مٻمد سَّ ٌَّف ٪مُٞم اٜمٳم  واٜمٳم

ڇم،  :افقجف افثافث أن يٻمڇمل: إٛمٌڇمُر اَّلل ٓم اٮمٻمرآن أڂمف ٲمع ٥مٌڇمِده ٙمڇمَء ٥مڇمٲّمڇم وٛمڇمصًّ

ـْ ﴿٭مٻمقٮمف:  ٫مڇمٮمٸمڇمم ََمَواِت َوٲَمڇم ِٓم إَْرِض ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم ًَّ ْ َٗمَر َأنَّ اَّللََّ َيٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم ِٓم اٮم َأَِل

ـْ َذٮمَِؽ َوٓ َأ٭ْمثََر  َّٓ ُهَق ١َمڇمِد١ُمڀُمْؿ َوٓ َأْدڂَمك ٲِم ډٍم إِ ًَ َّٓ ُهَق َراٖمٸُِمڀُمْؿ َوٓ َخْ ڂَمْجَقى َ٘مَلَ٘مډٍم إِ

ـَ ٲَمڇم ٭َمڇمڂمُ  َّٓ ُهَق ٲَمٸَمڀُمْؿ َأْي  ٥َمٽمِځمؿٌ إِ
ٍ
ء ٌُِّئڀُمْؿ ٖمََِم ٥َمپِمٽُمقا َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډِم إِنَّ اَّللََّ ٖمټُِمؾِّ َرْ ، ﴾قا ُ٘مؿَّ ُيٿمَ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 )ص(١مځمڃمِت خترَيف إن ٢مڇمء اَّلل  ضًٔػ: (0)
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ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش َيٸْمٽَمُؿ ﴿و٬مڇمل:  َْرَض ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ِذي َٛمٽَمَؼ اٮم ُهَق اٮمَّ

ُرُج ٲِمٿمڀَْمڇم ـَ  ٲَمڇم َيٽمڌُِم ِٓم إَْرِض َوٲَمڇم َُيْ  َوٲَمڇم َيٸْمُرُج ٫مځِمڀَمڇم َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي
ِ
ََمء ًَّ ـَ اٮم َوٲَمڇم َيٿمِْزُل ٲِم

 . ٫مٺَمَتَح اٮمټمَلَم ٖمڇمٮمٸمٽمؿ وَٛمَتپمف ٖمڇمٮمٸمٽمؿ.﴾ٖمََِم َٗمٸْمپَمٽُمقَن َٖمٴِمٞمٌ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتْؿ َواَّللَُّ 

ـَ ُهْؿ ُِمْ ﴿وأٲمڇم اخلڇمّص ٫مټمٻمقٮمف:  ِذي ٻَمْقا َواٮمَّ ـَ اٗمَّ ِذي ٿمُقنَ إِنَّ اَّللََّ ٲَمَع اٮمَّ ، ٫مڀمذا ٖم٧ّم ﴾ًِ

 ِلذه أيډم. ڇمٮمټمڇمن ّمڇمٮمٺمً  :أڂمف ٮمځمس ٲمع اٮمٺمّجڇمر واٮمٷّمڇمٜم٧م، وٮمق ٭مڇمن ٖمذاٗمِف ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمن

، ٫مڀمق ٲمع ٲمق١مك ﴾ټُمََم َأ١ْمپَمُع َوَأَرىإڂِمَّٿمِل ٲَمٸمَ ﴿و٭مذٮمؽ ٬مقٮمف ٜمق١مك وهڇمرون: 

 وهڇمرون دون ٫مر٥مقن و٬مقٲمف.

 ، ٫مڀمق ٲمع اٮمٿمٌل﴾اَّللََّ ٲَمٸَمٿمڇَم َزْن إِنَّ ٓ ََتْ  إِْذ َيٻُمقُل ٮمٴَِمڇمِٚمٌِفِ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ٥مـ اٮمٿمٌل و٭مٻمقٮمف

 ٭مڃمِّب ٙمڀمؾ وأٲمثڇمٮمِف. ،وصڇمٚمٌف، ٓ ٲمع اٮمټمٺّمڇمر ملسو هيلع هللا ىلص

ْز أن  ٫مٽمق ٭مڇمڂمڊم اٜمٸمځمَّډُم ٲمٸمٿمڇمهڇم آٛمتَلط وآٲمتزاج، و٭مڇمن ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمٍن ٖمذاٗمف، ِل ََيُ

وأن ٤مڇمهرهڇم أن  ،يټمقن ٓم اٜمٸمځمَّډِم ختٴمځمٌص. ٫مپمـ َز٥َمؿ أن ٲمٸمٿمڇمهڇم آٲمتزاج وآٛمتَلط

٫مڀمل  :وإن دٮمَّڊم ٥مٝم اٜمٴمڇمٚمٌډم واٜمٻمڇمرڂمډم ،٫مٻمد أٛمٶمڃم، وٮمټمـ اٜمٸمځمډم يټمقن ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمنٍ 

 ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمٍن ٖمحًڈم ٲمڇم دلَّ ٥مٽمځمف اٮمًځمڇمُق. 

أيت٧م ٬مد ا٫متتح أيډم ٖمڇمٮمٸمٽمؿ وٛمتپَمڀمڇم ٖمڇمٮمٸمٽمؿ، َدلَّ ذٮمؽ ٥مٝم أن  ٫مٽمَم ٭مڇمن ٓم ٗمٽمؽ

 ٲمـ ٚمټمؿ اٜمٸمځمډم أڂمف ٥مٽمځمؿ ٖمټمؾ رء.

اْل٥مڇمڂمډُم واٮمٿمٰم دل ٥مٝم أن ٲمـ ٚمټمؿ  وهٿمڇم ٜمَّڇم ٭مڇمن اٮمًځمڇمُق يدلُّ ٥مٝم أن اٜمٻمٴمقدَ 

ٲمٸمٿمڇمه: أِّن ٲمٴمڇمٚمٌؽ وٲمٻمڇمِرڂُمؽ، وإذا  (أڂمڇم ٲمٸمؽ)ډم اٮمٿمٰم واٜمٸمقڂمډم، ٫مٻمقل اٮمٻمڇمئؾ اٜمٸمځمَّ 

 ٭مڇمن ٭مذٮمؽ ا٬متچَم أِّّن أ٥مٽمؿ ٚمڇمٮمؽ، و٬مد يٻمتيِض إًذا أِّنِّ ُأ٥ِمځمٿمؽ وأڂمٰمك ٥مٝم أ٥مدائؽ.
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ٍر، وإٔت افِٓؿ إَٔت افهاحُب ذ اف »ن يٻمقل: أڂمف ٭مڇم ملسو هيلع هللا ىلص ٘مٌڊم ٥مـ اٮمٿمٌل و٬مد

ْا ذ أ ِْا ،ا ذ شٍِرٕااخلٍِٔة ذ إ ؾ، افِٓؿ اصَحْبْ ٍْ ُِ  . (0)شواْخ

ف، وهق وهذا وأٲمثڇمٮُمف ٖم٧مَّ أن ٮمٺمظ اٜمٸمځمډم ٓم اٮمٻمرآن ٮمځمس ٫مځمف هذا اٮمتڃمويؾ اٜمتٿمڇمزع ٫مځم

ُف اٮمٽمٺمظ ٥مـ آٚمتَمل اٮمراٙمح إ٨م آٚمتَمل اٜمرٙمقح ٮمدٮمځمٍؾ َيٻم٠ِمن ٖمذٮمؽ، ٫مڅمن  َسْ

ًٓ  ﴾َوُهَق ٲَمٸَمټُمؿْ ﴿٭مڇمن ٤مڇمهُر ٬مقٮمف  هذا إڂمَم يټمقن إذا  يٻمتيض أن يټمقن اَّلل ِمتزًٙمڇم ٖمٿمڇم َٚمڇم

، ٫مٌٶمؾ ٲمڇم ٓم أٙمقا٫مٿِمڇم، أو أن يټمقن إ٨م ٙمقاڂمٌٿمڇم، وٮمځمس هذا ٲمدٮمقَل ٮمٺمظ اٜمٸمځمډم أصًَل 

 ٬مڇمل. ٖمؾ ُيٻمڇمل:

 :اجلْا  الجاىٕ

وذ٭مر  ،وهق أن ٬مقٮمف )َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ( َيُدلُّ ٥مٝم ڂمٻمځمض ٬مقِل اجلڀمپمځمډم، ٫مڅمڂمف ذ٭مر ڂمٺمًف

يتٿمڇمول ٲمڇم يتٿمڇموٮمف  -إذا ٬مځمؾ: هؿ وأڂمتؿ وٲمٸمټمؿ وڂمحق ذٮمؽ-أڂمف ٲمٸمڀمؿ، وٮمٺمظ اخلٶمڇمب 

أن ٺمڇمِِتؿ ٫مڃمٖمٸمڇموڀمؿ، وذٮمؽ يپمتٿمع ا١ٓمُؿ اٮمٷمڇمهر، وا١مپمڀُمؿ يتٿمڇمول ُجځمَع ذاِتؿ وص

 يټمقن ٓم أٚمدهؿ رٌء ٲمـ ٪مٞمه.

٭َمََم  ٥مٿمڀمؿ، ٫مڅمذا ٭مڇمن هق ٲمٸمڀمؿ دلَّ ذٮمؽ ٥مٝم أڂمف ٲمٿمٺمٴمؾ ٥مٿمڀمؿ ٖمڇمئـ ٲمٿمڀمؿ ٛمڇمرج

وڂمحق ذٮمؽ  (،رب اٮمٸمڇمٜم٧م)و (ٲمٽمؽ اٮمٿمڇمسو) (،رب اٮمٿمڇمس)ڂمٷمڇمئِره. ٖمؾ ٬مقٮمف ِٓم 

 (هق ٲمٸمڀمؿ)بَّ ٲُمٹمڇميٌر ٮمٽمپمرٖمقب، ٫مڅمذا ٬مځمؾ: يٻمتيض أڂمف ٲمٹمڇميٌر ٮمٽمٿمڇمس ٲمٌڇميـ ِلؿ، َٕن اٮمر

ك  ڂمف إذا ٬مځمؾ: اٮمذي هق ٲمٸمٿمك اٮمٷمرف اٮمٽمٺمٷمل، ٫مڅم (ٲمع)ا٬متچم أڂمف ٲمٹمڇميٌر ِلؿ، وٜمًپمَّ

ـٌ ٜمڇم هق ٫مق٬مفا٬متچم أڂمف ٲم (هذا ٫مقق هذا) ك ٖمٽمٺمظ ٫مق٬مف،  ،ٹمڇميٌر ٲمٌڇمي وٮمٿمٺمس اٜمًپمَّ

هق ٲمـ هذا اجلٿمس ٤مرٌف ٲمـ اٮمٷمروف، ٫مځمٻمتيض ذٮمؽ أن يټمقن اٜمتٸمٽمؼ  (ٲمع)وٮمٺمُظ 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .(0342(، وأصٽمف ٓم ٲمًٽمؿ )3447(، واٮم٠مٲمذي )6300صحځمح: هق ِبذا اٮمٽمٺمظ ٥مٿمد أِمد ) (0)



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

018 

 

وٜمڇم أوځمػ إٮمځمف اٮمٷمرف، وٓ ڂمزاع أن اٮمٯمء إذا ٭مڇمن  ،ِبذا اٮمٷمرف ٲمٹمڇميًرا ٲمٌڇميٿمڇًم ٮمف

هذا )١مٺمؾ، ٭مَم يٻمڇمل: ؾ ا٥ٕمٝم ٲمع ا٫ٕمقق اٮمٯمء ٙمڇمز أن يٻمڇمل: هق ٲمٸمف، و٬مد َُيٸمَ 

 (.احِلپْمُؾ ٲمٸمل

ق ، و٬مد يٻمڇمل ٜمڇم ه(هذا اٜمر٭مقب ٲمٸمل)ؾ ا١ٕمٺمؾ ٲمع ا٥ٕمٝم، ٭مَم يٻمڇمل: و٬مد َُيٸمَ 

ـٌ ٲمٿمٺمٴمٌؾ ٥مٿمف، ٭مَم يٻمڇمل:  ڂمڇم اٮمٌڇمرٚمډَم واٮمٻمپمُر )، و٬مد يٻمڇمل: ل(هذه اٮمٹمڇم٢مځمډم ٲمٸم)ٲمٌڇمي ِهْ

 ، وأٲمثڇمل ذٮمؽ ِمڇم يٻمتيض اٜمٌڇميٿمډم وآڂمٺمٴمڇمل.(ٲمٸمٿمڇم

قڂمف )َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ( ٓ يٿمٺمل أن يټمقن اٮمرّب ٲمٌڇميٿمڇًم ِلؿ، وٓ يٻمتيض ٫مٸُمٽمِؿ ٖمذٮمؽ أن ٭م

ځمف اٮمٿمحڇمُة  أن يټمقن ٥مٝم ٙمقاڂمٌڀمؿ، ٖمؾ ٪مڇميُتف أن يټمقن ٖمحځمڋم هق ٲمٵمڇمٌف إٮمځمف ِمڇم ُيًپمِّ

ټمقن ٲمٿمڇم٫مڇمة، ٖمؾ ي (ٲمٸمڀمؿ)و٬مقٮمف  (٫مق٬مڀمؿ)ڇمٮمٺمقق وڂمحقه، ٫مَل يټمقن ٖم٧م ٬مقٮمف ٤مر٫ًمڇم ٭م

دلَّ ٥مٝم  (اٮمٺمق٬مځمډم)يٵمڇمف إٮمځمڀمؿ، وٮمٺمظ ٲمٶمٽمؼ أڂمف ٚمځمڋم  دلَّ ٥مٝم (اٜمٸمځمډم)ٮمٺمظ 

ا. ،ٛمٴمقص ذٮمؽ  وٮمق ٲمٸمځمډم هل ٫مق٬مځمډم، ٮمځمًڊم ٗمځمڇمٲمٿمڇًم وٓ ٗمځمڇمُهً

ٌډم واٜمٻمڇمرڂمډم ٓم إصؾ ٲمٸمٿمڇمه واٚمٌد، وهق اٜمٴمڇمٚم (ٲمع)أن ٮمٺمظ  :وٚمٻمځمٻمډم إٲمر

 .اٮمذي هق ٲمٸمٿمك اٮمٷمرف، وهق ٤مرف إوڇمٓم (ٲمع)واٜمٳمڇمر٭مډم ٓم ٲمًپمك 

، وهق يٻمتيض ٲمٶمٽمَؼ (ڇمٚمڈٌم ٮمف ٲمٺمڇمرٌق ٮمفهذا ٲمٴم)ٖمپمٿمزٮمډم ٬مقٮمف  (هذا ٲمٸمف)٫مٻمقٮمف 

 اٜمٴمڇمٚمٌډم واٜمٻمڇمرڂمډم ٓ ڂمق٥ًمڇم ٲمٿمڀمؿ إٓ ٖمتٺمٴمځمؾ وختٴمځمص. 

ك ٲمټمڇمڂًمڇم  و٭مذٮمؽ إذا ٬مځمؾ: هق يٻمتيض ٲمٶمٽمؼ اٜمقا٫مٻمډم أو اٜمٳمڇمر٭مډم ٫مځمَم ٬مد ُيًپمَّ

وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ ا١ٕمَمء، ٫مڅمڂمف ٓ يدلُّ إٓ ٥مٝم ٲمٶمٽمؼ هذه اٜمقا٫مٻمډم، ٮمټمـ ٬مد يټمقن ٲمـ 

، إذ ٮمقازم ذٮمؽ ٲمقآة  أٚمدُهڇم ٮممٛمر ِمٌډًم وڂمٰمًة، ٭مَم يٻمڇمل: ٫مَلن ٲمٸمل و٫مَلن ٥مٝمَّ

٭مڇمن ٲمـ ٢مڃمن اٜمتحڇمٖم٧م ٬مرُب ٭مؾي ٲمٿمڀمَم إ٨م أٛمر ٚمتك يتٺمٻمڇم ٓم ِمؾ واٚمد، و٬مد يټمقن 
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ٲمـ ٮمقازم ذٮمؽ ٲمٸمر٫مډم ٭مؾ ٲمٿمڀمَم ٖمڇمٔٛمر أو ٲمٸمڇموڂمتف، إذ ٲمـ ٢مڃمن اٜمجتپمٸم٧م ٲمـ 

 ٮمف. يٸمرف أٚمدُهڇم أٛمر وٲمٸمڇموڂمتف ٓم ِمؾ أنأدٲمځم٧م 

ٓم إصؾ إڂمَم يٻمتيض ٲمٸمر٫مډم اٜمٸمٽمقم، ٘مؿ ٬مد يټمقن ٲمـ  (اٮمٸمٽمؿ)وهذا ٭مَم أن ٮمٺمظ 

٬مقٮمف ٭َمََم ِٓم  ٮمقازم ذٮمؽ ٲمڇم يٻمتٵمځمف اٮمٸمٽمؿ ٲمـ ِمڇم١مٌډم اٮمٳمخص وُمڇمزاٗمف وڂمحق ذٮمؽ،

ـَ ﴿ َتْخٺُمقَن ٲِم ًْ ـَ اٮمٿمَّڇمِس َوٓ َي َتْخٺُمقَن ٲِم ًْ ٌَځمُِّتقَن ٲَمڇم ٓ َيرْ اَّلل  َي ـَ َوُهَق ٲَمٸَمڀُمْؿ إِْذ ُي َى ٲِم

ځمٶمً اٮمٻَمْقِل َو٭َمڇمَن اَّللَُّ ٖمََِم  َتپِمٸُمقَن ٖمِِف إِْذ ﴿، و٭مَم ٓم ٬مقٮمف ﴾ڇم َيٸْمپَمٽُمقَن ُِمِ ًْ ـُ َأ٥ْمٽَمُؿ ٖمََِم َي ڂَمْح

َتپِمٸُمقَن إِ  ًْ ـَ يَ ﴿، و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴾ٮَمځْمَؽ َوإِْذ ُهْؿ ڂَمْجَقىَي ِذي ٽمَّٽُمقَن ٲِمٿمټُْمْؿ ٬َمْد َيٸْمٽَمُؿ اَّللَُّ اٮمَّ ًَ َت

َْرِض ٬َمْد َيٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم َأڂْمُتْؿ ٥َمٽَمځْمِف َوَيْقَم ﴿ إ٨م ٬مقٮمف ﴾اٮمَِقاذً  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َأٓ إِنَّ َّللَِِّ ٲَمڇم ِٓم اٮم

ٌُِّئڀُمْؿ ٖمََِم ٥َمپِمٽُمقا َواَّللَُّ  ٥َمٽمِځمؿٌ  ُيْرَٙمٸُمقَن إٮَِمځْمِف ٫َمځُمٿمَ
ٍ
ء  .﴾ٖمټُِمؾِّ َرْ

ـَ ٬َمڇمٮُمقا إِنَّ اَّللََّ ٮَمٻَمْد ١َمپِمَع اَّللَُّ ٬َمْقَل اٮمَّذِ ﴿، ٲمثؾ ٬مقٮمف: (اٮمٌٰم)و (اٮمًپمع)و٭مذٮمؽ  ي

ـُ َأ٪ْمٿمځَِمڇمُء ١َمٿمټَْمُتڈُم ٲَمڇم ٬َمڇمٮُمقا َو٬َمْتٽَمڀمُ  ِذي َيَراَك ﴿، و٬مقٮمف: ﴾ُؿ إڂَْمٌځَِمڇمَء ٖمٹَِمْٞمِ َٚمؼي ٫َمٻِمٌٞم َوڂَمْح اٮمَّ

ڇمِٙمدِ *  ِٚم٧َم َٗمٻُمقمُ  ًَّ ٌََؽ ِٓم اٮم ـَ َوَٗمٻَمٽمُّ ى اَّللُ ٥مپمٽَمټمؿْ ﴿، و٬مقٮمف: ﴾ي َٞمَ ًَ  َو٬ُمِؾ ا٥ْمپَمٽُمقْا ٫َم

 . ﴾َواٜمُڄمٲِمٿمُقنَ  وَر١ُمقٮُمفُ 

٫مڇمٜمٻمٴمقد ٮمقازم ذٮمؽ، ٲمـ  (اٮمرؤيډم)و (اٮمًپمع)٫مڀمذا وڂمحقه وإن ُذ٭مِر ٫مځمف ٮمٺمظ 

إٚمٴمڇمء ذٮمؽ واجلزاء ٥مٽمځمف ٖمڇمٮمثقاب واٮمٸمٻمڇمب، و٬مد يټمقن اٜمٻمٴمقد ٖمذٮمؽ ٬مٌقل 

 ﴿اٮمد٥مڇمء، ٭مٻمقل اخلٽمځمؾ: 
ِ
٥َمڇمء پِمځمُع اٮمدُّ ًَ ١مپمع اَّلل ٜمـ )، و٬مقل اٜمٴم٦م ﴾إَِن َرٖمِّك ٮَم

 َوٓ َيٿمٷُْمُر َوٓ ُيټَمٽمِّپُمڀُمُؿ اَّللَُّ﴿ :ك ٖمڇمٮمٿمٷمر ڂمٷمر اٮمرِمډم واٜمحٌډم، ٭مٻمقٮمف، ٭مَم ُيٸمٿمَ (ِمده

 .﴾إٮَِمځْمڀِمؿْ 
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ٲمـ ٢مڃمڂمف إٚمٴمڇمء و ـ ٮمقازم اٮمٸمٽمؿ واٮمًپمع واٮمٌٰم،٫مڀمذه إٲمقر ٜمڇم ٭مڇمڂمڊم ٲم

 وڂمحق ذٮمؽ، صڇمرت ٲمتٵمپمٿمډم ِلذا اٜمٸمٿمك.  ،ا٥ٕمَمل واجلزاء ٥مٽمځمڀمڇم

ر٫مډم اٮمٴمڇمٚمڈم ٖمحڇمل صڇمٚمٌف، ٲمثؾ ٲمٸم-و٭مذٮمؽ اٜمٴمڇمٚمٌډم ٜمڇم ٭مڇمن ِلڇم ٮمقازم 

 ها.ٸمڇمِّن ٫مځمڀمڇم ٚمځمڋم دلَّ ٥مٽمځمف اٮمًځمڇمقدٛمٽمڊم هذه اٜم -وٲمقآٗمف ٮمف، وٲمقا٫مٻمتف ٮمف

اهلل  جعًتِ ٜكٍٛ املبتدع١: إْهِ إذا قًتِ بايعًٛ؛ فإْهِ قد: غب١ٗ أخس٣

 يف ج١ٗ ٚذيو ٜكتطٞ حؿسٙ ضبحاْ٘، ٚإثبات احلد ي٘.

 ّاجلْا  عيَا: 

ُُ ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  اُه َقاَل َش  (:1/862)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ًٓ ٫َمځُمٻَمڇمُل:  ؿِ )ٮَمٺْمُظ  :َأوَّ ًْ َل َوهِ  ،ٮمٺَمڇمٌظ ٫مځِمڀَمڇم إُْجَڇمٌل َوإِِْبَڇممٌ أ (اجِلڀَمډمِ )و (احلَځمِّزِ )و (اجِل

٥َمډمٌ  ،اْصٶمََِلِٚمځمَّډمٌ  ٮمٺَمڇمظٌ أ ًُّ  ،َو٬َمْد ُيَراُد ِِبَڇم ٲَمٸَمڇمٍن ٲُمَتٿمَقِّ ٿمَّډُم ِٓم َهِذِه إٮَْمٺَمڇمِظ َوَِلْ َيِرْد اٮمټمَِتڇمُب َواٮم

ٌَڇمٌت  َٓ إْ٘م تڀَِمڇم ٫مځِمڀَمڇم ڂَمٺْمٌل َو ډِم َوَأِئپمَّ ـْ ١َمٽَمِػ إٲُمَّ ـْ َأَٚمٍد ٲِم َٓ َٙمڇمَء ٥َم ٌَڇمٍت َو َٓ إْ٘م َٓ ٖمٿِمٺَْمٍل َو

ـْ ١ُمٿمَّ  َٓ ٲِم ـْ ٭مَِتڇمٍب َو َٓ ٲِم ٥ِمځمَّډٍم:  ٮَمډِم َذْ َٓ ڊْم ٲُمٸَمڇمَرَوډًم ٖمَِد ًَ ڇم ٮَمځْم َٓ َأْصًَل: ٫َمڇمٜمٸَُْمڇمَرَوډُم ِِبَ ډٍم َو

ـْ َصڇمِٚمڈٍم َأْو َٗمڇمٖمِعٍ  َٓ ٥َم َٓ َأَ٘مٍر  ٽمپِِم٧مَ  ،إُْجَڇمٍع: َٖمْؾ َو ًْ ـْ اٜمُ َٓ إٲَمڇمٍم ٲِم ٌَڇمُر  ،َو
ډُم اٮمټمِ َٖمْؾ إَِئپمَّ

ٌَْتَدِع: َو٬َمڇمٮُمقا ٫مځِمڀِمْؿ  ٌَڇم٣مِِؾ اٜمُ ـْ َأْهِؾ اٮمټَمََلِم اٮم َأڂْمټَمُروا ٥َمَٝم اٜمَُتټَمٽمِّپِم٧َم ِِبَڇم َوَٙمٸَمٽُمقَهڇم ٲِم

 ًٓ ڇم٫مٸِِملِّ َرِِمَفُ َأ٬ْمَقا ډِم: ٭َمٻَمْقِل اٮمٳمَّ ـْ إَِئپمَّ ُٚمټْمپِمل ِٓم َأْهِؾ اٮمټَمََلِم: اَّلل:   ٪َمٽمِځمٷَمډًم ٲَمٸْمُرو٫َمډًم ٥َم

ُٖمقا ٖمڇِمجْلَِريِد َواٮمٿمِّٸَمڇملِ  ٌَڇمِئِؾ َواٮْمٸَمٳَمڇمِئرِ  َوُيٶَمڇمَف ِِبِؿْ  ،َأْن ُيْيَ ـْ  :َوُيٻَمڇمُل  ،ِٓم اٮمٻَم َهَذا َٙمَزاُء ٲَم

 ًُّ ٌََؾ ٥َمَٝم اٮمټَمََلِم.ٿمَّ َٗمَرَك اٮمټمَِتڇمَب َواٮم  ډَم َوَأ٬ْم

ٿمَّډِم َأْو اِْلُْجَڇمِع: (ڂَمْق٥َمڇمنِ )٫َمپَمٸْمٽُمقٌم َأنَّ إٮَْمٺَمڇمَظ  ٽَمډمِ َوٖمڇِمجْلپُمْ  ًُّ : ٮَمٺْمٌظ َوَرَد ِٓم اٮمټمَِتڇمِب َواٮم

َنَّ  ِٕ ْ ڂَمٺْمڀَمپْمُف:  ١ُمقَل ٫َمڀَمَذا اٮمٽمَّٺْمُظ ََيڈُِم اٮمٻَمْقُل ٖمپُِمقَٙمٌِِف ١َمَقاٌء ٫َمڀِمپْمٿمڇَم ٲَمٸْمٿمڇَمُه َأْو َِل َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اٮمرَّ

ڇم َّٓ َٚمٻمًّ تپَِمُع ٥َمَٝم َوََلٮَمډٍم. ،َيٻُمقُل إ َٓ َْمْ ډُم  ٲُمَّ ْٕ  َوا
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تِل َٗمٿمڇَمَزَع ٫مځِمڀَمڇم َأْهُؾ اٮمټَمََلِم  َوافثَّاِن: ٥ِملٌّ ٭َمڀَمِذِه إٮَْمٺَمڇمِظ اٮمَّ ْ َيِرْد ٖمِِف َدٮمځِمٌؾ َذْ ٮَمٺْمٌظ َِل

ٺَمډِم هَ  ًَ َوَهَذا َيٻُمقُل: ُهَق ِٓم ِٙمڀَمډٍم.  .ا َيٻُمقُل. ٮَمځْمَس ٖمپُِمَتَحځمِّزِ َوَهذَ  َذا َيٻُمقُل: ُهَق ٲُمتََحځمٌِّز.َواٮْمٺَمٽْم

ٌؿ َأْو َٙمْقَهٌر. َوَهَذا َيٻُمقُل: ٮَمځمَْس  ًْ َوَهَذا َيٻُمقُل: ٮَمځْمَس ُهَق ِٓم ِٙمڀَمډٍم. َوَهَذا َيٻُمقُل: ُهَق ِٙم

َٓ َٙمْقَهٍر.  ِؿ َو ًْ  ٖمِِج

ُؿ  ٫َمڀَمِذِه إٮَْمٺَمڇمُظ ٮَمځْمَس ٥َمَٝم َأَٚمٍد َأْن َيٻُمقَل  َتٺْمِنَ اٜمَُتټَمٽمِّ ًْ َٓ إْ٘مٌڇَمٍت َٚمتَّك َي ٫مځِمڀَمڇم ٖمٿِمٺَْمٍل َو

ٌََتفُ  :ٖمَِذٮمَِؽ  ڇم َأْ٘م ٌَڊَم َٚمٻمًّ ُف َأْ٘م َ َأڂمَّ هُ  ،٫َمڅمِْن َٖم٧مَّ ٌَڊَم َٖمڇم٣مًَِل َردَّ َوإِْن  ،َوإِْن ڂَمٺَمك َٖمڇم٣مًَِل ڂَمٺَمڇمهُ  ،َوإِْن َأْ٘م

ڇم ْ َيٿمٺِْمفِ  :ڂَمٺَمك َٚمٻمًّ  َُيْ  ،َِل
ِ
ء َٓ ـْ َهڄُم ٌَڇم٣مِؾِ َو٭َمثٌِٞم ٲِم  َٖم٧ْمَ احلَؼِّ َواٮْم

ِ
: ِٓم پِمٸُمقَن ِٓم َهِذِه ا١َْٕمََمء

ٌَڇمِت. ْ٘م  اٮمٿمَّٺْمِل َواْْلِ

ـْ اٜمَْخٽُمق٬َمڇمِت   ٲِم
ٍ
ء ُف َداِٛمٌؾ َِمٴُْمقٌر ِٓم َرْ ـْ ٬َمڇمَل: إڂمَُّف ِٓم ِٙمڀَمډٍم َوَأَراَد ٖمَِذٮمَِؽ َأڂمَّ  -٫َمپَم

ـْ ٭َمڇمَن  ٽمَّْؿ إٮَمځْمِف َهَذا اْلِ  -٭َمڇمِئٿمڇًم ٲَم ًَ ٌَڇمُت َوَهَذا ٬َمْقُل احلٽُُمقٮمځِمَّډِم.َِلْ ُي  ْ٘م

ٌَڇمِت: َٖمْؾ َهَذا ِودُّ ٬َمْقِل  ـٌ ٮمٽِْمپَمْخٽُمق٬َمڇمِت ٫َمْق٬َمڀَمڇم َِلْ ُيََمڂَمْع ِٓم َهَذا اِْلْ٘م ٌَڇمِي ُف ٲُم َوإِْن ٬َمڇمَل: إڂمَّ

 احلٽُُمقٮمځِمَّډِم.

ـْ ٬َمڇمَل: ٮَمځْمَس ِٓم ِٙمڀَمډمٍ  ٌَڇمِيٿمڇًم ٮمٽِْمٸَمڇم :َوٲَم ُف ٮَمځْمَس ٲُم َٓ ٫َمْق٬َمُف َِلْ  ،َِلِ ٫َمڅمِْن َأَراَد َأڂمَّ ْؿ ٮَمُف َهَذا َو ٽمَّ ًَ ُي

 اٮمٿمَّٺْمُل.

ٌء ٲَمْقُٙمقٌد ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم  ادُ َو٭َمَذٮمَِؽ ٮَمٺْمُظ اٜمَُتَحځمِِّز ُيرَ  َأْو ٲُمَتَحځمًِّزا ﴿ ٖمِِف ٲَمڇم َأَٚمڇمَط ٖمِِف َرْ

ِه َوَٖمڇمَيٿمَُف. ﴾إ٨َم ٫مَِئډمٍ  ـْ ٪َمْٞمِ  َوُيَراُد ٖمِِف ٲَمڇم اڂْمَحڇمَز ٥َم

ـْ ٬َمڇمَل  ٽمَّْؿ ٮَمفُ ٫َمپَم ًَ ْ ُي ِل َِل ـٌ  ،: إنَّ اَّللََّ ٲُمَتَحځمٌِّز ٖمڇِمٜمٸَْْمٿمَك إَوَّ ٌَڇمِي ُف ٲُم ـْ َأَراَد َأڂمَّ َوٲَم

 ه.اْؼ اٮمٽمَّٺْمظَ َوإِْن َِلْ ُيٶْمٽمِ  ،ٮمٽِْمپَمْخٽُمق٬َمڇمِت ١ُمٽمَِّؿ ٮَمُف اٜمٸَْمٿمَك

 (:11)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه
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ـْ ِٙمڀَمډٍم ُوُٙمقِديډٍم َُتِځمُط ٖمِِف َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمقْ  ٌه ٥َم ُف ٲُمٿمَزَّ ڀَمډِم، إِْن َأَرْدُٗمْؿ َأڂمَّ ـِ اجْلِ ُهُف ٥َم ُِلُْؿ: ڂُمٿمَزِّ

ـْ َذٮمَِؽ َوَأ٭مْ  ُروِف ٖمڇِمٜمَْٷْمُروِف ٫َمٿمٸََمْؿ، ُهَق َأ٥ْمٷَمُؿ ٲِم ُه إَِٚمڇم٣َمډَم اٮمٷمُّ ِقيِف َوََتُْٰمُ  َوَأ٥ْمَٝم، َٟمُ َوََتْ

ـْ ٭َمقْ  َٓ َيٽْمَزُم ٲِم ـْ 
 .ْقَق ٥َمْر٢ِمِف َهَذا اٜمٸَْْمٿمَكڂمِِف ٫مَ َوٮَمټمِ

ٌَڇمَيٿمډََم اخْلڇَمٮمِِؼ ٮمٽِْمپَمْخٽُمقِق  ڀَمډِم َأٲْمًرا ُيقِٙمڈُم ٲُم ُه ٥َمَٝم َٛمٽْمٻِمِف  ،َوإِْن َأَرْدُٗمْؿ ٖمڇِمجْلِ َو٥ُمٽُمقَّ

پِمځَمُتُف ِٙمڀَمډًم اْصٶمََِلٌح ٲمِ  ،ټُمْؿ ِِلََذا اٜمٸَْْمٿمَك َٖمڇم٣مٌِؾ ٫َمٿمٺَْمځمُ  :َوا١ْمتَِقاَءُه ٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمفِ  ًْ ٿمټُْمْؿ َوَٗم

ځْمُتْؿ ٲَمڇم ٫َمْقَق اٮْمٸَمڇمَِلِ ٙمِ  ٽْمُتْؿ ٖمِِف إ٨َِم ڂَمٺْمِل ٲَمڇم َدلَّ ٥َمٽَمځْمِف اٮْمٸَمٻْمُؾ َواٮمٿمَّٻْمُؾ َواٮْمٺِمٶْمَرُة، َو١َمپمَّ ڀَمډًم َٗمَق١مَّ

ځْمُتُؿ اٮْمٸَمْرَش َٚمځمًِّزا ڀَمڇمِت، َو١َمپمَّ ـِ اجْلِ ٌه ٥َم   َو٬ُمٽْمُتْؿ: ٮَمځْمَس ٖمپُِمَتَحځمٍِّز. .َو٬ُمٽْمُتْؿ: ٲُمٿمَزَّ

ځمْ  ٺَمڇمِت َأ٥ْمَراًوڇمَو١َمپمَّ ځْمُتْؿ  ،ُتُؿ اٮمٴمِّ ٥َْمَراِض ٖمِِف، َو١َمپمَّ ْٕ ـْ ٬ِمځمڇَمِم ا ٌه ٥َم بُّ ٲُمٿمَزَّ َو٬ُمٽْمُتْؿ: اٮمرَّ

ځْمُتْؿ ٭َمََلٲَمُف ٖمپَِمٳِمځمَئتِِف، َوڂُمُزوٮَمُف إ٨َِم  ،ِٚمټْمپَمَتُف ٪َمَرًوڇم ٪َْمَراِض، َو١َمپمَّ ْٕ ـِ ا ٌه ٥َم َو٬ُمٽْمُتْؿ: ٲُمٿمَزَّ

ڂْمځَمڇم  اٮمدُّ
ِ
ځمَئُف يَ  ،١َمََمء  َوَُمِ

ِ
َوٲَمٳِمځمَئَتُف َوإَِراَدَٗمُف اٜمٻَُْمڇمَرڂَمډَم ٜمَُِراِدَهڇم  ،ْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم ٮمٺَِمٴْمِؾ اٮْمٻَمٵَمڇمء

، َوِرَوڇمُه إَِذا ُأ٣مِځمَع، َو٫َمَرَٚمُف إَِذا َٗمڇمَب  ٌَُف إَِذا ٥ُميِصَ َوإِْدَرا٭َمُف اٜمٻَُْمڇمرَن ٮمُِقُٙمقِد اٜمُْْدَرِك، َو٪َمٵَم

ٌَڇمُد، َوڂمَِدا َجَرَة، َوڂمَِداُه ٜمُِق١َم ءإٮَِمځْمِف اٮْمٸِم َجَرِة، ءك ِٚم٧َم َأَٗمك اٮمٳمَّ ـَ اٮمٳمَّ ـِ ِٚم٧َم َأ٭َمََل ٲِم َٖمَقْي ُه ٮمَِْلَ

ٌُُّف َٖمٸْمَد إِيََمڂمِ ءَوڂمَِدا
ٌْٹَمٵُمُف َٚمڇمَل ٭ُمٺْمِرِه ُ٘مؿَّ َصڇمَر َُيِ ـْ ٭َمڇمَن َي ٌََّتُف ٜمَِ ٌَڇمِدِه َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم، َوَِمَ ِف، ُه ٮمٸِِم

تِل ُهقَ  ڄمون رٖمقٖمځمتفو١مپمځمتؿ ٢ُم  ـْ  ٲمٿمڀمڇم: ٭ُمؾَّ َيْقٍم ِٓم ٢َمڃْمنٍ  اٮمَّ ٌه ٥َم َٚمَقاِدَث، َو٬ُمٽْمُتْؿ: ُهَق ٲُمٿمَزَّ

ـِ اٮْمُقُٙمقدِ  ٌه ٥َم ُف ٲُمٿمَزَّ ـِ  ، و٥مـ اْلِلځمډمُٚمٽُمقِل احْلََقاِدِث، َوَٚمٻِمځمٻَمډُم َهَذا اٮمتَّٿمِْزيِف َأڂمَّ َو٥َم

ًٓ ٜمڇَِم ُيِريُد،  ڇم ـْ ٭َمْقڂمِِف ٫َمٸمَّ ـِ اٜمٽُْْمِؽ َو٥َم ُٖمقٖمځِمَّډِم َو٥َم ـِ احْلَځَمڇمِة َواٮْمٻَمځمُّقٲَمځمَّډِم.اٮمرُّ   َٖمْؾ ٥َم

 َللِ ْٙم اْلِ وَ  ،٥مـ هذا اٮمتٿمزيفِ  ڇمٮمتٿمزيفِ إٓ ٖمِ  ٌڇمدِ ِلڇم ٮمٽمٸمِ إِ ٧م وَ ڇمٜمِ ڇم ٮمٽمٸمَ ف رٖمًّ قڂمَ ٭مَ  ررُ ٻمَ تَ  يَ َٓ وَ 

 .ٙمَللذا اْلِ ـ هَ ٥مَ 

 َٓ ٍؿ َو ًْ ْؿ: ٮَمځْمَس ٖمِِج ٽَمډِم اٮمٿمُّٺَمڇمِة ٖمٻَِمْقِِلِ ڊَم َٗمٿمِْزيِف اٜمٸَُْمٶمِّ ڈٍم، ٫َمڇمڂْمٷُمْر ٲَمڇمَذا ََتْ َٓ ٲُمَر٭مَّ  َٙمْقَهٍر َو

ُف  ٽمُّ َٓ ََتُ ٪َْمَراِض َو ْٕ َٓ َيٺْمٸَمُؾ ٖمڇِم َْٖمٸَمڇمِض، َو ْٕ َٓ ُيَقَصُػ ٖمڇِم ٥َْمَراُض، َو ْٕ َٓ َٗمٻُمقُم ٖمِِف ا َو
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قْ  ًَ ، َوٮَمځْمَس ٖمپُِمَتَحځمٍِّز، ٭َمځْمَػ ٭َم ـَ ِف: َأْي َٓ ُيٻَمڇمُل ِٓم َٚمٻمِّ ڀَمڇمُت، َو َٓ َُتِځمُط ٖمِِف اجْلِ ا احْلََقاِدُث، َو

ِه ٥َمَٝم َٛمٽْمٻِمِف َوا١ْمتَِقاِئِف ٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمِف َوَٗمټْمٽمِځمپِمِف خِلٽَْمٻِمِف  َٚمٻَمڇمِئَؼ َأ١ْمََمِئِف َوِصٺَمڇمٗمِِف َو٥ُمٽُمقِّ

ٽُمقا إ٨َِم ڂَمٺْمځِمڀَمڇم ٖمَِقا١ِمٶَمتڀِمَ  ٮَْمٺَمڇمَظ، ُ٘مؿَّ َٗمَق١مَّ ْٕ َْٖمٴَمڇمِر ِٓم َداِر ٭َمَراٲَمتِِف، َهِذِه ا ْٕ ڇم، َوُرْؤَيتڀِِمْؿ ٮَمُف ٖمڇِم

رُ   َو٭َمٺمَّ
ِ
ـْ َأ٥ْمَداء َتِحٽمُّقُه ٲِم ًْ ْ َي ٌََتڀَمڇم، َوا١ْمَتَحٽمُّقا ٲِمٿمُْف ٲَمڇم َِل ـْ َأْ٘م ٽُمقا ٲَم ـَ اٮْمځَمڀُمقِد اَّلل  وا َوَوٽمَّ ٲِم

 اٜمَْْق٥ِمُد َوإٮَِمځْمِف اٜمٽُْْمَتَجڃُم، َوإٮَِمځْمِف اٮمتََّحڇم٭ُمُؿ، َوَٖم٧ْمَ َيَدْيِف اٮمتََّخڇمُصُؿ.اَّلل  َواٮمٿمَّٴَمڇمَرى، ٫َمڅم٨َِم 

ڇمُهؿْ  ـُ َوإِيَّ َٓ  ڂَمْح ـْ ڂَمِدٲَمڇم *** ڂَمپُمقُت َو ڇمِب ٲَم ًَ
 ه.اَأ٫ْمٽَمَح َيْقَم احْلِ
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ـْ ( 64 ِٓم ١َمٺَمٍر، ٫َمَجٸَمَؾ اٮمٿمَّڇمُس  ملسو هيلع هللا ىلص ، ٬َمڇمَل: ٭ُمٿمَّڇم ٲَمَع اٮمٿمٌَِّلِّ ؓ َأِِّب ٲُمق١َمك  َو٥َم

ْؿ: إِ »: ملسو هيلع هللا ىلصََيْڀَمُروَن ٖمڇِمٮمتَّټْمٌِِٞم، ٫َمٻَمڇمَل اٮمٿمٌَِّلُّ  ُُ  ِ ٍُ ْٕ قا َظَذ َأ ًُ ا افَّْاُس، اِْرَب َ َْٔس َأُّي  ْؿ َف ُُ َّٕ

ؿْ  ُُ ًَ ا َؿِر ًبا َوُ َق َم ًً ٔ
ِّ ْدُظقَن َش َْ ْؿ  ُُ َّٕ ًبا، إِ

ْدُظقَن َأَصؿَّ َوَٓ َؽاَِ . ٬َمڇمَل: َوَأڂَمڇم شَْ

َّٓ ٖمڇِمَّللِ. ٫َمٻَمڇمَل:  َة إِ َٓ »َٛمٽْمٺَمُف، َوَأڂَمڇم َأ٬ُمقُل: َٓ َٚمْقَل َوَٓ ٬ُمقَّ ٍْٔس، َأ ـَ َؿ َ ا َظْبَداهللِ ْب

ْْزٍ  ـَ ُْقِز افيَجَّْة؟ َأُدف َؽ َظَذ  ـُ ـْ  ُؿْؾ: َٓ َحْقَل ». ٫َمٻُمٽْمڊُم: َٖمَٝم َيڇم َر١ُمقَل اَّللِ. ٬َمڇمَل: شِم

َّٓ بِاهللِ َة إِ ٽمٌِؿ: ٲُمتَّٺَمٌؼ ٥َمٽَمځْمفِ  شَوَٓ ُؿقَّ ًْ ـْ »، َوَزاَد ٲُم ْؿ ِم ـُ ُف َأْؿَرُب إَِػ َأَحِد َٕ ْدُظق َْ َوافَِّذي 

ؿْ  ـُ ِة َأَحِد َِ  .(0)شُظُِْؼ َراِح

ـْ ( 65 ِلِّ ؓ  ُهَرْيَرَة َأِِّب  َو٥َم ـِ اٮمٿمٌَّ : إَِذا »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، ٥َم َؿاَل اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ

ْبُت ِمُْْف َباًظا  رَّ ََ َْ َب ِمِّْل ِذَراًظا  رَّ ََ َْ ْبُت ِمُْْف ِذَراًظا، َوإَِذا  رَّ ََ َْ ا  َب َظْبِدى ِمِّْل ِصْزً رَّ ََ َْ

َْاِن -َأْو ُبقًظا  - ِق  ، َوإَِذا َأ ّْ ُْٔتُف َ ْروَ  َ  َْ  .(2)ٲمتٺمؼ ٥مٽمځمف شَفةً َأ

ـْ ( 66 ـْ َأْن »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َر١ُمقَل اَّللِ ،▲ ٥َمڇمِئٳَمډمَ  َو٥َم َثَر ِم ـْ ـْ َ ْقٍم َأ َما ِم

ق ُٕ َْٔد ُف َف َّٕ ـْ َ ْقِم َظَرَؾَة، َوإِ ـَ افَّْاِر ِم تَِؼ اهللُ ؾِِٔف َظْبًدا ِم ًْ َة  ،ُ  َُ ََلَِ َّ ُثؿَّ ُ َباِ ل ِ ُِؿ افي

َُقُل: َما َأَراَد  َٔ َِٓء؟َؾ ُٗ ٽمِؿٌ  شَ  ًْ  .(3)َأْٛمَرَٙمُف ٲُم

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 إثبات ؾف١ املع١ٝ ٚبٝإ إٔ ذيو ال ٜٓايف عًٛ اهلل ع٢ً خًك٘.

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:-1/318)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ أِّب ٲمق١مك 2714(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )2992أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 2675(، وٲمًٽمؿ )7537أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (2)

 (.0348أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ) (3)
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 َٓ ـْ َذٮمِ  َو ڈُم احلڇَم١ِمڈُم َأنَّ ٢َمځْمًئڇم ٲِم ًَ ٌَتَّډَم: ٲِمْثُؾ َأْن َيٻُمقَل ََيْ َؽ ُيٿمڇَم٬ِمُض َٖمٸْمٵَمُف َٖمٸْمٵًمڇم اٮم

ـْ ٬َمْقٮمِِف: ـْ َأنَّ اَّللََّ ٫َمْقَق اٮمٸَمْرِش ُُيَڇمٮمٺُِمُف اٮمٷمَّڇمِهُر ٲِم ٿمَّډِم ٲِم ًُّ َوُهَق ﴿ اٮمٻَمڇمِئُؾ: ٲَمڇم ِٓم اٮمټمَِتڇمِب َواٮم

ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمْ  ََلِة ٬َمڇمَم َأَٚمُد٭ُمْؿ إ٨َم  اإذ»: ملسو هيلع هللا ىلص . َو٬َمْقٮُمفُ ﴾ُتؿْ ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي ٌََؾ َوْٙمڀِمفِ اٮمٴمَّ  ش٫َمڅمِنَّ اَّللََّ ٬ِم

 َوڂَمْحُق َذٮمَِؽ ٫َمڅمِنَّ َهَذا ٪َمٽَمٌط. 

َوُهَق ٫َمْقَق اٮمٸَمْرِش َٚمٻِمځمٻَمډًم ٭َمََم َُجََع اَّللَُّ َٖمځْمٿمڀَُمََم ِٓم ٬َمْقٮمِِف  ،َوَذٮمَِؽ َأنَّ اَّللََّ ٲَمٸَمٿمڇَم َٚمٻِمځمٻَمډمً 

ََم ﴿ َوَٗمٸَمڇم٨َم: َحڇمڂَمفُ ١ُمٌْ  ًَّ ِذي َٛمٽَمَؼ اٮم ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم ُهَق اٮمَّ َْرَض ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ ْٕ َواِت َوا

 َوٲَمڇم َيٸْمُرُج ٫مځِمڀَمڇم 
ِ
ََمء ًَّ ـَ اٮم ُرُج ٲِمٿمڀَْمڇم َوٲَمڇم َيٿمِْزُل ٲِم اٮمٸَمْرِش َيٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم َيٽمڌُِم ِٓم إَْرِض َوٲَمڇم َُيْ

ـَ ٲَمڇم ٭مُ   .﴾ ٖمََِم َٗمٸْمپَمٽُمقَن َٖمٴِمٞمٌ َواَّللَُّ ٿمُْتؿْ َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي

 ٫َمڃمَ 
ٍ
ء ُف ٫َمْقَق اٮمٸَمْرِش َيٸْمٽَمُؿ ٭ُمؾَّ َرْ ِلُّ  ،ْٛمَٟمَ َأڂمَّ ِٓم  ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَق ٲَمٸَمٿمڇَم َأْيٿمَََم ٭ُمٿمَّڇم ٭َمََم ٬َمڇمَل اٮمٿمٌَّ

ْرِش َوُ قَ » ْو٥َمڇمِل:َٚمِديڋِم إَ  ًَ ْٔفِ  َوَاهللَُّ َؾْقَق اف َِ ُتْؿ َظ ْٕ ُؿ َما َأ َِ ًْ  .(0)شَ 

ٹَمډِم إذَ  (ٲَمعَ َوَذٮمَِؽ َأنَّ ٭َمٽمپَِمډَم ) َّٓ اٜمٻَُمڇمَرڂَمډَم ِٓم اٮمٽمُّ ٹَمډِم إ ا ُأ٣ْمٽمٻَِمڊْم ٫َمٽَمځْمَس ٤َمڇمِهُرَهڇم ِٓم اٮمٽمُّ

ـْ  ـْ َيپِم٧ٍم َأْو ٢ِمََمٍل: ٫َمڅمَِذا ٬ُمځمَِّدْت ٖمپَِمٸْمٿمَك ٲِم ډٍم َأْو ُِمڇَمَذاٍة ٥َم ـْ ٪َمْٞمِ ُوُٙمقِب ُِمڇَم١مَّ اٜمُٶْمٽَمٻَمډَم: ٲِم

ڊْم ٥َمَٝم اٜمُ  :اٜمٸََمڇمِِّن   ٻَمڇمَرڂَمډِم ِٓم َذٮمَِؽ اٜمٸَْمٿمَك.َدٮمَّ

ُٞم َواٮْمٻَمپَمَر ٲَمٸَمٿمڇَم َأْو َواٮمٿمَّْجَؿ ٲَمٸَمٿمڇَم. َوُيٻَمڇمُل: َهَذا اٜمََتڇمُع ٲَمٸِمل ٫َمڅمڂِمَّ  ًِ ُف ُيٻَمڇمُل: ٲَمڇم ِزٮْمٿمڇَم ڂَم

 ٜمَُِجڇمٲَمٸَمتِِف ٮَمؽ: َوإِْن ٭َمڇمَن ٫َمْقَق َرْأ١ِمؽ. 

َتٽمُِػ َأْٚمټَمڇمٲُمڀَمڇم  (اٜمٸَِمځمَّډمُ )ْر٢ِمِف َٚمٻِمځمٻَمډًم. ُ٘مؿَّ َهِذِه ٫َمڇَمَّللَُّ ٲَمَع َٛمٽْمٻِمِف َٚمٻِمځمٻَمډًم َوُهَق ٫َمْقَق ٥مَ  خَتْ

ڈِم اٜمََقاِرِد ٫َمٽَمَمَّ ٬َمڇمَل: ًَ ُرُج ٲِمٿمڀَْمڇم﴿ ٖمَِح َوُهَق ﴿ إ٨َم ٬َمْقٮمِِف: ﴾َيٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم َيٽِمڌُم ِٓم إَْرِض َوٲَمڇم َُيْ

ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ   . ﴾ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 )(.ٗمٻمدم خترَيف  ضًٔػ: (0)
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ُف ٲُمٶمَّٽمٌِع ٥َمٽَمځْمټُمْؿ: ٢َمڀِمځمٌد َدلَّ ٤َمڇمِهُر اخِلٶَمڇمِب ٥َمَٝم َأنَّ ُٚمټْمَؿ َهِذِه اٜمٸَِمځمَّډِم َوٲُمٻْمَتٵَمڇمَهڇم أَ  ڂمَّ

ُف ٲَمٸَمڀُمْؿ ٖمٸِِمٽْمپِمفِ  ٽَمِػ: إڂمَّ ًَّ ٌ ٖمټُِمْؿ. َوَهَذا ٲَمٸْمٿمَك ٬َمْقِل اٮم ـٌ ٥َمڇمِِل َوَهَذا ٤َمڇمِهُر  ،٥َمٽَمځْمټُمْؿ َوٲُمڀَمځْمپِم

 اخِلٶَمڇمِب َوَٚمٻِمځمٻَمُتُف.

َّٓ ُهَق َراٖمِ ﴿ ِٓم ٬َمْقٮمِِف: َو٭َمَذٮمَِؽ  ـْ ڂَمْجَقى َ٘مََلَ٘مډٍم إ ُهَق ﴿ إ٨َم ٬َمْقٮمِِف: ﴾ٸُمڀُمؿْ ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم

ـَ ٲَمڇم ٭َمڇمڂُمقا ِلُّ  ﴾ٲَمٸَمڀُمْؿ َأْي َزْن إنَّ اَّللََّ ﴿ ٮمٴَِمڇمِٚمٌِِف ِٓم اٮمٹَمڇمِر: ملسو هيلع هللا ىلص أَيډَم. َوٜمََّڇم ٬َمڇمَل اٮمٿمٌَّ َٓ ََتْ

ڇم ٥َمَٝم ٤َمڇمِهِرهِ  ﴾ٲَمٸَمٿمڇَم ُهٿمڇَم ٲَمٸِمځمَّډُم َوَدٮمَّڊْم احلڇَمُل ٥َمَٝم َأنَّ ُٚمټْمَؿ َهِذِه اٜمٸَِمځمَّډِم  ،٭َمڇمَن َهَذا َأْيٵًمڇم َٚمٻمًّ

٣مََِّلِع َواٮمٿمَّْٰمِ َواٮمتَّڃْمِيځمِد. َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  ِٓ ـَ ُهْؿ ﴿ ا ِذي ٻَمْقا َواٮمَّ ـَ اٗمَّ ِذي إنَّ اَّللََّ ٲَمَع اٮمَّ

ٿمُقنَ  ًِ
ٿمِل ٲَمٸَمټُمََم َأ١ْمپَمُع َوَأَرى﴿ َوَهڇمُروَن: ق١َمكَو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمْقٮُمُف ٜمُِ  ﴾ُِمْ . ُهٿمڇَم اٜمٸَِمځمَّډُم ٥َمَٝم ﴾إڂمَّ

ـِ اٮمٿمَّْٰمُ َواٮمتَّڃْمِيځمُد.٤َمڇمِهِرَهڇم َوُٚمټْمپُمڀَمڇم ِٓم َهِذِه اٜمَقَ   ا٣مِ

ٻْمِػ  ًَّ ـْ ٫َمْقِق اٮم ُف ٥َمٽَمځْمِف َأُٖمقُه ٲِم ٌْټمِل ٫َمځُم٩ْمِ ـْ ُُيِځمٺُمُف ٫َمځَم َو٬َمْد َيْدُٛمُؾ ٥َمَٝم َصٌِلي ٲَم

َٓ خَتَْػ: َأڂَمڇم ٲَمٸَمؽ َأْو َأڂَمڇم ُهٿمڇَم: َأْو َأڂَمڇم َٚمڇمِْضٌ َوڂَمْحقُ  ٌِّڀُمُف ٥َمَٝم اٜمٸَِمځمَّډِم  ٫َمځَمٻُمقُل:  َذٮمَِؽ. ُيٿمَ

ََم َصڇمَر  ٌَډِم ٖمُِحټْمِؿ احلڇَمِل َد٫ْمَع اٜمټَْمُروِه: ٫َمٺَمْرٌق َٖم٧ْمَ ٲَمٸْمٿمَك اٜمٸَِمځمَّډِم َوَٖم٧ْمَ ٲُمٻْمَتٵَمڇمَهڇم: َوُرٖمَّ اٜمُقِٙم

ـْ ٲَمٸْمٿمڇَمَهڇم.   ٲُمٻْمَتٵَمڇمَهڇم ٲِم

ٿمَّډِم ِٓم  (اٜمٸَِمځمَّډمِ )تََِلِف اٜمََقاِوِع. ٫َمٽَمٺْمُظ ٫َمځَمْخَتٽمُِػ ٖمڇِمْٛم  ًُّ ٬َمْد ُا١ْمُتٸْمپِمَؾ ِٓم اٮمټمَِتڇمِب َواٮم

َتٽمَِػ  ڇم َأْن خَتْ َٓ َيٻْمَتٵِمځمڀَمڇم ِٓم اٜمَْقِوِع أَٛمِر: ٫َمڅمٲِمَّ ٲَمَقاِوَع َيٻْمَتيِض ِٓم ٭ُمؾِّ ٲَمْقِوٍع ُأٲُمقًرا 

ڈِم اٜمََقاِوعِ  ًَ ٮَمُتڀَمڇم ٖمَِح َٓ ٍك َٖم٧ْمَ َُجځِمِع ٲَمقَ  ،َد َوإِْن اٲْمَتڇمَز ٭ُمؾُّ  -اِرِدَهڇم َأْو َٗمُدلَّ ٥َمَٝم ٬َمْدٍر ٲُمٳْم٠َمَ

ځمَّډٍم  بِّ ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ  -ٲَمْقِوٍع ٖمَِخڇمصِّ ـِ ٮَمځْمَس ٲُمٻْمَتٵَمڇمَهڇم َأْن َٗمټُمقَن َذاُت اٮمرَّ ٫َمٸَمَٝم اٮمتَّٻْمِديَرْي

ـْ ٤َمڇمِهِرَهڇم. ٫َمڊْم ٥َم  ُّمَْتٽمِٶَمډًم ٖمڇِمخْلٽَْمِؼ َٚمتَّك ُيٻَمڇمَل ٬َمْد ُسِ

َؿ َأنَّ ٭مَ  إىل أٌ قال: ـْ َٗمَقهَّ ِقيِف اَّلل  ْقنَ ُ٘مؿَّ ٲَم ََمَء َُتِځمُط ٖمِِف َوََتْ ًَّ  ٖمپَِمٸْمٿمَك َأنَّ اٮم
ِ
ََمء ًَّ ِٓم اٮم

ِه  -٫َمڀُمَق ٭َمڇمِذٌب  ـْ ٪َمْٞمِ ِف  -َوَوڇملٌّ  -إْن ڂَمٻَمٽَمُف ٥َم َوٲَمڇم ١َمپِمٸْمٿمڇَم َأَٚمًدا َيٺْمڀَمُؿ  -إْن ا٥ْمَتٻَمَدُه ِٓم َرٖمِّ
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ـْ اٮمٽمَّٺْمظِ  ـْ  ،َهَذا ٲِم َٓ َرْأَيٿمڇَم َأَٚمًدا ڂَمٻَمٽَمُف ٥َم ٽمپِِم٧مَ  ،َواِٚمدٍ  َو ًْ َهْؾ َٗمٺْمڀَمپُمقَن  :َوٮَمْق ١ُمِئَؾ ١َمڇمِئُر اٜمُ

 )َوَر١ُمقٮمِِف اَّلل  ـْ ٬َمْقلِ ٲمِ 
ِ
ََمء ًَّ ِقيفِ أ (إنَّ اَّللََّ ِٓم اٮم ََمَء ََتْ ًَّ ٌَڇمَدَر ٭ُمؾُّ َأَٚمٍد ٲِمٿمڀُْمْؿ إ٨َم َأْن  :نَّ اٮم ٮَم

ٌء ٮَمٸمَ  :َيٻُمقَل  ٌَڇمٮمٿِمڇَم.َهَذا َرْ ٶُمْر ٖمِ ُف َِلْ َُيْ  ٽمَّ

َٓ َيٺْمڀَمپُمُف َوإِذَ   ًٓ ٺْمِظ ٢َمځْمًئڇم ُِمڇَم ـْ اٮمتَّټَمٽمُِّػ َأْن ََيْٸَمَؾ ٤َمڇمِهَر اٮمٽمَّ ا ٭َمڇمَن إٲَْمُر َهټَمَذا: ٫َمپِم

ٮَمُف: َٖمْؾ ٥ِمٿمَْد اٮمٿمَّڇمِس اٮمٿمَّڇمُس ٲِمٿمُْف ُ٘مؿَّ ُيِريُد َأْن َيَتڃمَ   )وَّ
ِ
ََمء ًَّ  (َوُهَق ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ ) (َأنَّ اَّللََّ ِٓم اٮم

ََم  ًَّ ََم ُيَراُد ٖمِِف اٮمٸُمٽُمقَّ َواِٚمٌد: إْذ اٮم ٺْمؾِ  :ُء إڂمَّ ًُّ َٓ ِٓم اٮم َو٬َمْد ٥َمٽمَِؿ  ،٫َمڇمٜمٸَْْمٿمَك َأنَّ اَّللََّ ِٓم اٮمٸُمٽُمقِّ 

َْرَض َوَأنَّ اٮمټُمْرِدَّ ِٓم  ْٕ پَمَقاِت َوا ًَّ ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم َو١ِمَع اٮم ٽمپُِمقَن َأنَّ ٭ُمْر١ِمځمَُّف ١ُم ًْ اٜمُ

ـْ َّمٽُْمق٬َمڇمِت  ،ْرِض ٫َمََلةٍ اٮمٸَمْرِش ٭َمَحٽْمٻَمډِم ٲُمٽْمٻَمڇمٍة ٖمڃِمَ  ٌَډَم ٮَمُف إ٨َم اَّلل  َوَأنَّ اٮمٸَمْرَش َٛمٽْمٌؼ ٲِم ًْ
َٓ ڂمِ

ُؿ َٖمٸْمَد َهَذا َأنَّ  :َو٥َمٷَمپَمتِفِ اَّلل  ٬ُمْدَرةِ  ُه َوََيِْقيفِ  ٫َمټَمځْمَػ ُيتََقهَّ ٌَْحڇمڂمَ َٛمٽْمٻًمڇم ََيُْٰمُ  :فُ ؟ َو٬َمْد ٬َمڇمَل ١ُم

ٌَٿمَّټُمؿ ِٓم ُٙمُذوِع اٮمٿمَّْخؾِ ﴿ َُصٽمِّ َٕ ُٞموا ِٓم إَْرضِ ﴿ ٬َمڇمَل:وَ  ﴾َو ًِ َوڂَمْحُق  (ٖمپَِمٸْمٿمَك )٥َمَٝم  ﴾٫َم

َٓ َُمڇَمًزا ،َذٮمَِؽ  ـْ ٥َمَرَف َٚمٻَمڇمِئَؼ ٲَمٸَمڇمِِّن احلُُروِف  ،َوُهَق ٭َمََلٌم ٥َمَرِِّبٌّ َٚمٻِمځمٻَمډًم  َوَهَذا َيٸْمٽَمپُمُف ٲَم

٭َمډٌم. َٓ ٲُمٳْم٠َمَ ڇَم ٲُمَتَقا٣مِئَډٌم ِٓم اٮمٹَمڇمٮمڈِِم   َوَأِنَّ

فِ » ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمْقٮُمفُ  َو٭َمَذٮمَِؽ  ِٓ  َؾِ٘نَّ اهللََّ ؿِبََؾ َوْج
ََلةِ ْؿ إَػ افهَّ ـُ َؾََل َ ْبُهْؼ ؿَِبَؾ  إَذا َؿاَم َأَحُد

فِ  ِٓ :  شَوْج ٌََؾ َوْٙمِف اٜمُٴَم٦مِّ
ٌَْحڇمڂَمُف ٫َمْقَق اٮمٸَمْرِش َوُهَق ٬مِ احلَِديڋَم. َٚمؼٌّ ٥َمَٝم ٤َمڇمِهِرِه َوُهَق ١ُم

ٌُڊُم ٮمٽِْمپَمْخٽُمق٬َمڇمِت. ٫َمڅمِنَّ  ََمَء َأْو ُيٿمڇَمِٙمل  َٖمْؾ َهَذا اٮمَقْصُػ َيْث ًَّ ُف ُيٿمڇَمِٙمل اٮم ڇمَن ٮَمْق َأڂمَّ ًَ اِْلڂْم

پْمَس َواٮْمٻَمپَمرَ  پْمُس َواٮْمٻَمپَمُر ٫َمْق٬َمفُ  :اٮمٳمَّ ََمُء َواٮمٳمَّ ًَّ ٌََؾ َوْٙمڀِمِف. ،ٮَمټَمڇمڂَمڊْم اٮم  َو٭َمڇمڂَمڊْم َأْيٵًمڇم ٬ِم

ِلُّ  َب اٮمٿمٌَّ َـّ اٜمٻَْمٴُمقَد ٖمڇِمٮمتَّپْمثځِمِؾ ا٥َْٕمَٝم َوٮَمټمِ  ٜمََثُؾ َوَّللَِِّ ا -اٜمََثَؾ ٖمَِذٮمَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص َو٬َمْد َْضَ

َٓ َٗمٳْمٌځِمُف اخلڇَمٮمِِؼ ٖمڇِمٜمَْْخٽُمقِق  ِلُّ  -َٖمځَمڇمُن َٙمَقاِز َهَذا َوإٲِْمټَمڇمڂُمُف:  ـْ » ملسو هيلع هللا ىلص ٫َمٻَمڇمَل اٮمٿمٌَّ ْؿ ِم ُُ َما ِمْْ

ًٔا بِفِ 
ُف ُُمِِْ ى َربَّ َّٓ َشَرَ ـٍ اٮمٸمٻمځم٦م: ٭مَ  شَأَحٍد إ ُهَق َواِٚمٌد وَ اَّلل  َيڇم َر١ُمقَل  ځْمَػ ٫َمٻَمڇمَل ٮَمُف َأُٖمق َرِزي
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ِلُّ  ـُ َُجځِمٌع ؟ ٫َمٻَمڇمَل اٮمٿمٌَّ ءِ »: ملسو هيلع هللا ىلص َوڂَمْح َٓ ْثِؾ َذفَِؽ ِذ آ ِّ بُِئؽ بِ ْٕ ُٖ ْؿ َ َراُه اهلل  َش ُُ  ِ ـُ ُر  َّ ََ َ َذا اف

ـْ آَ ا ًٔا بِِف َوُ َق آَ ٌة ِم
َزُ ُُمِِْ ـْ ِ  (0)شِت اهللَِّ: َؾَاهللَُّ َأ  . ملسو هيلع هللا ىلص لُّ َأْو ٭َمََم ٬َمڇمَل اٮمٿمٌَّ

ْؿ » َو٬َمڇمَل: ُُ َّٕ َم إ ـَ ْؿ  ُُ ْوَن َربَّ رَ  َشَسَ َّ ََ َس َواْف ّْ َرْوَن افنَّ ْؤَيډِم  (2)شَْ ْؤَيډَم ٖمڇِمٮمرُّ ٌََّف اٮمرُّ ٫َمٳَم

ـْ اٜمَْرِئلُّ ٲُمٳَمڇمِِبًڇم ٮمٽِْمپَمْرِئلِّ  ْ َيټُم ُْؿ َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډمِ  ،َوإِْن َِل َوڂَمڇمَٙمْقُه ٭ُمؾٌّ  ،٫َمڇمٜمُْڄْمٲِمٿمُقَن إَذا َرَأْوا َرِبَّ

ٌََؾ  َراهُ يَ 
َٓ ٲُمٿمڇَم٫َمڇمَة َأْصًَل.ا ٫َمْق٬َمُف ٬مِ پْمَس َواٮْمٻَمپَمَر َو  هَوْٙمڀِمِف: ٭َمََم َيَرى اٮمٳمَّ

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى كنا يف  الْالْسطٔة يف َقاَل َش َمِجُنْع اِلَفَتا

(1/368:) 

ـْ اِْليََمِن ٖمڇَِمَّللَِّ: اِْليََمُن ٖمََِم َأْٛمَٟمَ اَّللَُّ  َو٬َمدْ  ـْ َدَٛمَؾ ٫مځِمََم َذ٭َمْرڂَمڇمُه ٲِم ٖمِِف ِٓم ٭مَِتڇمٖمِِف َوَٗمَقاَٗمَر ٥َم

ٌَْحڇمڂَمُف ٫َمْقَق ١َمپَمَقاٗمِِف ٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمِف ٥َم٦ِمٌّ ٥َمَٝم  ملسو هيلع هللا ىلص َر١ُمقٮمِفِ  ُف ١ُم ـْ َأڂمَّ ډِم: ٲِم َوَأُْجََع ٥َمٽَمځْمِف ١َمٽَمُػ إٲُمَّ

ٌَْحڇمڂَمُف ٲَمٸَمڀُمْؿ َأْيٿمَََم ٭َمڇمڂُمقا َيٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم ُهْؿ ٥َمڇمٲِمٽُمقنَ  ،ٽْمٻِمفِ َٛم   َٖم٧ْمَ َذٮمَِؽ ِٓم ٬َمْقٮمِِف: ٭َمََم َُجَعَ  ،َوُهَق ١ُم

ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمتََقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش َيٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم َيٽمِڌُم ﴿ َْرَض ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ِذي َٛمٽَمَؼ اٮم ُهَق اٮمَّ

 َوٲَمڇم َيٸْمُرُج ٫مِځمڀَمڇم َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأيْ  َوٲَمڇمِٓم إَْرِض 
ِ
ََمء ًَّ ـَ اٮم ُرُج ٲِمٿمڀَْمڇم َوٲَمڇم َيٿمِْزُل ٲِم ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتْؿ َُيْ

 .﴾َواَّللَُّ ٖمََِم َٗمٸْمپَمٽُمقَن َٖمٴِمٞمٌ 

ُف ُّمَْتٽمٌِط ٖمڇِمخْلٽَْمِؼ  ﴾َوُهَق ٲَمٸَمټُمؿْ ﴿ َوٮَمځْمَس ٲَمٸْمٿمَك ٬َمْقٮمِِف: ٹَمډُم  :َأڂمَّ ٌُُف اٮمٽمُّ َٓ ُٗمقِٙم ٫َمڅمِنَّ َهَذا 

ډمِ  ٽَمځْمِف اخلٽَْمَؼ: َٖمْؾ اٮمٻَمپَمُر آَيډٌم َوِٛمََلُف ٲَمڇم ٫َمٶَمَر اَّللَُّ ٥مَ  ،َوُهَق ِٛمََلُف ٲَمڇم َأُْجََع ٥َمٽَمځْمِف ١َمٽَمُػ إٲُمَّ

ـْ آَيڇمِت  ـْ َأْصٹَمِر َّمٽُْمق٬َمڇمٗمِفِ اَّلل  ٲِم ڇم٫مِِر َو٪َمْٞمِ  ،ٲِم ًَ : َوُهَق ٲَمَع اٜمُ
ِ
ََمء ًَّ ُهَق ٲَمْقُوقٌع ِٓم اٮم

ـٌ ٥َمٽَمځْمڀِمؿْ  ٌَْحڇمڂَمُف ٫َمْقَق اٮمٸَمْرِش َر٬ِمځمڈٌم ٥َمَٝم َٛمٽْمٻِمِف ٲُمڀَمځْمپِم ڇم٫مِِر َأْيٿمَََم ٭َمڇمَن: َوُهَق ١ُم ًَ ٲُمٶمَّٽمٌِع  اٜمُ

ـْ ٲَمٸَمڇمِِّن ُرُٖمقٖمځِمَّتِفِ  ٌَْحڇمڂَمُف  ،إٮَمځْمڀِمْؿ إ٨َم ٪َمْٞمِ َذٮمَِؽ ٲِم ِذي َذ٭َمَرُه اَّللَُّ ١ُم ـْ  -َو٭ُمؾُّ َهَذا اٮمټَمََلِم اٮمَّ ٲِم
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

( ٲمـ ٣مريؼ يٸمٝم ٖمـ ٥مٶمڇمء، 081(، واٖمـ ٲمڇمٙمف )4730(، وأٖمق داود )06086أٛمرٙمف أِمد )ضًٔػ:  (0)

 و٭مځمع ُمڀمقل.و .٥مـ و٭مځمع ٖمـ ُٚمُدس، ويٻمڇمل: اٖمـ ٥ُمُدس، ٥مـ أِّب رزيـ اٮمٸمٻمځم٦م ٖمف

 .ؓ ( ٥مـ ٙمرير ٖمـ ٥مٌد اَّلل 633(، وٲمًٽمؿ )554أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ) (2)
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ُف ٫َمْقَق اٮمٸَمْرِش  ِريٍػ  -ٲَمٸَمٿمڇَم َوَأڂمَّفُ َأڂمَّ َتڇمُج إ٨َم ََتْ َٓ ََيْ ـْ  ،َٚمؼٌّ ٥َمَٝم َٚمٻِمځمٻَمتِِف  ـْ ُيٴَمڇمُن ٥َم
 َوٮَمټمِ

َـّ َأنَّ ٤َمڇمِهَر ٬َمْقٮمِِف: ٿمُقِن اٮمټَمڇمِذَٖمډِم ٲِمْثُؾ َأْن َيٷُم  ﴿ اٮمٷمُّ
ِ
ََمء ًَّ ُف:  ﴾ِٓم اٮم ُف َأْو ُٗمٷمِٽمُّ ََمَء ُٗمٻِمٽمُّ ًَّ َأنَّ اٮم

َْرَض  َوَهَذا َٖمڇم٣مٌِؾ ٖمڅِمُِْجَڇمِع َأْهؾِ  ْٕ پَمَقاِت َوا ًَّ يََمِن: ٫َمڅمِنَّ اَّللََّ ٬َمْد َو١ِمَع ٭ُمْر١ِمځمُُّف اٮم اٮمٸِمٽْمِؿ َواْْلِ

ََمَء َأْن َٗمٻَمَع ٥َمَٝم إَْرِض َوهُ  ًَّ ُؽ اٮم ًِ َٓ َوُيپْم َْرَض َأْن َٗمُزو ْٕ پَمَقاِت َوا ًَّ ُؽ اٮم ًِ ِذي ُيپْم َق اٮمَّ

َّٓ ٖمڅِمِْذڂمِِف. ًَّ ﴿ إ ـْ آَيڇمٗمِِف َأْن َٗمٻُمقَم اٮم َْرُض ٖمڃَِمٲْمِرهِ  ََمءُ َوٲِم ْٕ  ه.ا﴾َوا

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَف َقاَل َش  (:-1/884)َتا

بِّ ٥مَ )٫َمٴْمٌؾ ِٓم اجلپَْمِع َٖم٧ْم  ـْ َدا٥ِمځمِف َو٥َمڇمٖمِِديِف.(زَّ َوَٙمؾَّ َوَٖم٧ْمَ ٬ُمْرٖمِفِ ٥ُمٽُمقِّ اٮمرَّ  : ٲِم

ُف ِٓم ٭مَِتڇمٖمِفِ  ًَ  ٥َمَٝم  ،٫َمٿمٻَُمقُل: ٬َمْد َوَصَػ اَّللَُّ ڂَمٺْم
ِ
١ْمتَِقاء ِٓ ڇمِن َر١ُمقٮمِِف ٖمڇِمٮْمٸُمٽُمقِّ َوا ًَ

َو٥َمَٝم ٮمِ

ٌَڇمِر َأْصَحڇمِب اٮمٸَمْرِش َواٮْمٺمَ 
: ِٓم  ْق٬ِمځمَّډِم ِٓم ٭مَِتڇمٖمِِف ِٓم آَيڇمٍت ٭َمثَِٞمٍة َٚمتَّك ٬َمڇمَل َٖمٸْمُض ٭مِ ڇم٫مٸِِملِّ اٮمٳمَّ

ٌَڇمِدِه. َو٬َمڇمَل  ،َأْزَيُد َٗمُدلُّ ٥َمَٝم َأنَّ اَّللََّ ٥َمڇمٍل ٥َمَٝم اخلٽَْمِؼ  َأوْ ٮمُػ َدٮمځِمٍؾ أاٮمٻُمْرآِن  ُف ٫َمْقَق ٥ِم َوَأڂمَّ

ُه: ٫مځِمِف َ٘مََلُ٘مَِمَئډِم  ـَ ٥ِمٿمَْد َرٖمَِّؽ ﴿ َدٮمځِمٍؾ َٗمُدلُّ ٥َمَٝم َذٮمَِؽ ٲِمْثُؾ ٬َمْقٮمِِف:٪َمْٞمُ ِذي ـْ ِٓم ﴿ ﴾إنَّ اٮمَّ َوٮَمُف ٲَم

َْرِض َوٲمَ  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ِٓم ٬ُمْدَرٗمِِف ٭َمََم  ﴾٥ِمٿمَْدهُ ﴿َراُد ٖمڃَِمنَّ ٲَمٸْمٿمَك ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن اٜمُ  ﴾٥ِمٿمَْدهُ  ـْ اٮم

ـْ ِٓم  ٮَمټَمڇمَن اخلٽَْمُؼ ٭ُمٽمُّڀُمؿْ  :َيٻُمقُل اجلڀَْمپِمځمَّډم ـْ ٫َمْرٌق َٖم٧ْمَ ٲَم ْ َيټُم ِٓم ٬ُمْدَرٗمِِف َوٲَمٳِمځمَئتِِف: َِل

١ْمتځِمََلَء  ِٓ ١ْمتَِقاَء ٮَمْق ٭َمڇمَن اٜمَُراُد ٖمِِف ا ِٓ ـْ ٥ِمٿمَْدُه: ٭َمََم َأنَّ ا ـْ ِٓم إَْرِض َوٲَم پَمَقاِت َوٲَم ًَّ اٮم

َتِقًيڇم  ًْ َتِقًيڇم ٥َمَٝم َُجځِمِع اٜمَْخٽُمق٬َمڇمِت: َوٮَمټَمڇمَن ٲُم ًْ ٽُمٻَمُف َداِئًَم. ٮَمټَمڇمَن ٲُم ٌَْؾ َأْن َُيْ ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ٬َم

َْرِض ٭َمََم َأْٛمَٟمَ ٖمَِذٮمَِؽ ِٓم ٭مَِتڇمٖمِِف:  ْٕ پَمَقاِت َوا ًَّ ١ْمتَِقاُء ُّمْتَصٌّ ٖمڇِمٮْمٸَمْرِش َٖمٸْمَد َٛمٽْمِؼ اٮم ِٓ َوا

َتِقًيڇم ٥َمٽَمځْمفِ  ًْ ُف َٗمڇمَرًة ٭َمڇمَن ٲُم َتِقًيڇم  ،٫َمَدلَّ ٥َمَٝم َأڂمَّ ًْ ـْ ٲُم ْ َيټُم ـْ َوَٗمڇمَرًة َِل ٥َمٽَمځْمِف: َوِِلََذا ٭َمڇمَن اٮمٸُمٽُمقُّ ٲِم

ډِم اٜمُثٌَِْتډمِ  پْمِع ٲَمَع اٮمٸَمٻْمِؾ ٥ِمٿمَْد َأِئپمَّ ًَّ ٺَمڇمِت اٜمٸَْمٽُمقٲَمډِم ٖمڇِمٮم ـْ  ،اٮمٴمِّ ١ْمتَِقاُء ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ٫َمپِم ِٓ ڇم ا َوَأٲمَّ

ٺَمڇمِت اٜمٸَْمٽُمقٲمَ  َٓ ٖمڇِمٮْمٸَمٻْمِؾ.اٮمٴمِّ پْمِع  ًَّ  ډِم ٖمڇِمٮم
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ُف َٗمٸَمڇم٨َم وَ  ډٌم َواٜمٻَْْمٴُمقُد: َأڂمَّ ُف َأْيٵًمڇم ٖمڇِمْٜمَٸِمځمَّډِم َواٮْمٻُمْرِب. َواٜمٸَِْمځمَّډُم ٲَمٸِمځمََّتڇمِن: ٥َمڇمٲمَّ ًَ َصَػ ڂَمٺْم

ُو٨َم ٭َمٻَمْقٮمِِف: ْٕ ډٌم. ٫َمڇم ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ ﴿ َوَٛمڇمصَّ إنَّ اَّللََّ ٲَمَع ﴿ َواٮمثَّڇمڂمځَِمډُم ٭َمٻَمْقٮمِِف: ﴾َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي

ٿمُقنَ  ًِ
ـَ ُهْؿ ُِمْ ِذي ٻَمْقا َواٮمَّ ـَ اٗمَّ ِذي ـْ أَيڇمِت.إ٨َم ٪َمْٞمِ  ﴾اٮمَّ  َذٮمَِؽ ٲِم

ڇم  ـُ أَ ﴿ . َو٬َمْقٮمِِف:﴾٫َمڅمِِّنِّ ٬َمِريڈٌم ﴿ ٫َمڀُمَق ٭َمٻَمْقٮمِِف: (اٮمٻُمْرُب )َوَأٲمَّ ـْ َٚمٌِْؾ  ٬ْمَرُب َوڂَمْح إٮَمځْمِف ٲِم

ـُ َأ٬ْمَرُب إٮَمځْمِف ٲِمٿمټُْمؿْ ﴿ ﴾اٮمَقِريدِ   ﴾َوڂَمْح

 ثه قال زمحُ اه:

ډمُ و ُتڀَمڇم: َأِئپمَّ ډِم َوَأِئپمَّ ٌَُتقا َوآٲَمٿمُقا  ١َمٽَمُػ إٲُمَّ ٌَڇمَدِة َأْ٘م ـْ ٢ُمځُمقِخ اٮمٸِمٽْمِؿ َواٮْمٸِم ـِ ٲِم ي اٮمٸِمٽْمِؿ َواٮمدِّ

ِريٍػ ٮمٽِْمټَمٽمِؿِ  ـْ ٪َمْٞمِ ََتْ ُف ٲِم ٿمَّډُم ٭ُمٽمُّ ًُّ ٌَُتقا َأنَّ اَّللََّ َٗمٸَمڇم٨َم ٫َمْقَق  ،ٖمَِجپِمځمِع ٲَمڇم َٙمڇمَء ٖمِِف اٮمټمَِتڇمُب َواٮم َأْ٘م

ـٌ  ،١َمپَمَقاٗمِفِ  ُف ٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمِف َٖمڇمِئ ـْ َٛمٽْمٻِمفِ َوَأڂمَّ ٌَڇمِد  ،َوُهْؿ ٲِمٿمُْف َٖمڇمِئٿمُقنَ  ،ٲِم َوُهَق َأْيٵًمڇم ٲَمَع اٮمٸِم

ځمڈٌم:  ،٥ُمپُمقٲًمڇم ٖمٸِِمٽْمپِمِف َوٲَمَع َأڂْمٌځَِمڇمِئِف َوَأْوٮمځَِمڇمِئِف ٖمڇِمٮمٿمَّْٰمِ َواٮمتَّڃْمِيځمِد َواٮْمټمِٺَمڇمَيډمِ  َوُهَق َأْيٵًمڇم ٬َمِريڈٌم ُُمِ

ٮَمډمٌ  ل٫َمٺمِ  َٓ ٌ  آَيډِم اٮمٿمَّْجَقى َد  ِِبِْؿ. ٥َمَٝم َأڂمَُّف ٥َمڇمِِل

ِلُّ  ُة ِذ إَْ ؾِ » َيٻُمقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َو٭َمڇمَن اٮمٿمٌَّ ٍَ ِِٔ ِر َواخْلَ ٍَ اِحُب ِذ اف َّ َْٕت افهَّ ؿَّ َأ ُٓ َِّ ٫َمڀُمَق  شاف

ڇم٫مِِر ِٓم ١َمٺَمِرِه َوٲَمَع َأْهٽمِِف ِٓم َو٣َمٿمِفِ  ًَ ٌَْحڇمڂَمُف ٲَمَع اٜمُ ـْ َهَذا َأْن َٗمټُمقَن َذاُٗمُف  ،١ُم َٓ َيٽْمَزُم ٲِم َو

ٌد َر١ُمقُل ﴿ َواِِتِْؿ ٭َمََم ٬َمڇمَل:ُّمَْتٽمِٶَمډًم ٖمِذَ  ـَ ٲَمٸَمفُ اَّلل  ُِمپَمَّ ِذي َٓ ٲَمٸَمُف ٥َمَٝم اِْليََمنِ ) :َأْي  ﴾َواٮمَّ  )

ٌُقَن  ،َأنَّ َذاَِتْؿ ِٓم َذاٗمِفِ   ٮَمُف.َٖمْؾ ُهْؿ ٲُمٴَمڇمِٚم

ِِتِْؿ ٫َمڇَمَّللَُّ َيُدلُّ ٥َمَٝم ٲُمَقا٫َمٻَمتڀِِمْؿ ِٓم اِْليََمِن َوٲُمقَ  ﴾٫َمڃُموٮَمِئَؽ ٲَمَع اٜمُڄْمٲِمٿم٧ِمَ ﴿ َو٬َمْقٮُمُف: َٓ ا

ـْ ٮَمَقاِزِم اٜمٸَِمځمَّډِم:  ٌَڇمِدِه َوُهَق ٲَمٸَمڀُمْؿ َأْيٿمَََم ٭َمڇمڂُمقا َو٥ِمٽْمپُمُف ِِبِْؿ ٲِم  َٗمٸَمڇم٨َم ٥َمڇمِِلٌ ٖمٸِِم

َٓ ڂمَ ﴿ َوِٓم اٮمٻُمْرآِن: ڇم  ٌُقَن َأڂمَّ ًَ پَمعُ َأْم ََيْ ُهؿْ  ًْ ُف ُيَراُد ٖمُِرْؤَيتِِف َو١َمپْمٸِمِف  ﴾ِهَّ أَيډَم ٫َمڅمڂِمَّ

ٌَڇمُت  ٿمڇَمِت وَ  إْ٘م ًَ ُف َيٸْمٽَمُؿ َهْؾ َذٮمَِؽ َٛمْٞمٌ َأْم َذٌّ ٫َمځُمثځِمڈُم ٥َمَٝم احلَ ُيٸَمڇم٬ِمڈُم ٥َمَٝم ٥ِمٽْمپِمِف ٖمَِذٮمَِؽ: َوَأڂمَّ

ځمَِّئڇمِت. ًَّ  اٮم
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ٌَڇمُت اٮمٻُمْدَرِة ٥َمَٝم اخلٽَْمِؼ ٭َمٻمَ  َٓ ﴿ :ْقٮمِفِ َو٭َمَذٮمَِؽ إْ٘م ـَ ِٓم إَْرِض َو  َوٲَمڇم َأڂْمُتْؿ ٖمپُِمٸْمِجِزي

 
ِ
ََمء ًَّ ٌٻُِمقڂَمڇم ١َمڇمَء ٲَمڇم ﴿ ْقٮُمُف:َو٬مَ  ﴾ِٓم اٮم ًْ ځمَِّئڇمِت َأْن َي ًَّ ـَ َيٸْمپَمٽُمقَن اٮم ِذي ڈَم اٮمَّ ًِ َأْم َٚم

ڂْمتٻَِمڇمِم.  ﴾ََيْټُمپُمقنَ  ِٓ ـْ اٮمٸُمٻُمقَٖمډِم َوا ځمَِّئڇمِت َوٮَمَقاِزٲِمڀَمڇم ٲِم ًَّ  َواٜمَُْراُد اٮمتَّْخِقيُػ ٖمَِتَقاٖمِِع اٮم

ڇم ٮَمٺْمُظ  ََم ٫َمٻَمْد َذ٭َمَرُه َٗمڇمَرًة ٖمٴِِم  (اٮمٻُمْرِب )َوَأٲمَّ ُل إڂمَّ َوَّ ْٕ ځمٹَمډِم اٜمٺُْمَرِد َوَٗمڇمَرًة ٖمٴِِمځمٹَمډِم اجلپَْمِع: ٫َمڇم

ا٥ِمل: ٌَڇمِدي ٥َمٿمِّل ٫َمڅمِِّنِّ ٬َمِريڈٌم ُأِٙمځمڈُم َد٥ْمَقَة اٮمدَّ ﴿ َٙمڇمَء ِٓم إَٙمڇمَٖمډِم اٮمدَّ  ﴾اعِ َوإَِذا ١َمڃَمٮَمَؽ ٥ِم

ْدظُ » َو٭َمَذٮمَِؽ ِٓم احلَِديڋِم: َْ  َٓ ْؿ  ُُ َّٕ ْؿ: َؾِ٘ ُُ  ِ ٍُ ْٕ قا َظَذ َأ ًُ َم َأْربِ َّٕ َٓ َؽاًَِبا إ قَن َأَصؿَّ َو

ـْ ُظُِْؼ  ْؿ ِم ـُ ْدُظقَن َأْؿَرُب إَػ َأَحِد َْ ا َؿِر ًبا إنَّ افَِّذي  ًً ٔ
ِّ ْدُظقَن َش تِفِ  َْ َِ  .(0)شَراِح

ٌِْؾ اٮمَقِريدِ ﴿ :ْقٮمِفِ َوَٙمڇمَء ٖمٴِِمځمٹَمډِم اجلپَْمِع ِٓم ٬مَ  ـْ َٚم ـُ َأ٬ْمَرُب إٮَمځْمِف ٲِم َوَهَذا ٲِمْثُؾ  ﴾َوڂَمْح

ـُ ڂَمٻُمصُّ ٥َمٽَمځْمَؽ ﴿ ﴾ڂَمْتٽُمقا ٥َمٽَمځْمَؽ ﴿ ٬َمْقٮمِِف: إنَّ ٥َمٽَمځْمٿمڇَم َُجْٸَمُف ﴿و  ﴾٫َمڅمَِذا ٬َمَرْأڂَمڇمهُ ﴿ ﴾ڂَمْح

پَمٸُمُف ﴾٥َمٽَمځْمٿمڇَم َٖمځَمڇمڂَمفُ ﴿و  ﴾َو٬ُمْرآڂَمفُ  ًْ ـْ . ٫َمڇمٮْمٻُمْرآُن ُهٿمڇَم ِٚم٧َم َي يَؾ  ٲِم ـْ  ،ِٙمْٟمِ ٌَځَمڇمُن ُهٿمڇَم َٖمځَمڇمڂُمُف ٜمَِ َواٮْم

ٌْٽُمٹُمُف اٮمٻُمْرآُن.   َي

ِلَّ َوٲَمْذَهڈُم ١َم  تڀَِمڇم َوَٛمٽَمٺِمڀَمڇم: َأنَّ اٮمٿمٌَّ ډِم َوَأِئپمَّ يؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٽَمِػ إٲُمَّ ـْ ِٙمْٟمِ  ،١َمپِمَع اٮمٻُمْرآَن ٲِم

ـْ  يُؾ ١َمپِمٸَمُف ٲِم .اَّلل  َوِٙمْٟمِ  ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ

ڇم ٬َمْقٮُمُف. ځمٹَمډُم ِٓم ٭َمََلِم اٮمٸَمَرِب  ﴾٫َمڅمَِذا ٬َمَرْأڂَمڇمهُ ﴿ ﴾ڂَمٻُمصُّ ﴿و ﴾قاڂَمْتٽمُ ﴿ َوَأٲمَّ ٫َمڀَمِذِه اٮمٴمِّ

ِذي ٮَمُف َأ٥ْمَقاٌن ُيٶمِځمٸُمقڂَمفُ  ٮمٽِْمَقاِٚمدِ  ـُ  :اٮمٸَمٷمِځمِؿ اٮمَّ ٫َمڅمَِذا ٫َمٸَمَؾ َأ٥ْمَقاڂُمُف ٫مٸِْمًَل ٖمڃَِمٲْمِرِه ٬َمڇمَل: ڂَمْح

ُف إڂمَّ  ڂَمَّ
ِٕ ٌَٽَمَد َوَهَزٲْمٿمڇَم َهَذا اجلَځْمَش َوڂَمْحَق َذٮمَِؽ:  ـُ ٫َمَتْحٿمڇَم َهَذا اٮم ََم ٫َمٸَمٽْمٿمڇَم: ٭َمََم َيٻُمقُل اٜمٽَمُِؽ: ڂَمْح

َٓ َيٺْمٸَمُؾ ٖمڃَِم٥ْمَقا ٌٻُِمقڂَمُف ٖمڇِمٮْمٻَمْقِل َوُهْؿ ٖمڃَِمٲْمِرِه َيٸْمپَمٽُمقَن َو ًْ َٓ َي ڂمِِف َوَاَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم َربُّ اٜمَََلِئټَمډِم َوُهْؿ 

ْؿ  َيٸْمٴُمقَن اَّللََّ ٲَمڇم َأٲَمَرُهْؿ َوَيٺْمٸَمٽُمقَن ٲَمڇم ُيڄْمٲَمُروَن َوُهَق ٲَمَع َهَذا َٛمڇمٮمٻُِمڀُمْؿ َوَٛمڇمٮمُِؼ َأ٫ْمٸَمڇمِِلِ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
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ِذي َيٺْمٸَمُؾ َأ٥ْمَقاڂُمُف ٖمٻُِمْدَرِة َوَٚمَر٭َمډٍم  َو٬ُمْدَرِِتِْؿ َوُهقَ  ٪َمٿمِلٌّ ٥َمٿمڀُْمْؿ: َوٮَمځْمَس ُهَق ٭َمڇمٜمٽَْمِِؽ اٮمَّ

َتٹْمٿمُقَن ِِبَڇم ٥َمٿمُْف ٫َمټَمڇمَن ٬َمْقٮُمُف ٜمڇَِم ٫َمٸَمٽَمُف ٖمپَِمََلِئټمَ  ًْ ـْ ٬َمْقِل َٖمٸْمِض تِفِ َي ـُ ٫َمٸَمٽْمٿمڇَم َأَٚمؼُّ َوَأْو٨َم ٲِم : ڂَمْح

 هاٜمٽُُمقِك.ا

 :ايدْٛ هلل عص ٚجٌبات ؾف١ ايكسب ٚإث

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:-1/644)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ـْ ُيْثٌڊُِم ٬ِمځَمڇمَم ا٫َْٕمٸَمڇمِل  ٌَڇمِدِه: ٫َمڀَمَذا ُيْثٌُِتُف ٲَم ـْ َٖمٸْمِض ٥ِم ُٖمُف ٲِم ُف َوَٗمٻَمرُّ ًُ ُه ڂَمٺْم ڇم ُدڂُمقُّ َوَأٲمَّ

فِ  ًِ ډِم ٖمٿِمٺَْم ْٛمتځَِمڇمِريَّ ِٓ ځمئِ  ،ا  َوڂُمُزوٮمِِف َوا١ْمتَِقاِئِف ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش. ،ِف َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډمِ َوَُمِ

ـَ َوَأْهِؾ احلَِديڋِم َواٮمٿمَّٻْمُؾ  ډِم اِْل١ْمََلِم اٜمَٳْمڀُمقِري ٽَمِػ َوَأِئپمَّ ًَّ ډِم اٮم َوَهَذا ٲَمْذَهڈُم َأِئپمَّ

ـْ  ُل ٲَم ـْ  (،ڀْمپِمځمَّډماجْلَ )َأڂْمټَمَر َهَذا ِٓم اِْل١ْمََلِم ٥َمٿمڀُْمْؿ ٖمَِذٮمَِؽ ٲُمَتَقاٗمٌِر. َوَأوَّ ـْ َوا٫َمٻَمڀُمْؿ ٲِم َوٲَم

ٺَمڇمِت َواٮْمٸُمٽُمقَّ ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ  ،اٜمٸُْمَتِزٮَمډمِ  ٍب ٫َمَخڇمٮَمٺَمڀُمْؿ  ،َو٭َمڇمڂُمقا ُيٿمټْمُِروَن اٮمٴمِّ ـُ ٭ُمَلَّ ُ٘مؿَّ َٙمڇمَء اْٖم

ٺَمڇمِت َواٮْمٸُمٽُمقَّ ٥َمَٝم اٮمٸَمْرشِ  ،ِٓم َذٮمَِؽ  ٌَڊَم اٮمٴمِّ َٓ ٗمَ  ،َوَأْ٘م ُف  ـْ َوا٫َمٻَمڀُمْؿ ٥َمَٝم َأڂمَّ
ٻُمقُم ٖمِِف إٲُُمقُر ٮَمټمِ

ْٛمتځَِمڇمرِ  ِٓ ډُم: َوِِلََذا َأْٚمَدَث ٬َمْقٮمَ ا ْ يَّ ُف ٬َمِديٌؿ َِل ْؿ ٖمِِف ٖمٻُِمْدَرٗمِِف. ُف ِٓم اٮمٻُمْرآِن: إڂمَّ  َيَتټَمٽمَّ

ٽَمِػ: َٖمْؾ اٜمَُتَقاٗمُِر ٥َمٿمڀُْمْؿ َأنَّ اٮمٻُمْرآَن ٭َمََلمُ  ًَّ ـْ اٮم ـْ َأَٚمٍد ٲِم َٓ ُيٸْمَرُف َهَذا اٮمٻَمْقُل ٥َم اَّلل  َو

ٍة ِٓم ٮمٺَمڇم٤َمڀُمْؿ ِٓم ٭ُمُتڈٍم ٭َمثِٞمَ أِف َو٬ُمْدَرٗمِِف ٭َمََم َذ٭َمْرت َّمٽُْمقٍق َوَأنَّ اَّللََّ َيَتټَمٽمَُّؿ ٖمپَِمٳِمځمَئتِ  ٪َمْٞمُ 

 ٲَمَقاِوَع ٪َمْٞمِ َهَذا.

ـَ يَ  ِذي ُف ٭َمٽمََّؿ ٲُمق١َمك ٖمپَِمٳِمځمَئتِِف َو٬ُمْدَرٗمِِف ٭َمََلٲًمڇم ٬َمڇمِئًَم ٖمِِف: ُهْؿ اٮمَّ ـَ ُيْثٌُِتقَن َأڂمَّ ِذي ٻُمقٮُمقَن ٫َمڇَمٮمَّ

ُف َيْدڂُمق َوَيٻمْ  ِف.إڂمَّ ًِ ٌَڇمِدِه ٖمٿِمٺَْم ـْ ٥ِم  ُرُب ٲِم

ـْ  ـُ َأْن َيٻْمُرَب ٲِم
َٓ ُيپْمټمِ ُف   َأڂمَّ

ِ
ء َٓ ـْ ٬َمڇمَل: اٮمٻُمْرآُن َّمٽُْمقٌق َأْو ٬َمِديٌؿ ٫َمڃَمْصُؾ َهڄُم ڇم ٲَم َوَأٲمَّ

َذا ٲَمَع َهَذا: ٭َمڇمَن  ـْ ٬َمڇمَل ٲِمٿمڀُْمْؿ: ِِبَ َٓ َيْدڂُمَق إٮَمځْمِف. ٫َمپَم  َو
ٍ
ء ُف َِلْ َيٺْمڀَمْؿ َأْصَؾ َرْ ـْ َٗمٿمڇَم٬ُمٵِمِف: ٫َمڅمڂِمَّ ٲِم

ُف ٬َمِديٌؿ. َوَأْهُؾ اٮمټَمََلِم ٬مَ  َٓ  دْ اٮمٻَمڇمِئٽم٧َِم ٖمڃَِمڂمَّ ْؿ َوٮَمَقاِزٲِمڀَمڇم ٲَمڇم  ـْ َٚمٻَمڇمِئِؼ ُأُصقِِلِ َيٸْمِر٫ُمقَن ٲِم
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ـْ َوا٫َمٻَمڀُمْؿ ٥َمَٝم َأْصِؾ اٜمٻََمڇمٮَمډمِ  ْ َيٸْمِرْف َٚمٻِمځمٻَمَتڀَمڇم َوٮَمقَ  ،َيٸْمِر٫ُمُف ٲَم اِزٲَمڀَمڇم: ٫َمٽمَِذا ُيقَٙمُد ٭َمثٌِٞم َوَِل

ٌَڇمِب.ا ـْ اٮمٿمَّڇمِس َيَتٿمڇَم٬َمُض ٭َمََلٲُمُف ِٓم َهَذا اٮم  هٲِم

ُُ اُهّ ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:-1/661)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

 َأْصًَل  َوٮَمځْمَس 
ٍ
ء ـْ ٭ُمؾِّ َرْ بِّ َٗمٸَمڇم٨َم ٖمڇِمٮْمٻُمْرِب ٲِم ِذي  ،ِٓم اٮمٻُمْرآِن َوْصُػ اٮمرَّ َٖمْؾ ٬ُمْرُٖمُف اٮمَّ

: ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم: َٓ ٥َمڇممٌّ ٌَڇمِدي ٥َمٿمِّل ٫َمڅمِِّنِّ ٬َمِريڈٌم ُأِٙمځمڈُم ﴿ ِٓم اٮمٻُمْرآِن َٛمڇمصٌّ  َوإَِذا ١َمڃَمٮَمَؽ ٥ِم

اِع إَذا َد٥َمڇمنِ  ـْ َد٥َمڇمُه. ڀُمقَ ٫مَ  ﴾َد٥ْمَقَة اٮمدَّ َّ ٌَْحڇمڂَمُف ٬َمِريڈٌم ِِم  ١ُم

ِحځمَح٧ْمِ  َو٭َمَذٮمَِؽ ٲَمڇم ِٓم  ـْ َأِِّب  اٮمٴمَّ ِلِّ  ، ٲُمق١َمك ا٢َْٕمٸَمِريِّ ٥َم ُْؿ ٭َمڇمڂُمقا ٲَمَع اٮمٿمٌَّ ِٓم  ملسو هيلع هللا ىلص َأِنَّ

ًُقا »١َمٺَمٍر ٫َمټَمڇمڂُمقا َيْر٫َمٸُمقَن َأْصَقاَِتُْؿ ٖمڇِمٮمتَّټْمٌِِٞم: ٫َمٻَمڇمَل:  ا افَّْاُس: اْرَب َ ْؿ  َظَذ َ ا َأُّي  ُُ  ِ ٍُ ْٕ َأ

 ِّ ْدُظقَن َش َْ َم  َّٕ ًبا إ
َٓ َؽاَِ ْدُظقَن َأَصؿَّ َو َْ  َٓ ْؿ  ُُ َّٕ ُف َأْؿَرُب إَػ َؾِ٘ َٕ ْدُظق َْ ا َؿِر بًا إنَّ افَِّذي  ًً ٔ

ـْ ُظُْ  ْؿ ِم ـُ تِفِ َأَحِد َِ ؿْ »٫َمٻَمڇمَل:  شِؼ َراِح ـُ ُف َأْؿَرُب إَػ َأَحِد َٕ ْدُظق َْ ْ َيٻُمْؾ إڂمَّ  (0)شإنَّ افَِّذي   فُ َِل

ََلمُ  ،٬َمِريڈٌم إ٨َم ٭ُمؾِّ ٲَمْقُٙمقدٍ  ًَّ َتٹْمٺِمُروُه ُ٘مؿَّ ُٗمقُٖمقا إٮَمځْمِف ٫َمڇم١ْم ﴿ :َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمْقُل َصڇمٮمٍِح ٥َمٽَمځْمِف اٮم

ځمڈٌم  ټُمْؿ ُ٘مؿَّ ُٗمقُٖمقا إٮَمځْمِف إنَّ َرِّبِّ ﴿ ُهَق ٭َمٻَمْقِل ٢ُمٸَمځْمڈٍم  ﴾إنَّ َرِّبِّ ٬َمِريڈٌم ُُمِ َوا١ْمَتٹْمٺِمُروا َرٖمَّ

ځمڈٌم ﴿ َأنَّ ٬َمْقٮَمفُ  ٸْمٽُمقمٌ َوٲمَ  ﴾َرِٚمځمٌؿ َوُدودٌ  ١ْمتٹِْمٺَمڇمِر َأرَ  ﴾٬َمِريڈٌم ُُمِ ِٓ وَن ٖمڇِمٮمتَّْقَٖمډِم َوا اَد ٖمِِف ٲُمٻِمرُّ

ُف َرِٚمځمٌؿ َوُدوٌد ِِبِْؿ َو٬َمدْ  ـَ اٮمتَّڇمِئ٧ٌَِم إٮَمځْمِف ٭َمََم َأڂمَّ َتٹْمٺِمِري ًْ ١ْمتٹِْمٺَمڇمِر اٜمُ ِٓ ځمڈٌم  ٬َمَرَن  ٬َمِريڈٌم ُُمِ

 اٮمٻَمِريڈَم ٖمڇِمٜمُِْجځمڈِم.

ـْ ١َمڃَمٮمَ  ََم اِْلَٙمڇمَٖمډُم ٜمَِ ځمڈٌم ٮمټُِمؾِّ ٲَمْقُٙمقٍد َوإڂِمَّ ُف ُُمِ َٓ ُيٻَمڇمُل إڂمَّ ُف  ُف َوَد٥َمڇمُه ٫َمټَمَذٮمَِؽ َوٲَمٸْمٽُمقٌم َأڂمَّ

ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم.  ٬ُمْرُٖمُف ١ُم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ أِّب ٲمق١مك 2714(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )2992أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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ټُمقِر َواٜمُِْجځمڈِم اَّلل  َوَأ١ْمََمءُ  ٌَٴِمِٞم َواٮْمٹَمٺُمقِر َواٮمٳمَّ پِمځمِع َواٮْم ًَّ اٜمُٶْمٽَمٻَمډُم ٭َمڇم١ْمپِمِف: اٮم

َٓ ََيڈُِم َأْن َٗمَتٸَمٽمََّؼ ٖمټُِمؾِّ ٲَمْقُٙمقٍد: َٖمْؾ َيَتٸَمٽمَُّؼ ٭ُمؾُّ ا١ْمٍؿ ٖمََِم  ٌُُف َوا١ْمپُمُف اٮمٸَمٽمِځمُؿ َواٮْمٻَمِريڈِم  ُيٿمڇَم١ِم

 ٜمََّڇم ٭َمڇمَن ٭ُمؾُّ َرْ 
ٍ
.  ء

ٍ
ء  َيٴْمٽُمُح َأْن َيټُمقَن ٲَمٸْمٽُمقٲًمڇم َٗمٸَمٽمََّؼ ٖمټُِمؾِّ َرْ

ڇم ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  ـُ َأ٬ْمَرُب ﴿ َوَأٲمَّ ُف َوڂَمْح ًُ ڇمَن َوڂَمٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم ُٗمَق١ْمِقُس ٖمِِف ڂَمٺْم ًَ َوٮَمٻَمْد َٛمٽَمٻْمٿمڇَم اِْلڂْم

ٌِْؾ اٮمقَ إ ـْ َٚم ـِ اٮمځَمپِم٧مِ *  ِريدِ ٮَمځْمِف ٲِم ځَمڇمِن ٥َم ك اٜمَُتٽَمٻمِّ ََم  إْذ َيَتٽَمٻمَّ ـِ اٮمٳمِّ ـْ *  ِل ٬َمٸِمځمدٌ َو٥َم ٲَمڇم َيٽْمٺِمُظ ٲِم

َّٓ ٮَمَدْيِف َر٬ِمځمڈٌم ٥َمتځِمدٌ  َٓ ﴿ َو٬َمْقٮُمُف: ﴾٬َمْقٍل إ  ڂْمُتْؿ ِٚمځمٿمَِئٍذ َٗمٿمٷُْمُرونَ َوأَ *   إَذا َٖمٽَمٹَمڊِم احلٽُْمٻُمقمَ ٫َمٽَمْق

ـُ َأ٬ْمَرُب إٮَمځْمِف ٲِمٿمْ *  ونَ َوڂَمْح ٌِْٰمُ َٓ ُٗم ـْ 
٫َمڇمٜمَُْراُد ٖمِِف ٬ُمْرُٖمُف إٮَمځْمِف ٖمڇِمٜمَََْلِئټَمډِم َوَهَذا ُهَق  ﴾ټُمْؿ َوٮَمټمِ

ـْ َأْهٽمِِف  ٽَمِػ ٬َمڇمٮُمقا: ٲَمٽَمُؽ اٜمَْقِت َأْدڂَمك إٮَمځْمِف ٲِم ًَّ ـْ اٮم ٲِم٧َم ٲِم ـَ اٜمَُتٻَمدِّ ي ِ ـْ اٜمٺَُمنِّ اٜمٸَْمُروُف ٥َم

وَن اٜمَََلِئټَمډمَ  ٌِْٰمُ َٓ ُٗم ـْ 
 .َوٮَمټمِ

ـُ َأ٬ْمَرُب إٮَمځْمفِ ﴿ َو٬َمْد ٬َمڇمَل ٣َمڇمِئٺَمډٌم: َو٬َمڇمَل َٖمٸْمٵُمڀُمْؿ: ٖمڇِمٮْمٸِمٽْمِؿ َواٮْمٻُمْدَرِة  .ٖمڇِمٮْمٸِمٽْمؿِ  ﴾َوڂَمْح

ْؤَيډِم.   َوٮَمٺْمُظ َٖمٸْمٵِمڀِمْؿ ٖمڇِمٮْمٻُمْدَرِة َواٮمرُّ

ٿمَّډِم َوْصٺُمُف ٖمٻُِمْرِب ٥مَ  ًُّ ُف ٮَمځْمَس ِٓم اٮمټمَِتڇمِب َواٮم ـْ ٭ُمؾِّ َوَهِذِه ا٬َْٕمَقاُل َوٸِمځمٺَمډٌم ٫َمڅمڂِمَّ ڇممي ٲِم

َـّ َٖمٸْمَض اٮمٿمَّڇمِس ٜمََّڇم ٤َمٿمُّقا
ْؤَيډِم: َوٮَمټمِ َتڇمُٙمقا َأْن َيٻُمقٮُمقا ٖمڇِمٮْمٸِمٽْمِؿ َواٮْمٻُمْدَرِة َواٮمرُّ  ٲَمْقُٙمقٍد َٚمتَّك ََيْ

ُف ُيق ـْ ٭ُمؾِّ َر َأڂمَّ  ٬َمڇمِدٌر ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ َصُػ ٖمڇِمٮْمٻُمْرِب ٲِم
ٍ
ء ُف ٥َمڇمِِلٌ ٖمټُِمؾِّ َرْ ٮُمقا َذٮمَِؽ ٖمڃَِمڂمَّ  َٗمڃَموَّ

ٍ
. ء

ٍ
ء  َرْ

ُْؿ ٤َمٿمُّقا َأنَّ ٮَمٺْمَظ َو٭َمڃمَ  ٫َمڅمِنَّ ٮَمٺْمَظ اٜمٸَِمځمَّډِم ِٓم ١ُمقَرِة احلَِديِد  (:اٜمٸَِمځمَّډمِ )ٮَمٺْمِظ ٲِمْثُؾ  (ٻُمْرِب اٮم)ِنَّ

ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ﴿ َواٜمَُْجڇمَدٮَمډِم ِٓم ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  َْرَض ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ِذي َٛمٽَمَؼ اٮم ُهَق اٮمَّ

 َوٲَمڇم َيٸْمُرُج ٥مَ 
ِ
ََمء ًَّ ـَ اٮم ُرُج ٲِمٿمڀَْمڇم َوٲَمڇم َيٿمِْزُل ٲِم َٝم اٮمٸَمْرِش َيٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم َيٽمڌُِم ِٓم إَْرِض َوٲَمڇم َُيْ

ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمْتُْؿ َواَّللَُّ ٖمََِم َٗمٸْمپمَ  ـْ ﴿ :و٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  ﴾ٽُمقَن َٖمٴِمٞمٌ ٫مځِمڀَمڇم َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم

 َّٓ َّٓ ُهَق ١َمڇمڂَمْجَقى َ٘مََلَ٘مډٍم إ ډٍم إ ًَ َٓ َخْ َٓ َأ٭ْمثََر  ِد١ُمڀُمؿْ ُهَق َراٖمٸُِمڀُمْؿ َو ـْ َذٮمَِؽ َو َٓ َأْدڂَمك ٲِم َو
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ٌُِّئڀُمْؿ ٖمََِم ٥َمپِمٽُمقا َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډمِ  ـَ ٲَمڇم ٭َمڇمڂُمقا ُ٘مؿَّ ُيٿمَ َّٓ ُهَق ٲَمٸَمڀُمْؿ َأْي ٽَمِػ ﴾إ ًَّ ـْ اٮم ٌَڊَم ٥َم . َو٬َمْد َ٘م

ُْؿ ٬َمڇمٮُمقا: ُهَق ٲَمٸَمڀُمْؿ ٖمٸِمِ   ٽْمپِمِف.َأِنَّ

ڇمِن  ًَ َحڇمَٖمډِم َواٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم َِلُْؿ ٖمڅِمِْٚم ـْ اٮمٴمَّ ُه َأنَّ َهَذا إُْجَڇمٌع ٲِم ٌِْد اٮمَٟمِّ َو٪َمْٞمُ ـُ ٥َم َو٬َمْد َذ٭َمَر اْٖم

ـِ  ڇمِك َوٲُمٻَمڇمٗمِِؾ ْٖم حَّ ـِ ٥َمٌَّڇمٍس َواٮمٵمَّ ـْ اْٖم ْ ُُيَڇمٮمٺِْمڀُمْؿ ٫مځِمِف َأَٚمٌد ُيٸْمَتدُّ ٖمٻَِمْقٮمِِف َوُهَق ٲَمڃْمُ٘مقٌر ٥َم َوَِل

ِهْؿ.َٚمځمَّ  ٌٍَؾ َو٪َمْٞمِ ـِ َٚمٿمْ  ڇمَن َو١ُمٺْمځَمڇمَن اٮمثَّْقِريِّ َوَأِْمَد ْٖم

ـُ َأِِّب َٚمڇمٗمٍِؿ ِٓم  ِٞمهِ  ٬َمڇمَل اْٖم ًِ ـِ ٲَمٸْمپَمرٍ  َٗمٺْم ـُ إْٖمَراِهځمَؿ ْٖم َ٘مٿمڇَم َأِِّب َ٘مٿمڇَم إ١ْمََم٥ِمځمُؾ ْٖم ـْ  ،َٚمدَّ ٥َم

وِب  ـِ ٲَمځْمپُمقٍن اٜمَْيُ ـِ ٲَمٸْمُروٍف  ،ڂُمقِح ْٖم ـْ ٖمټمٞم ْٖم ـْ ٲُمٻَمڇمٗمِؾِ  ،٥َم ـِ َٚم  ٥َم ـْ ٥ِمټْمِرٲَمډمَ  ،ځمَّڇمنَ ْٖم  ،٥َم

ٌَّڇمٍس ِٓم ٬َمْقٮمِِف: ـِ ٥َم ـْ اْٖم ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ ﴿ ٥َم  اٮمٸَمْرِش َو٥ِمٽْمپُمُف ٬َمڇمَل ُهَق ٥َمَٝم  ﴾َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي

 .(0)ٲَمٸَمڀُمؿْ 

ُف ٬َمڇمَل: ٥ِمٽْمپُمُف ٲَمٸَمڀُمْؿ.  ـْ ١ُمٺْمځَمڇمَن اٮمثَّْقِريِّ َأڂمَّ  ٬َمڇمَل: َوُرِوَي ٥َم

َ٘مٿمڇَم أَ  َ٘مٿمڇَمِِّب ٬َمڇمَل: َٚم َو٬َمڇمَل: َٚمدَّ ـُ ٲَمځْمپُمقٍن  دَّ َ٘مٿمڇَم ڂُمقُح ْٖم ـُ إْٖمَراِهځمَؿ اٮمدور٬مل َٚمدَّ َأِْمَد ْٖم

وُب  ـُ ٲَمٸْمُروٍف  ،اٜمَْيُ ـِ َٚمځمَّڇمنَ  ،َ٘مٿمڇَم ٖمټمٞم ْٖم ـْ ٲُمٻَمڇمٗمِِؾ ْٖم ـِ ٲُمَزاِٚمٍؿ: ِٓم  ،٥َم ڇمِك ْٖم حَّ ـْ اٮمٵمَّ ٥َم

َّٓ ُهَق َراٖمِ ﴿ ٬َمْقٮمِِف: ـْ ڂَمْجَقى َ٘مََلَ٘مډٍم إ ٬َمڇمَل: ُهَق  ﴾ََم ٭َمڇمڂُمقاَأْيٿمَ ﴿ ْقٮمِفِ إ٨َم ٬مَ  ﴾ٸُمڀُمؿْ ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم

 ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش َو٥ِمٽْمپُمُف ٲَمٸَمڀُمْؿ. 

ِٞم ٮَمځْمَس ٖمپَِمْجُروِح  ًِ ـِ َٚمځمَّڇمَن َهَذا َوُهَق ٘مٻَِمډٌم ِٓم اٮمتَّٺْم ـْ ٲُمٻَمڇمٗمِِؾ ْٖم َوَرَواُه ٖمڅِم١ِْمٿمڇَمِد آَٛمَر ٥َم

ـُ ١ُمٽَمځْمََمَن.٭َمََم ُٙمرِ   َح ٲُمٻَمڇمٗمُِؾ ْٖم

 ٌْ ـِ ٲَمٸْمُروٍف  ـُ ٖمْ اَّلل  دُ َو٬َمڇمَل ٥َم ـْ ٖمټمٞم ْٖم وُب ٥َم ـُ ٲَمځْمپُمقٍن اٜمَْيُ َأِْمَد: َ٘مٿمڇَم َأِِّب َ٘مٿمڇَم ڂُمقُح ْٖم

ـِ َٚمځمَّڇمنَ  ،َ٘مٿمڇَم َأُٖمق ٲُمٸَمڇمِوَيډمَ  ـْ ٲُمٻَمڇمٗمِِؾ ْٖم ڇمِك ِٓم ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  ،٥َم حَّ ـْ اٮمٵمَّ ـْ ﴿ ٥َم ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 إ١مٿمڇمده ٚمًـ، رٙمڇمٮمف ٭مٽمڀمؿ ٘مٻمڇمت: إٓ ٖمټمٞم ٖمـ ٲمٸمروف: ٫مڅمڂمف ٚمًـ احلديڋم. (0)
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 َٓ َّٓ ُهَق َراٖمٸُِمڀُمْؿ َو َّٓ ڂَمْجَقى َ٘مََلَ٘مډٍم إ ډٍم إ ًَ َٓ َأ٭ْمثََر  َخْ ـْ َذٮمَِؽ َو َٓ َأْدڂَمك ٲِم ُهَق ١َمڇمِد١ُمڀُمْؿ َو

ـَ ٲَمڇم ٭َمڇمڂُمقا َّٓ ُهَق ٲَمٸَمڀُمْؿ َأْي   اٮمٸَمْرِش َو٥ِمٽْمپُمُف ٲَمٸَمڀُمْؿ.٬َمڇمَل: ُهَق ٥َمَٝم  ﴾إ

ٌْدُ  َ٘مٿمڇَم ٥َم ـِ ٢َمٻِمځمٍؼ: َٚمدَّ ـِ ْٖم ًَ ـُ احلَ ـُ ٲُمق١َمك َصڇمِٚمڈُم ٥مٌڇمدة ٘مَ اَّلل  َو٬َمڇمَل ٥َم٦ِمُّ ْٖم ٿمڇَم ْٖم

ـْ إَْٖمَداِل ٫مپمٸمدان  -ٲمٸمدان  ٌَڇمَرِك: إْن ٭َمڇمَن َأَٚمٌد ٖمُِخَرا١َمڇمَن ٲِم ـُ اٜمُ ٬َمڇمَل: ١َمڃَمٮْمڊم  -٬َمڇمَل اْٖم

ـْ ٬َمْقٮمِفِ  ـَ ﴿ ١ُمٺْمځَمڇمَن اٮمثَّْقِريَّ ٥َم  ٬َمڇمَل: ٥ِمٽْمپُمُف. ﴾ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ  َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي

 ٌَ ـُ إ١ْمَحڇمَق ِٓم ٭مَِتڇمِب َو٬َمڇمَل َٚمٿمْ ٿمَّډمِ  ُؾ ْٖم ًُّ ٌْدِ ٬مُ  :اٮم َِِّب ٥َم ِٕ ٌٍَؾ: ٲَمڇم اَّلل  ٽْمڊم  ـِ َٚمٿمْ َأِْمَد ْٖم

ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ َوُهَق ﴿ ٲَمٸْمٿمَك ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  َّٓ ُهَق ﴿و ﴾ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي ـْ ڂَمْجَقى َ٘مََلَ٘مډٍم إ ٲَمڇم َيټُمقُن ٲِم

ـَ ٲَمڇم ٭َمڇمڂُمقا﴿ إ٨َم ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  ﴾َراٖمٸُِمڀُمؿْ  َّٓ ُهَق ٲَمٸَمڀُمْؿ َأْي ُ اٮمٹَمځْمڈِم ٬َمڇمَل: ٥ِمٽْمپُمُف ٥َمڇم ﴾إ ِِل

 
ٍ
ء ځمٌط ٖمټُِمؾِّ َرْ ڀَمڇمَدِة ُِمِ ٿمڇَم ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ٖمََِل َٚمدي ، ٢َمڇمِهدٌ  َواٮمٳمَّ ُم اٮمٹُمځُمقِب َيٸْمٽَمُؿ اٮمٹَمځْمڈَم َرٖمُّ ٥َمَلَّ

َْرَض.  ْٕ پَمَقاِت َوا ًَّ َٓ ِصٺَمډٍم َو١ِمَع ٭ُمْر١ِمځمُُّف اٮم  َو

َط اِْلٲَمڇمُم َأِْمَد اٮمټَمََلَم ٥َمَٝم ٲَمٸْمٿمَك اٜمٸَمِ  ًَ دِّ ٥َمَٝم اجلڀَْمپِمځمَّډم ِٓم  ډمِ ځمَّ َو٬َمْد َٖم . َوٮَمٺْمُظ اٜمٸَِمځمَّډِم  اٮمرَّ

ڇماَّلل  ِٓم ٭مَِتڇمِب  ڇم٭َمََم ِٓم  َٙمڇمَء ٥َمڇمٲمًّ إنَّ اَّللََّ ٲَمَع ﴿ ٬َمْقٮمِِف:٭َمََم ِٓم  َهڇمَٗم٧ْمِ أَيَت٧ْمِ َوَٙمڇمَء َٛمڇمصًّ

ٿمُقنَ  ًِ
ـَ ُهْؿ ُِمْ ِذي ٻَمْقا َواٮمَّ ـَ اٗمَّ ِذي ٿمِ ﴿ َو٬َمْقٮمِِف: ﴾اٮمَّ َٓ ﴿ َو٬َمْقٮمِِف: ﴾ َأ١ْمپَمُع َوَأَرىٲَمٸَمټُمََم  لإڂمَّ

َزْن إنَّ اَّللََّ ٲَمٸَمٿمڇَم : ٮَمټَمڇمَن اٮمتَّٸْمپِمځمُؿ ُيٿمڇَم٬ِمُض ﴾ََتْ
ٍ
ء ُف ٖمَِذاٗمِِف ٲَمَع ٭ُمؾِّ َرْ . ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن اٜمَُراُد َأڂمَّ

ُف ٬َمْد ٥َمٽمَِؿ َأنَّ ٬َمْقٮَمُف: َزْن إنَّ اَّللََّ ٲَمٸَمٿمَ ﴿ اٮمتَّْخٴِمځمَص: ٫َمڅمڂِمَّ ٖمِِف خَتْٴِمځمٴَمُف َوَأَٖمڇم َٖمټْمٍر  َأَرادَ  ﴾ڇمَٓ ََتْ

ڇمِر َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمْقٮُمُف: ـْ اٮمټُمٺمَّ ِهْؿ ٲِم ـَ ُهْؿ ﴿ ُدوَن ٥َمُدوِّ ِذي ٻَمْقا َواٮمَّ ـَ اٗمَّ ِذي إنَّ اَّللََّ ٲَمَع اٮمَّ

ٿمُقنَ  ًِ
ڇمِر.  ﴾ُِمْ ڀُمْؿ ٖمَِذٮمَِؽ ُدوَن اٮمٷمَّڇمٜم٧َِِم َواٮْمٺُمجَّ  َٛمٴمَّ

ڊْم ِٓم  (اٜمٸَِمځمَّډمِ )َوَأْيٵًمڇم ٫َمٽَمٺْمُظ  ًَ ـْ اٮمٻُمْرآِن ُيَراُد ِِبَڇم اْٛمتََِلُط ٮَمځْم َء ٲِم َٓ َرْ  ٮُمٹَمډِم اٮمٸَمَرِب َو

ُْٛمَرى: ْٕ اَٗم٧ْمِ ٖمڇِم ٌد َر١ُمقُل ﴿ ٬َمْقٮمِِف:٭َمََم ِٓم  إْٚمَدى اٮمذَّ ـَ ٲَمٸَمفُ اَّلل  ُِمپَمَّ ِذي  َو٬َمْقٮمِِف: ﴾َواٮمَّ

ٻُمقا ا﴿ َو٬َمْقٮمِِف: ﴾٫َمڃُموٮَمِئَؽ ٲَمَع اٜمُڄْمٲِمٿم٧ِمَ ﴿ ڇمِد٬ِم٧مَ َو٭ُمقڂُمقا ٲمَ  َّللََّاٗمَّ  َو٬َمْقٮمِِف: ﴾َع اٮمٴمَّ
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َيُدلُّ  ﴾َوُهَق ٲَمٸَمټُمؿْ ﴿ . َوٲِمْثُؾ َهَذا ٭َمثٌِٞم: ٫َمڇمٲْمتَٿمََع َأْن َيټُمقَن ٬َمْقٮُمُف:﴾َوَٙمڇمَهُدوا ٲَمٸَمټُمؿْ ﴿

 َتٽمِٶَمډٌم ٖمَِذَواِت اخلٽَْمِؼ.٥َمَٝم َأنَّ َذاَٗمف ُّمْ 

ُف ا٫ْمَتَتَح أَيډَم ٖمڇِمٮْمٸِمٽْمِؿ َوَٛمَتپَمڀَمڇم ٖمڇِم ُف َوَأْيٵًمڇم ٫َمڅمڂِمَّ ُف َأَراَد َأڂمَّ ځَمڇمُق َيُدلُّ ٥َمَٝم َأڂمَّ ًِّ ٮْمٸِمٽْمِؿ ٫َمټَمڇمَن اٮم

ٹَمډِم  َ َأنَّ ٮَمٺْمَظ اَٜمٸِمځمَّډِم ِٓم اٮمٽمُّ َط اٮمټَمََلُم ٥َمٽَمځْمِف ِٓم ٲَمْقِوٍع آَٛمَر َوَٖم٧مَّ ًِ ٌ ِِبِْؿ. َو٬َمْد ُٖم َوإِْن  -٥َمڇمِِل

ٌَډَم َواٜمٻَُْمڇمَرڂَمډَم  ُه ٥َمَٝم  ٫َمڀُمقَ  -ا٬ْمَتچَم اٜمَُجڇمٲَمٸَمډَم َواٜمُْٴَمڇمَٚم ٌَڇمِد َِلْ ُيٿمڇَمِف َذٮمَِؽ ٥ُمٽُمقَّ إَذا ٭َمڇمَن ٲَمَع اٮمٸِم

ڀِمْؿ ٖمڇِمٮْمٸِمٽْمِؿ َواٮْمٻُمْدَرِة  ٌِِف ٫َمپَمَع اخلٽَْمِؼ ٭ُمٽمِّ ًَ ـٍ ٖمَِح ٥َمْر٢ِمِف َوَيټُمقُن ُٚمټْمُؿ ٲَمٸِمځمَّتِف ِٓم ٭ُمؾِّ ٲَمْق٣مِ

٥َمڇمڂَمډِم َواٮمٿمَّْٰمِ َواٮمتَّڃْميِ  ٽْمٶَمڇمِن َوَُيُصُّ َٖمٸْمٵَمڀُمْؿ ٖمڇِمْْلِ ًُّ  ځمِد. َواٮم

ـِ  ـُ ٥َم٦ِمِّ ْٖم ُد ْٖم َ٘مٿمڇَم ُِمپَمَّ ـِ اٮمٺَمٵْمِؾ. َٚمدَّ ِد ْٖم ـُ َأِِّب َٚمڇمٗمٍِؿ: ٬َمَرْأت ٥َمَٝم ُِمپَمَّ َو٬َمْد ٬َمڇمَل اْٖم

ـِ ١ُمٽَمځْمََمَن ِٓم  ـْ ٲُمٻَمڇمٗمِِؾ ْٖم ـُ ٲَمٸْمُروٍف: ٥َم ـُ ٲُمَزاِٚمٍؿ َ٘مٿمڇَم ٖمټمٞم ْٖم ُد ْٖم ـِ ٢َمٻِمځمٍؼ َ٘مٿمڇَم ُِمپَمَّ ـِ ْٖم ًَ احلَ

ـْ اٜمَٶَمرِ  ﴾ٽَمُؿ ٲَمڇم َيٽِمڌُم ِٓم إَْرضِ َيٸمْ ﴿ َٗمٸَمڇم٨َم  ْقٮمف٬مَ  ُرُج ٲِمٿمڀَْمڇم﴿ ٲِم ٌَڇمِت  ﴾َوٲَمڇم َُيْ ـْ اٮمٿمَّ َوٲَمڇم ﴿ ٲِم

 
ِ
ََمء ًَّ ـَ اٮم ـْ اٮمٻَمٶْمرِ  ﴾َيٿمِْزُل ٲِم ـْ اٜمَََلِئټَمډمِ  ﴾َوٲَمڇم َيٸْمُرُج ٫مځِمڀَمڇم﴿ ٲِم  ٲِم

ِ
ََمء ًَّ  ٲَمڇم َيٴْمٸَمُد إ٨َم اٮم

ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ ﴿  َرٗمِِف َو١ُمٽْمٶَمڇمڂمِِف َو٥ِمٽْمپِمِف ٲَمٸَمټُمْؿ َأْيٿمَََم ٭ُمٿمُْتْؿ.َيٸْمٿمِل ٖمٻُِمدْ  ﴾َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي

ـِ ١ُمٽَمځْمََمَن ٬َمڇمَل: َٖمٽَمٹَمٿمڇَم َوَاَّللَُّ َأ٥ْمٽَمُؿ ِٓم ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم. ـْ ٲُمٻَمڇمٗمِِؾ ْٖم َذا اِْل١ْمٿمڇَمِد ٥َم ُهَق ﴿ َوِِبَ

ُل    ﴾إَوَّ
ٍ
ء ٌَْؾ ٭ُمؾِّ َرْ ِٛمرُ ﴿ ٬َمڇمَل ٬َم ْٔ  ٬َمڇمَل  ﴾َوا

ٍ
ء ٬َمڇمَل: ٫َمْقَق  ﴾َواٮمٷمَّڇمِهرُ ﴿ : َٖمٸْمَد ٭ُمؾِّ َرْ

 
ٍ
ء ـُ ﴿ ٭ُمؾِّ َرْ ٌَڇم٣مِ ََم ڂَمٸْمٿمِل ٖمڇِمٮْمٻُمْرِب ٖمٸِِمٽْمپِمِف َو٬ُمْدَرٗمِِف  ﴾َواٮْم : َوإڂِمَّ

ٍ
ء ـْ ٭ُمؾِّ َرْ ٬َمڇمَل: َأ٬ْمَرُب ٲِم

 ٥َمٽمِځمؿٌ ﴿ َوُهَق ٫َمْقَق ٥َمْر٢ِمفِ 
ٍ
ء پَمُع ٭َمََلٲَمڀُمْؿ ُ٘مؿَّ ُيٿمَ  ﴾َوُهَق ٖمټُِمؾِّ َرْ ًْ ٌُِّئڀُمْؿ َيٸْمٽَمُؿ ڂَمْجَقاُهْؿ َوَي

. ـٍ ًَ  ڂَمٶَمٻُمقا ٖمِِف ١َمځمٍِّئ َأْو َٚم
ٍ
ء  َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډِم ٖمټُِمؾِّ َرْ
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ِزْم  ْ ََيْ ـْ ُوُٙمقٍه َِل ِذي ُرِوَي ٥َمٿمُْف ٲِم ِل اٮمَّ ـْ ٲُمٻَمڇمٗمٍِؾ ٭َمٳُمڀْمَرِة إَوَّ َوَهَذا ٮَمځْمَس ٲَمٳْمڀُمقًرا ٥َم

ٌَڇم٣مِ  َوُهقَ ٖمََِم ٬َمڇمٮَمُف َٖمْؾ ٬َمڇمَل: َٖمٽَمٹَمٿمڇَم  َ اٮم ِذي ٫َمنَّ َ اٮمٻُمْرَب ٖمڇِمٮْمٸِمٽْمِؿ َواٮْمٻُمْدَرِة اٮمَّ ـَ ٖمڇِمٮْمٻَمِريڈِم ُ٘مؿَّ ٫َمنَّ

َٓ َٚمڇمَٙمډَم إ٨َم َهَذا.   َو

ٌَڊَم ِٓم  ِحځمِح  َو٬َمْد َ٘م ِلِّ  اٮمٴمَّ ـْ اٮمٿمٌَّ ُف ٬َمڇمَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٥َم ٌء » َأڂمَّ َِؽ َرْ َْٔس َؿْب َِ ُل َؾ َْٕت إَوَّ َأ

َْٕت افيَّاِ رُ  ٌء َوَأ َدك َرْ ًْ َْٔس َب َِ َْٕت أِخُر َؾ َْٕت ا َوَأ ٌء َوَأ َْٔس َؾْقَؿؽ َرْ َِ َْٔس َؾ َِ ـُ َؾ
فَباضِ

ءٌ  َٕؽ َرْ  .(0)شُدو

ِلِّ  ـْ اٮمٿمٌَّ ـْ َٚمِديڋِم َأِِّب ُهَرْيَرَة َوَأِِّب َذري  ملسو هيلع هللا ىلص َوَٙمڇمَء ٥َم ٞمِ  ¶ٲِم ًِ َهِذِه  ِٓم َٗمٺْم

 َوَٚمِديڋِم 
ِ
 ) ا١َْٕمََمء

ِ
ء َٓ ڃَمٮَمډِم اْلِ  (اِْلْد ًْ ٶْمٿمڇَم اٮمٻَمْقَل ٥َمٽَمځْمِف ِٓم ٲَم ًَ  َٚمڇم٣َمډِم.ٲَمڇم ٬َمْد َٖم

ـِ َأڂمَُّف  ٌَڇم٣مِ ُ َأڂمَُّف ٮَمځْمَس ٲَمٸْمٿمَك اٮم ٧ٌَمِّ ِٞمِه: َوُهَق ُي ًِ َو٭َمَذٮمَِؽ َهَذا احلَِديڋُم َذ٭َمَرُه ٬متڇمدة ِٓم َٗمٺْم

ـِ َيُدلُّ ٥َمَٝم َذٮمَِؽ  ،اٮمٻُمْرُب  ٌَڇم٣مِ َٓ ٮَمٺْمُظ اٮم ٿمَّډِم ٥َمَٝم ِٙمڀَمډِم  ،َو ًُّ َٓ ٮَمٺْمُظ اٮمٻُمْرِب ِٓم اٮمټمَِتڇمِب َواٮم َو

ُف إَذا ٬َمڇمَل: َهَذا اٮمٸُمپُمقِم ٭مَ  ٹَمډِم َواٮْمٻُمْرآِن ٭َمٽَمٺْمِظ اٜمٸَِمځمَّډِم ٫َمڅمڂِمَّ َٓ ٮَمٺْمُظ اٮمٻُمْرِب ِٓم اٮمٽمُّ ٽَمٺْمِظ اٜمٸَِمځمَّډِم َو

اٗمَ  َٓ َيُدلُّ ٥َمَٝم ٬ُمْرِب إْٚمَدى اٮمذَّ ٌَډَم َو ُف َيٸْمٿمِل ٖمِِف اٜمَُجڇمٲَمٸَمډَم َواٜمٻَُْمڇمَرڂَمډَم َواٜمُْٴَمڇمَٚم ٧ْمِ ٲَمَع َهَذا: ٫َمڅمڂِمَّ

ـْ إُ  َٓ ٲِم ِِبَڇم: ٫َمٽمڀَِمَذا ٭َمڇمَن إَذا ٬ِمځمَؾ: ُهَق ٲَمٸَمڀُمْؿ: َدلَّ ٥َمَٝم َأنَّ ٥ِمٽْمپَمُف  اْٛمتََِل٣مڀَِمڇمْٛمَرى َو

َذا. ٿمَّډُم ِِبَ ًُّ ځمٌط ِِبِْؿ َوُهَق ٲَمَع َذٮمَِؽ ٫َمْقَق ٥َمْر٢ِمِف: ٭َمََم َأْٛمَٟمَ اٮمٻُمْرآُن َواٮم  َو٬ُمْدَرَٗمُف َو١ُمٽْمٶَمڇمڂَمُف ُِمِ

ََمَواِت ِذي َٛمٽَمَؼ ُهَق اٮمَّ ﴿ َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: ًَّ ڇمٍم ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم  اٮم َْرَض ِٓم ١ِمتَّډِم َأيَّ ْٕ َوا

 َوٲَمڇم َيٸْمُرُج ٫مځِمڀَمڇم 
ِ
ََمء ًَّ ـَ اٮم ُرُج ٲِمٿمڀَْمڇم َوٲَمڇم َيٿمِْزُل ٲِم اٮمٸَمْرِش َيٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم َيٽمڌُِم ِٓم إَْرِض َوٲَمڇم َُيْ

ـَ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتؿْ  ٌَْحڇمڂَمفُ  ﴾َوُهَق ٲَمٸَمټُمْؿ َأْي ُف ٲمَ  ٫َمڃَمْٛمَٟمَ ١ُم  ٫َمََل  عَ َأڂمَّ
ٍ
ء ِه ٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمِف َيٸْمٽَمُؿ ٭ُمؾَّ َرْ ٥ُمٽُمقِّ

 .
ِ
ـْ اٮمٸِمٽْمِؿ ٖمَِجپِمځمِع ا٢َْٕمځَمڇمء ُه ٥َم  َيپْمٿمٸَُمُف ٥ُمٽُمقُّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 2703ٲمًٽمؿ )أٛمرٙمف  (0)
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ِذي ِٓم  (إَْو٥َمڇملِ )َو٭َمَذٮمَِؽ ِٓم َٚمِديڋِم  ـِ  اٮمَّ ٿمَ ًُّ ِلُّ  اٮم َوَاهللَُّ َؾْقَق َظْرِصِف »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمڇمَل اٮمٿمٌَّ

تُؿْ  ْٕ ُؿ َما َأ َِ ًْ ْٔ  َوَ  َِ ُف ٬َمڇمَل: ُهَق ٫َمْقَق ٥َمْر٢ِمِف َوُهَق  (0)شفِ َظ َوَِلْ َيڃْمِت ِٓم ٮَمٺْمِظ اٮمٻُمْرِب ٲِمثُْؾ َذٮمَِؽ َأڂمَّ

: َٖمْؾ ٬َمڇمَل: ٬َمِريڈٌم 
ٍ
ء ـْ ٭ُمؾِّ َرْ ٿم٧ِمَ اَّلل  إنَّ َرِْمَډمَ ﴿ٲِم ًِ ـَ اٜمُْح َوإَِذا ﴿ َو٬َمڇمَل: ﴾٬َمِريڈٌم ٲِم

ٌَڇمِدي ٥َمٿمِّل ٫َمڅمِِّنِّ ٬َمِريڈٌم ُأٙمِ  اِع إَذا َد٥َمڇمنِ  ٥ْمَقةَ ځمڈُم دَ ١َمڃَمٮَمَؽ ٥ِم ِلُّ  ﴾اٮمدَّ ْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص َو٬َمڇمَل اٮمٿمٌَّ ُُ َّٕ إ

َٓ َؽاًَِبا ْدُظقَن َأَصؿَّ َو َْ ٌٔع َؿِر ٌب إنَّ افَّ  ،َٓ  ِّ ُف َش َٕ ْدُظق َْ  .شِذي 

ـُ َأِِّب َٚمڇمٗمٍِؿ: َ٘مٿمڇَم َأِِّب  ـُ اٜمٹُِمَٞمةِ  ،٬َمڇمَل اْٖم ځَمك ْٖم ـِ أَ  ،َ٘مٿمڇَم َٙمِريرٌ  ،َ٘مٿمڇَم ََيْ ٌََدَة ْٖم ـْ ٥َم  َزةَ ِِّب َٖمرْ ٥َم

ـِ َٚمټمِځمؿٍ  ،اٮمًجًتڇمِّن ٽْمڊِم ْٖم ـْ اٮمٴمَّ ـْ  ،٥َم ِه ٬َمڇمَل:  ،َأٖمځِمفِ  ٥َم ـْ َٙمدِّ ِلِّ ٥َم  ملسو هيلع هللا ىلص َٙمڇمَء َرُٙمٌؾ إ٨َم اٮمٿمٌَّ

ٿمڇَم ٫َمٿمٿُمڇَمِٙمځَمفُ اَّلل،  ٫َمٻَمڇمَل: َيڇم َر١ُمقَل  ِلُّ  َأْم َٖمٸِمځمٌد ٫َمٿمٿُمڇَمِدَيُف ؟ ،َأ٬َمِريڈٌم َرٖمُّ ټَمڊَم اٮمٿمٌَّ ًَ ٫َمڃَمڂْمَزَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٫َم

اِع إَذا َد٥َمڇمِن  َوإَِذا﴿ :اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم  ٌَڇمِدي ٥َمٿمِّل ٫َمڅمِِّنِّ ٬َمِريڈٌم ُأِٙمځمڈُم َد٥ْمَقَة اٮمدَّ ١َمڃَمٮَمَؽ ٥ِم

تَ  ًْ ٌُقا ِٕم َوٮْمځُمڄْمٲِمٿمُقا ِِّب ٫َمٽْمځَم  . (2)﴾ِجځم

َٓ ُيٻَمڇمُل ِٓم َهَذا: ٬َمِريڈٌم ٖمٸِِمٽْمپِمِف َو٬ُمْدَرٗمِِف: ٫مَ  فُ َو  ٬َمڇمِدٌر ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ َرْ  څمڂِمَّ
ٍ
ء ٌ ٖمټُِمؾِّ َرْ  ٥َمڇمِِل

ٍ
ء

قا ِٓم َذٮمَِؽ  ْ َيٳُمټمُّ ـْ َيْد٥ُمقُه َوُيٿمڇَمِٙمځمِف:  ،َوُهْؿ َِل ـْ ٬ُمْرٖمِِف إ٨َم ٲَم ََم ١َمڃَمٮُمقا ٥َم ڃَمٮُمقا ٥َمٿمُْف َوإڂِمَّ ًْ ْ َي َوَِل

ٌَڇمِدي ٥َمٿمِّل ٫َمڅمِِّنِّ ٬مَ ﴿ َوِِلََذا ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: اِع إَذا َد٥َمڇمنِ  ِريڈٌم َوإَِذا ١َمڃَمٮَمَؽ ٥ِم  ﴾ُأِٙمځمڈُم َد٥ْمَقَة اٮمدَّ

ځمڈٌم. ْٛمَٟمَ ٫َمڃمَ  ُف ٬َمِريڈٌم ُُمِ  َأڂمَّ

ـْ  ُ  َو٣َمڇمِئٺَمډٌم ٲِم ٿمَّډِم ُٗمٺَمنِّ ًُّ ِٓم أَيډِم َواحْلَِديڋِم ٖمڇِمٮْمٸِمٽْمِؿ: ٮمټَِمْقڂمِِف ُهَق  (اٮمٻُمْرَب )َأْهِؾ اٮم

ِذي  ا٥ِمل َٚمٴَمَؾ ٲَمٻْمٴُمقُدُه َوَهَذا ُهَق اٮمَّ پَمُع ُد٥َمڇمَء اٮمدَّ ًْ ُف إَذا ٭َمڇمَن َيٸْمٽَمُؿ َوَي اٜمٻَْمٴُمقُد ٫َمڅمڂِمَّ

 ٖمپَِمٸْمٿمَك اٮمٸِمٽْمِؿ َواٮْمٻُمْدَرِة: ٫َمڅمِنَّ َهَذا ٬َمْد  ا٬ْمَتچَم 
ٍ
ء ـْ ٭ُمؾِّ َرْ ـْ َيٻُمقُل: إڂمَُّف ٬َمِريڈٌم ٲِم َأْن َيٻُمقَل ٲَم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 )(.ٗمٻمدم خترَيف  ضًٔػ: (0)

 ٓم إ١مٿمڇمده اٮمٴمٽمڊم ٖمـ ٚمټمځمؿ، وهق ُمڀمقل، وأٖمقه ُمڀمقل. ضًٔػ: (2)
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ْ َيٻُمْؾ َأَٚمٌد  ـْ َِل
ـْ اخلٽََمِػ: ٮَمټمِ ـِ َٚمځمَّڇمَن َو٭َمثٌِٞم ٲِم ـْ ٲُمٻَمڇمٗمِِؾ ْٖم َم ٥َم ٽَمِػ ٭َمََم َٗمٻَمدَّ ًَّ ٬َمڇمٮَمُف َٖمٸْمُض اٮم

.ٲِمٿمڀُْمْؿ إنَّ ڂَمٺْمَس 
ٍ
ء ـْ ٭ُمؾِّ َرْ ٌَډٌم ٲِم  َذاٗمِِف ٬َمِري

ُف  ـْ َيٻُمقُل إڂمَّ ُف ٫َمْقَق اٮمٸَمْرِش َوٲَم ـْ َيٻُمقُل: إڂمَّ ٽمپِِم٧َم: ٲَم ًْ َوَهَذا اٜمٸَْمٿمَك ُيٻِمرُّ ٖمِِف َُجځِمُع اٜمُ

ـُ َأِِّب  ٌْدِ  ٮَمځْمَس ٫َمْقَق اٮمٸَمْرِش. َو٬َمْد َذ٭َمَر اْٖم ـِ ٥َم ـْ ٥َمٌِْد اٮمٸَمِزيِز ْٖم ـِ َأِِّب اَّلل  َٚمڇمٗمٍِؿ ٖمڅِم١ِْمٿمڇَمِدِه ٥َم ْٖم

ـُ ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ا١ْمَتَقى﴿ ١َمٽَمپَمډَم اٜمڇمٙمٳمقن ٬َمڇمَل: ِْمَ َيٸْمٽَمُؿ َوُهَق ٭َمَذٮمَِؽ ٲَمڇم ُٗمَق١ْمِقُس  ﴾اٮمرَّ

ٌِْؾ اٮمقَ  ـْ َٚم ٿمڇَم ٲِمٿمَّڇم: َوُهَق ٖمَِذٮمَِؽ َأ٬ْمَرُب إٮَمځْمٿمڇَم ٲِم ًُ َٓ َيټُمقُن ٭َمَذٮمَِؽ َوُهَق  ،ِريدِ ٖمِِف َأڂْمٺُم َو٭َمځْمَػ 

ٌِْؾ اٮمَقِريدِ َأ٥ْمٽَمُؿ ٖمََِم ُٗمقَ  ٿمڇَم ٲِمٿمَّڇم ٫َمټَمځْمَػ ٖمَِح ًُ  .١ْمِقُس ٖمِِف َأڂْمٺُم

ـْ ٬َمْقٮمِِف: لَؽ ٬َمڇمَل َأُٖمق ٥َمپْمٍرو اٮمٶمٽمپمٿمټمَو٭َمَذٮمِ  ـْ ١َمڃَمَل ٥َم ـُ َأ٬ْمَرُب إٮَمځْمِف ﴿ ٬َمڇمَل: َوٲَم َوڂَمْح

ٌِْؾ اٮمَقِريدِ  ـْ َٚم ُف ٥َمَٝم ٲَمٸْمٿمَك اٮمٸِمٽْمِؿ ٖمِِف َواٮْمٻُمْدرَ  ٫َمڇم٥ْمٽَمؿْ  ﴾ٲِم ـْ َأنَّ َذٮمَِؽ ٭ُمٽمَّ ٮمځِمُؾ ٲِم ِة ٥َمٽَمځْمِف َواٮمدَّ

ُف ﴿ َذٮمَِؽ َصْدُر أَيډِم: ٫َمٻَمڇمَل اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم: ًُ ڇمَن َوڂَمٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم ُٗمَق١ْمِقُس ٖمِِف ڂَمٺْم ًَ َوٮَمٻَمْد َٛمٽَمٻْمٿمڇَم اِْلڂْم

ٌِْؾ اٮمقَ  ـْ َٚم ـُ َأ٬ْمَرُب إٮَمځْمِف ٲِم َنَّ اَّللََّ ٜمََّڇم ٭َمڇمَن ٥َمڇمٜمًِڇم ٖمَِق١ْمَق١َمتِِف: ٭مَ  ﴾ِريدِ َوڂَمْح ڇمَن َأ٬ْمَرَب إٮَمځْمِف ِٕ

ٌِْؾ اٮمَقِريدِ  ـْ َٚم َٓ َيٸْمٽَمُؿ ٲَمڇم ُٗمَق١ْمِقُس ٖمِِف اٮمٿمَّٺْمُس.  ،ٲِم ٌُْؾ اٮمَقِريِد   َوَٚم

 َٓ ڇمِن َوحَلپِْمِف َوَأْن  ًَ ٌُقُدُه ُّمڇَمٮمٶًِمڇم ٮمَِدِم اِْلڂْم َوَيٽْمَزُم اٜمٽُْمِحَد ٥َمَٝم ا٥ْمتٻَِمڇمِدِه َأْن َيټُمقَن ٲَمٸْم

پِمځمَ  ًْ ڇمُن َٗم ًَ َد اِْلڂْم رَّ ٌُقَدُه ٖمَِز٥ْمپِمِف َداِٛمُؾ  :ډَم اٜمَْخٽُمقِق َٚمتَّك َيٻُمقَل: َٛمڇمٮمٌِؼ َوَّمٽُْمقٌق َُيَ َنَّ ٲَمٸْم ِٕ

ـٍ ٮَمُف. ٌَڇمِي ڇمِن َوَٛمڇمِرَٙمُف ٫َمڀُمَق ٥َمَٝم ٬َمْقٮمِِف ُِمَْتِزٌج ٖمِِف ٪َمْٞمُ ٲُم ًَ ـْ اِْلڂْم ٌِْؾ اٮمَقِريِد ٲِم  َٚم

ٿمَّ  ًُّ ـْ َأْهِؾ اٮم ٽمپُِمقَن ٲِم ًْ ـْ َُجځِمِع ٬َمڇمَل: َو٬َمْد َأُْجََع اٜمُ ـٌ ٲِم ډِم ٥َمَٝم َأنَّ اَّللََّ ٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمِف َٖمڇمِئ

ا ٭َمًٌِٞما. ٬َمڇمَل: َو٭َمَذٮمَِؽ  ْيِغ َو٥َمَمَّ َيٻُمقُل اٮمٷمَّڇمٜمُِقَن ٥ُمٽُمقًّ ـْ ٬َمْقِل َأْهِؾ اٮمزَّ َٛمٽْمٻِمِف َوَٗمٸَمڇم٨َم اَّللَُّ ٥َم

ُه اٜمَْقُت  ـْ ََيُْيُ ـُ َأ٬ْمَرُب إٮمَ ﴿ اجلََقاُب ِٓم ٬َمْقٮمِِف ٫مځِمپَم ونَ َوڂَمْح ٌِْٰمُ َٓ ُٗم ـْ 
 ﴾ځْمِف ٲِمٿمټُْمْؿ َوٮَمټمِ

َٓ َيْد٫َمٸُمقَن ٥َمٿمُْف اٜمَْقَت َو٬َمْد  َٓ َيٻْمِدُروَن ٮَمُف ٥َمَٝم ِٚمځمٽَمډٍم َو َأْي ٖمڇِمٮْمٸِمٽْمِؿ ٖمِِف َواٮْمٻُمْدَرِة ٥َمٽَمځْمِف إْذ 
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ْتُف ﴿ ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: ٣ُمقنَ  ُر١ُمٽُمٿمڇَمَٗمَق٫مَّ َٓ ُيٺَمرِّ ڇم٭ُمْؿ ٲَمٽَمُؽ اٜمَ ٬ُمْؾ يَ ﴿ َو٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: ﴾َوُهْؿ  ْقِت َتَق٫مَّ

َؾ ٖمټُِمؿْ  ِذي ُو٭مِّ  .﴾اٮمَّ

ـِ اجلَْقِزيِّ  ـَ ٲِمْثَؾ اٮمثَّٸْمٽَمٌِلِّ َوَأِِّب اٮمٺَمَرِج اْٖم ي ِ ـْ اٜمٺَُمنِّ ٬ُمٽْمڊم: َوَهټَمَذا َذ٭َمَر ٪َمْٞمُ َواِٚمٍد ٲِم

ڇم ِٓم ٬َمْقٮمِ  ُِهَ ـْ َٚمٌِْؾ اٮمَقِريدِ ﴿ :فِ َو٪َمْٞمِ ـُ َأ٬ْمَرُب إٮَمځْمِف ٲِم ڇم ﴾َوڂَمْح ـُ َأ٬ْمَرُب ﴿ ِٓم ٬َمْقٮمِفِ  َوَأٲمَّ َوڂَمْح

ـْ َأِِّب  ﴾إٮَمځْمِف ٲِمٿمټُْمؿْ  ُْؿ اٜمَََلِئټَمډُم َوَذ٭َمَرُه ٥َم : إِنَّ ـِ ٫َمَذ٭َمَر َأُٖمق اٮمٺَمَرِج اٮمٻَمْقٮَم٧ْمِ ـْ اْٖم َصڇمٮمٍِح ٥َم

ٌَّڇمسٍ  ُف اٮمٻُمْرُب ٖمڇِمٮْمٸمِ أوَ  .٥َم  ٽْمِؿ.ڂمَّ

ُف ٮَمځْمَس اٜمَُراُد أَ   ٭ُمٽمُّڀُمْؿ ٲَمٻْمٴُمقُدُهْؿ َأڂمَّ
ِ
ء َٓ ـْ َوَهڄُم ٌَډٌم ٲِم ٌَڇمِري َٙمؾَّ َو٥َمََل ٬َمِري نَّ َذاَت اٮم

وا َذٮمِ  ُ ـْ اٜمَځمِّڊِم َوٜمََّڇم ٤َمٿمُّقا َأنَّ اٜمَُراَد ٬ُمْرُٖمُف َوْٚمَدُه ُدوَن ٬ُمْرِب اٜمَََلِئټَمډِم ٫َمنَّ ٌِْد َوٲِم َؽ َوِريِد اٮمٸَم

َٓ َٚمڇمَٙمډَم إ٨َم َهذَ  ،ٮَمٺْمِظ اٜمٸَِمځمَّډمِ ٭َمََم ِٓم  اٮْمٻُمْدَرةِ ٖمڇِمٮْمٸِمٽْمِؿ وَ  ـُ َأ٬ْمَرُب ﴿ ٫َمڅمِنَّ اٜمَُراَد ٖمٻَِمْقٮمِِف: :اَو َوڂَمْح

ـُ  ﴾إٮَمځْمِف ٲِمٿمټُْمؿْ  ْ َيٻُمْؾ: َوڂَمْح ُف َِل َأْي ٖمپَِمََلِئټَمتٿِمڇَم ِٓم أَيَت٧ْمِ َوَهَذا ٖمِِخََلِف ٮَمٺْمظ اٜمٸَِمځمَّډِم: ٫َمڅمڂِمَّ

ٌَڇمدِ  ِذي ٲَمَع اٮمٸِم ُف ُهَق اٮمَّ ًَ ُف يُ  ،ٲَمٸَمُف َٖمْؾ َٙمٸَمَؾ ڂَمٺْم ٌُِّئڀُمْؿ َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډِم ٖمََِم ٥َمپِمٽُمقا َوُهَق َوَأْٛمَٟمَ َأڂمَّ ٿمَ

َْرَض  ْٕ پَمَقاِت َوا ًَّ ِذي َٛمٽَمَؼ اٮم ُف اٮمَّ ًُ ِذي ا١ْمَتَقى ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ٫َمََل َُيْٸَمُؾ  ،ڂَمٺْم ُف اٮمَّ ًُ َوُهَق ڂَمٺْم

 هٮَمٺْمٌظ ٲِمْثَؾ ٮَمٺْمٍظ ٲَمَع َٗمٺْمِريِؼ اٮمٻُمْرآِن َٖمځْمٿمڀَُمََم.ا

 :ٛاشّ ذات٘ َٔ عبادٙ أعمعني َٔ يقسب اهلل

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:4/31)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ـْ ٮَمَقاِزِم َذاٗمِِف: ٲِمْثَؾ اٮمٸِمٽْمِؿ َواٮْمٻُمْدَرةُ  (٬ُمْرٖمِفِ ) ِذي ُهَق ٲِم ُف ٬َمِريڈٌم ٖمٸِِمٽْمپِمِف  :اٮمَّ ٫َمََل َرْيڈَم َأڂمَّ

ـْ َُجځِمِع َٛمٽْمٻِمفِ  ْ َيَزْل ِِبِْؿ ٥َمڇمٜمڇًِم َو٬ُمْدَرٗمِِف َوَٗمْدٖمِِٞمِه ٲِم ْ َيَزْل ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ ٬َمڇمِدًرا َهَذا ٲَمْذَهڈُم  ،َِل َوَِل

ا٫مٵَِمډِم  ْهؾِ َُجځِمِع أَ  ډِم َواٮمرَّ ـْ اٮمٻَمَدِريَّ ـْ ُيٿمټْمُِر ٥ِمٽْمپَمُف اٮمٻَمِديَؿ ٲِم َّٓ ٲَم َقاِئِػ إ ډِم اٮمٶمَّ ٿمَّډِم َو٥َمڇمٲمَّ ًُّ اٮم

 
ِ
ء ْ ِهْؿ.اَوڂَمْحِقِهْؿ َأْو ُيٿمټْمُِر ٬ُمْدَرَٗمُف ٥َمَٝم اٮمٯمَّ ا٫مٵَِمډِم َواٜمٸُْْمَتِزٮَمډِم َو٪َمْٞمِ ـْ اٮمرَّ ٌَْؾ ٭َمْقڂمِِف ٲِم  ه٬َم
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 (: 4/36ّقال يف )

َم ِذ٭ْمُر  َم. َوَٗمٻَمدَّ ٌَڇمِدِه: ٖمٸِِمٽْمپِمِف َو٬ُمْدَرٗمِِف َوَٗمْدٖمِِٞمِه ٫َمٻَمْد َٗمٻَمدَّ ـْ ٥ِم ِزُم ٲِم ڇم ٬ُمْرُٖمُف اٮمَلَّ َوَأٲمَّ

ِزٲًمڇم  َٓ ِف ٬ُمْرًٖمڇم  ًِ ـْ ٬ُمْرٖمِِف اخِلََلِف ِٓم ٬ُمْرٖمِِف ٖمٿِمٺَْم َو٥ُمِرَف اٜمُتَّٺَمُؼ ٥َمٽَمځْمِف َواٜمُْْخَتٽَمُػ ٫مځِمِف: ٲِم

ِزِم.ا ٸَمڇمِرضِ اٮم  هَواٮمَلَّ
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ـْ ( 68 ٌِْد اَّللِ  َو٥َم ـِ ٥َم إِْذ  :ملسو هيلع هللا ىلص٬مڇمل: ٭ُمٿمَّڇم ُٙمٽُمق١ًمڇم ٥ِمٿمَْد َر١ُمقِل اَّللِ ؓؓ َٙمِريِر ْٖم

ٌَْدِر، ٫َمٻَمڇمَل:  ْؿ َشَسَ »ڂَمٷَمَر إ٨َِم اٮمٻَمپَمِر ٮَمځْمٽَمډَم اٮم ُُ َّٕ َٓ َأَما إِ َر  َّ ََ َرْوَن َ َذا اف َْ َم  ـَ ْؿ  ُُ ْوَن َربَّ

ُتْؿ  ًْ قَن ِذ ُرْؤَ تِِف: َؾِِ٘ن اْشَتَى ِس  َأنْ َُْوام  ّْ ُِقِ  افنَّ ُبقا َظَذ َصََلٍة َؿْبَؾ ُض َِ ٌْ ُْ  َٓ

ُِقا ًَ ا َؾاْؾ ٌِّْح ٖمِ ﴿. َيٸْمٿمِك اٮمٸَمْٰمَ َواٮْمٺَمْجَر، ُ٘مؿَّ ٬َمَرَأ َٙمِريٌر: شَوَؿْبَؾ ُؽُروِ َ َحپْمِد َو١َم

ٌَْؾ اٮمٹُمُروِب  پْمِس َو٬َم ٌَْؾ ٣ُمٽُمقِع اٮمٳمَّ  .(0)ٲُمتَّٺَمٌؼ ٥َمٽَمځْمفِ  ﴾َرٖمَِّؽ ٬َم

ـْ ( 69 ٿمڇَم ؓ َأِِّب ١َمٸِمځمٍد اخلُْدِريِّ  َو٥َم ، ٬َمڇمَل: ٬ُمٽْمٿمڇَم: َيڇم َر١ُمقَل اَّلِل، َهْؾ ڂَمَرى َرٖمَّ

رِ »َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډِم؟، ٬َمڇمَل:  َّ ََ ِس َواْف ّْ َُْواُروَن ِذ ُرْؤَ ِة افنَّ َْٕت َصْحًقا؟ َ ْؾ  ا ـَ  شإَِذا 

. ٬َمڇمَل:  َٓ َُْواُروَن ِذ »٬ُمٽْمٿمڇَم:  َم  ـَ  َّٓ ْؿ َ ْقَمئٍِذ إِ ُُ َُْواُروَن ِذ ُرْؤَ ِة َربِّ  َٓ ْؿ  ُُ َّٕ َؾِ٘

َم  ِٓ َْٔذَ ُب »، ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل: شُرْؤَ تِ ُبُدوَن، َؾ ًْ ُٕقا َ  ا ـَ ؾ  َؿْقٍم إَِػ َما  ـُ َْٔذَ ْب 
ُ َْاِدي ُمَْاٍد: فِ

ؾِّ َأْصَح  ـُ ْؿ، َوَأْصَحاُب إَْوَثاِن َمَع َأْوَثاَِنِْؿ، َوَأْصَحاُب  ِٓ ِِِٔب َمَع َصِِٔبِ اُب افهَّ

ـْ َأْ ِؾ  اٌت ِم َ ، َأْو َؾاِجٍر، َوُؽزَّ ـْ َبرٍّ ُبُد اهللَ ِم ًْ اَن َ  ـَ ـْ  ََك َم ْؿ، َحتَّك َ ْب
ِٓ تِ ٍة َمَع آَِلَ آَِلَ

رَ  ًْ ُْ ََّْؿ  َٓ َْك بَِج ْٗ ُبُدوَن؟ افَُِتاِب، ُثؿَّ ُ  ًْ َْ ُْْتْؿ  ـُ قِد: َما  ُٓ َٔ ِْ
اُل فِ ََ ُٔ اٌب، َؾ َا ََسَ ََٖنَّ ـَ ُض 

ـَ اهللِ  ُبُد ُظَزْ َر اْب ًْ َٕ َّْا  ـُ َٓ َوَفٌد: َؾَم  َؿاُفقا:  ـْ هللِ َصاِحَبٌة َو ُُ  َ ْ َذْبُتْؿ َل ـَ اُل:  ََ ُٔ َؾ

ُبقا اُل: اْذَ ََ ُٔ ََْٔا  َؾ
َِ  ْ َْ ِر ُد َأْن  ُٕ ِر ُدوَن؟ َؿاُفقا:  اُل ُْ ََ ََّْؿ، ُثؿَّ ُ  َٓ َٔتََ اَؿُىقَن ِذ َج   َؾ

َذْبُتْؿ َلْ  ـَ اُل:  ََ ُٔ ـَ اهللِ، َؾ ُبُد ادَِ َٔح اْب ًْ َٕ َّْا  ـُ َُقُفقَن:  َٔ ُبُدوَن؟ َؾ ًْ َْ ُْْتْؿ  ـُ فََِِّْهاَرى: َما 

 َِ  ْ َْ ِر ُد َأْن  ُٕ َُقُفقَن:  َٔ ُِْر ُدوَن؟، َؾ َٓ َوَفٌد، َؾَم  ـْ هللِ َصاِحَبٌة َو ُُ اُل: َ  ََ ُٔ ََْٔا، َؾ

، َأْو َؾاِجٍر،  ـْ َبرٍّ ُبُد اهللَ ِم ًْ اَن َ  ـَ ـْ  ََك َم ََّْؿ َحتَّك َ ْب َٓ ََٔتَ اَؿُىقَن ِذ َج ُبقا، َؾ اْذَ

ـُ َأْحَقُج  ْح َٕ َُقُفقَن: َؾاَرْؿَْاُ ْؿ، َو َٔ ْؿ َوَؿْد َذَ َب افَّْاُس؟، َؾ ُُ بُِ  ْؿ َما َ ْ اُل: ََلُ ََ ُٔ َؾ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.633(، وٲمًٽمؿ )554أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ) (0)
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َٔقْ  ِْٔف اف َم ِمَّْا إَِف َّٕ ُبُدوَن، َوإِ ًْ ُٕقا َ  ا ـَ ؾ  َؿْقٍم بَِم  ـُ َِْحْؼ  َٔ
َْا ُمَْاِدً ا ُ َْاِدي فِ ًْ

ِّ ا َش َّٕ َم، َوإِ

ٍة،  َل َمرَّ ا َأوَّ َٓ ُؿ اجَلبَّاُر ِذ ُصقَرٍة َؽْرِ ُصقَرِِْف افَّتِل َرَأْوُه ؾِٔ ِٓ ِْٔ
ْٖ
َٔ َْا، َؿاَل: َؾ َْْتيُِر َربَّ َٕ

ْؿ، ُُ ا َرب  َٕ َُقُل: َأ َٔ ْؿ  َؾ ُُ َْْٔ َُقُل: َ ْؾ َب َٔ َٔاُء، َؾ بِ ْٕ َّٓ إَ ُف إِ ُّ ِِّ َُ َْا، َؾََل ُ  َت َرب  ْٕ َُقُفقَن: َأ َٔ َؾ

ـٍ  ِم ْٗ ؾ  ُم ـُ َْٔ ُجُد َفُف  ـْ َشاِؿِف، َؾ ِنُػ َظ ُْ َٔ اُق، َؾ َُقُفقَن: اف َّ َٔ ُف؟، َؾ َٕ ِرُؾق ًْ َْ َُْْٔف آَ ٌة  َوَب

اَن َ ْ ُجُد هللَِِّ ِرَ اءً  ـَ ـْ  ََك َم ا  َوَ ْب ًَ ُرُه َضَب ْٓ قُد َط ًُ َٔ َْٔم َ ْ ُجَد، َؾ ـَ َْٔذَ ُب  ًة، َؾ ًَ ّْ َوُش

َْا: َ ا َرُشقَل اهللِ ِ، َوَما  ِْ ََّْؿ، ُؿ َٓ َرْي َج ْٓ ُؾ َبْغَ َط ًَ ُْٔج ، َؾ َّْسِ َْك بِاجْلَ ْٗ َواِحًدا، ُثؿَّ ُ 

ََلفُِٔب َوَح  ـَ ِْٔف َخَىاضُِٔػ َو َِ ؟، َؿاَل: َمْدَحَوٌة َمِزفٌَّة َظ ا اجَلَّْسُ َىَحٌة ََلَ ِْ ٍَ ٌة ُم َُ  َ

ِق،  اْفَزْ ـَ ، َو
ِِ افىَّْر ـَ ا  َٓ ْٔ َِ ـُ َظ ِم ْٗ َداُن ادُ ًْ ا اف َّ اُل ََلَ ََ قُن بَِْْجٍد ُ  ُُ َْ اُء  ٍَ ْٔ ََ ٌة ُظ ـَ َصْق

ُدوٌس ِذ  ُْ اٍج َُمُْدوٌش َوَم َٕ ٌؿ َو َِّ اِب، َؾَْاٍج ُمَ  ـَ ِْٔؾ َوافرِّ َجاِو ِد اخَل
َٖ ـَ افرِّ ِح، َو ـَ َو

 َّْ َٓ اِر َج ََٖصدَّ ِل ُمَْاَصَدًة ِذ اَيؼِّ َؿْد َٕ ُتْؿ بِ ْٕ رَّ آِخُرُ ْؿ ُ ْ َحُب َشْحًبا َؾَم َأ ُّ َؿ، َحتَّك َ 

َُقُفقنَ  َجْقا ِذ إِْخَقاَِنِْؿ، َ  َٕ ُْؿ َؿْد  َجبَّاِر، َوإَِذا َرَأْوا َأَنَّ ِْ
ـِ َ ْقَمئٍِذ فِ ِم ْٗ ـَ ادُ ْؿ ِم ُُ َ َف َبغَّ َْ :

ـَ  َْا  ُٕ َْا إِْخَقا اَػ: َربَّ ًَ َْ َُقُل اهللُ  َٔ َْا، َؾ ًَ قَن َم ُِ َّ ًْ َْا َوَ  ًَ َْا َوَ ُهقُمقَن َم ًَ ِ قَن َم ُٕقا ُ َه ا

ُم اهللُ ُصَقَرُ ْؿ  ْخِرُجقُه، َوُ َرِّ
َٖ ـْ إِ َمٍن َؾ اَل ِد َْاٍر ِم ََ بِِف ِمْث ِْ ْؿ ِذ َؿ ُْ ـْ َوَجْد َّ اْذَ ُبقا َؾ

 ُٓ ُو ًْ ُْقََنُْؿ َوَب ْٖ َٔ ِْٔف، َظَذ افَّْاِر، َؾ  َشاَؿ
ِِ َها ْٕ ْؿ َؿْد َؽاَب ِذ افَّْاِر إَِػ َؿَدِمِف َوإَِػ َأ

اَل  ََ بِِف ِمْث ِْ ْؿ ِذ َؿ ُْ ـْ َوَجْد َّ َُقُل: اْذَ ُبقا َؾ َٔ ًُقُدوَن، َؾ ـْ َظَرُؾقا، ُثؿَّ َ  ُْٔخِرُجقَن َم َؾ

قُدونَ  ًُ ـْ َظَرُؾقا، ُثؿَّ َ  ُْٔخِرُجقَن َم ْخِرُجقُه، َؾ
َٖ ـْ ِْٕهِػ ِد َْاٍر، َؾ َّ َُقُل: اْذَ ُبقا َؾ َٔ ، َؾ

ـْ َظَرُؾقا، َؿاَل َأُبق  ُْٔخِرُجقَن َم ْخِرُجقُه، َؾ
َٖ ـْ إِ َمٍن، َؾ ٍة ِم اَل َذرَّ ََ بِِف ِمْث ِْ ْؿ ِذ َؿ ُْ َوَجْد

ا َٓ ٍْ َُْؽ َحَ ًَْة ُ َواِظ ٍة َوإِْن  اَل َذرَّ ََ ُؿقِن، َؾاْؿَرُءوا: ٓ َ ْيُِِؿ ِمْث َُْهدِّ ٍٔد: َؾِْ٘ن َلْ 
ًِ  ﴾َش

ٔ قَن وَ  ُع افَّْبِ ٍَ َْٔن ِمُْقنَ َؾ ْٗ ُة َوادُْ َُ
ُة،   ادَََْلَِ َُ ِت اْدَََلَِ ًَ ٍَ : َص َُقُل اهلُل َظزَّ َوَجؾَّ َٔ َؾ

اِ ِغَ  َّٓ َأْرَحُؿ افرَّ ْ َ ْبَؼ إِ ِمُْقَن، َوَل ْٗ َع ادُْ ٍَ ٔ قَن، َوَص
َع افَّْبِ ٍَ ـَ  ،َوَص بُِض َؿْبَوًة ِم َْ َٔ َؾ
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ُْٔخِرُج  َٔاِة،  افَّْاِر، َؾ اُل َفُف: َماُء اَي ََ ْؾَقاِه اجَلَِّْة، ُ 
َٖ ْقَن ِذ ََنٍَر بِ ََ ِْ ُٔ َأْؿَقاًما َؿِد اْمتُِحُنقا َؾ

ْخَرِة  قَ ا إَِػ َجإِِب افهَّ ُّ ِْٔؾ َؿْد َرَأْ ُت ُْْبُت اِيبَُّة ِذ َ ِِٔؾ اف َّ َْ َم  ـَ ِْٔف  َْْٔبُُتقَن ِذ َحاَؾَت َؾ

َجرَ  ا إَِػ افيِّؾِّ َوإَِػ َجإِِب افنَّ َٓ اَن ِمْْ ـَ اَن َأْخََضَ َوَما  ـَ ا  َٓ ِس ِمْْ ّْ اَن إَِػ افنَّ ـَ ِة َؾَم 

ُِقَن  َْٔدُخ ُؾ ِذ ِرَؿاِ ُِؿ اخَلَقأُِْؿ، َؾ ًَ ُْٔج ، َؾ ُٗ ُف ْٗ  ِ ُُؿ اف َنَّ
َٖ ـَ َْٔخُرُجقَن  ََٔض، َؾ اَن َأْب ـَ

اءُ  ََ ِء ُظَت َٓ ُٗ َُقُل َأْ ُؾ اجَلَِّْة: َ  َٔ ُِقُه  اجَلََّْة: َؾ ِّ ٍؾ َظ َّ ْرِ َظ ٌَ ُؿ اجَلََّْة بِ ُٓ َِ ـِ َأْدَخ َ ْ افرَّ

فُ  ًَ ُف َم َِ ْؿ َما َرَأْ ُتْؿ َوِمْث ُُ ْؿ: َف اُل ََلُ ََ ُٔ ُمقُه، َؾ َٓ َخْرٍ َؿدَّ  ٌؼ ٥َمٽَمځْمِف.. ٲُمتَّٺمَ شَو

ـْ ( 71 ٌِْد اَّللِ َو٥َم ـِ ٥َم ـَ »، ٬َمڇمَل: ¶ َٙمڇمٖمِِر ْٖم َْٖوَثاَِنَا، َوَما  ْدَظك إَُمُؿ بِ ْت ُْ َٕ ا

َُقُفقَن:  َٔ ُْْيُروَن؟ َؾ َْ ـْ  َُقُل: َم َٔ َد َذفَِؽ، َؾ ًْ َْا َب َِْْٔا َرب 
ْٖ ُل، ُثؿَّ َ  ُل َؾإَوَّ ُبُد إَوَّ ًْ َْ

ْؿ َ ْوَحُؽ،  ََٔتَجذَّ ََلُ َْٔؽ، َؾ ُْْيَر إِفَ َٕ َُقُفقَن: َحتَّك  َٔ ْؿ، َؾ ُُ ا َرب  َٕ َُقُل: َأ َٔ َْا، َؾ ُْْيُر َربَّ َٕ

ََْْٔىِِ  ُٕقًرا، ُثؿَّ َؿاَل: َؾ ـٍ  ِم ْٗ ْؿ ُمَْاؾٍِؼ، َأْو ُم ُٓ َ اٍن ِمْْ ْٕ ؾ  إِ ـُ َىك  ًْ ُف، َوُ  َٕ ق ًُ ُؼ ِ ِْؿ، َوَ تَّبِ

ـْ َصاءَ  ُْٖخُذ َم َْ ََلفُِٔب، َوَحَ ٌؽ  ـَ ََّْؿ  َٓ ُف َوَظَذ ِجَّْسِ َج َٕ ق ًُ ُٕقُر اهلل،  َ تَّبِ  ُٖ ٍَ ُثؿَّ ُ ْى

ِمُْقَن، ْٗ َغ، ُثؿَّ َ ُْْجق ادُ
َِ َة افَبْدِر  ادَُْاؾِ َِ ْٔ ِر َف َّ ََ اْف ـَ ْؿ،  ُٓ ُل ُزْمَرٍة ُوُجقُ  َؾَتُْْجق َأوَّ

َذفَِؽ، ُثؿَّ  ـَ َمِء، ُثؿَّ  ْجٍؿ ِذ اف َّ َٕ ْضَقإِ 
َٖ ـَ ُِقََنُْؿ  ـَ َ  اَشُبقَن، ُثؿَّ افَِّذ  َ ُ َٓ ا  ًٍ ًُقَن اف َشْب

ـَ افَّْاِر مَ  ُرَج ِم ًُقَن َحتَّك ََيْ ٍَ اَظُة، َوَ ْن ٍَ ؾ  افنَّ
ِ َ َّٓ َٓ إَِفَف إِ اَن ِذ اهلل،  ـْ َؿاَل:  ـَ َو

قَن  ُؾ َأْ ُؾ اجَلَِّْة َ ُرص  ًَ َْاِء اجَلَِّْة َوجَيْ
ٍِ ُِقَن بِ ًَ ُْٔج َرًة، َؾ

ًِ ـَ اخَلْرِ َما َ ِزُن َص بِِف ِم ِْ َؿ

ِْٔؾ َوَ ْذَ ُب ُحَراُؿُف، ِء ِذ اف َّ ْ َباَت افقَّ َٕ ُؿ ادَاَء، َحتَّك َ ْْبُُتقا  ِٓ ْٔ َِ َُٖل َحتَّك  َظ ُثؿَّ َ ْ 

ا َٓ ًَ ا َم ُة َأْمَثاَِلَ َٔا َوَظَؼَ ْٕ َؾ َفُف افد  ًَ ٽمٌِؿ.شُُتْ ًْ  . َأْٛمَرَٙمُف ٲُم
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 :إثبات زؤ١ٜ املؤَٓني نًِٗ يسبِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ

 (:41)با / مادٖ األزّاح قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف

ٌځمڇمء، واٜمر١مٽمقن وُجځمع اٮمٴمحڇمٖمډم، واٮمتڇمٖمٸمقن، وأئپمډم اْل١مَلم، اٗمٺمؼ ٥مٽمځمڀمڇم إڂم 

 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 

ٌَّډِم أصحڇمب ر١مقل اَّلل  اٮمٳمځمٶمڇمن ٲمتپمًټمقن، وٲمـ ٚمٌؾ اَّلل ٲمٿمٻمٶمٸمقن، و٥مٝم ٲَمً

 ٥مڇم٭مٺمقن، وٮمٽمًٿمډم وأهٽمڀمڇم ِمڇمرٖمقن، وٮمټمؾ ٥مدو َّلل ور١مقٮمف وديٿمف ٲمًڇمٜمقن.

هڄمٓء ٥مـ رِبؿ ِمجقٖمقن، و٥مـ ٖمڇمٖمف ٲمٶمرودون، أوٮمئؽ أٚمزاب اٮمٵمَلل،  و٭مؾ

  هو٢مځمٸمډم اٮمٽمٸم٧م، وأ٥مداء اٮمر١مقل وٚمزٖمف.ا

ٿمَ ﴿ :٥مز وٙمؾ اَّلل ٬مقلويدل ٥مٝم ذٮمؽ  ًْ ٿمُقا احلُ ًَ ـَ َأْٚم ِذي  ﴾ك َوِزَيڇمَدةٌ ٮمٽِمَّ

 ، و٬مقٮمف ٥مز وٙمؾ[23اٜمٶمٺمٺم٧م:]﴾٥َمَٝم إََراِئِؽ َيٿمٷُمُرونَ ﴿ :، و٬مقٮمف ٥مز وٙمؾ[26]يقڂمس:

َڇم ڂَمڇم٤مَِرةٌ ﴿ ٌة * إ٨َِم َرِبِّ  ڇمر٥مـ اٮمټمٺم ٥مز وٙمؾ ، و٬مقٮمف[23-22]اٮمٻمځمڇمٲمډم: ﴾ُوُٙمقٌه َيْقٲَمِئٍذ ڂَمڇمِْضَ

ِْؿ َيْقٲَمئٍِذ ٜمََْحُجقُٖمقنَ ﴿ ـْ َرِبِّ ُْؿ ٥َم َِلُْؿ ٲَمڇم ﴿: ٥مز وٙمؾ ، و٬مقٮمف[05اٜمٶمٺمٺم٧م:]﴾٭َمَلَّ إِِنَّ

 ، وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ إدٮمډم.[35]ق:﴾َيٳَمڇمُءوَن ٫مځِمڀَمڇم َوٮَمَدْيٿمڇَم ٲَمِزيدٌ 

٭مٽمڀمڇم صڇمحلډم ٮمَلٚمتجڇمج ِبڇم ٥مٝم  ٥مز وٙمؾ دٮمډم اٮمتل ٫مځمڀمڇم ِذ٭ْمُر ٮمٻمڇمء اَّللإ و٭مذٮمؽ

ِف ٫َمٽْمځمَ ﴿ رؤيډم اَّلل ١مٌحڇمڂمف، ٭مٻمقٮمف ١مٌحڇمڂمف ـْ ٭َمڇمَن َيْرُٙمقا ٮمٻَِمڇمَء َرٖمِّ ٸْمپَمْؾ ٥َمپَمًَل َصڇمحِلًڇم ٫َمپَم

ِف َأَٚمًدا ٌَڇمَدِة َرٖمِّ ْك ٖمٸِِم َٓ ُي٩ْمِ اَّللَ َوا٥ْمٽَمپُمقا َأڂمَّټُمْؿ  ٻُمقاَواٗمَّ ﴿، و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: [001]اٮمټمڀمػ:﴾َو

ِ اٜمُڄْمٲِمٿم٧ِمَ  ځمَُّتڀُمْؿ َيْقَم َيٽْمٻَمْقڂَمُف ١َمََلٌم َوَأ٥َمدَّ َِلُْؿ ﴿، و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م [223]اٮمٌٻمرة: ﴾ٲُمَل٬ُمقُه َوَٖم٩مِّ
ََتِ
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ڇمُن إڂِمََّؽ ٭َمڇمِدٌح إ٨َِم َرٖمَِّؽ ٭َمْدًٚمڇم ﴿. و٬مقٮمف: [44]إٚمزاب: ﴾ْٙمًرا ٭َمِريًَم أَ  ًَ َڇم اِْلڂم َيڇم َأهيُّ

 .[ 6]آڂمٳمٻمڇمق: ﴾٫َمپُمَل٬ِمځمفِ 

 (:41)با / مادٖ األزّاح ابً القٔه زمحُ اه يف اإلماو قال

ع وأُجع أهؾ اٮمٽمًڇمن ٥مٝم أن اٮمٽمٻمڇمء ٲمتك ڂمًڈم إ٨م احلل اٮمًٽمځمؿ ٲمـ اٮمٸمپمك واٜمڇمڂم

٥مٻمٌڀمؿ ڂمٺمڇم٬مڇم ٓم ٬مٽمقِبؿ إ٨م ڃم٫م﴿ :وٓ يٿمتٻمض هذا ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م ،ا٬متچم اٜمٸمڇميٿمډم واٮمرؤيډم

 .﴾يقم يٽمٻمقڂمف

٫مٻمد دٮمڊم إٚمڇمديڋم اٮمٴمحځمحډم اٮمٰمَيډم ٥مٝم أن اٜمٿمڇم٫مٻم٧م يروڂمف ٗمٸمڇم٨م ٓم 

ٲمـ ٚمديڋم اٮمتج٦م يقم  اٮمٴمحځمح٧م٭َمََم ِٓم  ٥مرصڇمت اٮمٻمځمڇمٲمډم ٖمؾ واٮمټمٺمڇمر أيٵمڇم

 هاٮمٻمځمڇمٲمډم.ا

 ٖمٽمٹمڊم ٲمٌٽمغ اٮمتقاٗمر: ا٫مڇمٕدٮمډم ٭مثٞمة ٙمدً  ملسو هيلع هللا ىلص ٲمـ ١مٿمډم اٮمٿمٌل وأٲمڇم

 ٫مپمٿمڀمڇم: إٚمڇمديڋم اٜمذ٭مقرة ٓم اٮمٌڇمب. 

ِكِّ  صحځمحف ٓم : ٲمڇم أٛمرٙمف ٲمًٽمؿوٲمٿمڀمڇم ـِ اٮمٿمٌَّ ـْ ُصڀَمځْمڈٍم ٥َم إَِذا »٬َمڇمَل  -ملسو هيلع هللا ىلص-٥َم

ًْٔئا أَ  -َؿاَل  -َدَخَؾ َأْ ُؾ اجَلَِّْة اجَلََّْة  ِر ُدوَن َص ُْ اَػ  ًَ َْ َباَرَك َو َْ َُقُل اهللَُّ  َُقُفقَن َ  ْؿ َؾَٔ ـُ ِز ُد

ـَ افَّْاِر  َْا ِم َْجِّ ُْ َْا اجَلََّْة َو ِْ ْدِخ ُْ  ْ ِّْٔض ُوُجقَ َْا َأَل َب ُْ  ْ ِنُػ اِيَجاَب َؾَم  -َؿاَل  -َأَل ُْ َٔ َؾ

ِْؿ َظزَّ َوَجؾَّ  ـَ افََّْيِر إَِػ َر ِّ ْؿ ِم ِٓ ْٔ ًْٔئا َأَحبَّ إَِف ـَ ٮمِ ﴿. ُ٘مؿَّ َٗمََل َهِذِه أَيډَم شُأْظُىقا َص ِذي ٽمَّ

ٿمَك َوِزَيڇمَدةٌ أَ  ًْ ٿمُقا احلُ ًَ   .﴾ْٚم

ِكِّ ؓ : ٲمڇم أٛمرٙمف اٮمٳمځمخڇمن ٥مـ أِّب ٲمق١مك ا٢ٕمٸمري وٲمٿمڀمڇم ـِ اٮمٿمٌَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ، ٥َم

َم َوَما َبْغَ »٬َمڇمَل:  ِٓ َم َوَما ؾِٔ ُٓ ـْ َذَ ٍب إَُِٓٔت َم َوَجََّْتاِن ِم ِٓ َم َوَما ؾِٔ ُٓ َُٔت
ٍة إِٓ ـْ ؾِوَّ َجََّْتاِن ِم

ْقِم َوَبْغَ أَ  ََ ِف ِِف َجَِّْة َظْدنٍ اف ِٓ َ اِء َظَذ َوْج ِْؿ إَِّٓ ِرَداُء افُِْزِ  .شْن َ ُْْيُروا إَِػ َر ِّ
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 ( و٪مٞمه أن اٮمٿمٌل٥0315مٿمد اٮمٿمًڇمئل ) ¶: ٚمديڋم ٥مَمر ٖمـ يڇمه وٲمٿمڀمڇم

َد »د٥مڇم ٖمد٥مڇمء ٬مڇمل ٫مځمف:  ملسو هيلع هللا ىلص ًْ ِْٔش َب ًَ َُٖفَؽ َبْرَد اف َواِء َوَأْش ََ َد اف ًْ َضاَء َب َُٖفَؽ افرِّ َوَأْش

َٓ ؾِْتَْ  ٍة َو اَء ُمَِضَّ اََِؽ ِذ َؽْرِ ََضَّ ََ ْقَق إَِػ فِ َؽ َوافنَّ ِٓ َة افََّْيِر إَِػ َوْج َُٖفَؽ َفذَّ ٍة ادَْقِت َوَأْش

ـَ  تَِد  ْٓ َْا ُ َداًة ُم ِْ ًَ ِْ َمِن َواْج َّْا بِِز َِْة ا ؿَّ َز ِّ ُٓ َِّ ٍة اف َِّ  . وإ١مٿمڇمده صحځمح.شُمِو

(: ٫مٻمد هد أٚمڇمديڋم ٭مثٞمة ٙمًدا ٓم 65ب/واڂمٷمر ٭متڇمب ٚمڇمدي إرواح )ٖمڇم

ذٮمؽ: ٫مرٚمؿ اَّلل اٖمـ اٮمٻمځمؿ، و٪مٺمر ٮمف، وُجٸمٿمڇم وإيڇمه ٓم ٤مٽمف، وٓم اٮمٿمٷمر إٮمځمف ١مٌحڇمڂمف 

 وٗمٸمڇم٨م.

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:-1/161)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

َْٖمٴَمڇمِر هِ اَّلل  َيډمُ ُرؤْ  ڂَمٸَمؿْ  ْٕ َوِهَل َأْيٵًمڇم ٮمٽِمٿمَّڇمِس ِٓم ٥َمَرَصڇمِت  ،ِٓم اجلَٿمَّډمِ  ٮمٽِْمپُمڄْمٲِمٿم٧ِمَ  لٖمڇِم

ِلِّ  ـْ اٮمٿمٌَّ َم » َٚمځْمڋُم ٬َمڇمَل: ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٻِمځَمڇمٲَمډِم: ٭َمََم َٗمَقاَٗمَرْت إََٚمڇمِديڋُم ٥َم ـَ ْؿ  ُُ ْوَن َربَّ ْؿ َشَسَ ُُ َّٕ إ

َس ِذ افيَّ  ّْ َرْوَن افنَّ َرةِ َْ َر فَ  ِٓ َّ ََ َرْوَن اف َْ َم  ـَ َة افَبْدرِ َفَْٔس ُدوََنَا َشَحاٌب َو َِ َْٔس  ْٔ َصْحًقا َف

ُف َشَحاٌب  َٕ  .شُدو

ډُم  َِئپمَّ ْٕ ٽَمُػ َوا ًَّ ڇمَهڇم اٮم َحڇمِح: َو٬َمْد َٗمٽَمٻمَّ َهڇم ِٓم اٮمٴمِّ ٘مؿ ٬مڇمل: َوَهِذِه إََٚمڇمِديڋُم َو٪َمْٞمُ

ََم ُيټمَ  ٿمَّډِم َواجْلَََم٥َمډِم: َوإڂِمَّ ًُّ ٺَمَؼ ٥َمٽَمځْمڀَمڇم َأْهُؾ اٮم ٌُقِل: َواٗمَّ ُب ِِبَڇم َأْو َُيَ ٖمڇِمٮْمٻَم ٫ُمڀَمڇم اجلڀَْمپِمځمَّډمذِّ ـْ  ،رِّ َوٲَم

ا٫مٵَِمډِم َوڂَمْحِقِهْؿ: ـْ اٜمٸُْمَتِزٮَمډِم َواٮمرَّ ُٖمقَن ٖمٴِِمٺَمڇمِت  َٗمٌٸَِمڀُمْؿ ٲِم ـَ ُيټَمذِّ ِذي َٗمٸَمڇم٨َم َوٖمُِرْؤَيتِِف اَّلل  اٮمَّ

اُر اخلٽَْمِؼ َواخْلٽَمِځمٻَمډِم.  ،َو٪َمْٞمِ َذٮمَِؽ  ٽَمډُم ِذَ  َوُهْؿ اٜمٸَُمٶمِّ

ـُ   ٖمََِم َأْٛمَٟمَ ٖمِِف َر١ُمقٮمُ َو١َمٌط َٖم٧ْمَ َٗمټمْ اَّلل  َوِدي
ِ
ء َٓ ِٓم أِٛمَرِة: َوَٖم٧ْمَ  ملسو هيلع هللا ىلص فُ ِذيڈِم َهڄُم

ُف ُيَرى ٖمڇِمٮْمٸُمځُمقِن ِٓم ا ڇم َٖمڇم٣مٌِؾ.َٗمٴْمِديِؼ اٮمٹَمڇمٮمځَِمډِم: ٖمڃَِمڂمَّ ڂْمځَمڇم َو٭مََِلُُهَ  ٮمدُّ

ڂْمځَمڇم هُ  ُف َيَراُه ٖمٸَِمځمْٿمَْل َرْأ١ِمِف ِٓم اٮمدُّ ـَ َيْز٥ُمُؿ َأَٚمُدُهْؿ َأڂمَّ ِذي  اٮمَّ
ِ
ء َٓ َم َوَهڄُم ٌل ٭َمََم َٗمٻَمدَّ ْؿ ُوَلَّ

٧َم َأْو َٖمٸْمُض  ڇمحِلِ ڇم َٖمٸْمُض اٮمٴمَّ ُْؿ َيَرْوڂَمُف ِٓم َٖمٸْمِض ا٢َْٕمَخڇمِص: إٲمَّ قا إ٨َم َذٮمَِؽ َأِنَّ ٫َمڅمِْن َوپمُّ
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ِهْؿ  ـْ ، ٥َمٷُمَؿ َوََلُِلُْؿ َو٭ُمٺْمُرُهؿْ اٜمردان َأْو َٖمٸْمُض اٜمٽُُمقِك َأْو ٪َمْٞمِ َو٭َمڇمڂُمقا ِٚمځمٿمَِئٍذ َأَوؾَّ ٲِم

ُْؿ َرأَ اٮمٿمَّ  ـَ َيْز٥ُمپُمقَن َأِنَّ ِذي ٌَڇمِع  ْوهُ ٴَمڇمَرى اٮمَّ ـْ َأْٗم ـِ ٲَمْرَيَؿ. َٖمْؾ ُهْؿ َأَوؾُّ ٲِم ك اْٖم ًَ ِٓم ُصقَرِة ٥ِمځم

ڇمِل.ا ٙمَّ  هاٮمدَّ

( 5347جا٤ت زٚا١ٜ يف حدٜح جسٜس ايرٟ يف ايباب عٓد ايبدازٟ ) تٓبٝ٘:

ّْا(، ٖٚٞ زٚا١ٜ غاذ٠، غ  .افعر بٗا أبٛ غٗاب عبد زب٘ بٔ ْبصٜاد٠ )عٝا

 (: 7435) ٫متح اٮمٌڇمري٭َمََم ِٓم  ٬مڇمل احلڇم٫مظ اٖمـ ٚمجر رِمف اَّلل

وهق  (،ڇم٥مځمڇمڂمً ) :ٖمٻمقٮمف ،٥مـ إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ أِّب ٛمڇمٮمد ،٬مڇمل اٮمٶمٟماِّن: ٗمٺمرد أٖمق ٢مڀمڇمب

 ٫مظ ٲمتٻمـ ٲمـ ٘مٻمڇمت اٜمًٽمپم٧م اڂمتڀمك.ٚمڇم

أن زيد ٖمـ أِّب أڂمځمًډم رواه أيٵمڇم  اٮمٺمڇمروق وذ٭مر ٢مځمخ اْل١مَلم اِلروي ٓم ٭متڇمٖمف

ًً  ،ذا اٮمٽمٺمظ٥مـ إ١مَم٥مځمؾ ِب ڇم ٥مـ إ١مَم٥مځمؾ ٖمٽمٺمظ و١مڇم٬مف ٲمـ روايډم: أ٭مثر ٲمـ ١مت٧م ڂمٺم

 ه.ا-يٸمٿمل ٖمدون اٮمزيڇمدة  –واٚمد ٭مڇمٕول 

و٬مد ١مڇمق اٖمـ اٮمٻمځمؿ رِمف اَّلل اٮمرواة اٮمذيـ رووا احلديڋم ٥مـ إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ أِّب 

ِل ٗمڃمت اٮمزيڇمدة اٜمذ٭مقرة ٫مٌٽمغ ِبؿ أ٭مثر ٲمـ ٲمڇمئډم ڂمٺمس، و ؛ٚمڇمدي إرواح ٛمڇمٮمد ٓم ٭متڇمٖمف

 ذيـ ذ٭مرُهڇم احلڇم٫مظ اٖمـ ٚمجر رِمف اَّلل.ٽمروايډم اٮمرٙمٽم٧م اٮمإٓ ٓم 

(، وهذه اٮمزيڇمدة ٲمٸمٿمڇمهڇم 2233) اٜمٸمجؿ اٮمټمٌٞم ٬مٽمڊم: ٭مَلم اٮمٶمٟماِّن رِمف اَّلل ٓم

 صحځمح: ٫مڇمٮمذي ٥مٽمځمف أهؾ اٮمًٿمډم واجلَم٥مډم أِنڇم رؤيډم ٚمٻمځمٻمډم ٖمڇمٮمٸم٧م.
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َع اجلٛاب  يف ْفٞ زؤ١ٜ املؤَٓني يسبِٗ تعاىل يف اآلخس٠، غب١ٗ يًُبتدع١

 عٓٗا:

اٜمٌتد٥مډم ٲمـ اٜمٸمتزٮمډم واجلڀمپمځمډم ٥مٝم ڂمٺمل رؤيډم اٜمڄمٲمٿم٧م ٮمرِبؿ يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم  ا١متدل

ـْ ﴿ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ُف ٬َمڇمَل َربِّ َأِرِِّن َأڂمٷُمْر إٮَِمځْمَؽ ٬َمڇمَل ٮَم پَمُف َرٖمُّ َوٜمََّڇم َٙمڇمَء ٲُمق١َمك ٜمځِِمٻَمڇمٗمٿِمڇَم َو٭َمٽمَّ

ٌَِؾ ٫َمڅمِِن ا١ْمَتٻَمرَّ  ـِ اڂمٷُمْر إ٨َِم اجلَ ٌَِؾ َٙمٸَمٽَمُف  ڇمڂَمفُ ٲَمټمَ  َٗمَراِِّن َوٮَمټمِ ُف ٮمٽِْمَج ْقَف َٗمَراِِّن ٫َمٽَمَمَّ َْمَٝمَّ َرٖمُّ ًَ ٫َم

ُل اٜمڄُْمٲِمٿم٧ِمَ  ٌَْحڇمڂَمَؽ ُٗمٌڊُْم إٮَِمځْمَؽ َوَأڂَمڇم َأوَّ ڇم َوَٛمرَّ ٲُمق١َمك َصٸِمٻًمڇم ٫َمٽَمَمَّ َأ٫َمڇمَق ٬َمڇمَل ١ُم  ﴾َد٭مًّ

 . [043]ا٥ٕمراف:

 اٮمتڃمٖمځمدٗمٺمځمد  ﴾ٮمـ﴿ ڂمٺمل ٥مٝم اٮمتڃمٖمځمد، ويدل ٥مٝم أن ﴾ٮمـ ٗمراِّن﴿٬مڇمٮمقا: ٬مقٮمف: 

ـْ ﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ـْ ُدوِن اَّللِ ٮَم ـَ َٗمْد٥ُمقَن ٲِم ِذي َب ٲَمَثٌؾ ٫َمڇم١ْمَتپِمٸُمقا ٮَمُف إِنَّ اٮمَّ َڇم اٮمٿمَّڇمُس ُْضِ َيڇم َأهيُّ

َٖمڇمُب ٢َمځْمًئڇم ٓ ٌْڀُمُؿ اٮمذُّ ٽُم ًْ ٽُمٻُمقا ُذَٖمڇمًٖمڇم َوٮَمِق اْٙمَتپَمٸُمقا ٮَمُف َوإِْن َي َتٿمٻِمُذوُه ٲِمٿمُْف َوٸُمَػ  َُيْ ًْ َي

ڇم  .[73]احلڌم: ﴾ٶْمٽُمقُب ٮمڈُِم َواٜمَ اٮمٶمَّ

 ّاجلْا  عً ذلم:

 هذه أيډم دٮمځمؾ ٥مٽمځمڀمؿ، وٮمځمًڊم ِلؿ. قلت:

 (:41)با / مادٖ األزّاح قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف

و٬مد أٛمٟم اَّلل ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٥مـ أ٥مٽمؿ اخلٽمؼ ٖمف ٓم زٲمڇمڂمف وهق ٭مٽمځمپمف وڂمجځمف  

ـْ ﴿٫مٻمڇمل ٮمف رٖمف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م  ،إٮمځمفأهؾ إرض أڂمف ١مڇمل رٖمف ٗمٸمڇم٨م اٮمٿمٷمر  وصٺمځمف ٲمـ ٮَم

ْقَف َٗمَراِِّن ٫َمٽَمَمَّ َْمَٝمَّ رَ  ًَ ٌَِؾ ٫َمڅمِِن ا١ْمَتٻَمرَّ ٲَمټَمڇمڂَمُف ٫َم ـِ اڂمٷُمْر إ٨َِم اجلَ فُ َٗمَراِِّن َوٮَمټمِ ٌَِؾ َٙمٸَمٽَمُف  ٖمُّ ٮمٽِْمَج

ڇم  وٖمځمڇمن اٮمدٓٮمډم ٲمـ هذه أيډم ٲمـ وٙمقه ٥مديدة: ﴾َد٭مًّ

ف اٮمټمريؿ ٥مٽمځمف أن يًڃمل رٖمف ٲمڇم ٓ َيقز ور١مقٮم ،أڂمف ٓ يٷمـ ٖمټمٽمځمؿ اٮمرِمـ أحد ا:

وهق ٥مٿمد ٫مروخ اٮمځمقڂمڇمن واٮمٴمڇمٖمئډم  ،وأ٥مٷمؿ اٜمحڇمل ،ٖمؾ ٲمڇم هق ٲمـ أٖمٶمؾ اٮمٌڇم٣مؾ ،٥مٽمځمف

واٮمٺمر٥مقڂمځمډم ٖمپمٿمزٮمډم أن يًڃمٮمف أن يڃم٭مؾ وي٩مب ويٿمڇمم وڂمحق ذٮمؽ ِمڇم يتٸمڇم٨م اَّلل ٥مٿمف ٫مځمڇم 
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٫مروخ َّلل اٮمٸمجڈم ٭مځمػ صڇمر أٗمٌڇمع اٮمٴمڇمٖمئډم واٜمجقس واٜم٩م٭م٧م ٥مٌڇمد إصٿمڇمم و

اجلڀمپمځمډم واٮمٺمر٥مقڂمځمډم أ٥مٽمؿ ٖمڇمَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمـ ٲمق١مك ٖمـ ٥مپمران وٖمَم يًتحځمؾ ٥مٽمځمف وَيڈم 

 ٮمف وأ٢مد ٗمٿمزهيڇم ٮمف ٲمٿمف.

وٮمق ٭مڇمن ِمڇمٓ ٕڂمټمره ٥مٽمځمف  ،أن اَّلل ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ِل يٿمټمر ٥مٽمځمف ١مڄماٮمف افثان:

٥مٽمځمف  وِلذا ٜمڇم ١مڇمل إٖمراهځمؿ اخلٽمځمؾ رٖمف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م أن يريف ٭مځمػ َيځمل اٜمقٗمك ِل يٿمټمر

ٖمـ ٲمريؿ رٖمف إڂمزال اٜمڇمئدة ٲمـ اٮمًَمء ِل يٿمټمر ٥مٽمځمف ١مڄماٮمف وٜمڇم ١مڃمل اوٜمڇم ١مڃمل ٥مځمًك 

ـَ اجلڇَمِهٽم٧َِم * ﴿و٬مڇمل:  ،أڂمټمر ٥مٽمځمف ١مڄماٮمف ٖمٿمفڂمقح رٖمف ڂمجڇمة ا إِِّنِّ َأ٥ِمٷُمَؽ َأْن َٗمټُمقَن ٲِم

 َّٓ ـَ ٬َمڇمَل َربِّ إِِّنِّ َأ٥ُمقُذ ٖمَِؽ َأْن َأ١ْمڃَمٮَمَؽ ٲَمڇم ٮَمځْمَس ِٕم ٖمِِف ٥ِمٽْمٌؿ َوإِ ـْ ٲِم  َٗمٹْمٺِمْر ِٕم َوَٗمْرَِمْٿمِل َأ٭ُم

ـَ  ي  .[47-46]هقد: ﴾اخلڇَمِهِ

إِّن ٮمًڊم ٖمپمرئل  :ٓ ٗمراِّن، وٓ :وِل يٻمؾ ﴾ٮمـ ٗمراِّن﴿أڂمف أٙمڇمٖمف ٖمٻمقٮمف  افثافث:

وهذا يدل ٥مٝم أڂمف ١مٌحڇمڂمف  ،واٮمٺمرق ٖم٧م اجلقاٖم٧م ٤مڇمهر ٜمـ ٗمڃمٲمٽمف ،وٓ ْمقز رؤيتل

ٮمٵمٸمػ ٬مقة اٮم٩ٌم ٫مځمڀمڇم  :ؤيتف ٓم هذه اٮمداروٮمټمـ ٲمق١مك ٓ َتتپمؾ ٬مقاه ر ،وٗمٸمڇم٨م يرى

 ٥مـ رؤيتف ٗمٸمڇم٨م يقوحف:

ْقَف َٗمَراِِّن ﴿وهق ٬مقٮمف  افرابع: ًَ ٌَِؾ ٫َمڅمِِن ا١ْمَتٻَمرَّ ٲَمټَمڇمڂَمُف ٫َم ـِ اڂمٷُمْر إ٨َِم اجلَ  ﴾َوٮَمټمِ

٫مټمځمػ ٖمڇمٮم٩ٌم  :٫مڃم٥مٽمپمف أن اجلٌؾ ٲمع ٬مقٗمف وصَلٖمتف ٓ يثٌڊم ٮمتجٽمځمف ٮمف ٓم هذه اٮمدار

 اٮمٵمٸمځمػ اٮمذي ٛمٽمؼ ٲمـ وٸمػ.

وٗمٸمڇم٨م ٬مڇمدر ٥مٝم أن َيٸمؾ اجلٌؾ ٲمًتٻمًرا ٲمټمڇمڂمف وٮمځمس  إن اَّلل ١مٌحڇمڂمف اخلامس:

وٮمق ٭مڇمڂمڊم ِمڇمٓ ٓم ذاِتڇم ِل  ،ٖمؾ هق ِمټمـ و٬مد ٥مٽمؼ ٖمف اٮمرؤيډم ،هذا ٖمپمپمتٿمع ٓم ٲمٻمدوره
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ٮمټمڇمن ذٮمؽ ڂمٷمٞم أن يٻمقل إن ا١متٻمر  :وٮمق ٭مڇمڂمڊم اٮمرؤيڇم ِمڇمٓ ،يٸمٽمٻمڀمڇم ٖمڇمٜمپمټمـ ٓم ذاٗمف

 ٫مڇمٕٲمران ٥مٿمد٭مؿ ١مقاء. :اجلٌؾ ٫مًقف آ٭مؾ وأذب وأڂمڇمم

ڇم﴿٬مقٮمف ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م  اف ادس: ٌَِؾ َٙمٸَمٽَمُف َد٭مًّ ُف ٮمٽِْمَج وهذا ٲمـ أٖم٧م  ﴾٫َمٽَمَمَّ َْمَٝمَّ َرٖمُّ

إدٮمډم ٥مٝم ٙمقاز رؤيتف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م ٫مڅمڂمف إذا ٙمڇمز أن يتجٝم ٮمٽمجٌؾ اٮمذي هق ُجڇمد ٓ 

أوٮمځمڇمئف ٓم دار ٫مټمځمػ يپمتٿمع أن يتجٝم ٕڂمٌځمڇمئف ور١مٽمف و :٘مقاب ٮمف وٓ ٥مٻمڇمب ٥مٽمځمف

وٗمٸمڇم٨م ٲمق١مك أن اجلٌؾ إذا ِل يثٌڊم ٮمرؤيتف ٓم  راٲمتڀمؿ ويرهيؿ ڂمٺمًف ٫مڃم٥مٽمؿ ١مٌحڇمڂمف٭م

 هذه اٮمدار ٫مڇمٮم٩ٌم أوٸمػ.

وٲمـ  ،أن رٖمف ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٬مد ٭مٽمپمف ٲمٿمف إٮمځمف وٛمڇم٣مٌف وڂمڇمٙمڇمه وڂمڇمداه اف ابع:

أو٨م  ٫مرؤيتف ،وأن يًپمع ّمڇم٣مٌف ٭مَلٲمف ٲمٸمف ٖمٹمٞم وا١مٶمډم ،ٙمڇمز ٥مٽمځمف اٮمتټمٽمؿ واٮمتټمٽمځمؿ

 إٓ ٖمڅمڂمټمڇمر اٮمتټمٽمځمؿ. :وِلذا ٓ يتؿ إڂمټمڇمر اٮمرؤيډم ،ٖمڇمجلقاز

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 

وٮمټمـ أراه أن ٲمڇم ١مڃمٮمف ٓ  ،ٽمځمفٲمـ و٬مقع ٛمٶمڇمٖمف وٗمټمٽمځمپمف ِل ُيٟمه ٖمڇم١متحڇمٮمډم ذٮمؽ ٥م

 .٭مَم ِل يثٌڊم اجلٌؾ ٮمتجٽمځمف ،يٻمدر ٥مٝم اٚمتَمٮمف

وٓ يدل ٥مٝم  ،٫مڅمڂمَم يدل ٥مٝم اٮمٿمٺمل ٓم اٜمًتٻمٌؾ ﴾ٮمـ ٗمراِّن﴿وأٲمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: 

ٲمع  ﴾وٮمـ يتپمٿمقه أٖمدا﴿وٮمق ٬مځمدت ٖمڇمٮمتڃمٖمځمد ٫مټمځمػ إذا أ٣مٽمٻمڊم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م  ،دوام اٮمٿمٺمل

 .اڂمتڀمك.﴾ځمٿمڇم رٖمؽوڂمڇمدوا يڇم ٲمڇمٮمؽ ٮمځمٻمض ٥مٽم﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م 

وٮمق ٭مڇمڂمڊم ٮمٽمتڃمٖمځمد اٜمٶمٽمؼ ٫مٻمط: ٜمڇم ٙمڇمز َتديد اٮمٺمٸمؾ ٖمٸمدهڇم و٬مد ٙمڇمء ٲمع  :قلت

٫مثٌڊم أن )ٮمـ( ٓ  [81]يق١مػ: ﴾٫مٽمـ أٖمرح إرض ٚمتك يڃمذن ٕم أِّب﴿ذٮمؽ ٫مٻمڇمل ٗمٸمڇم٨م 
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أيډم اٮمتل ٭َمََم ِٓم  ٗمٻمتيض اٮمٿمٺمل اٜمڄمٖمد دائًَم، و٬مد ٗمٻمتٵمځمف إذا دل ٥مٝم ذٮمؽ دٮمځمؾ آٛمر،

 ذ٭مروهڇم.

 اٮمټمڇم٫مځمډم:٭َمََم ِٓم  اٖمـ ٲمڇمٮمؽ رِمف اَّلل ٬مڇمل

 ٫مٻمقٮمف اردد و١مقاه ٫مڇم٥مٵمدا وٲمـ رأى اٮمٿمٺمل ٖمٽمـ ٲمڄمٖمًدا

 :ٚجٛابٗا يف ْفٞ زؤ١ٜ املؤَٓني يسبِٗ تعاىل، غب١ٗ أخس٣ يًُبتدع١

ٓ ٗمدر٭مف إٖمٴمڇمر وهق يدرك ﴿اٜمٌتد٥مډم ٥مٝم ڂمٺمل اٮمرؤيډم ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ا١متدل

 ﴾إٖمٴمڇمر

 ّاجلْا  عً ذلم:

٫َمٽَمَمَّ ﴿هق: اْلٚمڇم٣مډم ٖمڇمٮمٯمء وهق ٬مدر زائد ٥مٝم اٮمرؤيډم ٭مَم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م  اْلدراك ٖمڃمن

٫مٽمؿ يٿمِػ ٲمق١مك  [60]اٮمٳمٸمراء: ﴾َٗمَراَءى اجلپَْمٸَمڇمِن ٬َمڇمَل َأْصَحڇمُب ٲُمق١َمك إڂِمَّڇم ٜمَُْدَر٭ُمقنَ 

اٮمرؤيډم وإڂمَم ڂمٺمك اْلدراك، ٫مڇمٮمرب ٗمٸمڇم٨م يرى وٓ يدرك ٭مَم يٸمٽمؿ وٓ َيڇمط ٖمف ٥مٽمًَم، 

 ڇمه ٢مځمخ اْل١مَلم، ٘مؿ ٗمٽمپمځمذه اٖمـ اٮمٻمځمؿ رِمف اَّلل.وهذا اجلقاب ارٗمٵم

و٬مد ٬مځمؾ أيٵًمڇم ٓم اجلقاب ٥مٿمڀمؿ: إنَّ ڂمٺمل اْلدراك اٮمذي ٓم أيډم إڂمَم هق ٓم اٮمدڂمځمڇم 

 .(0)ٓ ٓم أٛمرة

نُا تسٕٚ ايكُس ي١ًٝ ايبدز، )قٛي٘ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ يف حدٜح جسٜس: 

 .(ٚنرا ايتػبٝ٘ يف حدٜح أبٞ ضعٝد

ُِٔذ ا ُُ اُهَقاَل َش َّى  إِللِْسِمِو َزَمَن  (:1/317)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 “ًٞم اٖمـ ٭مثٞمٗمٺم” (،093-090)ص “ذح اٮمٶمحڇمويډم” (65)ٖمڇمب/ “ٚمڇمدي إرواح”: اڂمٷمر (0)

 (.07/000(، )-06/78(، )00/480) “ُمپمقع اٮمٺمتڇموى”، [013 ]آيډم:١مقرة إڂمٸمڇمم 
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ْؤَيډمِ  ْؤَيډَم ٖمڇِمٮمرُّ ٌََّف اٮمرُّ ـْ اٜمَْرِئلُّ ٲُمٳَمڇمِِبًڇم ٮمٽِْمپَمْرِئلِّ  ،٫َمٳَم ُْؿ  ،َوإِْن َِلْ َيټُم ٫َمڇمٜمُْڄْمٲِمٿمُقَن إَذا َرَأْوا َرِبَّ

 ٌَ َٓ ٲُمٿمڇَم٫َمڇمَة َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډِم َوڂَمڇمَٙمْقُه ٭ُمؾٌّ َيَراُه ٫َمْق٬َمُف ٬ِم پْمَس َواٮْمٻَمپَمَر َو َؾ َوْٙمڀِمِف: ٭َمََم َيَرى اٮمٳمَّ

 ه.اْصًَل أَ 

٠مون اَّلل رؤيډم واوحډم: ٭مرؤيتټمؿ اٮمٳمپمس واٮمٻمپمر ٖمدون ١م٫مٴمڇمر اٜمٸمٿمك: إڂمټمؿ 

 ١محڇمب َيقل ٖمځمٿمټمؿ وٖم٧م اٮمرؤيډم.

 ايعًٛ هلل عص ٚجٌ:ايسؤ١ٜ ال تهٕٛ إال َع إثبات 

 (:831ص) س الصْاعقرلتصَكَنا َفٕ  قال ابً القٔه زمحُ اه

ْؤَيډُم اٜمٸَْْمٻُمقٮَمډُم ٮَمُف ٥ِمٿمَْد َُجځِمِع َٖمٿمِل آَدَم، ٥َمَرِِبِْؿ َو٥َمَجپِمڀِمْؿ  َوإَِذا َٙمڇمَز َأْن ُيَرى، ٫َمڇمٮمرُّ

َٓ ٗمَ  اِئل ٲُمَقاِٙمڀًمڇم ٮَمُف َٖمڇمِئٿمڇًم ٥َمٿمُْف،  ٻِمُؾ ٸمْ َوُٗمْر٭مڀِِمْؿ َو١َمڇمِئِر ٣َمَقاِئٺِمڀِمْؿ، َأْن َيټُمقَن اٜمَْْرِئلُّ ٲُمٻَمڇمٖمًَِل ٮمٽِمرَّ

ٌَڇمَيٿمډَِم اٜمَْْرِئلِّ  اِئل َوٲُم َتٽْمِزٲَمډًم ٜمَُِقاَٙمڀَمډِم اٮمرَّ ًْ ْؤَيډُم ٲُم ٲَُمُؿ ُرْؤَيډًم ٪َمْٞمَ َذٮمَِؽ، َوإَِذا ٭َمڇمڂَمڊِم اٮمرُّ ْٕ  ٮَمِزَم ا

ـْ ٢ِمََمٮمِِف َأوْ  ـْ َيپِمځمٿمِِف َأْو ٥َم تِِف َأْو ٥َم ـْ ََتْ ـْ ٫َمْق٬َمُف َأْو ٲِم وَرَة َأْن َيټُمقَن ٲَمْرِئځمًّڇم ٮَمُف ٲَم َٛمٽْمٺِمِف َأْو  َْضُ

تِ  ـْ ََتْ َٓ ٲِم ـْ ٫َمْق٬ِمڀِمْؿ،  ٌَْحڇمڂَمُف ٲِم ََم َيَرْوڂَمُف ١ُم ُْؿ إڂِمَّ يُح ٥َمَٝم َأِنَّ ِ ڀِمْؿ، َأٲَمڇمٲَمُف، َو٬َمْد َدلَّ اٮمٿمَّٻْمُؾ اٮمٰمَّ

ًُقا » :ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٭َمََم ٬َمڇمَل َر١ُمقُل  ُٕقٌر، َؾَرَؾ ْؿ  ْؿ إِْذ َشَىَع ََلُ ِٓ
ِّ ٔ ًِ َٕ َِّْة ِذ  َْْٔا َأْ ُؾ اجْلَ َب

َِّْة  رُ  ْؿ، َوَؿاَل: َ ا َأْ َؾ اجْلَ ِٓ
ـْ َؾْقؿِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َِ َظ بَّاُر َجؾَّ َجََلُفُف َؿْد َأْذَ ْؿ، َؾَِ٘ذا اجْلَ ُٓ ُءوَش

ْؿ، ُثؿَّ َؿَرَأ: َشََل  ُُ ْٔ َِ ـْ َربٍّ َرِحٔؿٍ ﴿ٌم َظ ًٓ ِم ََك  [58]يس:  ﴾َشََلٌم َؿْق بْ َْ ْؿ َو ُٓ ُثؿَّ َ َتَقاَرى َظْْ

ـَ  ُتُف َوَبَر ْؿ ِذ ِدَ اِرِ ؿْ َرْ َ ِٓ ْٔ َِ  .(0)شُتُف َظ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

(، واٮمٸمٻمځم٦م ٓم 2253) “٭مٳمػ ا١ٕمتڇمر”٭مَم ٓم  اٮمٌزارو (،084اٖمـ ٲمڇمٙمف ) أٛمرٙمف ضًٔػ: (0)

، (7/021) “اٮمټمڇمٲمؾ”واٖمـ ٥مدي ٓم  (،50واٮمدار٬مٶمٿمل ٓم اٮمرؤيډم ) ،(2/274) “اٮمٵمٸمٺمڇمء”

وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم  (،448) “اٮمٌٸمڋم واٮمٿمٳمقر”ٓم واٮمٌځمڀمٻمل  (،836) “أصقل ا٥ٓمتٻمڇمد”واٮمَلٮمټمڇمئل ٓم 

ـِ اٜمٿُْمټَْمِدرِ ( ٲمـ ٣مريؼ أِّب 6/218) “احلٽمځمډم” ِد ْٖم ـْ ُِمپَمَّ ، ٥َم ٬َمڇمِرُّ َ٘مٿمڇَم اٮْمٺَمٵْمُؾ اٮمرَّ ، َٚمدَّ ٌَّڇمَداِِّنُّ ، ٥َمڇمِصٍؿ اٮْمٸَم

ـِ ٥َمٌِد اَّللِ ٖمِِف. ـْ َٙمڇمٖمِر ٖم  = ٥َم
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َتپِمُع  ْؤَيډِم َوإڂِْمټَمڇمرا٫َمََل ََيْ ٬ْمَرار ٖمڇِمٮمرُّ ٌَڇمَيٿمډَِم، َوِِلََذا ٫َمڅمِنَّ اجْلڀَْمپِمځمَّډَم اٜمٹَُْمقَل  ْْلِ اٮْمٺَمْق٬ِمځمَّډِم َواٜمُْ

ُه ٥َمَٝم َٛمٽْمٻِمِف َوُرْؤَيډَم اٜمُْ  ِٛمَرةِ ُٗمٿمټْمُِر ٥ُمٽُمقَّ ْٔ ْؤَيډِم َوَّمَ  ؛ڄْمٲِمٿم٧َِم ٮَمُف ِٓم ا وَن ٖمڇِمٮمرُّ ڇمڂمځِمُثڀُمْؿ ُيٻِمرُّ

ـْ ٪َمْٞمِ  ٴُمُؾ ٲِم ْؤَيډَم ََتْ ـَ اٮْمٻَمڇمِئٽِم٧َم ٖمڃَِمنَّ اٮمرُّ  ٲِم
ِ
، َو٬َمْد َوِحَؽ ُُجْڀُمقُر اٮْمٸُمٻَمََلء َوُيٿمټْمُِروَن اٮْمٸُمٽُمقَّ

ٌَڇمَيٿمَتِِف، َوَهَذا َردٌّ ٜمڇَِم ُهَق ٲَمْر٭ُمقٌز ِٓم اٮْمٺِمٶَمِر َواٮْمٸمُ   هاٻُمقِل.ٲُمَقاَٙمڀَمډِم اٜمَْْرِئلِّ َوٲُم

 :ايهفاز هلل عص ٚجٌ يف أزض احملػسَطأي١: زؤ١ٜ 

 )ص (.يڃمِت اٮمټمَلم ٥مٝم هذه اٜمًڃمٮمډم ٓم اٮمٌڇمب اٮمذي ذ٭مرت ٫مځمف 

 ٚاجمل٤ٞ: اهلل عص ٚجٌ ايفع١ًٝ ؾف١ اإلتٝإَٔ ؾفات 

أن اَّلل ٥مز وٙمؾ يتٴمػ ٖمٴمٺمډم ؓؓ دل ٚمديڋم أِّب ١مٸمځمد وٚمديڋم ٙمڇمٖمر 

ٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٜمجلء واْلٗمځمڇمن، وهل اْلٗمځمڇمن وٓم اٮمټمتڇمب واٮمًٿمډم أدٮمډم ٲمتټمڇم٘مرة ٥م

 ٓ ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م. ،صٺمډم ٗمٽمځمؼ ٖمڇمَّلل ٥مز وٙمؾ

 ّمً األدلة على إثبات ٍرِ الصفة مً القسآٌ:

ـَ اٮمٹَمََمِم َواٜمََلِئټَمډُم َو٬ُميِضَ ﴿ٗمٸمڇم٨م:  ٬مقٮمف َّٓ َأْن َيڃْمٗمځَِمڀُمُؿ اَّللُ ِٓم ٤ُمٽَمٍؾ ٲِم َهْؾ َيٿمٷُمُروَن إِ

َّٓ َأْن َٗمڃْمٗمځَِمڀُمُؿ ﴿و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  [201]اٮمٌٻمرة: ﴾ُٗمْرَٙمُع إٲُُمقرُ  إٲَْمُر َوإ٨َِم اَّللِ َهْؾ َيٿمٷُمُروَن إِ

ڇم  َأوْ اٜمََلِئټَمډُم َأْو َيڃْمِِتَ َرٖمَُّؽ  ًً َؽ َيْقَم َيڃْمِِت َٖمٸْمُض آَيڇمِت َرٖمَِّؽ ٓ َيٿمٺَمُع ڂَمٺْم َيڃْمِِتَ َٖمٸْمُض آَيڇمِت َرٖمِّ

ـْ ٬َمٌْ  ـْ آٲَمٿمڊَْم ٲِم ْ َٗمټُم ا ٬ُمِؾ اڂمَتٷمُِروا إڂِمَّڇم ٲُمٿمَتٷمُِرونَ إِيََمُِنڇَم َِل ٌَڊْم ِٓم إِيََمِِنڇَم َٛمْٞمً ًَ  ﴾ُؾ َأْو ٭َم

ڇم َؽ َوَٙمڇمَء َرٖمُّ ﴿، و٭مذٮمؽ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: [058]إڂمٸمڇمم: ڇم َصٺمًّ  .[22]اٮمٺمجر: ﴾َواٜمٽََمُؽ َصٺمًّ

 ّمً األدلة على ذلم مً السية إضافة إىل أمادٓح البا :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ز اٮمر٬مڇمر أ٢مد وٸمٺًمڇم.وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: أٖمق ٥مڇمصؿ اٮمٸمٌڇمداِّن وٸمځمػ، واٮمٺمٵمؾ ٖمـ ٥مځم =
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ب إلَّ ذراظً .»: ڇمٲمر٫مق٥مً ؓؓ ٲمڇم أٛمرٙمف اٮمٳمځمخڇمن ٥مـ أِّب هريرة  : ا  وإن َْرَّ

بت إفٔف باظً   .(0)ش: أُْٔتف  روفةً ، وإن أْان  ّقاَْرَّ

: أُجٸمقا  أٖمق ٬مڇمل لُّ
ٽْمپَمٿمټْمِ ٥مٝم أنَّ اَّلل يڃمِت  ـ يٸمٿمل: أهؾ اٮمًٿمډم واجلَم٥مډمـ ٥مپمرو اٮمٶمَّ

و٭مځمػ يٳمڇمء: ٬مڇمل  ،حلًڇمب إٲمؿ و٥مروڀمڇم ٭مَم يٳمڇمء ڇمڇم صٺمًّ واٜمَلئټمډم صٺمًّ  ،يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم

ـْ اٮمٹَمََمِم َواٜمََْلِئټمَ ﴿ ٨م:ٗمٸمڇم ، ﴾َو٬ُميِضَ إٲْمرُ  ډمُ َهْؾ َيٿمٷُمُروَن إِٓ َأْن َيڃْمٗمځَِمڀُمْؿ اَّللُ ِٓم ٤ُمٽَمٍؾ ٲِم

 .﴾ڇمڇم َصٺمًّ ڇمَء َرٖمَُّؽ َواٜمٽََْمُؽ َصٺمًّ َوَٙم ﴿ و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:

 (:887)ص إىل أٍل الجػس السلْسالة أبْ احلسً األشعسٖ زمحُ اه يف قال

 ه.اڇمصٺمً  ڇمَٙمؾَّ َيلء يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم واٜمٽمؽ صٺمً وأُجٸمقا ٥مٝم أڂمف ٥َمزَّ و

 ايسد ع٢ً حتسٜف املبتدع١ يًُج٤ٞ ٚاإلتٝإ.

 ٚمرف اٜمٌتد٥مډم اٮمٿمٴمقص اٜمتٻمدٲمډم، و٬مڇمٮمقا: اٜمراد إٗمځمڇمن أٲمره، أو إٗمځمڇمن ٲمَلئټمتف.

 ّزد علَٔه أٍل السية مً ّجِْ:

 وٓ اٮمتزام. ،وٓ ٗمٵمپمـ ،أن هذا إوَمر ٓ يدل ٥مٽمځمف اٮمٽمٺمظ ٖمپمٶمڇمٖمٻمډم إول:

ًٓ ٥مٝم  افثان: أڂمف إذا ِل يټمـ ٓم اٮمٽمٺمظ دٮمځمؾ ٥مٝم ٗمٸمځم٧م اٜمحذوف: ٭مڇمن ٗمٸمځمځمٿمف ٬مق

 وذٮمؽ ٭مذب ٥مٽمځمف. ،داٗمفااٜمتټمٽمؿ ٖمَل ٥مٽمؿ، وإٛمٌڇمًرا ٥مٿمف ٖمڅمرادة ٲمڇم ِل يٻمؿ ٖمف دٮمځمؾ ٥مٝم إر

َهْؾ ﴿٬مد ٫مرق اَّلل ٖم٧م إٗمځمڇمڂمف، وإٗمځمڇمن اٜمَلئټمډم وإٗمځمڇمن ٖمٸمض آيڇمٗمف ٓم ٬مقٮمف:  :افثافث

 َّٓ َؽ َيْقَم َيڃْمِِت َٖمٸْمُض َيٿمٷُمُروَن إِ َؽ َأْو َيڃْمِِتَ َٖمٸْمُض آَيڇمِت َرٖمِّ  َأْن َٗمڃْمٗمځَِمڀُمُؿ اٜمََلِئټَمډُم َأْو َيڃْمِِتَ َرٖمُّ

َؽ   .﴾آَيڇمِت َرٖمِّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

، وأٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 2675(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )7415أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)

 .ؓ ( ٥مـ أِّب ذر 2687، وأٛمرٙمف ٲمًٽمؿ )ؓ ( ٥مـ أڂمس 7536)



 

 شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار 

 

047 

 

ٮمق ٭مڇمن اٜمجلء واْلٗمځمڇمن ٲمًتحځمًَل ٥مٽمځمف: ٮمټمڇمن ٭مڇمٕ٭مؾ واٮم٩مب واٮمٿمقم  افرابع:

٭مؾ واٮم٩مب واٮمٿمقم واٮمٹمٺمٽمډم، وهق ٥مٿمد اٜمٌتد٥مډم ١مقاٌء، ٫مپمتك ٥مڀمدٗمؿ إ٣مَلق إ

 واٮمٹمٺمٽمډم ٥مٽمځمف، وڂمًٌتڀمڇم إٮمځمف ڂمًٌډم ُمڇمزيډم.

 .إٮمځمف ٥مٿمد ٗمٸمذر احلپمؾ ٥مٝم احلٻمځمٻمډمأن اٜمجڇمز ٮمق ٭مڇمن ٘مڇمٖمًتڇم: ٫مڅمڂمَم يٴمڇمر  اخلامس:

 َا جا٤ عٔ اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل َٔ قٛي٘: ٜأتٞ أَسٙ.

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:-1/166)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

َّٓ َأْن َيڃْمٗمځَِمڀُمُؿ ﴿ إنَّ اِْلٲَمڇمَم َأِْمَد ِٓم اٜمِْحٿمډَِم ٥َمڇمَرَوڀُمْؿ ٖمٻَِمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم: ُ٘مؿَّ  َهْؾ َيٿمٷُْمُروَن إ

ـَ اٮمٹَمََممِ  ٌٌَؾ: َوَِلْ َيٿمٻُْمْؾ َهَذا ٪َمْٞمُ  .٬َمڇمَل ٬ِمځمَؾ: إڂمَََّم َيڃْمِِت َأٲْمُرهُ  ﴾اَّللَُّ ِٓم ٤ُمٽَمٍؾ ٲِم ُه َهټَمَذا ڂَمٻَمَؾ َٚمٿمْ

ٌْدِ  (اٜمِْحٿمډَمِ )ـْ ڂَمٻَمَؾ ٲُمٿمڇَم٤َمَرَٗمُف ِٓم ِِمَّ  ـِ َأِْمَداَّلل  ٭َمٸَم ِه:  ،ْٖم ـِ َأِْمَد واٜمروذي َو٪َمْٞمِ َوَصڇمٮمِِح ْٖم

 َأْصَحڇمُب َأِْمَد ِٓم َذٮمَِؽ. ٫َمڇمْٛمَتٽَمَػ 

ْ َيٻُمْؾ َأِْمَد َهَذا. َو٬َمڇمٮُمقا ٌٌَؾ َِل ـْ ٬َمڇمَل: ٪َمٽمَِط َٚمٿمْ ٌٌَؾ ٮَمُف ٪مَ  :٫َمپِمٿمڀُْمْؿ ٲَم ٽَمٶَمڇمٌت ٲَمٸْمُرو٫َمډٌم َٚمٿمْ

ـِ ٢مڇم٬مَل. ،َوَهَذا ٲِمٿمڀَْمڇم  َوَهِذِه ٣َمِريٻَمډُم َأِِّب إ١ْمَحڇمَق ْٖم

ـْ ٬َمڇمَل: َٖمْؾ َأِْمَد ٬َمڇمَل َذٮمَِؽ ٥َمَٝم ١َمٌځِمِؾ اِْلٮْمَزاِم َِلُْؿ. َيٻُمقُل: إَذا ٭َمڇمَن َأْٛمَٟمَ  َوٲِمٿمڀُْمْؿ ٲَم

ْٗمځَمڇمنِ   َواْْلِ
ِ
ِف ٖمڇِمٜمَِْجلء ًِ ـْ ڂَمٺْم ـْ َذٮمِ  ،٥َم ٮْمُتْؿ َذٮمَِؽ ٥َمَٝم َوَِلْ َيټُم ُف َّمٽُْمقٌق: َٖمْؾ َٗمڃَموَّ َؽ َدٮمځِمًَل ٥َمَٝم َأڂمَّ

ُف َٙمڇمَء َأٲْمُرهُ  ُف ُهَق اجلڇَمِئل .َأڂمَّ ًُ ُف ڂَمٺْم َٓ َأڂمَّ ٫َمڅمِنَّ اٮمتَّڃْمِويَؾ  :٫َمټَمَذٮمَِؽ ٬ُمقٮُمقا: َٙمڇمَء َ٘مَقاُب اٮمٻُمْرآِن 

ٌَڇمُر ٖمَِثَقاِب ٬َمڇمأُهٿمڇَم  ْ َيٻْمٴِمْد ٖمِِف  ،ِرِئ اٮمٻُمْرآنِ ٮمَزُم ٫َمڅمِنَّ اٜمَُراَد ُهٿمڇَم اِْلْٛم َوَ٘مَقاُٖمُف ٥َمپَمٌؾ ٮَمُف َِل

ـْ ڂَمٺْمِس اٮمٻُمْرآِن.  ٌَڇمَر ٥َم  اِْلْٛم

فِ  ًِ  ڂَمٺْم
ِ
بُّ ٬َمْد َأْٛمَٟمَ ٖمپَِمِجلء   ،٫َمڅمَِذا ٭َمڇمَن اٮمرَّ

ِ
ٮْمُتْؿ َذٮمَِؽ ٖمڃَِمٲْمِرِه ٫َمڅمَِذا َأْٛمَٟمَ ٖمپَِمِجلء ُ٘مؿَّ َٗمڃَموَّ

 َ٘مَقاٖمِِف ٖمِ ٫َمََلَْن َٗمَتڃَموَّ  :٬ِمَراَءِة اٮمٻُمْرآنِ 
ِ
َْٚمَرى.ٮُمقا َذٮمَِؽ ٖمپَِمِجلء ْٕ  ٶَمِريِؼ إَْو٨َم َوا
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َتڇمُج  ،َوإَِذا ٬َمڇمٮَمُف َِلُْؿ ٥َمَٝم ١َمٌځِمِؾ اِْلٮْمَزاِم َِلْ َيٽْمَزْم َأْن َيټُمقَن ٲُمَقا٫مٻًِمڇم َِلُْؿ ٥َمٽَمځْمفِ  َٓ ََيْ َوُهَق 

 إ٨َم َأْن َيٽْمَتِزَم َهَذا. 

ٌَڇمدِ ٫َمڅمِنَّ َهَذا احلَِديڋَم ٮَمُف ڂَمٷَمڇمئِ   َأ٥ْمََمِل اٮمٸِم
ِ
لء لُء ٬ِمَراَءِة اٮمٻَمڇمِرِئ  ،ُر ٭َمثَِٞمٌة ِٓم َُمِ َواٜمَُْراُد َُمِ

ٌَڇمِد َّمٽُْمق٬َمډٌم َوَ٘مَقاُِبَڇم َّمٽُْمقٌق.  تِل ِهَل ٥َمپَمٽُمُف َوَأ٥ْمََمُل اٮمٸِم  اٮمَّ

ُف ََيِلُء َ٘مَقاُب اٮمٻُمْرآِن َوا ٽَمِػ: َأڂمَّ ًَّ ـْ اٮم ُه ٲِم ََم َيٻَمُع ٥َمَٝم َوِِلََذا ٬َمڇمَل َأِْمَد َو٪َمْٞمُ ٮمثََّقاُب إڂمَّ

ٌَڇمدِ  بِّ َوَأ٫ْمٸَمڇمٮمِِف. ،َأ٥ْمََمِل اٮمٸِم  َٓ ٥َمَٝم ِصٺَمڇمِت اٮمرَّ

ـْ َأْصَحڇمِب َأِْمَد َوَذَهڈَم ٣َمڇمِئٺَمډٌم َ٘مڇمٮمَِثډمٌ    ،َذٮمَِؽ اٮمَق٬ْمڊُم  إ٨َم َأنَّ َأِْمَد ٬َمڇمَل َهَذا ٲِم

ـْ َيْذَهڈُم ٲِمٿمڀْمُ  ،َوَٙمٸَمٽُمقا َهَذا ِرَواَيډًم ٥َمٿمْفُ  ـِ اجلَْقِزيِّ  -ْؿ إ٨َم اٮمتَّڃْمِويِؾ ُ٘مؿَّ ٲَم ـِ ٥َمٻِمځمٍؾ َواْٖم ٭َمڇمْٖم

ڇم  ُِهَ َٓ  -َو٪َمْٞمِ ِٞمِه: َو ًِ ـُ اجلَْقِزيِّ ِٓم َٗمٺْم ََيْٸَمٽُمقَن َهِذِه ٥ُمپْمَدَِتُْؿ. َٚمتَّك َيْذ٭ُمَرَهڇم َأُٖمق اٮمٺَمَرِج ْٖم

ٽَمِػ ٲَمڇم ُيٿمڇَم٬ِمٵُمڀَمڇم. ًَّ ـْ ٭َمََلِم َأِْمَد َواٮم  َيْذ٭ُمَر ٲِم

 َٓ َواَيډمَ َرْيڈَم أَ  َو ـْ َأِْمَد ُيٿمڇَم٬ِمُض َهِذِه اٮمرِّ َٓ َيٻُمقُل: إنَّ  ،نَّ اٜمَٿمٻُْمقَل اٜمَُتَقاٗمَِر ٥َم ُف  ُ َأڂمَّ ٧ٌَمِّ َوُي

بَّ ََيِلُء َوَيڃْمِِت َوَيٿمِْزُل َأٲْمُرهُ  ـْ َيٻُمقُل َذٮمَِؽ.ا ،اٮمرَّ  (0)هَٖمْؾ ُهَق ُيٿمټْمُِر ٥َمَٝم ٲَم

 (:214) البازٖ فتح يفقال احلافظ ابً زجب زمحُ اه 

 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 

و٭مڇمن أٖمق ٖمټمر اخلَلل وصڇمٚمٌف ٓ يثٌتڇمن ٖمَم ٗمٺمرد ٖمف ٚمٿمٌؾ، ٥مـ أِمد  اٜمتقاٗمر ٥مٿمف.

 روايډم.

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .(-06/414) “َُمپُْمقع اٮْمٺَمَتڇمَوى”واڂمٷمر:  (0)
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هق روايډم ٥مٿمف، ٖمتڃمويؾ ٭مؾ ٲمڇم ٭مڇمن ٲمـ ٙمٿمس اٜمجلء وٲمـ ٲمتڃمٛمرهيؿ ٲمـ ٬مڇمل: 

 واْلٗمځمڇمن وڂمحقُهڇم.

ِنؿ ا١متدٮمقا ٥مٝم څمٜمـ ڂمڇم٤مره ٓم اٮمٻمرآن، ٫م ڇمٲمـ ٬مڇمل: إڂمَم ٬مڇمل ذٮمؽ إٮمزاٲمً  وٲمٿمڀمؿ

، أي: ٭مَم ﴾وٙمڇمء رٖمؽ﴿ ٛمٽمٻمف ٖمپمجلء اٮمٻمرآن، ٫مٻمڇمل: إڂمَم َيلء ٘مقاٖمف، ٭مٻمقٮمف:

 اٜمًڇمٮمؽ ٓم هذا اٜمروي.وهذا أصح  ٗمٻمقٮمقن أڂمتؿ ٓم ُملء اَّلل، أڂمف ُملء أٲمره.

 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.

وإٗمځمڇمن يٽمځمؼ  ُملء وٲمٿمڀمؿ ٲمـ يٻمر ذٮمؽ، ويپمره ٭مَم ٙمڇمء، وٓ يٺمنه، ويٻمقل: هق

 ٖمجَلل اَّلل و٥مٷمپمتف ١مٌحڇمڂمف.

هق اٮمٴمحځمح ٥مـ أِمد، وٲمـ ٬مٌٽمف ٲمـ اٮمًٽمػ، وهق ٬مقل إ١محڇمق و٪مٞمه  وهذا

 هٲمـ إئپمډم.ا

 ٚجٛابٗا: يف إْهاز اتؿاف زبٓا جٌ ٚعال باإلتٝإ، غب١ٗ يًُبتدع١

٢مٌف اٜمٌتد٥مډم ٓم رد اٮمٿمٴمقص اٜمتٻمدٲمډم ٓم صٺمډم اْلٗمځمڇمن وَتريٺمڀمڇم أِنؿ ٬مڇمٮمقا:  ٲمـ

ٗمڇمهؿ اَّلل ٲمـ ٚمځمڋم ِل ڃم٫م﴿و٬مقٮمف  ﴾ ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ اٮمٻمقا٥مد٫مڃمٗمك اَّلل﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  هل ٲمثؾ

 .﴾َيتًٌقا

 ّاجلْا  عً ذلم:

 (:-3/112) السد على املسٓسٕ قال اإلماو عجناٌ الدازمٕ زمحُ اه يف



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

051 

 

هؾ يٿمٷمرون إٓ أن ٗمڃمٗمځمڀمؿ اٜمَلئټمډم أو ﴿واد٥مځمڊم أهيڇم اٜمريز ٓم ٬مقل اَّلل ٗمٸمڇم٨م 

٫مڇمد٥مځمڊم أن هذا ٮمځمس  ﴾إٓ أن يڃمٗمځمڀمؿ اَّلل ٓم ٤مٽمؾ ٲمـ اٮمٹمَمم﴿ :فوٓم ٬مقٮم ﴾يڃمِت رٖمؽ

 .وٮمټمـ يڃمِت يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٖمز٥مپمؽ ،ٲمٿمف ٖمڅمٗمځمڇمن ٜمڇم أڂمف ٪مٞم ٲمتحرك ٥مٿمدك

٘مؿ ز٥مپمڊم أن ٲمٸمٿمڇمه  ،وٓ يڃمِت هق ٖمٿمٺمًف ﴾يڃمٗمځمڀمؿ اَّلل ٓم ٤مٽمؾ ٲمـ اٮمٹمَمم﴿ :و٬مقٮمف

  ﴾ٚمځمڋم ِل َيتًٌقا٫مڃمٗمڇمهؿ اَّلل ٲمـ ﴿و ﴾٫مڃمٗمك اَّلل ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ اٮمٻمقا٥مد﴿٭مپمٸمٿمك ٬مقٮمف 

 ،و٥مٝم ٭متڇمٖمف ٖمَل ٥مٽمؿ وٓ ٖمٰم ،٬مڇمٗمٽمؽ اَّلل ٲمڇم أٙمرأك ٥مٝم اَّلل :يٻمڇمل ِلذا اٜمريز

٫مڃمٗمك اَّلل ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ ﴿ فوٗمٻمقل ٮمځمس إٗمځمڇمڂمڇم إڂمَم هق ٲمثؾ ٬مقٮم ،أڂمٌڃمك اَّلل أڂمف إٗمځمڇمن

وٓ َيپمع ٖم٧م هذيـ ٓم  ،وُجٸمڊم ٖم٧م ٲمڇم ٲمځمز اَّلل ،ٮمٻمد ٲمځمزت ٖم٧م ٲمڇم ُجع اَّلل ﴾اٮمٻمقا٥مد

ٕن ٭مؾ واٚمد ٲمٿمڀمَم ٲمٻمرون ٖمف ٓم ١مځمڇمق  ،يؾ إٓ ٭مؾ ٙمڇمهؾ ٖمڇمٮمټمتڇمب واٮمًٿمډماٮمتڃمو

 .اٮمٻمراءة ٓ َيڀمٽمف إٓ ٲمثٽمؽ

وأڂمف ٓ  ،واٗمفو٬مد اٗمٺمٻمڊم اٮمټمٽمپمډم ٲمـ اٜمًٽمپم٧م أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٫مقق ٥مر٢مف ٫مقق ١مَم 

وِل يٳمټمقا أڂمف يٿمزل يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٮمځمٺمٴمؾ  ،يٿمزل ٬مٌؾ يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٮمٸمٻمقٖمډم أٚمد ٲمـ ٛمٽمٻمف

وٗمٿمزل اٜمَلئټمډم ٗمٿمزيَل  ،وٗمٳمٻمؼ اٮمًپمقات يقٲمئذ ٮمٿمزوٮمف ،َيڇم١مٌڀمؿ ويثځمٌڀمؿٖم٧م ٥مٌڇمده و

٫مٽمَم ِل يٳمؽ اٜمًٽمپمقن أن اَّلل  ،٭مَم ٬مڇمل اَّلل ور١مقٮمف ،وَيپمؾ ٥مرش رٖمؽ ٫مق٬مڀمؿ ٘مَمڂمځمډم

ء ٲمـ أٲمقر اٮمدڂمځمڇم ٥مٽمپمقا يٻمځمٿمڇم أن ٲمڇم يڃمِت زل إ٨م إرض ٬مٌؾ يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٮمٯمٓ يٿم

 .اٖمفاٮمٿمڇمس ٲمـ اٮمٸمٻمقٖمڇمت إڂمَم هق أٲمره و٥مذ

ه ٲمـ ٬مٌؾ ٬مقا٥مد ٖمٿمځمڇمِنؿ ٫مخر يٸمٿمك ٲمټمرُ  ﴾٫مڃمٗمك اَّلل ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ اٮمٻمقا٥مد﴿٫مٻمقٮمف 

  .ٗمځمڇمن ٛمرور اٮمًٻمػ ٲمـ ٫مق٬مڀمؿ٫متٺمًٞم هذا اْل :٥مٽمځمڀمؿ اٮمًٻمػ ٲمـ ٫مق٬مڀمؿ

ِبؿ ٫مٻمذف ٓم ٬مٽمقِبؿ اٮمر٥مڈم  رَ ټمَ ٲمَ  ﴾٫مڃمٗمڇمهؿ اَّلل ٲمـ ٚمځمڋم ِل َيتًٌقا﴿ :و٬مقٮمف

٫متٺمًٞم اْلٗمځمڇمن ٲمٻمرون ِبَم  ،ق ٬مريٷمډموهؿ ٖمٿم ،ُيرٖمقن ٖمځمقِتؿ ٖمڃميدهيؿ وأيدي اٜمڄمٲمٿم٧م
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ٲمٺمن  ،ٲمٿمٴمقص ٓم اٮمټمتڇمب ،وٗمٺمًٞم إٗمځمڇمن اَّلل يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ،ٛمرور اٮمًٻمػ واٮمر٥مڈم

وِمٽمڊم إرض واجلٌڇمل ٫مد٭متڇم  * ٫مڅمذا ڂمٺمخ ٓم اٮمٴمقر ڂمٺمخډم واٚمدة﴿٬مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨م 

واٜمٽمؽ  * واڂمٳمٻمڊم اٮمًَمء ٫مڀمل يقٲمئذ واهځمډم * ٫مځمقٲمئذ و٬مٸمڊم اٮمقا٬مٸمډم * د٭مډم واٚمدة

يقٲمئذ ٗمٸمروقن ٓ ختٺمك ٲمٿمټمؿ  * أرٙمڇمئڀمڇم وَيپمؾ ٥مرش رٖمؽ ٫مق٬مڀمؿ يقٲمئذ ٘مَمڂمځمډم ٥مٝم

 ﴾هٽمؽ ٥مٿمل ١مٽمٶمڇمڂمځمف﴿ إ٨م ٬مقٮمف ﴾ٛمڇم٫مځمډم

٫مٻمڇمل ٫مځمَم  ،وٓ يٳمتٌف ٥مٝم ذي ٥مٻمؾ ،٫مٻمد ٫من اَّلل ٗمٸمڇم٨م اٜمٸمٿمځم٧م ٗمٺمًٞما ٓ ٮمٌس ٫مځمف

ڃمن ِل أٗمڇمهڇم أٲمرڂمڇم ٮمځمَل أو ِنڇمرا ٫مجٸمٽمٿمڇمهڇم ٚمٴمځمدا ٭م﴿يٴمځمڈم ٖمف ٲمـ اٮمٸمٻمقٖمڇمت ٓم اٮمدڂمځمڇم 

٥مٽمؿ أهؾ اٮمٸمٽمؿ أن أٲمره يٿمزل ٲمـ ٥مٿمده ٲمـ  ﴾أٗمڇمهڇم أٲمرڂمڇم﴿٫مح٧م ٬مڇمل  ﴾ٗمٹمـ ٖمڇمٕٲمس

أيڇمت اٮمتل  ﴾٫مڅمذا ڂمٺمخ ٓم اٮمٴمقر ڂمٺمخډم واٚمدة﴿٫مٽمَم ٬مڇمل  ،وهق ٥مٝم ٥مر٢مف ،اٮمًَمء

يڃمٗمځمڀمؿ اَّلل ﴿و ﴾ويقم ٗمٳمٻمؼ اٮمًَمء ٖمڇمٮمٹمَمم وڂمزل اٜمَلئټمډم ٗمٿمزيَل﴿ ڇم:ذ٭مرڂمڇم و٬مڇمل أيٵم

د٭مڊم إرض ﴿و ﴾ټمډم و٬ميض إٲمر وإ٨م اَّلل ٗمرٙمع إٲمقرٓم ٤مٽمؾ ٲمـ اٮمٹمَمم واٜمَلئ

وٖمَم ٚمد ٮمٿمزول  ،٥مٽمؿ ٖمَم ٬مص اَّلل ٲمـ اٮمدٮمځمؾ ﴾د٭مڇم د٭مڇم وٙمڇمء رٖمؽ واٜمٽمؽ صٺمڇم صٺمڇم

ٓ ي٦م  ،ِمڇم١مٌډم ٛمٽمٻمف ٖمٿمٺمًف ٦مَ ځمَ اٜمَلئټمډم يقٲمئذ أن هذا إٗمځمڇمن اَّلل ٖمٿمٺمًف يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٮمِ 

 .د ٓٛمتَلف اٮمٻمٵمځمت٧مٗمځمڇمن اٮمٻمقا٥مإوأن ٲمٸمٿمڇمه ّمڇمٮمػ ٜمٸمٿمك  ،ذٮمؽ أٚمد ٪مٞمه

وِل يذ٭مر ٥مٿمدهڇم  ﴾٫مڃمٗمك اَّلل ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ اٮمٻمقا٥مد﴿أٓ ٗمرى أهيڇم اٜمريز أڂمف ٬مڇمل 

ڂمٺمخ اٮمٴمقر وٓ ٗمٳمٻمؼ اٮمًَمء وٓ ٗمٿمزل اٜمَلئټمډم وٓ ِمؾ اٮمٸمرش وٓ يقم اٮمٸمرض 

وأٗمڇمهؿ اٮمٸمذاب ٲمـ ﴿ٓم دڂمځمڇمهؿ  ﴾٫مخر ٥مٽمځمڀمؿ اٮمًٻمػ ٲمـ ٫مق٬مڀمؿ﴿ :وٮمټمـ ٬مڇمل

 ڇمن إ٨م اٮمٸمذاب ٫مٺمرق ٖم٧م اٜمٸمٿمځم٧م.اڂمتڀمك اٜمراد.٫مرد اْلٗمځم ﴾ٚمځمڋم ٓ يٳمٸمرون

ُُ اُهّ ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:4/63) بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔةَكَنا َفٕ  َقاَل َش
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ـَ اٮْمٻَمَقا٥ِمدِ ﴿٬مڇمل اٮمرازي ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م  وٖٓمد ٫مځمف ٲمـ  [26]اٮمٿمحؾ  ﴾٫َمڃَمَٗمك اَّللَُّ ُٖمٿمځَْمڇمَِنُْؿ ٲِم

 .اٮمتڃمويؾ

هق سف اٮمٽمٺمظ ٥مـ  :اٮمتڃمويؾ :هذا أن يٻمڇمل واٮمټمَلم ٥مٝم قال شٔذ اإللْسِمو:

 .ٲمٸمٿمڇمه اٮمٷمڇمهر إ٨م ٲمٸمٿمك آٛمر ٮمدٮمځمؾ

وهذه أيډم ٮمځمس ٤مڇمهرهڇم واٜمٸمٿمك اٜمٺمڀمقم ٲمٿمڀمڇم أن اَّلل ١مٌحڇمڂمف ڂمٺمًف ٙمڇمءت ذاٗمف 

و٭مَم ُيرج  ،ٲمـ أ١مٺمؾ اجلدران ٭مَم ْملء اِلقام واحل٩مات ٲمـ أ١مٺمؾ اٮمٌٿمځمڇمن

هدم اَّلل  :ٖمؾ ٤مڇمهرهڇم اٜمراد ،اٜمحڇمسون ٮمٽمحٴمقن ٲمـ أ١مٺمٽمڀمڇم إذا ڂمٻمٌقا ا١ٕمڇمس

هذا  :و٭مڇمن ٖمٸمٵمڀمؿ يٻمقل ،واٮمٻمقا٥مد ُجع ٬مڇم٥مدة وهل ا١ٕمڇمس ،ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ أصٽمف

واٮمٸمرب ٗمٻمقل ذٮمؽ إذا ا١متڄمصؾ  .أن اَّلل ا١متڃمصٽمڀمؿ :وإڂمَم ٲمٸمٿمڇمه ،ٮمَل١متئٴمڇمل ٲمثٌؾ 

 .٬مڇمٮمف اٖمـ ٙمرير .اٮمٯمء

 ڂمذرأُ  إذا ٫مَلن ڇمي أٗمځمڊم و٬مد ،اٮمٸمدو ٥مٽمځمف أ٣مؾَّ  إذا ٫مَلن ُأِت :وٓم ٭متڈم اٮمٽمٹمډم يٻمڇمل

ا ـَ  ُٖمٿمځَْمڇمَِنُؿْ  اَّللَُّ ٫َمڃَمَٗمك﴿ اٮمٿمحؾ ٓم وٙمؾ ٥مز اَّلل ٬مڇمل .٥مٽمځمف أذف ٥مدوًّ  ﴾اٮْمٻَمَقا٥ِمدِ  ٲِم

 ٚمتك ٥مٽمځمڀمؿ ٫مڀمدٲمف وأ١مڇم١مف ،٬مقا٥مده ٲمـ ٖمٿمځمڇمِنؿ و٬مٽمع ،ٖمٿمځمڇمِنؿ هدم أي [26 اٮمٿمحؾ]

 ه.ااٮمتڃمويؾ إ٨م ٚمځمٿمئذ ٚمڇمٙمډم ٫مڃمي .أهٽمټمڀمؿ

 (:662ص) رلتصس الصْاعقا َفٕ َكَن ابً القٔه زمحُ اه اإلماو قال

ـَ  ْٗمځَمڇمُن َواٜمَِْجلُء ٲِم لُء َرِْمَتِِف َأْو اَّلل  َواْْلِ َٗمٸَمڇم٨َم ڂَمْق٥َمڇمِن: ٲُمٶْمٽَمٌؼ َوٲُمٻَمځمٌَّد، ٫َمڅمَِذا ٭َمڇمَن َُمِ

ِْمَډِم َواخْلَْٞمِ ٭َمََم ِٓم  ٥َمَذاٖمِِف ٭َمڇمَن ٲُمٻَمځمًَّدا َوٮَمٻَمْد ﴿ُف َٗمٸَمڇم٨َم:  َوٲِمٿمُْف ٬َمْقٮمُ احْلَِديڋِم َٚمتَّك َٙمڇمَء اَّللَُّ ٖمڇِمٮمرَّ
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ٽْمٿمڇَمُه ٥َمَٝم ٥ِمٽْمؿٍ   ﴾َٖمْؾ َأَٗمځْمٿمڇَمُهْؿ ٖمِِذ٭ْمِرِهؿْ ﴿َو٬َمْقٮُمُف:  [52]ا٥ٕمراف:  ﴾ِٙمْئٿمڇَمُهْؿ ٖمټِمَِتڇمٍب ٫َمٴمَّ

ََ٘مِر:  [70]اٜمڄمٲمٿمقن:  ْٕ َّٓ اهللَُّ»َوِٓم ا َ َْاِت إِ  .(0)شَٓ َ ِْٖت بِاْيَ

ْٗمځمَ  َؽ َواٜمٽََْمُؽ ﴿ڇمُن اٜمُْٶْمٽَمُؼ ٭َمٻَمْقٮمِِف: اٮمٿمَّْقُع اٮمثَّڇمِِّن: اٜمَِْجلُء َواْْلِ  [22]اٮمٺمجر:  ﴾َوَٙمڇمَء َرٖمُّ

َّٓ َأْن َيڃْمٗمځَِمڀُمُؿ اَّللَُّ ِٓم ٤ُمٽَمٍؾ ٲمِ ﴿َو٬َمْقٮمِِف:  [ 201]اٮمٌٻمرة:  ﴾ـَ اٮْمٹَمََمِم َواٜمَََْلِئټَمډمُ َهْؾ َيٿمٷُْمُروَن إِ

ځمُئُف ١ُمٌَْحڇمڂمَ  َّٓ َُمِ َٓ َيټُمقُن إِ ًَيڇم  :ڇمَن ٲُمٶْمٽَمٻًمڇمُف، َهَذا إَِذا ٭مَ َوَهَذا  ٸَمٽُمُف َسِ ٫َمټَمځْمَػ إَِذا ٬ُمځمَِّد ٖمََِم ََيْ

ِف ٭َمٻَمْقٮمِِف:  ًِ ځمِئِف ڂَمٺْم َؽ َأوْ ﴿ِٓم َُمِ َّٓ َأْن َٗمڃْمٗمځَِمڀُمُؿ اٜمَََْلِئټَمډُم َأْو َيڃْمِِتَ َرٖمُّ َؽ  إِ  ﴾َيڃْمِِتَ َٖمٸْمُض آَيڇمِت َرٖمِّ

 اٜمَََْلئِ  [058]إڂمٸمڇمم: 
ِ
لء ځمَئُف ٥َمَٝم َُمِ ـَ ٫َمٸَمٶَمَػ َُمِ ځمِئِف، َوٲِم لَء آَيڇمٗمِِف ٥َمَٝم َُمِ ټَمډِم، ُ٘مؿَّ ٥َمٶَمَػ َُمِ

 اٜمٻَُْمځمَِّد ٬َمْقٮُمُف: 
ِ
ـَ اٮْمٻَمَقا٥ِمدِ ﴿اٜمَِْجلء  .[26]اٮمٿمحؾ:  ﴾٫َمڃَمَٗمك اَّللَُّ ُٖمٿمځَْمڇمَِنُْؿ ٲِم

ٌُٿمځَْمڇمُن َوٖمڇِمٜمَْْجُروِر َوُهَق اٮْمٻَمَقا٥ِمُد، َدلَّ   ٲَمڇم ٫َمٽَمَمَّ ٬َمځمََّدُه ٖمڇِمٜمٺَْْمٸُمقِل َوُهَق اٮْم
ِ
لء َذٮمَِؽ ٥َمَٝم َُمِ

ځمٶَمڇمِن  ـْ َأ١َمڇمِس احْلِ َٓ ََيِلُء ٲِم ِف  ًِ ٌَْحڇمڂَمُف إَِذا َٙمڇمَء ٖمٿِمٺَْم ـَ اٜمٸَْْمٽُمقِم َأنَّ اَّللََّ ١ُم َٖمځمَّٿمَُف، إِْذ ٲِم

ـْ َأْهِؾ اٮْمټمِتَ ﴿ا ُيٳْمٌُِف ٬َمْقٮَمُف َٗمٸَمڇم٨َم: َوَأ١ْمٺَمٽمڀَِمڇم، َوَهذَ  ـَ ٭َمٺَمُروا ٲِم ِذي ِذي َأْٛمَرَج اٮمَّ ـْ ُهَق اٮمَّ ڇمِب ٲِم

ـَ  ُْؿ ٲَمڇمڂمٸَِمُتڀُمْؿ ُٚمٴُمقُِنُْؿ ٲِم ِل احْل٩َْمِ ٲَمڇم ٤َمٿمٿَمُْتْؿ َأْن َُيُْرُٙمقا َو٤َمٿمُّقا َأِنَّ َوَّ
ِٕ اَّلل  ِدَيڇمِرِهْؿ 

ٌُقا
ًِ َت ـْ َٚمځْمڋُم َِلْ ََيْ   .[2]احل٩م:  ﴾٫َمڃَمَٗمڇمُهُؿ اَّللَُّ ٲِم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

ـِ ٥مڇمٲمر اٮمٻمررٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊٍم، ٥مٚمٌځمڈم ( ٲمـ ٣مريؼ 3909أٛمرٙمف أٖمق داود ) ضًٔػ: (0)  ٬مڇمل: ،ـ ٥مروة ٖم

ُة ٥مٿمد اٮمٿمٌل  ْؾ: »٫مٻمڇمل:  ملسو هيلع هللا ىلصُذ٭مرت اٮمٶمَِّٞمَ َُ َٔ ِْ َره َؾ ُْ ـُؿ ما َ  ُرد  ُمْ ًِِم، ؾ٘ذا رأى أَحُد َْ أح ْٓا افٍٖل، وٓ 

َٔئاِت إٓ إٔت، وٓ َحُقَل وٓ ُؿقَة إٓ بَِؽ  َْٕت، وٓ  َدْؾَع اف َّ ؿَّ ٓ  ٖت باَيَ َْات إٓ أ ُٓ   .شافِ

ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب  ( ٲمـ ٣مريؼ039/ 8) “اٮمًٿمـ اٮمټمٟمى”واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ، (39/ 9)اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم  وأٛمرٙمف

وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: ٕن ٥مروة ٖمـ ٥مڇمٲمر اٮمٻمرر، ٓ ٗمثٌڊم ٮمف صحٌډم: ٫مروايتف ٲمر١مٽمډم،  ٘مڇمٖمڊم، ٖمف.

 وٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم ٓ يدرى أ١مپمع ٲمٿمف، أم ٓ.
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لٌء ٲُمٻَمځمٌَّد ٮمٻَِمْقٍم َّمٴُْمقِص٧َم ٬َمْد َأْو٬َمَع ِِبِ  ڇمٲِمٸُمقَن َأنَّ ُٙمٿمُقَدُه ٫َمڀَمَذا َُمِ ًَّ ْؿ َٖمڃْم١َمُف، َو٥َمٽمَِؿ اٮم

 َٓ ُف  ځَمڇمِق ٲَمڇم َيُدلُّ ٥َمَٝم اٜمَُْراِد ٥َمَٝم َأڂمَّ ًِّ ٽمِپِم٧َم َأَٗمْقُهْؿ، ٫َمټَمڇمَن ِٓم َهَذا اٮم ًْ ـَ اٜمَََْلِئټَمډِم َواٜمُْ ٲِم

ْٗمځَمڇمُن ٥َمَٝم َٚمٻِمځمٻَمډٍم، َوَيټمُ  َيَت٧ْمِ َأْن َيټُمقَن اْْلِ ْٔ ـْ ُيِريُد إِْهََل٭َمڀُمْؿ ُيپْمَتٿمَُع ِٓم ا َّ ا ِِم قُن َذٮمَِؽ ُدڂُمقًّ

ڇمِج ٖمَِرِْمَتِفِ  ،ٖمٹَِمٵَمٌِِف َواڂْمتٻَِمڇمٲِمفِ  ـَ احْلُجَّ ـْ َهَذا  ٭َمََم َيْدڂُمق ٥َمٳِمځمَّډَم ٥َمَر٫َمډَم ٲِم َٓ َيٽْمَزُم ٲِم َوٲَمٹْمٺِمَرٗمِِف، َو

ْٗمځَمڇمِن اٜمََُْلَصٻَمډُم َواٜمَُْخڇمٮَمٶَمډُم، َٖمْؾ َيڃْمِِت هَ  ڂُمقِّ َواْْلِ  ٖمڇِمڂْمتٻَِمڇمٲِمِف اٮمدُّ
ِ
ء َٓ  ٖمَِرِْمَتِِف َو٫َمٵْمٽمِِف، َوَهڄُم

ِ
ء َٓ ڄُم

ـْ  ُه ٲِم ، ٫َمٺَمْق٬ِمځمَُّتُف َو٥ُمٽُمقُّ
ٍ
ء َّٓ ٫َمْقَق ٭ُمؾِّ َرْ بُّ إِ َٓ َيټُمقُن اٮمرَّ َو٥ُمٻُمقَٖمتِِف، َوُهَق ٫َمْقَق ٥َمْر٢ِمِف إِْذ 

 ه.اٮَمَقاِزِم َذاٗمِفِ 

 إثبات ؾف١ ايؿٛز٠ هلل عص ٚجٌ نُا تًٝل ظالي٘.

اٮمذي ٓم اٮمټمتڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم ؓؓ ؓديڋم أِّب ١مٸمځمد اخلدريدل ٚم

 .اٮمٴمقرة َّلل ٥مز وٙمؾ

ُؿ »ٓم اٮمٴمحځمح٧م، و٫مځمف: ؓؓ وٙمڇمء ذ٭مرهڇم أيٵًمڇم ٓم ٚمديڋم أِّب هريرة  ِٓ ِْْٖٔ َٔ َؾ

َُقُفق َٔ ْؿ، َؾ ُُ ا َرب  َٕ َُقُل: َأ َٔ ِرُؾقَن، َؾ ًْ اَػ ِذ ُصقَرٍة َؽْرِ ُصقَرِِْف افَّتِل َ  ًَ َْ َباَرَك َو َْ َن: اهللُ 

ُؿ اهللُ ِٓ ِْْٖٔ َٔ َْا َظَرْؾَْاُه، َؾ َْا، َؾَِ٘ذا َجاَء َرب  ََْٔا َرب 
ِْْٖ َْا َحتَّك َ  ُٕ ا َُ ًُقُذ بِاهللِ ِمَْْؽ، َ َذا َم اَػ ِذ  َٕ ًَ َْ

فُ  َٕ ق ًُ َٔتَّبِ َْا َؾ َْٕت َرب  َُقُفقَن: َأ َٔ ْؿ، َؾ ُُ ا َرب  َٕ َُقُل: َأ َٔ ِرُؾقَن، َؾ ًْ  .(0)شُصقَرِِْف افَّتِل َ 

 (:3/121) السد على املسٓسٕ ل اإلماو عجناٌ الدازمٕ زمحُ اه يفقا

ٌك. ـْ َأ٬َمرَّ ِِبََذا ٫َمڀُمَق ٲُم٩ْمِ َڇم اٜمَِْريِزُّ َأنَّ ٲَم  ٫َمَز٥َمپْمڊَم َأهيُّ

ڂْمځَمڇم، ٫َمټَمځْمَػ َٙمڀِمٽْمُتپُمقُه ٥ِمٿمَْد اٮْمٸَمځَمڇمِن  ټُمْؿ ِٓم اٮمدُّ ُيٻَمڇمُل َِلُْؿ: َأٮَمځْمَس ٬َمْد ٥َمَر٫ْمتُْؿ َرٖمَّ

 ُتْؿ ٫مځِمِف؟َو٢َمټَمټمْ 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.082(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )816أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)



 

 شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار 

 

055 

 

ـْ َر١ُمقلِ  : ٬َمْد َصحَّ ٥َم َڇم اٜمَِْريِزُّ ـْ ِرَواَيډِم  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٬َمڇمَل َأُٖمق ١َمٸِمځمٍد: ٫َمځُمٻَمڇمُل ٮَمَؽ َأهيُّ ٲِم

َ٘مٿمڇَم ، َٚمدَّ ْهِريِّ ْهِريِّ  اٮمزُّ ـِ اٮمزُّ ـْ ٲَمٸْمپَمٍر، ٥َم ٌَڇمَرِك، ٥َم ـِ اٜمُْ ـِ اْٖم ـُ َِمَّڇمٍد، ٥َم ـْ ٥مَ ڂُمٸَمځْمُؿ ْٖم  ، ٥َم
ِ
ٶَمڇمء

ـِ َيِزيَد اٮمٽمَّ  ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ ْٖم ، ٥َم ِلِّ ¶، َوَأِِّب ١َمٸِمځمٍد اخْلُْدِريِّ  ځْمثِلِّ ـِ اٮمٿمٌَّ ، ٭َمڃَمڂمََّؽ ملسو هيلع هللا ىلص، ٥َم

پَمُع َر١ُمقَل  ًْ  .َيٻُمقٮُمفُ  ة إ١مٿمڇمدهٲمـ ٙمقد ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َٗم

ِك َأْن َيٻَمَع إ٨َِم َر١ُمقلِ  ْ َٓ َيټُمقَن ٬َمْذ٫ُمَؽ ٖمڇِمٮم٩مِّ ٌُٿمڇَم إِْن ٭َمڇمَن ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٫َمڇمْٚمَذْر َأْن  ، َوٲَمڇم َذڂْم

  ٬َمْد ١َمٽَمڈَم ٥َمٻْمٽَمَؽ َٚمتَّك َٙمڀِمٽْمڊَم ٲَمٸْمٿمڇَمُه؟اَّللَُّ

ٍة ِٓم  َل ٲَمرَّ َوْيٽَمَؽ! إِنَّ َهَذا ٮَمځْمَس ٖمٳَِمؽي َواْرٗمځَِمڇمٍب ٲِمٿمڀُْمْؿ، َوٮَمْق َأنَّ اَّللََّ َْمَٝمَّ َِلُْؿ َأوَّ

ڂْمځَمڇم ٫َمڀُمْؿ صٺمڇمِتؿ ِٓم اٮمدُّ تِل ٥َمرَّ ٫ُمقا ٖمََِم ٥َمَر٫ُمقا، َوِل :ُصقَرٗمِِف اٮمَّ ٥ْم٠َمَ َيٿمٺِْمُروا، َوٮَمټمِٿمَُّف ُيِري  َٓ

ُف ِٓم َأ٥ْمځمُٿمڀِِمْؿ، ٮمٻُِمْدَرٗمِِف َوٮُمٶْمِػ  ًَ ڂْمځمڇَم،  ڇم٥مر٫مڀمؿ اَّلل صٺمڇمِت ڇمُرُٖمقٖمځِمَّتِِف ِٓم ُصقَرة ٪مٞم ٲمڂَمٺْم ِٓم اٮمدُّ

ِٛمَرِة،  ْٔ ـَ ٖمَِذٮمَِؽ إِيََمَِنُْؿ َ٘مڇمڂمځَِمډًم ِٓم ا ڂْمځَمڇمٮمځَِمپْمَتِح ـَ ِٓم اٮمدُّ ٫ُمقَن ٮمځُِمْثٌَِتڀُمْؿ أَ  ٭َمََم اٲْمَتَح َٓ َيٸْم٠َمِ ُْؿ  ِنَّ

تِل َأْٛم  ڂْمځَمڇم ٖمٴِِمٺَمڇمٗمِِف، اٮمَّ ِذي ٥َمَر٫ُمقُه ِٓم اٮمدُّ ٌُقِد اٮمَّ َّٓ ٮمٽِْمپَمٸْم ِٛمَرِة إِ ْٔ ڂْمځَمڇم َوا ډِم ِٓم اٮمدُّ ٌُقِديَّ ُهْؿ ٖمڇِمٮْمٸُم َٟمَ

 .ْؿ َٚمتَّك ٲَمڇمُٗمقا ٥َمَٝم َذٮمَِؽ ِِبَڇم ِٓم ٭مَِتڇمٖمِِف، َوا١ْمَتٳْمٸَمَرِْتَڇم ٬ُمٽُمقُِبُ 

ٺَمډِم ڂَمٺَمُروا وَ  ٫َمڅمَِذا ٲُمثَِّؾ  ـَ اٮمٴمِّ ٖمٴَِمٺَمډِم  َأڂْمټَمُروا، إِيََمڂًمڇم ٲِمٿمڀُْمؿْ ِٓم َأ٥ْمځمُٿمڀِِمْؿ ٪َمْٞمُ ٲَمڇم ٥َمَر٫ُمقا ٲِم

ڂْمځَمڇم ـَ ٬ُمٽُمقَِبُْؿ ِٓم اٮمدُّ تِل اٲْمَتَح ُْؿ ِبڇم ُرُٖمقٖمځِمَّتِِف اٮمَّ تِ ، ٫َمٽَمَمَّ َرَأى َأِنَّ َّٓ اٮمَّ ـَ اَّللَُّ ل َٓ َيٸْمِر٫ُمقَن إِ اٲْمَتَح

ڂْمځَمڇم ِبڇم: ٬ُمٽُمقَِبُؿْ  ٫َمڀُمْؿ ِٓم اٮمدُّ تِل ٥َمرَّ قَرِة اٮمَّ ٬ُمقا، َوٲَمڇمُٗمقا،  :َْمَٝمَّ َِلُْؿ ِٓم اٮمٴمُّ ٫َمآٲَمٿمُقا ٖمِِف َوَصدَّ

وا ٥َمٽَمځْمفِ ڂمُ وَ  ـْ ُيپَمثَُّؾ َذٮمَِؽ ِٓم ٩ِمُ
ـْ ُصقَرٍة إ٨َِم ُصقَرٍة، َوٮَمټمِ َل اَّللَُّ ٲِم ـْ ٪َمْٞمِ َأْن َيَتَحقَّ ، ٲِم

 َأ٥ْمځُمٿمڀِِمْؿ ٖمٻُِمْدَرٗمِِف.
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ٌُقِدِهْؿ، َٖمْؾ هُ ٫مَ  َڇم اٜمَِْريِزُّ ٖمٳَِمؽي ٲِمٿمڀُْمْؿ ِٓم ٲَمٸْم ٖمِِف  َق ِزَيڇمَدُة َيٻِم٧ٍم َوإِيََمنٌ ٽَمځْمَس َهَذا َأهيُّ

َٗم٧ْمِ  ٸُمقدٍ ٲَمرَّ ًْ ـُ ٲَم ُف ٬َمڇمَل َِلُؿإ: ؓ  ، ٭َمََم ٬َمڇمَل اْٖم َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم: َأَٗمٸْمِر٫ُمقَن َرٖمَّټُمْؿ؟  ڂمَّ

ُف إَِذا  . (0)ٮَمٿمڇَم ٥َمَر٫ْمٿمڇَمهُ ف ٗمٸمرَّ  ٫َمځَمٻُمقٮُمقَن: إڂِمَّ

ٌَڃَمڂَمڇم ِِبَڇم ِٓم  تِل َأڂْم ـِ ا١ْمَتٳْمٸَمَرْٗمُف ٬ُمٽُمقُٖمٿمڇَم، ٖمٴِِمٺَمڇمٗمِِف اٮمَّ َّٓ ٜمَِ ُٖمقٖمځِمَّډِم إِ َٓ ڂُمٻِمرُّ ٖمڇِمٮمرُّ  َيٻُمقٮُمقَن: 

ڂْمځَمڇم، ٫َمِحځمٿمَِئٍذ َيَتَجٝمَّ َِلُْؿ ِٓم ُصقَرٗمِِف اٜمٸَْْمُرو٫َمډِم ٥ِمٿمَْدُهْؿ، ٫َمځَمْزَداُدوَن ٥ِمٿمْدَ  ُرْؤَيتِِف إِيََمڂًمڇم  اٮمدُّ

ٌْڊَم إٮَِمځمِْف،  ؽِّ ٥َمَٝم ٲَمڇم َذَه ـْ َٖمڇمِب اٮمٳمَّ ٌَڇم٣ًمڇم َو٣ُمپَمڃَمڂمځِمٿمډًَم، َوٮَمځْمَس َهَذا ٲِم
َوَيٻِمځمٿمڇًم، َوٖمُِرُٖمقٖمځِمَّتِِف، ا٪ْمتِ

 .َٖمٸْمَد إِيََمن ٧ٌم َٖمٸْمَد َيٻِم٧ٍم، َوإِيََمنٌ َٖمْؾ ُهَق َيٻمِ 

ؽ واٮمرٖمقٖمځمډم ٭ُمٽمَّڀَمڇم ٲَمڇمَوٮَمټمِ  ٥َمځْمڊَم  ـ اٮمٳمَّ ْؤَيډِم: َأنَّ َر١ُمقَل  ادَّ ِٞم اٮمرُّ ًِ َڇم اٜمَِْريِزُّ ِٓم َٗمٺْم  َأهيُّ

َٔاَمةِ ش»٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل 
َِ ْؿ َ ْقَم اْف ُُ ْوَن َربَّ َُْواُمقَن ِذ ُرْؤَ تِفِ  َسَ  .شَٓ 

َٓ َيٸْم٠َمِ  ڇم  ُْؿ َيٸْمٽَمپُمقَن َيْقٲَمِئٍذ َأنَّ َِلُْؿ َرٖمًّ ٥َمځْمڊَم َأنَّ ُرْؤَيَتڀُمْؿ ٗمٽِْمَؽ َأِنَّ هيِْؿ ِٓم َذٮمَِؽ ٫َمڇمدَّ

تَځْمٻِمٿمُ  ًْ ُْؿ، َٚمتَّك َي ڂْمځَمڇم َأڂمَُّف َرِبُّ ْ َيٸْمٽَمپُمقا ِٓم اٮمدُّ َڇم اٜمَِْريِزُّ َِل ُْؿ ِٓم َد٥ْمَقاَك َأهيُّ ، ٭َمڃَمِنَّ قا ٖمِِف ِٓم ٢َمؽٌّ

ِٛمَرِة. ْٔ  ا

٥َمځْمڊَم ِٓم ٬َمْقِل َر١ُمقلِ  ؽِّ َأ٬ْمَرُب ِِمَّڇم ادَّ ُٞم إ٨َِم اٮمٳمَّ ًِ ؽِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٫َمڀَمَذا اٮمتَّٺْم ِٓم اٮمٳمَّ

َنَّ اخْلٽَْمَؼ ٭ُمٽمَّڀُمْؿ ٲمڄمٲمٿمڀمؿ و٭مڇم٫مرهؿ ِٕ َٓ َٖمْؾ ُهَق اٮْمټُمٺْمُر:  ِك،  ْ َيٸْمٽَمپُمقَن َيْقٲَمِئٍذ َأنَّ اَّللََّ  َواٮم٩مِّ

َٓ َٗمَرى  ، َأ هيِْؿ ِٓم َذٮمَِؽ ٢َمؽٌّ َٓ َيٸْم٠َمِ ُْؿ،  ڂَمڇم َو١َمپِمٸْمٿمڇَم ٫َمڇمْرِٙمٸْمٿمڇَم ڂَمٸْمپمَ ﴿َيٻُمقُل:  َأڂمَّفُ َرِبُّ ْؾ َأْٖمَٰمْ

ؽُّ ِٓم ﴾إڂِمَّڇم ٲُمق٬ِمٿمُقنَ  ڇمڇمحِلً َص  َٓ ٲَمڇم ٬َمڇمَل َر١ُمقُل  اٮمَِّذياَّلل  : ٫َمڇمٮمٳمَّ ْؤَيډِم  ٮْمَتُف َأڂْمڊَم ِٓم اٮمرُّ اَّلل  َٗمڃَموَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

(، واٖمـ 282) “ٗمٸمٷمځمؿ ٬مدر اٮمٴمَلة”(، واٜمروزي ٓم 05/093أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ) ضًٔػ: (0)

( ٲمـ ٣مرق ٥مـ ١مٺمځمڇمن 4/497(، واحلڇم٭مؿ )9760(، واٮمٶمٟماِّن )2/428) “اٮمتقٚمځمد”ٛمزيپمډم ٓم 

اٮمثقري، ٥مـ ١مٽمپمډم ٖمـ ٭مڀمځمؾ، ٥مـ أِّب اٮمز٥مراء، ٥مـ اٖمـ ٲمًٸمقد ٖمف. وهذا إ١مٿمڇمٌد صحځمح، رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت، 

 ٥مراء هق ٥مٌد اَّلل ٖمـ هڇمڂمئ اٮمټمٿمدي إزدي.وأٖمق اٮمز
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ـْ ُيپَمثَُّؾ ِٓم َأ٥ْمځُمٿمڀِِمْؿ َيْقٲَمِئٍذ، َأوَ 
ُل، َوٮَمټمِ ٌَدَّ َٓ َٗمَت ُ ُصقَرُٗمُف َو َٓ َٗمَتٹَمٞمَّ َِلْ َوْيٽَمَؽ! إِنَّ اَّللََّ 

ٽُمټُمْؿ ِٓم َأ٥ْمځُمٿمڀِِمْؿ  َوإِْذ ُيِريټُمپُمقُهْؿ إِِذ اٮْمَتٻَمځْمُتْؿ ِٓم َأ٥ْمځُمٿمټُِمْؿ ٬َمٽمِځمًَل ﴿اَّلل:  ٭مَِتڇمَب  َٗمٻْمَرأْ  َوُيٻَمٽمِّ

ًٓ ٭مَ  اٮمځَِمٻْميِضَ اَّللَُّ َأٲْمرً   .﴾ڇمَن ٲَمٺْمٸُمق

ََلمُ  ًَّ يُؾ ٥َمٽَمځْمِف اٮم ڇمُل ٜمڇَِم َيٳَمڇمُء، ٭َمََم ٲُمثَِّؾ ِٙمْٟمِ ِف َوَٙمََلٮَمډِم ٥مٷمؿ ُصقَرٗمِ  ٲَمعَ  َوُهَق اٮْمٺَمٸمَّ

ڇم اٖم٩ًم  َو٭َمََم ٲمثٽمف ٜمَِْرَيؿ ،ِدْٚمځَمډَم اٮْمټَمٽْمٌِلِّ  ٴُمقَرةٖم ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ  َٛمٽْمٻِمِف ِٓم ٥َم٧ْمِ  ، َوُهَق ١َمِقيًّ

ٌََّف ِٓم أَ  ځمَح ﴿: ٥ْم٧ُمِ اٮْمځَمڀُمقِد َأْن ٬َمڇمٮُمقاٲَمٽَمٌؽ ٭َمِريٌؿ ِٓم ُصقَرِة اٜمَََْلِئټَمډِم، َو٭َمََم ٢َم ًِ  ﴾إڂِمَّڇم ٬َمَتٽْمٿمڇَم اٜمَْ

ٌَِّف َِلُؿْ َوٲَمڇم ٬َمَتٽُمقُه َوٲَمڇم َص ﴿ٻَمڇمَل: ٫مَ  ـْ ٢ُم
ٌُقُه َوٮَمټمِ  .﴾ٽَم

َڇم اٜمَِْريِزُّ ِِبََذا ؽَوٲَمڇم ٥مٽمپم ُف َوَرَدْت ٥َمٽَمځْمَؽ آَ٘مڇمرٌ  ،َأهيُّ ٌَڀَمُف، ٪َمْٞمَ َأڂمَّ اَّلل  ٮمَِر١ُمقلِ  َوٲَمڇم َأ٢ْم

اَٚمډَم ٲِمٿمْ  ملسو هيلع هللا ىلص ڊَم اٮمرَّ ًْ َذا اٜمٹََْمڇمٮمځِمِط أٛمذت ٖمخٽمٻمؽ، َوڂَمٻَمٵْمڊَم ٥َمٽَمځْمَؽ ٲَمْذَهٌََؽ ٫َمڇمٮْمَتپَم ڀَمڇم ِِبَ

 َٓ تِل  ََوڇمٮمځِمِؾ، اٮمَّ َٕ ـْ َأْهؾِ  َوا ٌََٰمِ ٖمڇِمٮْمٸَمَرٖمځِمَّډِم، َوَأڂْمڊَم ٲِمٿمڀَْمڇم ِٓم  َيٸْمِر٫ُمڀَمڇم َأَٚمٌد ٲِم اٮْمٸِمٽْمِؿ َواٮْم

 ه.ا٢ُمٹُمؾٍ 

ُُ اُهّ ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:7/313) بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔةَكَنا َفٕ  َقاَل َش

٭مًڇمئر ٲمڇم ورد ٲمـ ا١ٕمَمء  ،قرة ٓم هذا احلديڋمٮمټمـ ُيٻمڇمل ِلؿ ٮمٺمظ اٮمٴم

ك اٜمخٽمقق ِبڇم ٥مٝم وٙمف اٮمتٻمځمځمد وإذا أ٣مٽمٻمڊم ٥مٝم اَّلل  ،واٮمٴمٺمڇمت اٮمتل ٬مد ُيًپمَّ

وٲمثؾ ٛمٽمٻمف ٖمځمديف  ،واٮمٌٴمٞم ،واٮمًپمځمع ،واٮمرٚمځمؿ ،واٮمٻمدير ،ٖمف ٲمثؾ اٮمٸمٽمځمؿ ڊمٛمتٴما

 ه.اوڂمحق ذٮمؽ ،وا١متقائف ٥مٝم اٮمٸمرش

ًََلحدٜح:  ٢ًَ ُؾَٛز اهلُل َخ َّ َع ِ٘آَد  :ِت

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:-4/171) بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔة يف َقاَل َش
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هذا احلديڋم ِل يټمـ ٖم٧م اٮمًٽمػ ٲمـ اٮمٻمرون اٮمثَل٘مډم ڂمزاع ٓم أن اٮمٵمپمٞم ٥مڇمئد إ٨م 

و١مځمڇمق إٚمڇمديڋم ٭مٽمڀمڇم  ،٫مڅمڂمف ٲمًتٺمځمض ٲمـ ٣مرق ٲمتٸمددة ٥مـ ٥مدد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم :اَّلل

 ،٭مڇمٮمتقراة و٪مٞمهڇم ٥مٿمد أهؾ اٮمټمتڇمٖم٧م ٲمـ اٮمټمتڈمٲمذ٭مقر ٫مځمَم  ڇموهق أيٵًم  ،يدل ٥مٝم ذٮمؽ

٭مَم يټمره روايډم  ،وٮمټمـ ٭مڇمن ٲمـ اٮمٸمٽمَمء ٓم اٮمٻمرن اٮمثڇمٮمڋم ٲمـ يټمره روايتف ويروي ٖمٸمٵمف

يٺمًد ٥مٻمٽمف أو ديٿمف ٭مَم ٬مڇمل ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٜمـ و ،ڂمٺمًف ٥مٝمٸمض إٚمڇمديڋم ٜمـ ُيڇمف ٖم

 وٓم .تٿمډم ٮمٌٸمٵمڀمؿِل ٗمٌٽمٹمف ٥مٻمقِلؿ إٓ ٭مڇمن ٫م ڇمٚمديثً  ڇمٲمڇم ٲمـ رٙمؾ َيدث ٬مقٲمً  :ٲمًٸمقد

 ،ٚمد٘مقا اٮمٿمڇمس ٖمَم يٸمر٫مقن ود٥مقا ٲمڇم يٿمټمرون :٥مـ ٥م٦م ٖمـ أِّب ٣مڇمٮمڈم أڂمف ٬مڇمل اٮمٌخڇمري

 .أَتٌقن أن يټمذب اَّلل ور١مقٮمف

ٖمؾ ٖٓمد أن  ،ڇمٲمٶمٽمٻمً  ملسو هيلع هللا ىلص وإن ٭مڇمن ٲمع ذٮمؽ ٓ يرون ٭متَمن ٲمڇم ٙمڇمء ٖمف اٮمر١مقل

إٲمډم ٥مٝم ٗمٌٽمځمٹمف وٗمٴمديٻمف وإڂمَم دٛمٽمڊم  وِلذا اٗمٺمٻمڊم ،يٌٽمٹمقه ٚمځمڋم يٴمٽمح ذٮمؽ

إذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔتؼ » :٫مڅمن ٲمـ أٮمٺمڇم٤مف اٜمٳمڀمقرة :اٮمٳمٌڀمډم ٓم احلديڋم ٮمتٺمريؼ أٮمٺمڇم٤مف

ووجف مـ  ،ٓ  َؾ أحدـؿ ؿبح اهلل وجٓؽ»و (0)شفؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْ ،افقجف

 .(2)شؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف :أصبف وجٓؽ

خلٟميډم اٜمتٸمٽمٻمډم ٖمَل و٫مځمف اجلپمٽمډم اٮمثڇمڂمځمډم ا ،وهذا ٫مځمف ٚمټمؿ ٥مپم٦م َيتڇمج إٮمځمف اٮمٺمٻمڀمڇمء

ؾ٘ذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔجتْب » :وهل ٬مقٮمف ،و٭مثٞم ٲمـ اٮمٺمٻمڀمڇمء روى اجلپمٽمډم إو٨م ٫مٻمط

 ،و٥مڇمٲمډم أهؾ إصقل واٮمټمَلم إڂمَم يروون اجلپمٽمډم اٮمثڇمڂمځمډم ،وِل يذ٭مر اٮمثڇمڂمځمډم شافقجف

٫مٴمڇمر احلديڋم  :وٓ يذ٭مرون اجلپمٽمډم اٮمٶمٽمٌځمډم ،شخِؼ اهلل آدم ظذ صقرْف» :وهل ٬مقٮمف

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ( ٖمڅم١مٿمڇمٍد ٥مٝم ذط ٲمًٽمٍؿ.01732اٮمٽمٺمظ اٜمذ٭مقر ٥مٿمد أِمد ) (0)

 ( ٖمڃم١مڇمڂمځمد صحځمحډم.0053(، واحلپمځمدي )7421اٮمٽمٺمظ اٜمذ٭مقر ٥مٿمد أِمد ) (2)
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ٮمټمـ ٲمع ٗمٺمريؼ ٖمٸمٵمف ٥مـ ٖمٸمض  ،وصڇمروا ٲمتٺمٻم٧م ٥مٝم ٗمٴمديٻمف ،ٖم٧م اٮمٶمڇمئٺمت٧م اٲمتقاٗمرً 

 .٥مٿمد آٛمريـ ٲمـ ٥مٽمَمء احلديڋم و٪مٞمهؿ ڇموإن ٭مڇمن ِمٺمق٤مً 

اٖمتداء ٓم إٛمٌڇمره ٖمخٽمؼ آدم ٓم وپمـ ٚمديڋم ٣مقيؾ إذا ذ٭مر  ملسو هيلع هللا ىلص و٬مد ذ٭مره اٮمٿمٌل

ڇمئډم وٮمټمـ ٤مڀمر ٜمڇم اڂمت٩مت اجلڀمپمځمډم ٓم اٜم ،٥مٝم وٙمڀمف زال ٭مثٞم ٲمـ إٲمقر اٜمحتپمٽمډم

إ٨م ٪مٞم اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٚمتك ڂمٻمؾ ذٮمؽ ٥مـ ٣مڇمئٺمډم ٲمـ  ااٮمثڇمٮمثډم ٙمٸمؾ ٣مڇمئٺمډم اٮمٵمپمٞم ٫مځمف ٥مڇمئدً 

وأِّب  ،واٖمـ ٛمزيپمډم ،٭مڃمِّب ٘مقر ،اٮمٸمٽمَمء اٜمٸمرو٫م٧م ٖمڇمٮمٸمٽمؿ واٮمًٿمډم ٓم ٥مڇمٲمډم أٲمقرهؿ

و٪مٞمهؿ ٲمـ ٥مٽمَمء  ،وٮمذٮمؽ أڂمټمر ٥مٽمځمڀمؿ أئپمډم اٮمديـ ،اٮمٳمځمخ إصٌڀمڇمِّن و٪مٞمهؿ

٫مڅمڂمف ذ٭مر  :ټمر ٖمـ ٛمزيپمډم ٓم ٭متڇمب اٮمتقٚمځمدوذٮمؽ ٲمثؾ ٲمڇم ذ٭مره أٖمق ٖم ،اٮمًٿمډم

وٗمڃمول  ،وذ٭مر ٥مقده إ٨م آدم ،ذ٭مر ٥مقد اٮمٵمپمٞم إ٨م اٜميوب: آٚمتَمٓت اٮمثَل٘مډم

 :٫مٻمڇمل ،٥مقده إ٨م اَّلل ٥مٝم إوڇم٫مډم اخلٽمؼ

حر اٮمٸمٽمؿ ٥مٝم ٪مٞم ٌٗمڃموِلڇم ٖمٸمض ٲمـ ِل يت ملسو هيلع هللا ىلص ٖمڇمب ذ٭مر أٛمٌڇمر رويڊم ٥مـ اٮمٿمٌل

ِمٽمڀمؿ اجلڀمؾ ٖمپمٸمٿمك اخلٟم ٥مٝم اٮمٻمقل ٲمـ أهؾ اجلڀمؾ واٮمٸمٿمڇمد  ڇمٗمڃمويٽمڀمڇم ٫مٺمتـ ٥مڇمٜمً 

وٙمڀمف اٮمذي وصٺمف ٖمڇمجلَلل  ٖمڇمٮمتٳمٌځمف ٙمؾ و٥مز ٥مـ أن يټمقن وٙمف ٛمٽمؼ ٲمـ ٛمٽمٻمف ٲمثؾ

 .واْل٭مرام وڂمٺمك اِلَلك ٥مٿمف

ٚمد٘مٿمڇم  ،ٚمد٘مٿمڇم ٢مٸمځمڈم يٸمٿمل اٖمـ اٮمٽمځمڋم :٬مڇمل ،ٚمد٘مٿمڇم اٮمرٖمځمع ٖمـ ١مٽمځمَمن اٜمرادي

٥مـ  ،أِّب هريرة ٥مـ ،١مٸمځمد ٖمـ أِّب ١مٸمځمد اٜمٻمٟمي ٥مـ ،٥مـ ِمپمد ٖمـ ٥مجَلن ،اٮمٽمځمڋم

ًٓ  ،ٓ  َقفـ أحدـؿ ٕحد ؿبح اهلل وجٓؽ» :أڂمف ٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص ر١مقل اَّلل أصبف  اووج

 .(0)شؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف :وجٓؽ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 إ١مٿمڇمده صحځمح، رٙمڇمٮمف ٭مٽمڀمؿ ٘مٻمڇمت. (0)
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٥مـ  ،٥مـ اٖمـ ٥مجَلن ،١مٸمځمد ٚمد٘مٿمڇم َيځمك ٖمـ ،ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٲمق١مك ِمپمد ٖمـ اٜمثٿمك

وٓ  ،ؾِٔتجْب افقجف :إذا َضب أحدـؿ» :٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص ٥مـ اٮمٿمٌل ،٥مـ أِّب هريرة ،١مٸمځمد

 (0)شؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف :ووجف مـ أصبف وجٓؽ ، َؾ ؿبح اهلل وجٓؽ

ٚمد٘مٿمل ١مٸمځمد  :٬مڇمل ،ٚمد٘مٿمل اٖمـ ٥مجَلن ،ٚمد٘مٿمڇم َيځمك ٖمـ ١مٸمځمد ،وٚمد٘مٿمڇم ٖمٿمدار

إذا َضب أحدـؿ ؾِٔتجْب »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬مڇمل ر١مقل اَّلل :٬مڇمل ،٥مـ أِّب هريرة ،ٖمـ أِّب ١مٸمځمد

 .ٲمق١مك ِّبٖمپمثؾ ٚمديڋم أ (2)شافقجف وٓ  َؾ ؿبح اهلل وجٓؽ

 ،٥مـ أِّب هريرة ،٥مـ أٖمځمف ،٥مجَلن اٖمـ٥مـ  ،َيځمك ٚمد٘مٿمڇم :٬مڇمل ،ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٲمق١مك

 .(3)شؾِٔتجْب افقجف :إذا َضب أحدـؿ» :٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص ،٥مـ اٮمٿمٌل

وٲمٸمٿمك هذا أن  ،ٮمځمس ٓم ٛمٟم اٖمـ ٥مجَلن أ٭مثر ٲمـ هذا :٬مڇمل أٖمق ٖمټمر ٖمـ ٛمزيپمډم

٭مَم رواه اٮمٽمځمڋم  ،٥مـ اٜمٻمٟمي ،َيځمك ٖمـ ١مٸمځمد اٮمٻمٶمڇمن اْلٲمڇمم رواه ٥مـ اٖمـ ٥مجَلن

ٮمټمـ يذ٭مر إٚمدى اجلپمٽمت٧م ٫مٻمط  ،٥مـ أِّب هريرة ،٥مٿمف ٥مـ أٖمځمف ڇمورواه أيٵًم  ،و٪مٞمه

 .و٭مڇمن ٥مٿمد اٖمـ ٥مجَلن احلديڋم ٥مـ اٜمٻمٟمي و٥مـ أٖمځمف

 :٫مٻمڇمل اٮمٌخڇمري اٲمڇمٮمؽ ٥مٿمف ّمتًٰم  ٲمـ ٣مريؼ صحځمحف و٬مد رواه اٮمٌخڇمري ٓم

 :ٖمڇمب إذا ْضب اٮمٸمٌد ٫مٽمځمتجٿمڈم اٮمقٙمف

ٲمڇمٮمؽ ٖمـ أڂمس ٬مڇمل  لٚمد٘مٿم ،ٚمد٘مٿمڇم اٖمـ وهڈم : ٬مڇملٚمد٘مٿمڇم ِمپمد ٖمـ ٥مٌځمد اَّلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص ٥مـ اٮمٿمٌل ،٥مـ أِّب هريرة ،٥مـ أٖمځمف ،١مٸمځمد اٜمٻمٟمي ٥مـ ،وأٛمٟمِّن اٖمـ ٫مَلن

أڂمڇم ٲمٸمپمر ٥مـ  ،ٚمد٘مٿمڇم ٥مٌد اٮمرزاق :٬مڇمل ،وٚمد٘مٿمل ٥مٌد اَّلل ٖمـ ِمپمد :٬مڇمل اٮمٌخڇمري

 شإذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔجتْب افقجف» :٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص ٥مـ اٮمٿمٌل ،٥مـ أِّب هريرة ،ُهڇمم
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 إ١مٿمڇمده صحځمح، رٙمڇمٮمف رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م. (0)

 ف رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م.إ١مٿمڇمده صحځمح، رٙمڇمٮم (2)

 إ١مٿمڇمده ٚمًـ، رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت: إٓ ٥مجَلن واٮمد ِمپمد: ٫مڅمڂمف ٚمًـ احلديڋم. (3)
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 .٬مد روى اٮمٌخڇمري وٲمًٽمؿ احلديڋم ٓم ٛمٽمؼ آدم ٖمٶمقٮمفو

يريد  شظذ صقرْف»ٗمقهؿ ٖمٸمض ٲمـ ِل يتٌحر اٮمٸمٽمؿ أن ٬مقٮمف  :٘مؿ ٬مڇمل اٖمـ ٛمزيپمډم

خِؼ آدم » :ٖمؾ ٲمٸمٿمك ٬مقٮمف ،٥مز وٙمؾ ٥مـ أن يټمقن هذا ٲمٸمٿمك اخلٟم ،صقرة اٮمرِمـ

اَّلل أراد أن  ،اِلڇمء ٓم هذا اٜمقوع ٭مٿمڇميډم ٥مـ ا١مؿ اٜميوب واٜمٳمتقم شظذ صقرْف

ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة هذا اٜميوب اٮمذي أٲمر اٮمٵمڇمرب ٖمڇمٙمتٿمڇمب وٙمڀمف ٖمڇمٮميب 

ٕن وٙمف آدم  شووجف مـ أصبف وجٓؽ» :أن يٻمقل ملسو هيلع هللا ىلص ٫مزٙمر :واٮمذي ٬مٌح وٙمڀمف

ؿبح اهلل وجٓؽ ووجف مـ أصبف »٫مڅمذا ٬مڇمل اٮمٳمڇمٗمؿ ٮمٌٸمض ٖمٿمل آدم  :٢مٌځمف وٙمقه ٖمٿمځمف

٢مٌځمڀمډم ٖمقٙمف أٖمځمڀمؿ  فه ٖمٿمځمم صٽمقات اَّلل ٥مٽمځمف اٮمذي وٙمقوٙمف آد ڇمحً ٌ٭مڇمن ٲمٻم شوجٓؽ

٫متٵمٽمقا ٥مـ ١مقاء اٮمًٌځمؾ  :ٓ ٗمٹمٽمٶمقا وٓ ٗمٹمڇمٮمٶمقا ،٫متٺمڀمپمقا رِمټمؿ اَّلل ٲمٸمٿمك اخلٟم

  .اٮمذي هق وَلل وَتپمٽمقا ٥مٝم اٮمٻمقل ٖمڇمٮمتٳمٌځمف

و٬مد رويڊم ٓم ڂمحق هذا ٮمٺمٷمډم أ٪مپمض ٲمـ اٮمٽمٺمٷمډم اٮمتل ذ٭مرڂمڇمهڇم ٓم ٛمٟم أِّب  :٬مڇمل

ٚمٌځمڈم ٖمـ  ٥مـ ،٥مـ ا٥ٕمپمش ،ٚمد٘مٿمڇم ٙمرير ،وهق ٲمڇم ٚمد٘مٿمڇم يق١مػ ٖمـ ٲمق١مك ،هريرة

ٓ َْبحقا » ملسو هيلع هللا ىلص ٬مڇمل ر١مقل اَّلل :٬مڇمل ،٥مـ اٖمـ ٥مپمر ،٥مـ ٥مٶمڇمء ٖمـ أِّب رٖمڇمح ،أِّب ٘مڇمٖمڊم

 شؾ٘ن ابـ آدم خِؼ ظذ صقرة افر ـ :افقجف

 :٪مٞم ٲمًٿمد ا اخلٟم ٲمر١مًَل ذَ ٬مڇمل وروى اٮمثقري هَ 

 :٬مڇمل ،ٚمد٘مٿمڇم ٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ٲمڀمدى :٬مڇمل ،ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٲمق١مك ِمپمد ٖمـ اٜمثٿمك

ٓ  َبح » ملسو هيلع هللا ىلص ٬مڇمل ر١مقل اَّلل :٬مڇمل ،٥مـ ٥مٶمڇمء ،٥مـ ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم ،١مٺمځمڇمنٚمد٘مٿمڇم 

 .شؾ٘ن ابـ آدم خِؼ ظذ صقرة افر ـ :افقجف
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و٬مد ا٫متتـ ِبذه اٮمٽمٺمٷمډم اٮمتل ٓم ٛمٟم ٥مٶمڇمء ٥مڇمِل ِمـ ِل يتٌحر اٮمٸمٽمؿ  :٬مڇمل أٖمق ٖمټمر

 ،وٗمقُهقا أن إوڇم٫مډم اٮمٴمقرة إ٨م اٮمرِمـ ٓم هذا اخلٟم ٲمـ إوڇم٫مډم صٺمڇمت اٮمذات

و٭مؾ  ،و٬مڇمٮمقا ٲمٻمڇمٮمډم ٢مٿمځمٸمډم ٲمٵمڇمهځمډم ٮمٻمقل اٜمٳمٌڀمډم أ٥مڇمذڂمڇم اَّلل ،ڇمٖمځمٿمً  ڇمٶمقا ٓم ذٮمؽ ٪مٽمٶمً ٫مٹمٽم

ٙمڀمډم اٮمٿمٻمؾ  إن صح ٲمـ :واٮمذي ٥مٿمدي ٓم ٗمڃمويؾ هذا اخلٟم :٬مڇمل ،اٜمًٽمپم٧م ٲمـ ٬مقِلؿ

 ًٓ  :ڇم٘مَل٘مً  ٫مڅمن ٮمٽمخٟم ٥مٽمًَل  :ٲمقصق

وِل يٻمؾ  ،٫مڃمر١مؾ اٮمثقري :أن اٮمثقري ٬مد ٛمڇمٮمػ ا٥ٕمپمش ٓم إ١مٿمڇمده :إحدا ـ

 .(0)اٖمـ ٥مپمر٥مـ 

 .ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊمٲمدٮمس ِل يذ٭مر أڂمف ١مپمٸمف ٲمـ ٚمٌځمڈم  أن ا٥ٕمپمش :وافثإٔة

 .ِل يٸمٽمؿ أڂمف ١مپمٸمف ٲمـ ٥مٶمڇمء ،ٲمدٮمس ڇمأن ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم أيٵًم  :وافثافثة

ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٖمټمر ٖمـ  :١مپمٸمڊم إ١محڇمق ٖمـ إٖمراهځمؿ ٖمـ ٚمٌځمڈم ٖمـ اٮمٳمڀمځمد يٻمقل

رٙمؾ ٥مٿمؽ ٖمحديڋم  لٿمٮمق ٚمد٘م :٬مڇمل ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم :٬مڇمل ،ا٥ٕمپمش ٥مـ ،٥مځمڇمش

 .يريد ِل أٖمڇمل أن أدٮمًف .ِل أٖمڇمل أن أرويف ٥مٿمؽ

وٲمثؾ هذا اخلٟم ٓ يټمڇمد َيتڌم ٖمف ٥مٽمَمؤڂمڇم ٲمـ أهؾ إ٘مر ١ٓمځمَم إذا  :٬مڇمل أٖمق ٖمټمر

َم ٬مد ٖمٓ ٫مځمَم يقٙمڈم اٮمٸمپمؾ  ،٫مځمَم يقٙمڈم اٮمٸمٽمؿ ٮمق ٘مٌڊم ،٭مڇمن اخلٟم ٓم ٲمثؾ هذا اجلٿمس

  .ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٿمٌل ځمف وِتثځمؾ ٲمٸم٧م ٲمـ ١مٿمـيًتدل ٥مٝم صحتف و٘مٌقٗمف ٖمدٓئؾ ٲمـ ڂمٷمر وٗمٳمٌ

ٖمڃمن يټمقن ا٥ٕمپمش ٬مد ١مپمٸمف ٲمـ ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب  ا٫مڅمن صح هذا اخلٟم ٲمًٿمدً  :٬مڇمل

وصح أڂمف ٥مـ اٖمـ ٥مپمر ٥مٝم ٲمڇم رواه  .٬مد ١مپمٸمف ٲمـ ٥مٶمڇمء ٖمـ أِّب رٖمڇمح ، وٚمٌځمڈم٘مڇمٖمڊم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

َح اٮمَداَر٬ُمٶْمٿمِلُّ ِٓم  (0) ٥َْمپَمِش، ( اٜمُر١َمَؾ. ٫َمٻَمڇمَل: 3177) “اٮمٸِمٽَمؾ”َو٬َمْد َرٙمَّ ْٕ ـِ ا ٌِْد احْلپَِمځمِد، ٥َم ـُ ٥َم رواه َٙمِريُر ْٖم

ـِ  ـِ ٥ُمپَمَر، ٥َم ـِ اْٖم ـِ ٚمٌځمڈم، ٥مـ ٥مٶمڇمء، ٥َم ِلِّ  ٥َم ـْ  .ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌَّ ـْ ٚمٌځمڈم، ٥َم ٥َْمپَمِش، ٥َم ْٕ ـِ ا ُه َيْرِويِف ٥َم َو٪َمْٞمُ

ِلِّ  ـِ اٮمٿمٌَّ ، ٲُمْر١َمًَل، ٥َم
ٍ
 هاواٜمر١مؾ أصح. و٭مذٮمؽ رواه اٮمثقري، ٥مـ ٚمٌځمڈم، ٥مـ ٥مٶمڇمء ٲمر١مَل. .ملسو هيلع هللا ىلص٥َمٶَمڇمء

 : ٫مڀمق صحځمح ٖمف، واَّلل أ٥مٽمؿ.ؓ ٬مٽمڊم: وٮمټمـ هذا اٜمر١مؾ هق ٖمپمٸمٿمك ٚمديڋم أِّب هريرة 
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أن إوڇم٫مډم اٮمٴمقرة إ٨م اٮمرِمـ ٓم هذا اخلٟم إڂمَم هق  :٫مپمٸمٿمك هذا اخلٟم ٥مٿمدڂمڇم :ا٥ٕمپمش

و٭مذٮمؽ اٮمٴمقرة  ،إذ اَّلل ٛمٽمٻمف :ٕن اخلٽمؼ يٵمڇمف إ٨م اٮمرِمـ :ڇم٫مډم اخلٽمؼ إٮمځمفٲمـ إو

٫َمڃَمُروِِّن اَّلل  َهَذا َٛمٽْمُؼ ﴿ٕن اَّلل صقرهڇم أِل ٗمًپمع ٬مقٮمف ٥مز وٙمؾ  :ٗمٵمڇمف إ٨م اٮمرِمـ

ـْ ُدوڂمِفِ  ـَ ٲِم ِذي  .[00]ٮمٻمَمن  ﴾ٲَمڇمَذا َٛمٽَمَؼ اٮمَّ

 َهِذِه ڂَمڇم٬َمډمُ ﴿ :قٮمف ٗمٸمڇم٨مو٭مذٮمؽ ٬م ،إذ اَّلل ٗمق٨م ٛمٽمٻمف :٫مڃموڇمف اَّلل اخلٽمؼ إ٨م ڂمٺمًف

َأَِلْ ﴿ :و٬مڇمل ﴾َٗمڃْم٭ُمْؾ ِٓم َأْرِض اَّللَِّ﴿ :و٬مڇمل ،٫مڃموڇمف اَّلل اٮمٿمڇم٬مډم إ٨م ڂمٺمًف ﴾ٮَمټُمْؿ آَيډمً اَّلل 

ـْ َأْرُض  ـْ ﴿ :و٬مڇمل [97]اٮمٿمًڇمء  ﴾٫َمُتڀَمڇمِٙمُروا ٫مځِمڀَمڇم َوا١ِمٸَمډمً اَّلل  َٗمټُم َْرَض َّللَِِّ ُيقِرُ٘مڀَمڇم ٲَم ْٕ إِنَّ ا

ٌَڇمِدهِ  ـْ ٥ِم إذ اَّلل ٗمق٨م ٛمٽمٻمڀمڇم وٖمًٶمڀمڇم  :٫مڃموڇمف إرض إ٨م ڂمٺمًف [028]ا٥ٕمراف  ﴾َيٳَمڇمُء ٲِم

تِل ٫َمٶَمَر اٮمٿمَّڇمَس ٥َمٽَمځْمڀَمڇماَّلل  ٫مٶِْمَرَت ﴿ :و٬مڇمل  .[31]اٮمروم  ﴾اٮمَّ

 :٫مَم أوڇمف اَّلل ٥مٝم ڂمٺمًف ٥مٝم ٲمٸمٿمځم٧م

٫متٺمڀمپمقا هذيـ اٜمٸمٿمځم٧م ٓ  .إوڇم٫مډم اخلٽمؼ :وأٛمر .إوڇم٫مډم اٮمذات :أحدُها

 .ٗمٹمڇمٮمٶمقا

٫مڅمن اٖمـ آدم ٛمٽمؼ ٥مٝم  :اٟم إن صح ٲمـ ٣مريؼ اٮمٿمٻمؾ ٲمًٿمدً ٫مپمٸمٿمك اخل :٬مڇمل

اٮمٴمقرة اٮمتل ٛمٽمٻمڀمڇم اٮمرِمـ ٚم٧م صقر آدم ٘مؿ ڂمٺمخ ٫مځمف اٮمروح ٬مڇمل اَّلل ٙمؾ و٥مَل 

ْرڂَمڇم٭ُمؿْ ﴿  .[00]ا٥ٕمراف  ﴾َوٮَمٻَمْد َٛمٽَمٻْمٿمڇَم٭ُمْؿ ُ٘مؿَّ َصقَّ

٬مڇمل ٚمد٘مٿمڇم  ،أن أٖمڇم ٲمق١مك ِمپمد ٖمـ اٜمثٿمك ٚمد٘مٿمڇم :واٮمدٮمځمؾ ٥مٝم صحډم هذا اٮمتڃمويؾ

٥مـ  ،٥مـ أِّب اٮمزڂمڇمد ،٬مڇمل ٚمد٘مٿمڇم اٜمٹمٞمة ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ ،٥مپمرو أٖمق ٥مڇمٲمر ٥مٌد اٜمٽمؽ ٖمـ

خِؼ اهلل » :٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص ٥مـ اٮمٿمٌل ؓ  أِّب هريرة ٥مـ ،٥مـ أٖمځمف ،ٲمق١مك ٖمـ أِّب ٥مثَمن

 .شاوضقفف شتقن ذراظً  ،آدم ظذ صقرْف
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٥مـ ُهڇمم ٖمـ  ،أڂمڇم ٲمٸمپمر ،ٚمد٘مٿمڇم ٥مٌد اٮمرزاق ،ٚمد٘مٿمڇم ٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ٖم٩م ٖمـ احلټمؿ

٫مذ٭مر أٚمڇمديڋم ٭مثٞمة  ملسو هيلع هللا ىلص ٥مـ ِمپمد ر١مقل اَّلل ،هذا ٲمڇم أڂمٌڃمڂمڇم أٖمق هريرة :٬مڇمل ،ٲمٿمٌف

ؾِم خَِف  اضقفف شتقن ذراظً  ،خِؼ اهلل آدم ظذ صقرْف» :ملسو هيلع هللا ىلص ٬مڇمل ر١مقل اَّلل :و٬مڇمل

و ؿ ٍٕر مـ ادَلَُة جِقس ؾاشتّع ما  ،ؿال فف اذ ب ؾ ِؿ ظذ أوفئؽ افٍْر

ؾَافقا   اف َلم ظُِٔؿ :ؾَال :ؾذ ب :ؿال  ؾَ٘نا  ٔتؽ و ٔة ذر تؽ : ٔقٕؽ

ؾُؾ مـ  دخؾ اجلْة ظذ صقرة  :ؿال  ور ة اهلل :ؾزادوه  وظِٔؽ اف َلم ور ة اهلل

 .شؾِؿ  زل اخلِؼ  َْص حتك أن :اآدم ضقفف شتقن ذراظً 

أن آدم ٛمٽمؼ  ملسو هيلع هللا ىلص اٮمتل أٛمٟم اٮمٿمٌل ڇم٫مٴمقرة آدم هل ١متقن ذرا٥مً  :٬مڇمل أٖمق ٖمټمر

ِل يتٌحر اٮمٸمٽمؿ ٫مٷمـ أن ٬مقٮمف ٥مٝم صقرٗمف ٥مٝم صقرة  ٥مٽمځمڀمڇم ٓ ٥مٝم ٲمڇم ٗمقهؿ ٖمٸمض ٲمـ

٥مز وٙمؾ ٥مـ أن يقصػ ٖمڇمٮمذر٥مڇمن وا٢ٕمٌڇمر ٬مد ڂمزه  ،اٮمرِمـ صٺمډم ٲمـ صٺمڇمت ذاٗمف

پِمځمُع ﴿و٬مڇمل  ،ڂمٺمًف وٗمٻمدس ٥مـ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م اَّلل ًَّ ٌء َوُهَق اٮم ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽمِِف َرْ

ٌَٴِمٞمُ  ن ڂمٌځمف ٓ ٭مٴمٺمڇمت وهق ٭مَم وصػ ڂمٺمًف ٓم ٭متڇمٖمف ٥مٝم ٮمًڇم [00]اٮمٳمقرى  ﴾اٮْم

وٓ ٲمـ اٜمقٗمڇمن ٭مَم ٢مٌف اجلڀمپمځمډم ٲمٸمٌقدهؿ ٖمڇمٜمقٗمڇمن ٓ وٓ ٭مَم  ،اٜمخٽمق٬م٧م ٲمـ احلځمقان

 .٢مٌف اٮمٹمڇمٮمځمډم ٲمـ اٮمرا٫مٵمډم ٲمٸمٌقدهؿ ٖمٌٿمل آدم ٬مٌح اَّلل هذيـ اٮمٻمقٮم٧م و٬مڇمئٽمڀمَم

وِمپمقد ٖمـ ٛمداش ٬مڇمٓ ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ١مٸمد اٮمٴمڇم٪مڇمِّن ٬مڇمل  ٚمد٘مٿمڇم أِمد ٖمـ ٲمٿمځمع

أن  :٥مـ أِّب ٖمـ ٭مٸمڈم ،أِّب اٮمٸمڇمٮمځمډم ٥مـ ،٥مـ اٮمرٖمځمع ٖمـ أڂمس ،ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٙمٸمٺمر اٮمرازي

 * ٬ُمْؾ ُهَق اَّللَُّ َأَٚمدٌ ﴿ :اڂمًڈم ٮمٿمڇم رٖمؽ ٫مڃمڂمزل اَّلل ٗمٸمڇم٨م ملسو هيلع هللا ىلص اٜم٩م٭م٧م ٬مڇمٮمقا ٮمر١مقل اَّلل

پَمُد  ْ ُيقٮَمدْ  *اَّللَُّ اٮمٴمَّ ْ َيٽمِْد َوَِل ـْ ٮَمُف ٭ُمٺُمًقا َأَٚمدٌ وَ  * َِل ْ َيټُم وِل  :٬مڇمل. (0) [4-0 :]اْلٛمَلص ﴾َِل

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

/ 0) “اٮمتڇمريخ اٮمټمٌٞم”(، واٮمٌخڇمري ٓم 20209) “اٜمًٿمد”أِمد ٓم  أٛمرٙمف  ه:بنقا د صحٔح (0)

 =ٙمڇمٲمع ”(، واٮمٶّمٟمّي ٓم 3364) “١مٿمٿمف”(، واٮم٠مٲمذي ٓم 663) “اٮمًٿمډم”(، واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم 245
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٫مڇمٮمٴمپمد  :و٬مڇمل اٖمـ ٛمداش ٓم ٚمديثف .ءوٮمځمس ٭مپمثٽمف ر ،ـ ٮمف ٢مٌځمف وٓ ٥مدليټم

وٮمځمس رء يپمقت إٓ  .إٓ ١مځمپمقت ٕڂمف ٮمځمس رء يقٮمد :اٮمذي ِل يٽمد وِل يقٮمد

هذا ُمپمقع ٲمڇم  .وأن اَّلل ٓ يپمقت وٓ يقرث واٮمٌڇم٬مل ٲمثؾ ٮمٺمظ اٖمـ ٲمٿمځمع ،١مځمقرث

 .ذ٭مره اٖمـ ٛمزيپمډم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،أِّب ٙمٸمٺمر اٮمرازي أِّب ١مٸمد ِمپمد ٖمـ ٲُمځَمنَّ اٮمٴمڇم٪مڇمِّن، ٥مـ ٥مـٲمـ ٣مرق  (ٗمٺمًٞم اْلٛمَلص) “اٮمٌځمڇمن =

 .ٖمف ٖمـ ٭مٸمڈم ٥مـ أِّب ،٥مـ أِّب اٮمٸمڇمٮمځمډم ،ڂمس٥مـ اٮمرٖمځمع ٖمـ أ

و٬مد ٛمقٮمػ أٖمق ٙمٸمٺمر اٮمرازي، وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ: ٮمٵمٸمػ أِّب ١مٸمد، وأِّب ٙمٸمٺمر اٮمرازي، 

 ٮمځمس ٫مځمف ُأِّّب ٖمـ ٭مٸمڈم.. ٥مـ أِّب اٮمٸمڇمٮمځمډم ٖمف ٲمر١مَلً  ،ٛمڇمٮمٺمف ٥مٌځمد اَّلل ٖمـ ٲمق١مك: ٫مرواه ٥مـ اٮمرٖمځمع ٖمـ أڂمس

  .وهذا أصحو٬مڇمل:  (.3365أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي )

٥مـ اٮمرٖمځمع  -وهق ٘مٻمډم ٘مٌڊم-٫مٸمٌځمد اَّلل ٘مٻمډم، وٗمڇمٖمٸمف أٖمق اٮمٿمي هڇم٢مؿ ٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٭مذٮمؽ:  هق ؿِت:

 .(، و٬مڇمل: وهذا أو٨م041/ 4أٛمرٙمف اٮمٸمٻمځم٦م ) ٖمف ٲمر١مًَل.

 :¶وهذ اٜمر١مؾ ٮمف ٢مڇمهد ٲمـ ٚمديڋم ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل 

ٲمـ  و٪مٞمُهڇم، (،0085) “اٮمًٿمډم”(، و٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم )ٗمٺمًٞم اْلٛمَلصأٛمرٙمف اٮمٶمٟمي ٓم 

 .ٿمحقه٥مـ ٙمڇمٖمر ٖم ،٥مـ اٮمٳمٸمٌل ،٥مـ أٖمځمف ،٥مـ إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ ُمڇمٮمد ،٣مريؼ هيڌم ٖمـ يقڂمس

 :ؓ وٮمف ٢مڇمهد آٛمر ٲمـ ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقد 

 ٥مـ ،٥مـ ٢مٻمځمؼ ،٥مـ ٥مڇمصؿ ،( ٲمـ ٣مريؼ ٬مځمس ٖمـ اٮمرٖمځمع639) “ذم اٮمټمَلم”اِلروي ٓم  أٛمرٙمف

ًُ ملسو هيلع هللا ىلص ٥مٌد اَّلل ٬مڇمل: ٬مڇمٮمڊم ٬مريش ٮمٽمٿمٌل  ٮمًقرة.. اڈم ٮمٿمڇم رٖمؽ: ٫مٿمزٮمڊم.: اڂم

 :ؓ وٮمف ٢مڇمهد آٛمر ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ١مَلم 

( ٲمـ ٣مريؼ ِمپمد ٖمـ 636) “ذم اٮمټمَلم”(، واِلروي ٓم 664) “اٮمًٿمډم”أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم 

 ٥مـ ٙمده ٖمف. -: ٚمد٘مٿمل أهؾ ٖمځمتل “ذم اٮمټمَلم”ٓم  -ِمزة ٖمـ يق١مػ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ١مَلم ٥مـ أٖمځمف 

ِل يدرك ٙمده ٥مٌد اَّلل ٖمـ  ،اَّلل ٖمـ ١مَلم ن ِمزة ٖمـ يق١مػ ٖمـ ٥مٌدٕوهذا ١مٿمد وٸمځمػ:  ؿِْا:

: ٫مٽمؿ يرو ٥مٿمف ُمڀمقل ِمزة هذا . وٗم٧ٌم ٖمروايډم اِلروي أڂمف أٛمذه ٥مـ ُمڀمقٮم٧م ٲمـ أهؾ ٖمځمتف، وٕن١مَلم

  وِل يڄم٘مر ٗمق٘مځمٻمف ٥مـ ٲمٸمتٟم.إٓ اٖمٿمف ِمپمد، 



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

066 

 

 ُُ ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:4/681) اُهَقاَل َش

 :٫مڀمذا ٖمڇم٣مؾ ٲمـ وٙمقه :أٲمڇم ٥مقد اٮمٵمپمٞم إ٨م ٪مٞم اَّلل :٫مځمٻمڇمل

ضقفف شتقن  ،إن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف»اٖمتداء  اٮمٴمحځمح٧م أن ٓم :أحد ا

وِل يتٻمدم ذ٭مر أٚمد يٸمقد  ،شإن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف»: وٓم أٚمڇمديڋم أٛمر شاذراظً 

 .اٮمٵمپمٞم إٮمځمف

٬مٌح اَّلل  :ويٻمقل ،ييب رٙمًَل  ى رٙمًَل رأ ملسو هيلع هللا ىلص وٲمڇم ذ٭مر ٖمٸمٵمڀمؿ ٲمـ أن اٮمٿمٌل

أي ٥مٝم صقرة  شخِؼ اهلل آدم ظذ صقرْف» :٫مٻمڇمل ،ووٙمف ٲمـ أ٢مٌف وٙمڀمؽ ،وٙمڀمؽ

 .ء ٲمـ ٭متڈم احلديڋموٓ يٸمرف ٓم ر ،٫مڀمذا رء ٓ أصؾ ٮمف :هذا اٜميوب

ؾ٘ن اهلل خِؼ  :إذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔتجْب افقجف» :أن احلديڋم أٛمر ٮمٺمٷمف :افثان

 .وٮمځمس ٓم هذا ذ٭مر أٚمد يٸمقد اٮمٵمپمٞم إٮمځمف شآدم ظذ صقرْف

ٓ  َقفـ » :وهق ٬مقٮمف ،وٗمڃمويٽمف ،أن اٮمٽمٺمظ اٮمذي ذ٭مره اٖمـ ٛمزيپمډم :افثافث

ا أصبف وجٓؽ ،أحدـؿ ؿبح اهلل وجٓؽ ًٓ ٮمځمس  شؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف :ووج

أن اَّلل ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم  ملسو هيلع هللا ىلص و٬مقٮمف ٓم اٮمتڃمويؾ أراد ،٫مځمف ذ٭مر أٚمد يٴمٽمح ٥مقد اٮمٵمپمٞم إٮمځمف

٬مٌح  واٮمذي ،قرة هذا اٜميوب اٮمذي أٲمر اٮمٵمڇمرب ٖمڇمٙمتٿمڇمب وٙمڀمف ٖمڇمٮميبص

 .ٌف وٙمڀمؽ٢مأن يٻمقل ووٙمف ٲمـ أ ملسو هيلع هللا ىلص وٙمڀمف ٫مزٙمر

وٓ ٓم ٮمٺمٷمف ذ٭مر ذٮمؽ  ،ملسو هيلع هللا ىلصِل يتٻمدم ذ٭مر ٲميوب ٫مځمَم رويتف ٥مـ اٮمٿمٌل  :يٻمڇمل ٮمف

 :وِل يٻمؾ شؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف :إذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔجتْب افقجف» :ٖمؾ ٬مڇمل

واحلديڋم أٛمر ذ٭مرٗمف ٲمـ روايډم اٮمٽمځمڋم  (إذا ْضب أٚمًدا)و (ٗمؾ أٚمد٭مؿ أٚمًداإذا ٬مڇم)

ا أصبف وجٓؽ» :وٮمٺمٷمف ،ٖمـ ١مٸمد ًٓ ؾ٘ن اهلل  :وٓ  َؾ أحدـؿ ؿبح اهلل وجٓؽ ووج

 .ٚمتك يٴمٽمح ٥مقد اٮمٵمپمٞم إٮمځمف اٲمرئ:وٮمځمس ٓم هذا ذ٭مر . شخِؼ آدم ظذ صقرْف
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٫مڅمن ٲمثؾ  :دم ٥مٝم صقرهؿِل ُيٽمؼ آ ،أن ذريډم آدم ٛمٽمٻمقا ٥مٝم صقرة آدم :اخلامس

هذا اخلٶمڇمب إڂمَم يٻمڇمل ٫مځمف ٛمٽمؼ اٮمثڇمِّن اٜمتڃمٛمر ٓم اٮمقٙمقد ٥مٝم صقرة إول اٜمتٻمدم 

٭مَم يٻمڇمل ٛمٽمؼ  ،ٓ يٻمڇمل إڂمف ٛمٽمؼ إول ٥مٝم صقرة اٮمثڇمِّن اٜمتڃمٛمر ٓم اٮمقٙمقد ،وٙمقده

٫مڅمڂمف ٓم ُجځمع هذا إڂمَم  :وڂمحق ذٮمؽ ،أو ڂمًڌم هذا ٥مٝم ٲمثڇمل هذا ،اخلٽمؼ ٥مٝم ٪مٞم ٲمثڇمل

ٛمٽمؼ اٮمقٮمد ٥مٝم  :وإذا ٬مځمؾ ،ن اٜمٴمٿمقع اٜمٻمځمس ٲمتڃمٛمًرا ٓم اٮمذ٭مر ٥مـ اٜمٻمځمس ٥مٽمځمفيټمق

وإذا ٬مځمؾ ٛمٽمؼ اٮمقاٮمد ٥مٝم صقرة  ،أو ٥مٝم ٛمٽمؼ أٖمځمف ٭مڇمن ٭مَلٲًمڇم ١مديًدا ،صقرة أٖمځمف

 ،ٖمخَلف ٲمڇم إذا ذ٭مر اٮمتٳمٌځمف ٖمٹمٞم ٮمٺمظ اخلٽمؼ ،أو ٥مٝم ٛمٽمٻمف ٭مڇمن ٭مَلٲًمڇم ٫مڇم١مًدا ،وٮمده

إٛمٌڇمر  ٕن ٬مقٮمف ٛمٽمؼ :٫مڅمن هذا ١مڇمئغ :ٮمقاٮمد يٳمٌف وٮمدهٲمثؾ أن يٻمڇمل ا ،وٲمڇم يٻمقم ٲمٻمڇمٲمف

وٲمـ اٜمپمتٿمع أن إول ٭مقن ٥مٝم ٲمثڇمل ٲمڇم ِل يټمـ  ،٥مـ ٗمټمقيٿمف وإٖمدا٥مف ٥مٝم ٲمثڇمل ٪مٞمه

 .وإڂمَم يټمقن ٥مٝم ٲمثڇمل ٲمڇم ٬مد ٭مڇمن ،ٖمٸمد

أڂمف إذا ٭مڇمن اٜمٻمٴمقد أن هذا اٜميوب واٜمٳمتقم يٳمٌف آدم ٫مپمـ اٜمٸمٽمقم  :اف ادس

٫مٽمق أريد اٮمتٸمٽمځمؾ ٖمذٮمؽ ٮمٻمځمؾ  :ڇمهرة اٜمٸمٽمقٲمډم ٮمٽمخڇمص واٮمٸمڇممأن هذا ٲمـ إٲمقر اٮمٷم

أو ٫مڅمن هذا يدٛمؾ ٫مځمف آدم وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ اٮمٸمٌڇمرات اٮمتل  ،٫مڅمن هذا يدٛمؾ ٫مځمف إڂمٌځمڇمء

أٲمڇم ُمرد إٛمٌڇمره ٖمَم يٸمٽمؿ  ،وهق ا٢متَمل ٮمٺمٷمف ٥مٝم ٲمڇم يٸمٽمؿ هق وٙمقده ،ٗم٧ٌم ٬مٌح ٭مَلٲمف

 .وٙمقده ٭مؾ أٚمد ٫مَل يًتٸمپمؾ ٓم ٲمثؾ هذا اخلٶمڇمب

 :ِل َيتڌم إ٨م ٮمٺمظ ٛمٽمؼ ٥مٝم ٭مذا :رد اٜمٳمڇمِبډم ٔدم وذريتفُمأڂمف إذا أريد  : ابعاف

٫مڅمن وٙمڀمف يٳمٌف وٙمف  :ٖمؾ يٻمڇمل ،٫مڅمن هذه اٮمٸمٌڇمرة إڂمَم ٗمًتٸمپمؾ ٫مځمَم ٫مٸمؾ ٥مٝم ٲمثڇمل ٪مٞمه

 .أو ٫مڅمن صقرٗمف ٗمٳمٌف صقرة آدم ،آدم
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ٓ  َقفـ أحدـؿ ؿبح اهلل » :أن يٻمڇمل هڈم أن هذه اٮمٸمٽمډم ٗمٴمٽمح ٮمٻمقٮمف :افثامـ

إذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔتجْب » :يٴمٽمح ٮمٻمقٮمف ٫مټمځمػ شووجف مـ أصبف وجٓؽ ،وجٓؽ

 .شافقجف

٫مڅمن  :وٲمٸمٽمقم أن ٭مقن صقرٗمف ٗمٳمٌف صقرة آدم ٓ ٗمقٙمڈم ١مٻمقط اٮمٸمٻمقٖمډم ٥مٿمف

اْلڂمًڇمن ٮمق ٭مڇمن يٳمٌف ڂمٌځمًّڇم ٲمـ إڂمٌځمڇمء أ٥مٷمؿ ٲمـ ٲمٳمڇمِبډم اٮمذريډم ٕٖمځمڀمؿ ٓم ٲمٶمٽمؼ 

ِل ٗمًٻمط ٥مٻمقٖمتف ِبذا  ،ٌل ٥مٻمقٖمډم٘مؿ وٙمٌڊم ٥مٝم ذٮمؽ اٮمٳمٌځمف ٖمڇمٮمٿم ،اٮمٴمقرة واٮمقٙمف

٫مټمځمػ َيقز ٗمٸمٽمځمؾ َتريؿ اٮمٸمٻمقٖمډم ٖمپمجرد اٜمٳمڇمِبډم اٜمٶمٽمٻمډم  :اٮمٳمٌف ٖمڇمٗمٺمڇمق اٜمًٽمپم٧م

 .ٔدم

ٺمظ جلپمځمٸمڀمؿ واٚمد ٫مٽمق ٽموٗمٿمڇمول اٮم ،أن ٓم ذريډم آدم ٲمـ هق أ٫مٵمؾ ٲمـ آدم :افتاشع

قد ٴمٻمٖمؾ اٜم ،٭مڇمن اٜمٻمٴمقد ٖمڇمخلٶمڇمب ٮمځمس ٲمڇم ُيتص ٖمف آدم ٲمـ اٖمتداء ٛمٽمٻمف ٥مٝم صقرة

ٮمټمڇمن ذ٭مر ١مڇمئر إڂمٌځمڇمء واٜمر١مٽم٧م ٖمڇمٮمٸمپمقم هق  :ُمرد ٲمٳمڇمِبډم اٜميوب اٜمٳمتقم ٮمف

وإن ٭مڇمن آدم  ،و٭مڇمن ختٴمځمص ٪مٞم آدم ٖمڇمٮمذ٭مر أو٨م ٭مڅمٖمراهځمؿ وٲمق١مك و٥مځمًك ،اٮمقٙمف

 .ٮمف ٖمف اٛمتٴمڇمص ٥مٝم ز٥مؿ هڄمٓء ڇمهؿ ٫مٽمځمس هذا اٜمٻمڇمم ٲمٻمڇمٲمً ڇمأٖم

هق ٲمثؾ ٭مقن ١مڇمئر  ،آدم فأن يٻمڇمل ٭مقن اٮمقٙمف يٳمٌف وٙم ڇموهق ٬مڇم٣مع أيٵًم  :افًاذ

 ،ويده ٗمٳمٌف يده ،٫مڅمن رأس اْلڂمًڇمن يٳمٌف رأس آدم :ا٥ٕمٵمڇمء ٗمٳمٌف أ٥مٵمڇمء آدم

وٖمٶمٿمف و٤مڀمره و٫مخذه و١مڇم٬مف يٳمٌف ٖمٶمـ آدم و٤مڀمره و٫مخذه  ،ورٙمٽمف ٗمٳمٌف رٙمٽمف

ٖمؾ ُجځمع أ٥مٵمڇمء اٮمٌدن ٖمپمٿمزٮمتف ٓم  ،٫مٽمځمس ٮمٽمقٙمف ٖمپمٳمڇمِبډم آدم اٛمتٴمڇمص :و١مڇم٬مف

ء ٲمـ ٮمقٙمڈم أن ٓ َيقز ْضب ر :ٜمٿمع اٮميب٫مٽمق صٽمح أن يټمقن هذا ٥مٽمډم  ،ذٮمؽ

وٓم إُجڇمع اٜمًٽمپم٧م ٥مٝم  ،ٕن ذٮمؽ ُجځمٸمف ٥مٝم صقرة أٖمځمڀمؿ آدم :أ٥مٵمڇمء ٖمٿمل آدم

وٙمقب ْضب هذه ا٥ٕمٵمڇمء ٓم اجلڀمڇمد ٮمٽمټمٺمڇمر واٜمٿمڇم٫مٻم٧م وإ٬مڇمٲمډم احلدود ٲمع ٭مقِنڇم 
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وٓ  ،ٲمٳمڇمِبډم ٥ٕمٵمڇمء آدم و١مڇمئر اٮمٿمٌځم٧م دٮمځمٌؾ ٥مٝم أڂمف ٓ َيقز اٜمٿمع ٲمـ ْضب اٮمقٙمف

 .ٕٙمؾ هذه اٜمٳمڇمِبډم :٪مٞمه

ٌځمحف أڂمف يٳمٌف أڂمف ٮمق ٭مڇمن ٥مٽمډم اٮمٿمڀمل ٥مـ ٢متؿ اٮمقٙمف وٗمٻم :افقجف ايادي ظؼ

ٓ يٻمقٮمـ أٚمد٭مؿ ٬مٶمع ) :٥مـ اٮمٳمتؿ واٮمتٻمٌځمح ٮمًڇمئر ا٥ٕمٵمڇمء ڇمٮمٿمڀمل أيٵم :وٙمف آدم

 (.اَّلل يدك ويد ٲمـ أ٢مٌف يدك

إن  :ٲمـ يٻمقل ٫مڅمڂمف إٖمٶمڇمل ٮمٻمقل :أن ٲمڇم ذ٭مره ٲمـ ٗمڃمويؾ ذٮمؽ :افقجف افثان ظؼ

وأن  ،٣مقيؾ اٮمٻمڇمٲمډم ،ٲمثؾ ٲمڇم يٻمڇمل إڂمف ٭مڇمن ٥مٷمځمؿ اجلثډم .آدم ٭مڇمن ٥مٝم صقرة أٛمرى

أي ٭مڇمن ٢مټمؾ  شإن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف» :و٬مڇمل ،أ٢مڇمر إ٨م إڂمًڇمن ٲمٸم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٿمٌل

 .آدم ٲمثؾ ٢مټمؾ هذا اْلڂمًڇمن ٲمـ ٪مٞم ٗمٺمڇموت اٮمٌتډم

ٮمتڃمويؾ ٲمٰمح ٫مځمف ٲمٿمڇم٬مض ِلذا ا اٮمٴمحځمح٧م احلديڋم اٜمتٺمؼ ٥مٽمځمف ٓم :يٻمڇمل ِلؿ

ِل يټمـ ٥مٝم ٢مټمؾ أٚمد ٲمـ أٖمٿمڇمء  أڂمفف ٖمٯمء ٭مثٞم وٖمڃمن ٛمٽمؼ آدم أ٥مٷمؿ ٲمـ صقر ٖمٿمځم

خِؼ » :٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص ٥مـ اٮمٿمٌل ،ف ٥مـ أِّب هريرة٥ٌمـ ُهڇمم ٖمـ ٲمٿم اٮمٴمحځمح٧م٭َمََم ِٓم  اٮمزٲمڇمن

 ب ؾ ِؿ ظذ أوفئؽ ادَلَُة اذ :ثؿ ؿال ،اوضقفف شتقن ذراظً  ، آدم ظذ صقرْفهللا

اف َلم  ا:ؾَافق  اف َلم ظُِٔؿ :ؾَال  ؾَ٘نا  ٔتؽ و ٔة ذر تؽ :ما  ٔقٕؽ عؾاشّ

ؾِؿ  :ؿال  ؾُؾ مـ  دخؾ اجلْة ظذ صقرة آدم  ور ة اهلل :ؾزادوه  ظِٔؽ ور ة اهلل

٬مڇمل ٓم روايډم َيځمك ٖمـ ٙمٸمٺمر وِمپمد ٖمـ را٫مع ٥مٝم  ش زل اخلِؼ  َْص حتك أن

آدم ٥مٝم  ڀمڇم أن اَّلل ٛمٽمؼصقرٗمف ٫مڀمذا احلديڋم اٮمذي هق أ٢مڀمر إٚمڇمديڋم اٮمتل ٫مځم

وأن أهؾ  ،وأن اخلٽمؼ ِل يزل يٿمٻمص ٚمتك أن ،ڇمصقرٗمف ذ٭مر ٫مځمف أن ٣مقٮمف ١مت٧م ذرا٥مً 
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ٖمؾ ٬مڇمل هؿ ٥مٝم صقرة  ،إن آدم ٥مٝم صقرِتؿ :وِل يٻمؾ ،اجلٿمډم يدٛمٽمقن ٥مٝم صقرة آدم

 .آدم

٫مڀمؾ ٓم ٗمٌديؾ ٭مَلم اَّلل ور١مقٮمف أٖمٽمغ  :(0)و٬مد روي أن ٥مرض أٚمدهؿ ١مٌٸمډم أذرع

وأٛمٟم ٖمف وأوٙمڈم اٮمتٴمديؼ ٖمف ٬مد ڂمٺمڇمه وأٖمٶمٽمف  ملسو هيلع هللا ىلص َيٸمؾ ٲمڇم أ٘مٌتف اٮمٿمٌل ٲمـ هذا أن

 .وأوٙمڈم ٗمټمذيٌف وإٖمٶمڇمٮمف

 .أڂمف ٬مد روي ٲمـ ٪مٞم وٙمف ٥مٝم صقرة اٮمرِمـ :افقجف افثافث ظؼ

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:4/611) َقاَل َش

ٖمٸمض ٭مَم ذ٭مر ذٮمؽ ٮمإلٲمڇمم أِمد ٥مـ . اٮمٵمپمٞم ٥مڇمئد إ٨م آدم :وأٲمڇم ٬مقل ٲمـ ٬مڇمل

هذا ٗمڃمويؾ  :٫مڀمق ٭مَم ٬مڇمل اْلٲمڇمم أِمد :ويذ٭مر ذٮمؽ ٥مـ أِّب ٘مقر ،ِمد٘مل اٮمٌٰمة

 .وأي صقرة ٭مڇمڂمڊم ٔدم ٬مٌؾ أن ُيٽمٻمف ،اجلڀمپمځمډم

وٮمځمس ٭مَم ذ٭مره  ،أڂمف أو٨م اٮمقٙمقه اٮمثَل٘مډم ـ يٸمٿمل ٖمف اٮمرازي ـ و٬مد ز٥مؿ اٜمڄم١مس

يورة ٮمروايډم وِلذا ِل يٸمدل إٮمځمف اٖمـ ٛمزيپمډم إٓ ٥مٿمد اٮم ،ٖمؾ هق أ٫مًد اٮمقٙمقه اٮمثَل٘مډم

 .شإن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف» :وٮمٻمقٮمف اٖمتداء ،اٮمرِمـ ٲمـ روى ٥مٝم صقرة

 :وٖمځمڇمن ٫مًڇمده ٲمـ وٙمقه ،٫مٽمؿ يٻمؾ هذا :٫مڃمٲمڇم ٚمځمڋم ٤مـ أن اٮمتڃمويؾ إول ِمټمـ

٫مڅمن اَّلل ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم  :٫مٽمځمتجٿمڈم اٮمقٙمف :إذا ٬مڇمٗمؾ أٚمد٭مؿ) :أڂمف إذا ٬مځمؾ :أحد ا

ووٙمف ٲمـ أ٢مٌف  ، يٻمؾ أٚمد٭مؿ ٬مٌح اَّلل وٙمڀمؽوٓ ،ٓ ٗمٻمٌحقا اٮمقٙمف)أو  (صقرة آدم

٫مڅمڂمف ٓ يټمقن  :٭مڇمن هذا ٲمـ أ٫مًد اٮمټمَلم (وٙمڀمؽ ٫مڅمن اَّلل ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة آدم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ، و٫مځمف: ٥مٝم ٛمٽمؼ آدم ١مٌٸم٧م ذرا٥ًمڇم، ٓمؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 8524) “ٲمًٿمد أِمد”ٙمڇمء ذٮمؽ ٓم  (0)

 ١مٌٸمډم أذرع.

٥مـ أِّب  “اٮمٴمحځمح٧م”وٓم إ١مٿمڇمده ٥م٦م ٖمـ زيد ٖمـ ٙمد٥مڇمن، وهق وٸمځمػ. و٫مځمف ّمڇمٮمٺمډم ٜمڇم ٘مٌڊم ٓم 

 : ١مت٧م ذرا٥ًمڇم.ؓ هريرة 
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٫مڃمي ٗمٺمًٞم  :٥مٝم صقرة آدم ڇم٫مڅمن ٭مقن آدم ّمٽمق٬مً  :واحلټمؿ ٲمٿمڇم١مٌډم أصًَل  :ٖم٧م اٮمٸمٽمډم

ح ٲمڇم وٗمٻمٌځم ،وٓ ٥مـ ٗمٻمٌځمحڀمڇم ،٫من ٮمځمس ٓم ذٮمؽ ٲمٿمڇم١مٌډم ٮمٽمٿمڀمل ٥مـ ْضب وٙمقه ٖمٿمځمف

إذا ؿاْؾ » :٫مروي ٬مقٮمف ،ٚمځمڋم ٫مرق احلديڋم ،وإڂمَم دٛمؾ اٮمتٽمٌځمس ِبذا اٮمتڃمويؾ، يٳمٌڀمڀمڇم

 .اٲمٺمردً  شاهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف» :وروي ٬مقٮمف اٲمٺمردً  شأحدـؿ ؾِٔتؼ افقجف

٫مڅمن ٥مقد اٮمٵمپمٞم إ٨م آدم يپمتٿمع ٫مځمف وذٮمؽ أن  :أٲمڇم ٲمع أداء احلديڋم ٥مٝم وٙمڀمف

ٗم٩ميػ ٔدم أو ٭مڇمن ٫مځمف إٛمٌڇمر ُمرد ٖمڇمٮمقا٬مع ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة آدم ١مقاء ٭مڇمن ٫مځمف 

 .٫مَل يٿمڇم١مڈم هذا احلټمؿ

 :أن اَّلل ٛمٽمؼ ١مڇمئر أ٥مٵمڇمء آدم ٥مٝم صقرة آدم ٖمڃمي وٙمف ٫من ذٮمؽ :افقجف افثان

٫مٽمق ٭مڇمن ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة  :و١مڇمئر ا٥ٕمٵمڇمء ٓم هذا احلټمؿ ،٫مَل ٫مرق ٖم٧م اٮمقٙمف

ٲمـ ْضب ١مڇمئر  ڇمٸمً ٮمقٙمڈم أن يټمقن ٲمڇمڂم :ٲمـ ْضب اٮمقٙمف أو ٗمٻمٌځمحف ڇمآدم ٲمڇمڂمٸمً 

وٗمٸمٽمځمؾ  ،وهذا ٲمٸمٽمقم اٮمٺمًڇمد ٓم اٮمٸمٻمؾ واٮمديـ ،وٗمٻمٌځمح ١مڇمئر اٮمٴمقر :ا٥ٕمٵمڇمء

ٴمدر يٓ  ملسو هيلع هللا ىلص وإوڇم٫مډم ذٮمؽ إ٨م اٮمٿمٌل ،احلټمؿ اخلڇمص ٖمڇمٮمٸمٽمډم اٜمٳم٠م٭مډم ٲمـ أ٬مٌح اٮمټمَلم

 ،إذ ٓ ٛمَلف ٓم ٥مٽمپمف وٚمټمپمتف وٚمًـ ٭مَلٲمف :أو ڂمٺمڇمق ٢مديد ،إٓ ٥مـ ٙمڀمؾ ٥مٷمځمؿ

 .وٖمځمڇمڂمف

٫مڅمن أٖمڇمهؿ ٮمف صٺمڇمت  :وٙمقه ٖمٿمل آدم آ ٗميٖمق :ن يٻمڇمل٫مڅمن هذا ٲمثؾ أ قال:

ٓ ٗميٖمقا وٙمقه ٖمٿمل  :أو يٻمڇمل .ٞم أٖمقيـ٪مٲمثؾ ٭مقڂمف ٛمٽمؼ ٲمـ  ،ُيتص هق ِبڇم دوِنؿ

 .٫مڅمن أٖمڇمهؿ ٛمٽمؼ ٲمـ ٪مٞم أٖمقيـ :آدم

وهذا ٲمـ أ٥مٷمؿ اٮمتٿمڇم٬مض  ، يقٙمڈم ڂمٺمځمفَمأن هذا ٗمٸمٽمځمؾ ٮمٽمحټمؿ ٖم :افقجف افثافث

و٥مٝم أڂمف ِل  ،آدم ِل ُيٽمؼ ٲمـ ڂمٶمٺمډم و٥مٽمٻمډم وٲمٵمٹمډم وذٮمؽ أِنؿ ٗمڃموٮمقا احلديڋم ٥مٝم أن
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وٖمٿمقه ٬مد ٛمٽمٻمقا ٲمـ ڂمٶمٺمډم ٘مؿ ٲمـ ٥مٽمٻمډم ٘مؿ ٲمـ  ،يتټمقن ٓم ٲمدة ٣مقيٽمډم ٖمقا١مٶمډم اٮمٸمٿمڇمس

٫مڅمن ٭مڇمڂمڊم اٮمٸمٽمډم اٜمڇمڂمٸمډم ٲمـ ْضب اٮمقٙمف  :وٛمٽمٻمقا ٓم ٲمدة ٲمـ ٥مٿمڇمس إرض ،ٲمٵمٹمډم

ل أن َيقز وهذه اٮمٸمٽمډم ٲمٿمتٺمځمډم ٓم ٖمٿمځمف ٫مځمٿمٌٹم ،وٗمٻمٌځمحف ٭مقڂمف ٛمٽمؼ ٥مٝم ذٮمؽ اٮمقٙمف

هق اٮمذي ٛمٽمؼ ٥مٝم صقرٗمف  ٫مڅمن آدم :ٓڂمتٺمڇمء اٮمٸمٽمډم ٫مځمڀمڇم :ْضب وٙمقه ٖمٿمځمف وٗمٻمٌځمحڀمڇم

ٖمؾ ڂمٻمٽمقا ٲمـ ڂمٶمٺمډم  ،إذ هؿ ِل ُيٽمٻمقا ٭مَم ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرهؿ اٮمتل هؿ ٥مٽمځمڀمڇم :دوِنؿ

 .إ٨م ٥مٽمٻمډم إ٨م ٲمٵمٹمډم

 إن اَّلل)ٲمـ ٬مڇمل  :ٲمڇم أٖمٶمؾ ٖمف اْلٲمڇمم أِمد هذا اٮمتڃمويؾ ٚمځمڋم ٬مڇمل :افقجف افرابع

وهذا  ،وأي صقرة ٭مڇمڂمڊم ٔدم ٬مٌؾ أن ُيٽمٻمف ل(ؼ آدم ٥مٝم صقرة آدم ٫مڀمق ٙمڀمپمٛمٽم

إن اهلل خِؼ آدم ظذ » :يٸمؿ ٬مقٮمف اٖمتداء ،اٮمقٙمف اٮمذي ذ٭مره اْلٲمڇمم أِمد يٸمؿ إٚمڇمديڋم

ٓ َْبحقا افقجف وإذا َضب أحدـؿ ؾِٔتؼ » :ويٸمؿ ٬مقٮمف ،شاصقرْف ضقفف شتقن ذراظً 

 شخِؼ اهلل آدم ظذ صقرْف» :قٮمفوذٮمؽ أن ٬م شؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف :افقجف

٫مڅمن هذه اٮمٸمٌڇمرة ٓ ٗمًتٸمپمؾ إٓ ٓم  :ٛمٽمٻمف ٥مٽمځمف ،أڂمف ٭مڇمن ٮمف صقرة ٬مٌؾ اخلٽمؼ يٻمتيض

٫مڅمن اٜميوب  :وٖمپمثؾ هذا أٖمٶمٽمٿمڇم ٲمـ يٻمقل إن اٮمٵمپمٞم ٥مڇمئد إ٨م اٜميوب ،ٲمثؾ ذٮمؽ

ٽمځمڀمڇم آدم ٗمټمقن اٮمٴمقرة اٮمتل ٛمٽمؼ ٥م وٓ َيقز ٓم ٲمثؾ هذا اٮمټمَلم أن ،ٲمتڃمٛمر ٥مـ آدم

٥مپمٽمڊم  :٫مڅمذا ٬مځمؾ. ٲمتڃمٛمرة ٥مـ ٚم٧م ٛمٽمٻمف ١مقاء ٭مڇمڂمڊم هل صقرٗمف أو صقرة ٪مٞمه

أو ِل يٸمپمؾ هذا ٥مٝم صقرة ٪مٞمه أو ِل يٸمپمؾ  ،أو ٥مٝم ٲمثڇمل هذا ،هذا ٥مٝم صقرة هذا

ٛمٽمؼ اَّلل اٮمٸمڇمِل  :٭مَم يٻمڇمل ٓم ِتجځمد اَّلل ٗمٸمڇم٨م ،أو ِل يٿمًڌم ٥مٝم ٲمٿمقال ٪مٞمه ،٥مٝم ٲمثڇمل

وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ اٮمٸمٌڇمرات ٭مڇمن  .ٛمٽمؼ اٮمٯمء ٥مٝم ٪مٞم ٲمثڇمل واْلٖمداع .٥مٝم ٪مٞم ٲمثڇمل

ٲمٸمٿمڇمهڇم اٜمٸمٽمقم ٖمڇمٓوٶمرار ٲمـ اٮمٽمٹمډم ٥مٿمد اٮمٸمڇمٲمډم واخلڇمصډم أن ذٮمؽ ٥مٝم صقرة وٲمثڇمل 

وذٮمؽ أن هذا اٮمٽمٺمظ ٗمٵمپمـ  ،ٲمتٻمدم ٥مٽمځمف أو ِل يٸمپمؾ ٥مٝم صقرة وٲمثڇمل ٲمتٻمدم ٥مٽمځمف
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و ٲمٿمقاٮمف ٗمٵمپمـ ٲمٸمٿمك اٮمٻمځمڇمس ٫مٻمقٮمف ٛمٽمؼ أو ٥مپمؾ أو صٿمع ٥مٝم صقرة ٭مذا أو ٲمثڇمٮمف أ

وإذا ٭مڇمن ٭مذٮمؽ ٫مجپمځمع ٲمڇم يذ٭مر ٲمـ اٮمتڃمويَلت  ،و٬مدر ٥مٽمځمف ،ٲمٸمٿمك ٬مځمس ٥مٽمځمف

٫مپمـ اٜمٸمٽمقم ٖمڇمٮميورة أڂمف ِل  ڇموأيٵًم  ٫متټمقن ٖمڇم٣مٽمډم :ٲمٵمپمقڂمف أو صقرٗمف ٗمڃمٛمرت ٥مٿمف

 .ٗمټمـ ٔدم صقرة ٛمٽمؼ ٥مٽمځمڀمڇم ٬مٌؾ صقرٗمف اٮمتل ٛمٽمٻمڀمڇم اَّلل ٗمٸمڇم٨م

خِؼ آدم ظذ » :قل اٮمٻمڇمئؾ٭مٻم ،أن ُجځمع ٲمڇم يذ٭مر ٲمـ اٮمتڃمويؾ :افقجف اخلامس

٫مڅمڂمف إن أريد ٖمذٮمؽ ٥مٝم صقرِتڇم اٮمثڇمٖمتډم  :ٲمقٙمقد ڂمٷمٞمه ٓم ُجځمع اٜمخٽمق٬مڇمت شصقرة آدم

٫مڀمذا  :أي ٥مٝم صٺمتڀمڇم اٮمتل هل ٥مٽمځمڀمڇم أو ٪مٞم ذٮمؽ ،ٓم اٮمٻمدر ٓم ٥مٽمؿ اَّلل و٭متڇمٖمف

ٲمقٙمقد ڂمٷمٞمه ٓم ١مڇمئر اٜمخٽمق٬مڇمت ٲمـ اٮمًپمقات وإرض وٲمڇم ٖمځمٿمڀمَم وٲمـ اٜمَلئټمډم 

 .٫مڅمِنؿ ٛمٽمٻمقا ٥مٝم صقرهؿ :ٖمؾ وذريډم آدم ٭مذٮمؽ ،ٌڀمڇمئؿواجلـ واٮم

أن اٜمٸمٿمك اٮمذي ٗمدل ٥مٽمځمف هذه اٮمٸمٌڇمرة اٮمتل ذ٭مروهڇم هق ٲمـ  :افقجف اف ادس

ٖمؾ ٕٲمر آٛمر  ،إٲمقر اٜمٸمٽمقم ٖمٌدهيډم اٮمٸمٻمؾ اٮمتل ٓ َيًـ ٖمځمڇمِنڇم واخلٶمڇمب ِبڇم ٮمتٸمريٺمڀمڇم

ٮمٺمٷمف ٥مٝم ٪مٞم ٲمڇم هق  ٓ يدل ،٫مڅمن ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ إن اٮمٯمء اٮمٺمَلِّن ٛمٽمؼ ٥مٝم صقرة ڂمٺمًف

وهذا اٜمٸمٿمك  ،اٮمٴمقرة اٮمتل ٛمٽمؼ ٥مٽمځمڀمڇم ٫مڅمڂمف ٛمٽمؼ ٥مٝم ،ٲمٸمٽمقم ٖمڇمٮمٸمٻمؾ أن ٭مؾ ّمٽمقق

و٥مٝم  ،وٛمٽمؼ اَّلل ا٢ٕمځمڇمء ٥مٝم ٲمڇم هل ٥مٽمځمف ،ٲمثؾ أن يٻمڇمل أوٙمد اَّلل اٮمٯمء ٭مَم أوٙمده

وٲمٸمٽمقم أن ٖمځمڇمن هذا  ،وڂمحق ذٮمؽ ِمڇم هق ٲمٸمٽمقم ٖمٌدهيډم اٮمٸمٻمؾ ،اٮمٴمقرة اٮمتل هل ٥مٽمځمڀمڇم

ا وإيٵمڇمٚمف  .٬مٌځمح ٙمدًّ

٥مٝم ٲمڇم يد٥مقڂمف  .ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة آدم :أن دٓٮمډم ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ :افقجف اف ابع

أو ٭مقڂمف  ،٘مؿ ٲمـ ٲمٵمٹمډم ،٘مؿ ٲمـ ٥مٽمٻمډم ،ٲمثؾ ٭مقڂمف ٪مٞم ّمٽمقق ٲمـ ڂمٶمٺمډم ،ٲمـ ٲمٸمڇمن أٛمر

ٮمځمؾ ٥مٽمځمف دډم اٮمٻمقى واٮمٸمٿمڇمس ِمڇم ٓ أو ِل ُيٽمؼ ٖمقا١مٶم ،وٲمـ ٲمڇمدة ،ِل ُيٽمؼ ٓم ٲمدة
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ٖمد أن ي٧ٌم وٙمف  ٫مَل :يٺمڀمؿ ٲمٿمف هذه اٜمٸمڇمِّن ٖمقٙمف ٲمـ اٮمقٙمقه٫مڅمن هذا اٮمٽمٺمظ ٓ  :ٖمحڇمل

 .ويذ٭مر ٮمف ڂمٷمٞم ٓم ا١ٓمتٸمَمل ،دٓٮمډم اٮمٽمٺمظ ٥مٝم اٜمٸمٿمك ٲمـ ٙمڀمډم اٮمٽمٹمډم

أن روايډم احلديڋم ٲمـ وٙمقه ٫مًڇمئر إٮمٺمڇمظ ٗمٌٶمؾ ٥مقد اٮمٵمپمٞم إ٨م  :افقجف افثامـ

و٬مقٮمف ٓم  شٓ َْبحقا افقجف ؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرة افر ـ» :آدم ٲمثؾ ٬مقٮمف

إذا َضب أحدـؿ ؾِٔتجْب افقجف ؾ٘ن صقرة » :اٮمٶمريؼ أٛمر ٲمـ ٚمديڋم أِّب هريرة

 .شإْ ان ظذ صقرة افر ـ

إن ٚمديڋم اٖمـ ٥مپمر ٬مد وٸمٺمف اٖمـ  :ـ يٸمٿمل ٖمف اٮمرازي ا٢ٕمٸمري ـ ڃمٲمڇم ٬مقٮمف٫م

ًٌ  ،٫مڅمن اٮمثقري أر١مٽمف ٫مخڇمٮمػ ٫مځمف ا٥ٕمپمش :ٛمزيپمډم  ،ٲمدٮمًڇمن ڇموأن ا٥ٕمپمش وٚمٌځم

وُهڇم أٙمؾ ٲمـ اٖمـ ٛمزيپمډم  ،ٖمـ ٚمٿمٌؾوأِمد  فإ١محڇمق ٖمـ راهقي ٬مد صححف :٫مځمٻمڇمل

  .ٖمڇمٗمٺمڇمق اٮمٿمڇمس

 :ملسو هيلع هللا ىلص٫مپمـ اٜمٸمٽمقم أن ٥مٶمڇمء ٖمـ أِّب رٖمڇمح إذا أر١مؾ هذا احلديڋم ٥مـ اٮمٿمٌل  :ڇموأيٵًم 

وإذا ٭مڇمن ٓم إٚمدى اٮمٶمريٻم٧م ٬مد ٖم٧م أڂمف أٛمذه ٥مـ  ،ٖمد أن يټمقن ٬مد ١مپمٸمف ٲمـ أٚمد ٫مَل

وِل يټمـ هذا  ،وٚمذ٫مف ٲمـ اٮمٶمريؼ إٛمرى ،فٜمڇم ٗمر٭م اوٗمٺمًٞمً  ڇماٖمـ ٥مپمر ٭مڇمن هذا ٖمځمڇمڂمً 

٫مپمـ  ملسو هيلع هللا ىلص ٥مـ اٮمٿمٌل ٫مٽمق ٬مدر أن ٥مٶمڇمء ِل يذ٭مره إٓ ٲمر١مًَل  ،ڇموأيٵًم  أصًَل  ڇماٛمتَل٫مً 

وإٖمراهځمؿ اٮمٿمخٸمل  ٫مڅمڂمف هق و١مٸمځمد ٖمـ اٜمًځمڈم :ااٜمٸمٽمقم أن ٥مٶمڇمء ٲمـ أٙمؾِّ اٮمتڇمٖمٸم٧م ٬مدرً 

يپمډم أن ٭مڇمٖمـ ٛمز ،و٬مد ذ٭مر اٜمٴمٿمػ ،واحلًـ اٮمٌٰمي أئپمډم اٮمتڇمٖمٸم٧م ٓم زٲمڇمِنؿ

إٛمٌڇمر ٓم ٲمثؾ هذا اجلٿمس اٮمذي ٗمقٙمڈم اٮمٸمٽمؿ هل أ٥مٷمؿ ٲمـ إٛمٌڇمر اٮمتل ٗمقٙمڈم 

ٮمټمڇمن ذٮمؽ  :وٲمٸمٽمقم أن ٲمثؾ ٥مٶمڇمء ٮمق أ٫متك ٓم ٲمًڃمٮمډم ٫مٻمف ٖمپمقٙمڈم ٛمٟم أر١مٽمف ،اٮمٸمپمؾ

٥مٝم  وِلذا َيٸمؾ اٮمٺمٻمڀمڇمء اٚمتجڇمج اٜمر١مؾ ٖمڇمخلٟم اٮمذي أر١مٽمف دٮمځمًَل  ،يٻمتيض ٘مٌقٗمف ٥مٿمده

ٓم ٲمثؾ هذا اٮمٌڇمب  ملسو هيلع هللا ىلص اٮمٿمٌل ٬مد ٙمزم ِبذا اخلٟم اٮمٸم٦م ٥مـ٫مڅمذا ٭مڇمن ٥مٶمڇمء  :٘مٌقٗمف ٥مٿمده
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٥مٿمده أن يټمقن ٬مد ١مپمٸمف ٲمـ ُمڀمقل ٓ  ڇماٮمٸمٷمځمؿ أيًتجځمز ذٮمؽ ٲمـ ٪مٞم أن يټمقن ٘مڇمٖمتً 

 .يٸمرف أو ٭مذاب أو ١مځمئ احلٺمظ

٫مڇمٗمٺمڇمق اٮمًٽمػ ٥مٝم روايډم هذا اخلٟم وڂمحقه ٲمثؾ ٥مٶمڇمء ٖمـ أِّب رٖمڇمح  :ڇموأيٵًم 

أصحڇمِبؿ ٲمـ ٪مٞم ڂمټمٞم ١مپمع ٲمـ أٚمد وٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم وا٥ٕمپمش واٮمثقري و

ٜمثؾ ذٮمؽ ٓم ذٮمؽ اٮمٸمٰم ٲمع أن هذه اٮمروايڇمت اٜمتٿمق٥مډم ٓم ٲمٷمٿمډم ا٢ٓمتڀمڇمر دٮمځمؾ ٥مٝم 

ٖمؾ ٭مڇمڂمقا  ،أن ٥مٽمَمء إٲمډم ِل ٗمٿمټمر إ٣مَلق اٮمٻمقل ٖمڃمن اَّلل ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة اٮمرِمـ

ر ٲمتٺمٻم٧م ٥مٝم إ٣مَلق ٲمثؾ هذا و٭مراهډم ٖمٸمٵمڀمؿ ٮمروايډم ذٮمؽ ٓم ٖمٸمض إو٬مڇمت ٮمف ڂمٷمڇمئ

٥مٽمځمف ٖم٧م ٥مٽمَمء اٜمًٽمپم٧م  ڇموإن ٭مڇمن ٲمتٺمٻمً  ،١مَم٥مف ٮمٌٸمض اجلڀمڇملإ٫مڅمن اٮمٯمء ٬مد يپمٿمع 

وأِنڇم ٗمڃمٲمر  ،٫مڅمن اَّلل ٬مد وصػ هذه إٲمډم ٖمڃمِنڇم ٛمٞم أٲمډم أٛمرٙمڊم ٮمٽمٿمڇمس ڇموأيٵًم 

يتټمٽمؿ أئپمډم  :أن يټمقن ٓم ٥مٰم اٮمتڇمٖمٸم٧م ٫مپمـ اٜمپمتٿمع :ٖمڇمٜمٸمروف وٗمٿمڀمك ٥مـ اٜمٿمټمر

٫مٽمق ٭مڇمن ٬مقٮمف ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم  :يٿمټمر ٥مٽمځمڀمؿ أٚمدوٓ  ،ذٮمؽ اٮمٸمٰم ٖمَم هق ٭مٺمر ووَلل

 .ٮمټمڇمڂمقا ٭مذٮمؽ :صقرة اٮمرِمـ ٖمڇم٣مًَل 

٫مٻمد روي ِبذا اٮمٽمٺمظ ٲمـ ٣مريؼ أِّب هريرة واحلديڋم اٜمروي ٲمـ ٣مريٻم٧م  :ڇموأيٵًم 

ٖمؾ ٬مد يٺمځمد  ،ويًتٳمڀمد ٮمف ويٸمتٟم ٖمف ،ّمتٽمٺم٧م ِل يتقا٣مڃم رواِتَم يڄميد أٚمدُهڇم أٛمر

٫مڅمذا ٭مڇمن اٮمرواة  :ٸمپمد اٮمټمذب أو ٲمـ ١مقء احلٺمظذٮمؽ اٮمٸمٽمؿ إذ اخلقف ٓم اٮمروايډم ٲمـ ٗم

أو ٭مڇمن احلديڋم ِمـ ٓ يتقا٣مڃم ٓم اٮمٸمڇمدة ٥مٝم  ،ِمـ يٸمٽمؿ أِنؿ ٓ يتٸمپمدون اٮمټمذب

٫مڅمذا ٭مڇمن ٬مد ٚمٺمظ ٭مؾ ٲمٿمڀمَم ٲمثؾ ٲمڇم  :اٗمٺمڇمق اٮمټمذب ٥مٝم ٮمٺمٷمف ِل يٌؼ إٓ ١مقء احلٺمظ

ڃمڂمف ٓ يٿمًك ٥مٝم أڂمف ِمٺمقظ ١ٓمځمَم إذا ٭مڇمن ِمـ ٙمرب ٖم ٭مڇمن ذٮمؽ دٮمځمًَل  :ٚمٺمظ أٛمر

يف اٮمٽمٺمظ واٜمٸمٿمك  .آٛمر وِلذا َيتڌم ٲمـ ٲمٿمع اٜمر١مؾ ٖمف إذا روي ٲمـ وٙمف ،ٜمڇم ٫مځمف ٲمـ َترِّ
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وِل يټمـ ٓم  ،وِلذا َيٸمؾ اٮم٠مٲمذي و٪مٞمه احلديڋم احلًـ ٲمڇم روي ٲمـ وٙمڀم٧م

وأدڂمك أٚمقال هذا اٮمٽمٺمظ أن  ،ٮمَلٛمٌڇمر اٜمٳمڀمقرة ڇم٣مريٻمف ٲمتڀمؿ ٖمڇمٮمټمذب وٓ ٭مڇمن ّمڇمٮمٺمً 

٬مقل اٖمـ ٭َمََم ِٓم  ٫مٻمد ٘مٌڊم ٥مـ اٮمٴمحڇمٖمډم أِنؿ ٗمټمٽمپمقا ٖمپمٸمٿمڇمه ڇموأيٵًم  ،يټمقن ِبذه اٜمٿمزٮمډم

واٜمر١مؾ إذا ا٥متٵمد ٖمف ٬مقل اٮمٴمڇمٚمڈم  .٥مٌڇمس ٗمٸمپمد إ٨م ٛمٽمؼ ٲمـ ٛمٽمٻمل ٥مٝم صقرِت

 .اٚمتڌم ٖمف ٲمـ ٓ َيتڌم ٖمڇمٜمر١مؾ ٭مڇمٮمٳمڇم٫مٸمل و٪مٞمه

٘مٌڊم ٖمٻمقل اٮمٴمحڇمٖمډم ذٮمؽ وروايډم اٮمتڇمٖمٸم٧م ٭مذٮمؽ ٥مٿمڀمؿ أن هذا ٭مڇمن  :ڇموأيٵًم 

 .ٖمځمٿمڀمؿ اپمډم وِل يټمـ ٲمٿمټمقرً ٖم٧م إئ ڇمٲمٶمٽمٻمً 

وٓ َيقز أن يټمقن ٲمًتٿمد  ڇم٫مٸمٽمؿ ذٮمؽ ٓ يڄمٛمذ ٖمڇمٮمرأي وإڂمَم يٻمڇمل ٗمق٬مځمٺمً  :ڇموأيٵًم 

 وٲمع ِنل اٮمٿمٌل ،اٖمـ ٥مٌڇمس أٛمٌڇمر أهؾ اٮمټمتڇمب اٮمذي هق أٚمد اٮمٿمڇمه٧م ٮمٿمڇم ٥مـ ١مڄماِلؿ

 ٫مٺمل ملسو هيلع هللا ىلص ٲمـ اٮمٿمٌل ڇم٥مـ ٗمٴمديٻمڀمؿ أو ٗمټمذيٌڀمؿ ٫مٸمٽمؿ أن اٖمـ ٥مٌڇمس إڂمَم ٬مڇمٮمف ٗمق٬مځمٺمً  ملسو هيلع هللا ىلص

 :٥مـ اٖمـ ٢مڀمڇمب ٥مـ ٥مٌځمد اَّلل ٥مـ ٥مٌد اَّلل أن اٖمـ ٥مٌڇمس ٬مڇمل “ٮمٌخڇمريا صحځمح”

ڂمزل ٥مٝم ر١مقٮمټمؿ أٚمدث و٭متڇمٖمټمؿ اٮمذي أ ،ء٭مځمػ ٗمًڃمٮمقن أهؾ اٮمټمتڇمب ٥مـ ر

و٬مد ٚمد٘مټمؿ أن أهؾ اٮمټمتڇمب ٬مد ٖمدٮمقا  ،ِل يٳمڈم ڇمٖمڇمٮمرِمـ ٗمٻمرؤوڂمف ِمٵًم  اٮمټمتڈم ٥مڀمدا

 ڇمٮمځمٳم٠موا ٖمف ٘مپمٿمً  :ٿمد اَّللهق ٲمـ ٥م :٫مټمتٌقا ٖمڃميدهيؿ اٮمټمتڈم و٬مڇمٮمقا :ٲمـ ٭متڈم اَّلل و٪مٞموا

ٲمٿمڀمؿ  ٫مَل واَّلل ٲمڇم رأيٿمڇم رٙمًَل  ،أ٫مَل يٿمڀمڇم٭مؿ ٲمڇم ٙمڇمء٭مؿ ٲمـ اٮمٸمٽمؿ ٥مـ ٲمًڃمٮمتڀمؿ ،٬مٽمځمًَل 

 . (0)يًڃمٮمټمؿ ٥مـ اٮمذي أڂمزل ٥مٽمځمټمؿ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.2685أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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٭مڇمن أهؾ اٮمټمتڇمب يٻمرءون اٮمتقراة  :٥مـ أِّب هريرة ٬مڇمل “صحځمح اٮمٌخڇمري” وٓم

ٓ ْهدؿقا أ ؾ » ملسو هيلع هللا ىلص قل اَّللڇمل ر١م٫مٻم ،ويٺمنوِنڇم ٖمڇمٮمٸمرٖمځمډم ٕهؾ اْل١مَلم ،ٖمڇمٮمٸمٟماڂمځمډم

 .(0)ش وما إٔزل إفْٔا وما إٔزل إفُٔؿوؿقفقا آمْا باهلل ،افُتاب وٓ ُْذبق ؿ

٫مځمَم يذ٭مره ٲمـ صٺمڇمت اٮمرب أڂمف  ا٫مپمٸمٽمقم ٲمع هذا أن اٖمـ ٥مٌڇمس ٓ يټمقن ٲمًتٿمدً 

٫مٽمؿ يٌؼ إٓ أن يټمقن أٛمذ ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم اٮمذيـ أٛمذوه  :يڃمٛمذ ذٮمؽ ٥مـ أهؾ اٮمټمتڇمب

 .ملسو هيلع هللا ىلصٲمـ اٮمٿمٌل 

اٮمقٙمقه ٭مٽمڀمڇم ٲمع أِنڇم ٲمٌٶمٽمډم ٮمٻمقل ٲمـ يٸمځمد اٮمٵمپمٞم ٓم ٬مقٮمف ٥مٝم آدم ٫مڀمل وهذه 

وِبذا ٚمٴمؾ  ،أدٮمډم ٲمًتٻمٽمډم ٓم اْلٛمٌڇمر ٖمڃمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة ڂمٺمًف

 ًً ٚمځمڋم يٻمدم ٥مٝم روايډم ٲمثؾ هذا احلديڋم  ڇماجلقاب ٥مَم يذ٭مر ٲمـ ٭مقن ا٥ٕمپمش ٲمدٮم

 روايتف ٥مـ ذٮمؽ اٮمٳمځمخ ٖمٸمځمٿمفويتٽمٻمڇمه ٥مٿمف اٮمٸمٽمَمء ويقا٫مٻمف اٮمثقري واٮمٸمٽمَمء ٥مٝم 

 .٫مٻمد أٛمذه ٥مٿمف هڄمٓء إئپمډم :و٭مذٮمؽ ٬مقٮمف ٚمٌځمڈم ٲمدٮمس

٫مڀمذا اٜمٸمٿمك ٥مٿمد أهؾ اٮمټمتڇمب ٲمـ اٮمټمتڈم اٜمڃم٘مقرة ٥مـ إڂمٌځمڇمء ٭مڇمٮمتقراة  :ڇموأيٵًم 

و٬مد ٬مدٲمٿمڇم أڂمف َيقز  (،٥مٝم صقرٗمٿمڇم يٳمٌڀمڀمڇم ا١مٿمخٽمؼ ٖم٩ًم ) :٫مڅمن ٓم اٮمًٺمر إول ٲمٿمڀمڇم

ذا وا٫مؼ ٲمڇم يڄم٘مر ٥مـ ڂمٌځمٿمڇم ٖمخَلف ٲمڇم ِل ڂمٸمٽمپمف إٓ ٲمـ ا١ٓمتٳمڀمڇمد ٖمَم ٥مٿمد أهؾ اٮمټمتڇمب إ

٘مؿ إن هذا ِمڇم ٓ ٪مرض ٕهؾ اٮمټمتڇمب  ،٫مڅمن هذا ٓ ڂمٴمد٬مڀمؿ ٫مځمف وٓ ڂمټمذِبؿ :ٙمڀمتڀمؿ

ٖمؾ اٜمٸمروف ٲمـ ٚمڇمِلؿ ٭مراهډم وٙمقد ذٮمؽ ٓم ٭متٌڀمؿ و٭متَمڂمف  ،ٓم ا٫م٠مائف ٥مٝم إڂمٌځمڇمء

ذا احلڇمل يپمتٿمع أن يټمذٖمقا وٲمع ه ،٭مَم ٬مد رأيڊم ذٮمؽ ِمڇم ٢مڇمء اَّلل ٲمـ ٥مٽمَمئڀمؿ ،وٗمڃمويٽمف

 .وهؿ يټمرهقن وٙمقده ٥مٿمدهؿ ،و٪مٞمهڇم يثٌتقڂمف ٓم وپمـ اٮمتقراة ڇم٭مَلٲمً 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.4485أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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٫مځمٻمڇمل هق ٲمقٙمقد ٓم ُجځمع اٮمٿمًخ  ،وإن ٬مځمؾ اٮمټمڇمره ٮمذٮمؽ ٪مٞم اٮمټمڇمٗمڈم ٮمف

 ڇموأيٵًم  ملسو هيلع هللا ىلص اٜمقٙمقدة ٓم اٮمزٲمڇمن اٮمٻمديؿ ٓم ُجځمع ا٥ٕمٴمڇمر وإٲمٴمڇمر ٲمـ ٥مڀمد اٮمٿمٌل

اٮمځمقم ٖمڇمٮمتقراة وڂمحقهڇم ٬مد ٭مڇمڂمڊم ٲمقٙمقدة ٥مٝم  ةاٜمقٙمقد٫مپمـ اٜمٸمٽمقم أن هذه اٮمٿمًخ 

َّلل ٖمَم َيڈم ٗمٿمزهيف  ڇموا٫م٠ماًء ووصٺمً  ڇم٫مٽمق ٭مڇمن ٲمڇم ٫مځمڀمڇم ٲمـ اٮمٴمٺمڇمت ٭مذٖمً  ملسو هيلع هللا ىلص ٥مڀمد اٮمٿمٌل

أو  ملسو هيلع هللا ىلص ٓم ٭مَلم اٮمٿمٌل ا٥مٿمف ٭مڇمٮم٩م٭مڇمء وإوٓد ٮمټمڇمن إڂمټمڇمر ذٮمؽ ٥مٽمځمڀمؿ ٲمقٙمقدً 

ٓم اٮمٻمرآن ٖمَم دون و٬مد ٥مڇمِبؿ اَّلل  ،دون ذٮمؽ اٮمٴمحڇمٖمډم أو اٮمتڇمٖمٸم٧م ٭مَم أڂمټمروا ٥مٽمځمڀمؿ ٲمڇم

ًٌ  :ذٮمؽ ِمڇم هق دون ذٮمؽ وذٲمڀمؿ ٥مٽمځمف  ،ٮمټمڇمن ٥مځمڈم اَّلل ِلؿ أ٥مٷمؿ ڇم٫مٽمق ٭مڇمن هذا ٥مځم

 ه.اأ٢مد

 إثبات ؾف١ ايتجًٞ هلل عص ٚجٌ.

٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمتج٦م َّلل ٥مز وٙمؾ، و٬مد دل ٥مٝم ؓؓ ٚمديڋم ٙمڇمٖمر  دل

ٛمر ٲمق١مك ٫مٽمَم ْمٝم رٖمف ٮمٽمجٌؾ ٙمٸمٽمف د٭ًمڇم و﴿هذه اٮمٴمٺمډم أيٵًمڇم اٮمٻمرآن ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: 

 .﴾صٸمٻًمڇم

حجابف »ويدل ٥مٝم هذه اٮمٴمٺمډم أيٵًمڇم ٚمديڋم أِّب ٲمق١مك أِت ٓم اٮمټمتڇمب، و٫مځمف: 

 .شافْقر، فق ـنٍف: ٕحرؿت شبحات وجٓف ما إتٓك إفٔف بكه مـ خَِف

: ٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص، أن اٮمٿمٌل ؓ ٲمڇم رواه ٲمًٽمؿ ٥مـ صڀمځمڈم ٖمـ ١مٿمڇمن و٭مذٮمؽ 

ْير إػ ر ؿ ظز ؾُٔنػ ايجاب ظـ وجٓف: ؾم أظىقا صًٔئا أحب إفٔٓؿ مـ اف»

 .(0)شوجؾ

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:4/18)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.080أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)
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ـْ  ٖمځَِمډم. َوٲَم ډِم واٮْمټُمَلَّ ٢َْمٸَمِريَّ ْٕ ٌَڇمِدِه ٫َمڃَم٬َمرَّ ٖمِِف اٜمَُتټَمٽمِّپُمقَن اٮمٴمٺمڇمٗمځمډم: ٭َمڇم ځمِف ٮمٸُِمځُمقِن ٥ِم ٽمِّ ڇم َْمَ َوَأٲمَّ

َوَر٫ْمِع احلُُجڈِم  بِّ ٥َمَٝم اٮمٸَمْرِش ٬َمڇمَل: ُهَق ٖمَِخٽْمِؼ اِْلْدَراِك ِٓم ٥ُمځمُقِِنِؿْ ڂَمٺَمك ٲِمٿمڀُْمْؿ ٥ُمٽُمقَّ اٮمرَّ 

 اٜمڇَمڂمٸَِمډِم.

ڇمَوأَ  ٌِْد َٚمتَّك َيَرى  ٲمَّ ـْ اٮمٸَم ًٌڇم ٲُمٿمٺَْمٴِمٽَمډًم ٥َم ُف َيْر٫َمُع ُٚمُج وَن ٖمَِذٮمَِؽ َوٖمڃَِمڂمَّ ٿمَّډِم: ٫َمځُمٻِمرُّ ًُّ َأْهُؾ اٮم

ُف ٭َمََم َٙمڇمَء ِٓم إََٚمڇمِديڋِم ا ِحځمَحډِم.اَرٖمَّ  هٮمٴمَّ

 إثبات ؾف١ ايطام هلل عص ٚجٌ.

اٮمذي ٓم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمًڇمق ؓؓ دل ٚمديڋم أِّب ١مٸمځمد اخلدري 

 َّلل ٥مز وٙمؾ، وهل ١مڇمق ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف ١مٌحڇمڂمف، ٖمَل ٭مځمػ، وٓ ٲمثؾ.

ُجقِد ﴿٥مٝم ذٮمؽ أيٵًمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ويدل ًُّ ـْ ١َمڇمٍق َوُيْد٥َمْقَن إ٨َِم اٮم َيْقَم ُيټْمٳَمُػ ٥َم

ُجقِد َوُهْؿ ٫َمَل يَ  ًُّ ډٌم َو٬َمْد ٭َمڇمڂُمقا ُيْد٥َمْقَن إ٨َِم اٮم َتٶمِځمٸُمقَن َٛمڇم٢ِمٸَمډًم َأْٖمٴَمڇمُرُهْؿ َٗمْرَهٻُمڀُمْؿ ِذٮمَّ ًْ

 .[43-42]اٮمٻمٽمؿ: ﴾١َمڇمٜمُِقنَ 

ذٮمؽ إ٨م  و٬مد ٚمرف اٜمٌتد٥مډم صٺمډم اٮمًڇمق، و٬مڇمٮمقا: اٜمراد ِبڇم اٮمٳمدة. وا١متٿمدوا ٓم

يډم ٖمڇمٮمٳمدة، وٙمڇمء أيٵًمڇم ٥مـ أڂمف ٫من اٮمًڇمق ٓم أ ،¶ أڂمف ٬مد ٘مٌڊم ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس

 . ٗمٺمًٞم اٮمٶمٟمي٭َمََم ِٓم  ُجع ٲمـ اٮمتڇمٖمٸم٧م

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:-4/166)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ِذي َأ٬ُمقٮُمُف أَن َوَأ٭ْمتٌُُُف  ڇم اٮمَّ ـْ َأْٙمِقَٖمتِل -َوَأٲمَّ َم ٲِم ٌُْف ٫مځِمََم َٗمٻَمدَّ ْ َأ٭ْمتُ ََم  ،َوإِْن ٭ُمٿمڊْم َِل َوإڂِمَّ

ـْ اٜمََجڇمٮمِِس  ـْ  -َأ٬ُمقٮُمُف ِٓم ٭َمثٍِٞم ٲِم ٺَمڇمت ٫َمٽَمځْمَس ٥َم ـْ آَيڇمِت اٮمٴمِّ َأنَّ َُجځِمَع ٲَمڇم ِٓم اٮمٻُمْرآِن ٲِم

َحڇمَٖمډِم اْٛمتََِلٌف ِٓم َٗمڃْمِويٽمِڀَمڇم.  اٮمٴمَّ
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ـْ احلَِديڋِم  َحڇمَٖمډِم َوٲَمڇم َرَوْوُه ٲِم ـْ اٮمٴمَّ ـْ َو٬َمْد ٣َمڇمٮَمٸْمڊم اٮمتَّٺَمڇم١ِمَٞم اٜمَٿمٻُْمقٮَمډَم ٥َم َوَو٬َمٺْمڊم ٲِم

ٍٞم ٫َمٽَمْؿ َأِٙمْد  ًِ ـْ ٲِمڇمَئډِم َٗمٺْم ٹَمڇمِر َأ٭ْمَثَر ٲِم ٌَڇمِر َواٮمٴمِّ
ـْ اٮمټُمُتڈِم اٮمټمِ  -َذٮمَِؽ ٥َمَٝم ٲَمڇم ٢َمڇمَء اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم ٲِم

ٺَمڇمِت َأْو  -إ٨َم ١َمڇم٥َمتِل َهِذِه  ـْ آَيڇمِت اٮمٴمِّ َل ٢َمځْمًئڇم ٲِم ُف َٗمڃَموَّ َحڇمَٖمډِم َأڂمَّ ـْ اٮمٴمَّ ـْ َأَٚمٍد ٲِم ٥َم

ـْ َٗمٻْمِريِر َذٮمَِؽ  َأَٚمڇمِديڋِم  ٺَمڇمِت ٖمِِخََلِف ٲُمٻْمَتٵَمڇمَهڇم اٜمٺَْمڀُمقِم اٜمٸَْمُروِف: َٖمْؾ ٥َمٿمڀُْمْؿ ٲِم اٮمٴمِّ

ـْ ِصٺَمڇمِت  ،َوَٗمْثٌځِمتِفِ  َّٓ اَّللَُّ.اَّلل  َوَٖمځَمڇمِن َأنَّ َذٮمَِؽ ٲِم َٓ َُيْٴِمځمِف إ ٮم٧َِم ٲَمڇم   ٲَمڇم ُُيَڇمٮمُِػ ٭َمََلَم اٜمَُتڃَموِّ

ْ َأِٙمْدُهْؿ  َو٭َمَذٮمَِؽ ٫مځِمََم َيْذ٭ُمُروڂَمفُ  ـَ ٥َمٿمڀُْمْؿ ٢َمځْمًئڇم ٭َمثًِٞما. َوَِتڇَمُم َهَذا َأِّنِّ َِل ـَ َوَذا٭مِِري آ٘مِِري

َّٓ ِٓم ٲِمْثِؾ ٬َمْقٮمف َٗمٸَمڇم٨َم  ـْ ١َمڇمٍق  ټْمٳَمُػ َيْقَم يُ ﴿ َٗمٿمڇَمَز٥ُمقا إ ٌَّڇمسٍ  ﴾٥َم ـِ ٥َم ـْ اْٖم  (0)٫َمُرِوَي ٥َم

ُة َأنَّ اَّللََّ َيټمْ  دَّ ِة ِٓم أِٛمَرةِ َو٣َمڇمِئٺَمډم َأنَّ اٜمَُراَد ٖمِِف اٮمٳمِّ دَّ ـْ اٮمٳمِّ  .ٳِمُػ ٥َم

ِذي َرَواُه َأُٖمق ١َمٸِمځمٍد  ٺَمڇمت: ٮمٽِْمَحِديڋِم اٮمَّ وَهڇم ِٓم اٮمٴمِّ ُْؿ ٥َمدُّ ـْ َأِِّب ١َمٸِمځمٍد َو٣َمڇمِئٺَمډٍم َأِنَّ َو٥َم

ِحځمَح٧ْمِ ” ِٓم   .“اٮمٴمَّ

ٺَمڇمت ـْ اٮمٴمِّ َٓ َيُدلُّ ٥َمَٝم َأنَّ َهِذِه ٲِم َٓ َرْيڈَم َأنَّ ٤َمڇمِهَر اٮمٻُمْرآِن  ُف ٬َمڇمَل:٫َمڅمِ  :َو َيْقَم ﴿ ڂمَّ

ـْ ١َمڇمٍق  ْ ُيٵِمٺْمڀَمڇم إ٨َم  ﴾ُيټْمٳَمُػ ٥َم ٌَڇمِت َِل ـْ ١َمڇم٬ِمِف ٫َمپَمَع ٥َمَدِم اَّلل،  ڂَمټمَِرٌة ِٓم اِْلْ٘م ْ َيٻُمْؾ ٥َم َوَِل

َّٓ ٖمَِدٮمځِمِؾ آَٛمرَ  ٺَمڇمِت إ ـْ اٮمٴمِّ ُف ٲِم َٓ َيٷْمڀَمُر َأڂمَّ َوڇم٫َمډِم  َوٲِمْثُؾ َهَذا ٮَمځْمَس ٖمَِتڃْمِويِؾ  ،اٮمتَّٸْمِريِػ ٖمڇِمْْلِ

ـْ  ـْ ٭َمثٌِٞم ٲِم
ـْ ٲَمْدٮُمقِِلڇَم َوٲَمٺْمڀُمقٲِمڀَمڇم َوٲَمٸْمٿمڇَمَهڇم اٜمٸَْمُروِف: َوٮَمټمِ ُف أَيډِم ٥َم ََم اٮمتَّڃْمِويُؾ َسْ إڂمَّ

 ََيْٸَمٽُمقَن اٮمٽمَّٺْمَظ 
ِ
ء َٓ ٫َمُف ٥َمٿمُْف َوََيْٸَمٽُمقَن َهَذا  ٥َمَٝم َهڄُم ًٓ ٮَمُف ُ٘مؿَّ ُيِريُدوَن َسْ ٲَمڇم ٮَمځْمَس ٲَمْدٮُمق

ٍة.اَٗمڃْمِويًَل، َوَهَذا َٛم  ٲْمٿمڇَمُه ٪َمْٞمَ ٲَمرَّ ـْ َوْٙمڀَم٧ْمِ ٭َمََم ٬َمدَّ  هٶَمڃٌم ٲِم

ُُ اُهّ ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:1/678) بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔةَكَنا َفٕ  َقاَل َش

أو اٜمراد  ،هؾ اٜمراد ٖمف اٮمټمٳمػ ٥مـ اٮمٳمدة :واٮمٴمحڇمٖمډم ٬مد ٗمٿمڇمز٥مقا ٓم ٗمٺمًٞم أيډم

واٮمتڇمٖمٸمقن ٓم ٲمڇم يذ٭مر ٲمـ آيڇمت  وِل يتٿمڇمزع اٮمٴمحڇمٖمډم ،ٖمف أڂمف يټمٳمػ اٮمرب ٥مـ ١مڇم٬مف

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ، وٖمٸمض ا١ٕمڇمڂمځمد صحځمحډم.ؓ ف أٛمرٙمف اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞم أيډم، ٲمـ أوٙمف ٥مٿم صحٔح: (0)
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ٌْٻَمك َوْٙمُف ﴿[ 75 :]ص ﴾ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿ :اٮمٴمٺمڇمت إٓ ٓم هذه أيډم ٖمخَلف ٬مقٮمف َوَي

َؽ  وذٮمؽ أڂمف ٮمځمس  ،٫مڅمڂمف ِل يتٿمڇمزع ٫مځمڀمڇم اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸمقن :وڂمحق ذٮمؽ[ 27]اٮمرِمـ  ﴾َرٖمِّ

ـْ ١َمڇمٍق َيْقَم ﴿ٕڂمف ٬مڇمل  :ٓم ٤مڇمهر اٮمٻمرآن أن ذٮمؽ صٺمډم َّلل ٗمٸمڇم٨م وِل يٻمؾ  ﴾ُيټْمٳَمُػ ٥َم

٫مډم  (يټمٳمػ اٮمرب ٥مـ ١مڇم٬مف)وٓ ٬مڇمل  (٥مـ ١مڇمق اَّلل) رة ٪مٞم ٲمٸمرَّ وإڂمَم ذ٭مر ١مڇم٬مڇًم ٲمٿمټمَّ

واٮمذيـ ٙمٸمٽمقا ذٮمؽ ٲمـ  ،وهذا اٮمٽمٺمظ ٖمپمجرده ٓ يدل ٥مٝم أِنڇم ١مڇمق اَّلل ،وٓ ٲمٵمڇم٫مډم

وهق ٚمديڋم أِّب ١مٸمځمد  ،صٺمڇمت اَّلل ٗمٸمڇم٨م أ٘مٌتقه ٖمڇمحلديڋم اٮمٴمحځمح اٜمٺمن ٮمٽمٻمرآن

 .شؾُٔنػ افرب ظـ شاؿف» :اٮمذي ٬مڇمل ٫مځمف “ح٧ماٮمٴمحځم” دري اٜمخرج ٓماخل

إن ٤مڇمهر اٮمٻمرآن يدل ٥مٝم ذٮمؽ ٲمـ ٙمڀمډم أڂمف أٛمٟم أڂمف يټمٳمػ ٥مـ ١مڇمق  :و٬مد يٻمڇمل

 .٫مٸمٽمؿ أڂمف هق اٮمټمڇم٢مػ ٥مـ ١مڇم٬مف :يٴمٽمح إٓ َّلل واٮمًجقد ٓ ،ويد٥مقن إ٨م اٮمًجقد

اٮمٳمدة أن يٻمڇمل ٭مٳمػ  ٕن اٜمًتٸمپمؾ ٓم :٫مَحپْمُؾ ذٮمؽ ٥مٝم اٮمٳمدة ٓ يٴمّح  :وأيٵمڇمً 

]اٮمزٛمرف  ﴾٫َمٽَمَمَّ ٭َمٳَمٺْمٿمڇَم ٥َمٿمڀُْمُؿ اٮْمٸَمَذاَب إَِذا ُهْؿ َيٿمټُْمُثقنَ ﴿٭مَم ٬مڇمل  .أي أزاِلڇم .اَّلل اٮمٳمدة

ْٙمَز إ٨َِم َأَٙمٍؾ ُهْؿ َٖمڇمٮمٹُِمقهُ ﴿و٬مڇمل  [51 َوٮَمْق ﴿و٬مڇمل  [035 :]ا٥ٕمراف ﴾٫َمٽَمَمَّ ٭َمٳَمٺْمٿمڇَم ٥َمٿمڀُْمُؿ اٮمرِّ

قا ِٓم ٣ُمٹْمځَمڇمِِنِْؿ َيٸْمپَمڀُمقنَ َرِِمْٿمڇَمُهْؿ َو٭َمٳَمٺْمٿمڇَم ٲمَ  ـْ ُْضي ٮَمٽَمجُّ وإذا ٭مڇمن  [75]اٜمڄمٲمٿمقن  ﴾ڇم ِِبِْؿ ٲِم

ُيټْمٳَمُػ ﴿٫مٽمٺمظ أيډم  ،أزاِلڇم :أي .٭مٳمػ اٮمٳمدة :اٜمٸمروف ٲمـ ذٮمؽ ٓم اٮمٽمٹمډم أڂمف يٻمڇمل

ـْ ١َمڇمٍق  وأيٵمڇًم ٫مڀمٿمڇمك  ﴾٭َمٳَمٺْمٿمڇَم ٥َمٿمڀُْمؿُ ﴿ :٭مَم ٬مڇمل ،وهذا يراد ٖمف اْل٤مڀمڇمر واْلٖمڇمڂمډم ﴾٥َم

ٮمټمـ هذا اٮمٷمڇمهر ٮمځمس  .٫مَل يټمٳمػ اٮمٳمدة يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم :وٓ يزيٽمڀمڇم ،دةَتدث اٮمٳم

 ه.اوٗمدٖمر اٜمٸمٿمك اٜمٻمٴمقد ،واٮمًځمڇمق ،ٖمؾ ٖمڇمٮم٠م٭مځمڈم ،(١مڇمق)٤مڇمهرًا ٲمـ ُمرد ٮمٺمظ 

 (:17ص) رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اهّ
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َيډِم  ْٔ ِٞم ا ًِ َحڇمَٖمډُم ٲُمَتٿمڇَمِز٥ُمقَن ِٓم َٗمٺْم ِِبَڇم:  أو اٜمَُْراد ،٥مـ اٮمٳمدة اٮمټمٳمُػ  رادُ اٜم هؾَواٮمٴمَّ

َحڇمَٖمډِم َواٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم ڂمَِزاٌع ٫مځِمََم ُيْذ٭َمُر َأڂمَّ  ـِ اٮمٴمَّ َٓ َُيْٺَمُظ ٥َم ـْ ١َمڇم٬ِمِف، َو بَّ َٗمٸَمڇم٨َم َيټْمٳِمُػ ٥َم ُف َأنَّ اٮمرَّ

 َٓ ٺَمڇمِت َأْم  ـَ اٮمٴمِّ  . ِٓم ٪َمْٞمِ َهَذا اٜمَْْقِوعِ ٲِم

ٌَْحڇمڂَمُف َِلْ ُيٵِمِػ  َوٮَمځْمَس ِٓم ٤َمڇمِهِر اٮْمٻُمْرآنِ  ُف ١ُم ڂَمَّ
ِٕ ٲَمڇم َيُدلُّ ٥َمَٝم َأنَّ َذٮمَِؽ ِصٺَمډٌم َّللَِِّ َٗمٸَمڇم٨َم 

ڇمَق إٮَِمځْمفِ  ًَّ ـِ َِلْ  ،اٮم ٌَُتقا َذٮمَِؽ ِصٺَمډًم ٭َمڇمٮْمځَمَدْي ـَ َأْ٘م ِذي ًرا، َواٮمَّ َوڇم٫َمډِم ٲُمٿمټَمَّ ـِ اْْلِ ًدا ٥َم ََم َذ٭َمَرُه ُُمَرَّ َوإڂِمَّ

ـْ ٤َمڇمِهرِ  ٌَُتقُه ٖمَِحِديڋِم َأَٖمك ١َمٸِمځمٍد اخْلُْدِريِّ اٜمُْتَّٺَمِؼ ٥َمَٝم  َيڃْمُٛمُذوا َذٮمَِؽ ٲِم ََم َأْ٘م اٮْمٻُمْرآِن، إڂِمَّ

تِِف، َوُهَق َٚمِديڋُم اٮمٳمَّ  ـْ َشاؿِفِ » ٺَمڇم٥َمډِم اٮمٶمَِّقيُؾ، َو٫مځِمِف:ِصحَّ ب  َظ ِنُػ افرَّ ُْ َٔ احْلَِديڋَم.  شَؾ

َيډَم ٥َمَٝم ذَ  ْٔ ـْ َِمََؾ ا ـْ ١َمڇمٍق ﴿: ٮمَِؽ ٬َمڇمَل: ٬َمْقٮُمُف َٗمٸَمڇم٨َم َوٲَم  [42]اٮمٻمٽمؿ:  ﴾َيْقَم ُيټْمٳَمُػ ٥َم

ـْ َشاؿِفِ » :ملسو هيلع هللا ىلصٮمٻَِمْقٮمِِف  ٲُمٶَمڇمٖمٌِؼ  ِنُػ َظ ُْ ُف ٬َمڇمَل  شَ  : َيټْمٳِمُػ َوَٗمٿمټْمُِٞمُه ٮمٽِمتَّٸْمٷمِځمِؿ َواٮمتَّٺْمِخځمِؿ ٭َمڃَمڂمَّ

ـْ ١َمڇمٍق ٥َمٷمِځمپَمډمٍ   .٥َم

َٓ َيٴِمحُّ ٖمَِقْٙمٍف، ٫َمڅمِنَّ  ِة  دَّ َيډِم ٥َمَٝم اٮمٳمِّ ْٔ َأْن  ٓم ٲمثؾ ذٮمؽ ٮُمٹَمډَم اٮْمٻَمْقمِ  ٬َمڇمٮُمقا: َوَِمُْؾ ا

دَّ  ڊمٺمَ ٳِم ُيٻَمڇمَل: ٭مُ  ـِ اٮْمٻَمْقمِ  ةُ اٮمٳمِّ  ٭َمٳَمٺْمٿمڇَم ٥َمٿمڀُْمُؿ ٫َمٽَمَمَّ ﴿َػ ٥َمٿمڀَْمڇم، ٭َمٻَمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم: ٳِم َٓ ٭مُ  ،٥َم

َٓ اٜمټَْْمٳُمقُف ٥َمٿمُْف، َوَأْيٵًمڇم ٫َمڀُمٿمڇَمَك  ،٫َمڇمٮْمٸَمَذاُب ُهَق اٜمټَْْمٳُمقُف  [51]اٮمزٛمرف:  ﴾اٮْمٸَمَذاَب 

دُ  َّٓ ٖمُِدُٛمقِل اجْلَٿمَّډِم، َوُهٿمڇَمََتْ َٓ َٗمُزوُل إِ ٌة  ُجقِد، َداِئًَم ُيْد٥َمْقَن  كُث ٢ِمدَّ ًُّ َٓ ُيْد٥َمْقَن إ٨َِم اٮم

ُة. دَّ  هاإٮَِمځْمِف َأ٢َمدَّ ٲَمڇم ٭َمڇمڂَمڊِم اٮمٳمِّ

ـْ ( 70 ٖمڃَِمْرَٖمِع ٭َمٽمََِمٍت، ٫َمٻَمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمڇمَل: ٬َمڇمَم ٫مځِمٿمڇَم َر١ُمقُل اَّللِؓؓ َأِِّب ٲُمق١َمك  َو٥َم

ِْٔف  إِنَّ » ُف، ُ ْرَؾُع إَِف ًُ ْ َط َوَ ْرَؾ
َِ ُض اف ٍِ ل َفُف َأْن َ َْاَم، ََيْ

ٌِ َٓ َ َْْب َٓ َ َْاُم، َو اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ 

ِْٔؾ، ِحَجاُبُف افْ قرُ  َِّ ِؾ اف َّ اِر َؿْبَؾ َظ َٓ ُؾ افَّْ َّ اِر، َوَظ َٓ ِؾ افَّْ َّ ِْٔؾ َؿْبَؾ َظ َِّ ُؾ اف َّ َوِٓم  َظ
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ـْ َخ فَ  ،افَّْارُ  ِرَواَيډِم: ُه ِم ِْٔف َبَكُ ك إَِف َٓ َت ْٕ ِف َما ا ِٓ َْحَرَؿْت ُشُبَحاُت َوْج َٕ ُف  ٍَ َن ـَ فِ ْق  َِ . شِْ

ٽمِؿٌ  ًْ  .(0)َأْٛمَرَٙمُف ٲُم

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 ًب١ٝ.ايهالّ ع٢ً ايؿفات ايطَّ

 ًَّ ٽمٌځمډم: هل اٮمٴمٺمڇمت اٮمتل ڂمٺمڇمهڇم اَّلل ٥مـ ڂمٺمًف، واَّلل ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٓ اٮمٴمٺمڇمت اٮم

 ٺمل ٥مـ ڂمٺمًف صٺمډم ٖمٿمٺمل ِمض، ٖمؾ ذ٭مر اٮمٸمٽمَمء أڂمف ڂمٺمل يټمقن ٲمتٵمپمٿمڇًم ٮمټمَمل وده.يٿم

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:34/66)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

 ًَّ ٺَمڇمِت اٮم ـْ اٮمٴمِّ ُف ٲِم ًَ ٽْمٌځِمَّډِم َو٬َمْد َذ٭َمْرڂَمڇم ِٓم ٪َمْٞمِ ٲَمْقِوٍع َأنَّ ٲَمڇم َوَصَػ اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم ٖمِِف ڂَمٺْم

ٌُقِت  ٌُقٗمځِمًّڇم. ٫َمڇمٮْمټَمََمُل ُهَق ِٓم اٮمُقُٙمقِد َواٮمثُّ ـَ ٲَمٸْمٿمًك ُ٘م َواٮمٿمَّٺْمُل ٲَمٻْمٴُمقُدُه  ،٫َمََل ُٖمدَّ َأْن َيَتٵَمپمَّ

 .َذٮمَِؽ ڂَمٺْمُل ٲَمڇم ُيٿمڇَم٬ِمُض 

ٌُقُت اٮمٿمَّٻِمځمِض أَٛمِر اٮمَّ  ٽْمڈُم ٮَمِزَم ُ٘م ًَّ ِذي ُهَق اٮمٸَمَدُم َواٮم ِذي ُهَق ٫َمڅمَِذا ڂُمٺِمَل اٮمٿمَّٻِمځمُض اٮمَّ

َهڇم ِِمَّڇم ِٓم اٮمٻُمْرآِن ٭َمٻَمْقٮمِِف: ٌُقُت. َوَٖمځمَّٿمَّڇم َهَذا ِٓم آَيډِم اٮمټُمْرِدِّ َو٪َمْٞمِ َٓ َٗمڃْمُٛمُذُه ﴿ اٮمُقُٙمقُد َواٮمثُّ

َٓ ڂمَ  ـُ ٭َمََمَل احلځََمڇمِة واٮمٻمځمقٲمځمډم.  ﴾ْقمٌ ١ِمٿمډٌَم َو ُف َيَتٵَمپمَّ  ٫َمڅمڂِمَّ

ِذي َيٳْمٺَمُع ٥ِمٿمَْدهُ ﴿ َو٬َمْقٮُمُف: ـْ َذا اٮمَّ َّٓ ٖمڅِمِْذڂمِفِ  ٲَم ـُ ٭َمََمَل اٜمٽُْمِؽ. َو٬َمْقٮُمُف: ﴾إ َٓ ﴿ َيَتٵَمپمَّ َو

ـْ ٥ِمٽْمپِمفِ   ٲِم
ٍ
ء  َيٻْمَتيِض اْٛمتٴَِمڇمَصُف ٖمڇِمٮمتَّٸْمٽمِځمِؿ ُدوَن ٲَمڇم ١ِمَقاُه. ﴾َُيِځمٶُمقَن ٖمٯَِمْ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.079أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)
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٭َمډُم َٗمٻْمَتيِض اٮمٿمَّٻْمَص. َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمْقٮُمُف: ،واٮمقٚمداڂمځمډم َٗمٻْمَتيِض اٮمټَمََمَل  ِ َٓ يَ ﴿ َواٮم٩مَّ ُئقُدُه َو

ـْ ٮُمٹُمقٍب ﴿ ﴾ِٚمٺْمٷُمڀُمََم  ٿمڇَم ٲِم ًَّ َٓ َيٸْمُزُب ٥َمٿمُْف ٲِمْثٻَمڇمُل ﴿ ﴾َٓ ُٗمْدِر٭ُمُف إَْٖمٴَمڇمرُ ﴿ ﴾َوٲَمڇم ٲَم

ةٍ  قٌط ِٓم ٪َمْٞمِ َهَذا اٜمَْقِوِع.ا﴾َذرَّ ًُ  ه. َوَأٲْمَثڇمُل َذٮمَِؽ ِِمَّڇم ُهَق ٲَمٌْ

 ضًو املبتدع١ َطًو ايٓفٞ احملض ايرٟ ال ٜتطُٔ ثبّٛتا:

٘مؿ اٜمٸمتزٮمډم، وٲمـ ٗمٌٸمڀمؿ ٲمـ أهؾ اٮمٌدع واٮمٵمَلل ١مٽمټمقا ٓم  ،ډم اجلڀمپمځمډمإن اٮمزڂمڇمد٬م

 اٮمٴمٺمڇمت ٲمًٽمؽ اٮمٿمٺمل اٜمحض: ٫مځمٻمقٮمقن: ٓ يٷمٽمؿ، وٓ َيڀمؾ، وٓ يپمقت، وٓ

 وهټمذا. .،..يٿمڇمم

٘مؿ ٗمقصٽمقا ٖمذٮمؽ إ٨م أن يٿمٺمقا ٥مـ اَّلل اٮمٴمٺمڇمت اٮمثڇمٖمتډم ٖمٿمٺمل ٖمٸمض إٮمٺمڇمظ 

ڇم وٖمڇم٣مًَل، ٭مَم أذ  ڂمڇم إٮمځمف ١مڇمٖمٻًمڇم.اٜمجپمٽمډم اٮمتل َتتپمؾ ٚمٻمًّ

ُُ اُه  ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:4/323) دزء تعازض العقل ّاليقلَكَنا َفٕ  َقاَل َش

٫مڇمٮمٿمٺمڇمة ٗمٴمٺمف ِبذه اٮمٴمٺمڇمت اٮمًٽمٌځمډم: أڂمف ٓ ٲمٌڇميـ ٮمٽمٸمڇمِل وٓ ٲمداٛمؾ، وٓ ٫مقق 

وٓ يٻمرب  ،وٓ يٻمرب إٮمځمف رءء، وٓ يٿمزل ٲمٿمف ر ،ٓ يٴمٸمد إٮمځمف رءوٓ َتڊم، و

وٓ ٪مٞم ذٮمؽ ٲمـ  ،أٲمثڇمل ذٮمؽ، ٖمؾ ويٻمقٮمقن أيٵمڇًم: إڂمف ٓ ِتټمـ رؤيتفهق ٲمـ رء و

 اْلٚمًڇمس ٖمف، وٓ يپمټمـ اْل٢مڇمرة إٮمځمف.

وآٛمرون ٲمٿمڀمؿ يٻمقٮمقن: ٮمځمس ٮمف ٥مٽمؿ وٓ ٬مدرة وٓ ٚمځمڇمة، وٓ ٪مٞم ذٮمؽ ٲمـ 

 اٮمٴمٺمڇمت.

وآٛمرون يٻمقٮمقن: ٓ يًپمك ٲمقٙمقدًا ٚمځمڇًم ٥مڇمٜمڇًم ٬مڇمدرًا إٓ ُمڇمزًا، أو ٖمڇم٢ٓم٠ماك 

ن هذه ا١ٕمَمء ٓ ٗمدل ٥مٝم ٲمٸمٿمك ٲمٸمٻمقل، ويٻمقٮمقن: إذا أ٘مٌتٿمڇم هذه اٮمٽمٺمٷمل، وأ

اٮمٴمٺمڇمت ٮمزم أن يټمقن ٲمتحځمزًا، واٜمتحځمز ٲمر٭مڈم، أو ٭مڇمجلقهر اٮمٺمرد ٓم اٮمٴمٹمر، وڂمحق 

ذٮمؽ، ٫مځمٺمرون ٲمـ هذه اٮمٴمٺمڇمت، ٥ٓمتٻمڇمدهؿ أن ذٮمؽ يٻمتيض اٮمتجًځمؿ، وإٙمًڇمم 
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ډم، ٫مڅمذا وصٺمقا ٥مٿمدهؿ ٲمقٙمقدة، ٮمټمٿمڀمڇم ٥مٿمد ٖمٸمٵمڀمؿ ِمد٘مډم، و٥مٿمد ٖمٸمٵمڀمؿ ِمټمٿم

اٮمقاٙمڈم اٮمٻمديؿ ٖمذٮمؽ، ٮمزم أن يټمقن ٥مٿمدهؿ ِمټمٿمڇًم أو ِمد٘مڇًم، وذٮمؽ يٿمڇمٓم وٙمقٖمف 

 و٬مدٲمف، ويٻمقٮمقن: إن هذه اٜمٻمدٲمڇمت ٲمٸمٽمقٲمډم ٖمڇمٮمٿمٷمر.

وأٲمڇم اٜمثٌتقن ٫مځمٻمقٮمقن: اٜمقصقف ِبذه اٮمٴمٺمڇمت اٮمًٽمٌځمډم ٓ يټمقن إٓ ِمتٿمٸمڇًم، 

ٮمقن: إن اٮمقاصٺم٧م ٮمف ِبذه وآٲمتٿمڇمع يٿمڇمٓم اٮمقٙمقد، ٫مٵمًَل ٥مـ وٙمقب اٮمقٙمقد، ٫مځمٻمق

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  

، وٲمـ وصٺمف ٖمڇمحلدوث ٫مقصٺمتپمقه ٫مررٗمؿ ٲمـ وصٺمف ٖمڇمْلٲمټمڇمن ٫مقصٺمتپمقه ٖمڇمٓٲمتٿمڇمع

 ٖمڇمٮمٸمدم.

ويٻمقٮمقن: إن إٙمًڇمم اجلڇمٲمدة ٛمٞم ٲمـ اٜمقصقف ِبذه اٮمٴمٺمڇمت، ٫مٵمًَل ٥مـ  

 إٙمًڇمم احلځمډم اٮمٿمڇم٬مٴمډم، ٫مٵمًَل ٥مـ إٙمًڇمم احلځمډم اٮمټمڇمٲمٽمډم.

وٲمـ اٜمٸمٽمقم أڂمف إذا دار إٲمر ٖم٧م ٙمًؿ ٚمل ٭مڇمٲمؾ، وٖم٧م ٲمٸمدوم أو ِمتٿمع، ٭مڇمن 

هذه اٮمٿمتځمجډم ٓزٲمډم ٜمٻمدٲمڇمت يٻمقل أهٽمڀمڇم: إِنڇم ٲمٸمٽمقٲمډم ذٮمؽ ٛمٞمًا ٲمـ هذا، وإن ٭مڇمڂمڊم 

ٖمڇمٓوٶمرار، ٭مڇمڂمڊم أ٘مٌڊم ٲمـ ٲمٻمدٲمڇمت يٻمقل أهٽمڀمڇم: أڂمتؿ ٓ ٗمٸمٽمپمقِنڇم إٓ ٖمڇمٮمٿمٷمر، ٲمع 

 اٛمتَل٫مڀمؿ ٓم ٭مؾ ٲمٻمدٲمډم ٲمٿمڀمڇم.

وأ٢مد ٗمٸمٷمځمًَم ٜمڇم يثٌتقڂمف، وأن اٮمٿمٺمڇمة  ،٫مٸمٽمؿ ٖمذٮمؽ أن اٜمثٌتډم هؿ أ٬مٶمع ٖمَم يٻمقٮمقڂمف

 ه.اٮمتٸمٷمځمؿ واْل٘مٌڇمتأ٬مرب إ٨م اٮمٷمـ، وأٖمٸمد ٥مـ ا

 (:6/3811) “الصْاعق املسلْسلة”َكَنا َفٕ  ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه
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وأ٢مدهڇم ٲمٿمڇم٬مٵمډم  ،وٲمٻمڇمٮمډم اٮمٿمٺمڇمة اٜمٸمٶمٽمډم ذ ٲمٻمڇمٓت أهؾ إرض ٥مٝم اْل٣مَلق

ٖمؾ ٖمٴمٺمڇمت اٜمپمتٿمع  ،٫مڅمِنؿ يٴمٺمقڂمف ٖمٴمٺمڇمت اٜمٸمدوم اٮمٰمف :ٮمٽمپمٸمٻمقل واٜمٿمٻمقل

وَيټمؿ ٖمف ٥مٽمځمف وإٓ ٫مٽمځمس  ،ٜمپمتٿمع ٲمڇم ُيٟم ٖمف ٥مٿمفوا ،اٮمقٙمقد يٸمٿمل ٖمٴمٺمڇمت اٜمٸمدوم

وٓ هق ٲمًتق ٥مٝم ٥مر٢مف  ،ٮمځمس هق ٫مقق ٛمٽمٻمف :٫مځمٻمقٮمقن ،هٿمڇمك صٺمډم وٓ ٲمقصقف

وٓ  ،وٓ ٲمٌڇميٿمڇم ٮمف ،وٓ ٲمٿمٺمٴمَل ٥مٿمف ،وٓ ٲمتٴمَل ٖمف ،وٓ ٛمڇمرٙمف ،وٓ هق داٛمؾ اٮمٸمڇمِل

وٓ  ،ٿمزل ٲمـ ٥مٿمدهوٓ ي ،وٓ يٴمٸمد إٮمځمف رء ،وٓ َتڊم ،وٓ ٫مقق ،وٓ ُمڇمورا ،ِمڇميثڇم

ودڂمڇم ٲمٿمف  ،وٓ ٥مرج ٖمر١مقل إٮمځمف ،وٓ ر٫مع اٜمًځمح إٮمځمف ،ٗمٸمرج اٜمَلئټمډم واٮمروح إٮمځمف

وٓ يٻمرب ٲمـ رء وٓ يٿمزل  ،وٓ يٻمرب ٲمٿمف رء ،ٚمتك ٭مڇمن ٬مڇمب ٬مق١م٧م أو أدڂمك

وٓ َيلء ٮمٽمٺمٴمؾ ٖم٧م  ،وٓ يڃمِت يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٓم ٤مٽمؾ ٲمـ اٮمٹمَمم ،٭مؾ ٮمځمٽمډم إ٨م ١مَمء اٮمدڂمځمڇم

وٓ  ،رؤيتف اٮمٌتډم وٓ يپمټمـ ،وٓ يٳمڇمر إٮمځمف ٖمڇمٕصڇمٖمع ، ٗمر٫مع إٮمځمف إيديوٓ ،٥مٌڇمده

وٓ  ،وٓ ٬مدرة ،٬مڇمل وٓ يٻمقل وٓ يټمٽمؿ وٓ يتټمٽمؿ وٓ ڂمڇمدى وٓ يٿمڇمدي وٓ ٮمف ٥مٽمؿ

 ،وٓ إصٌع ،وٓ ٥م٧م ،وٓ يد ،وٓ وٙمف ،وٓ إرادة ،وٓ ٖمٰم ،وٓ ١مپمع ،ٚمځمڇمة

ٮمق أ٘مٌتٿمڇم  :ويٻمقٮمقن ،إٓ ٖمٶمريؼ اٜمجڇمز :آ يًپمك ٚمځمڇم ٥مڇمٜمڇم ٬مڇمدر :و٪مَلِتؿ يٻمقٮمقن

واٜمپمټمـ ِمدث  ،واٜمر٭مڈم ِمټمـ ،واجلًؿ ٲمر٭مڈم ،ٮمزم أن يټمقن ٙمًَم :هذه اٮمٴمٺمڇمت

 .ووٙمقب وٙمقده ،٫مڅم٘مٌڇمت هذه اٮمٴمٺمڇمت ٗمٿمڇمٓم ٬مدٲمف

اٜمقصقف ِبذه اٮمٴمٺمڇمت اٮمًٽمٌځمډم اٜمٿمٺمل ٥مٿمف  :وأٲمڇم أهؾ اْل٘مٌڇمت ٫مځمٻمقٮمقن

٫مٵمَل ٥مـ وٙمقٖمف  :ٓٲمتٿمڇمع يٿمڇمٓم اٮمقٙمقدوا ،اٮمٴمٺمڇمت اٮمثٌقٗمځمډم ٓ يټمقن إٓ ِمتٿمٸمڇم

وٲمـ  ،إٓ ٲمڇم يپمتٿمع وٙمقده ،وصٺمقه ٖمَم ٓ يتٴمػ ٖمف ،واٮمذيـ وصٺمقه ِبذه اٮمًٽمقب

٫مٻمد ٙمٸمٽمف دون اٜمٸمدوم اٜمپمټمـ اٮمقٙمقد  :وصػ ٲمڇم َيڈم وٙمقده ٖمَم يپمتٿمع وٙمقده

أڂمتؿ ٫مررٗمؿ ٲمـ وصٺمف ٖمَم يًتٽمزم اْلڂمټمڇمر ٖمز٥مپمټمؿ  :ويٻمقٮمقن ٮمٽمپمٸمٶمٽمډم اٮمٿمٺمڇمة
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وٲمـ وصػ ٖمَم يًتٽمزم احلدوث ٥مٝم  ،َم يًتٽمزم آٲمتٿمڇمع ٲمـ وصٺمف٫مقصٺمتپمقه ٖم

وإٙمًڇمم اجلڇمٲمدة ٛمٞم ٲمـ اٜمًٽمقب ٥مٿمف هذه  ،٤مٿمټمؿ ٫مقصٺمتپمقه ٖمَم يًتٽمزم اٮمٸمدم

 .٫مٵمَل ٥مـ إٙمًڇمم احلځمډم اٮمټمڇمٲمٽمډم :٫مٵمَل ٥مـ إٙمًڇمم احلځمډم اٮمٿمڇم٬مٴمډم :اٮمٴمٺمڇمت

تٿمع ٭مڇمن ٖم٧م ٲمٸمدوم أو ِمو ،وٲمـ اٜمٸمٽمقم أڂمف إذا دار إٲمر ٖم٧م وٙمقد ٚمل ٭مڇمٲمؾ :٬مڇمٮمقا

 ه.اماٜمقٙمقد ٛمٞما ٲمـ اٜمٸمدو

 (:6/3336) الصْاعق املسلْسلةَكَنا َفٕ  ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

إڂمڇم ڂمٸمرض ٥مٝم اٮمٺمٶمر اٮمًٽمځمپمډم واٮمٸمٻمقل اٮمتل ِل ٗمٺمًد ٖمتٽمٻمل اٜمٻمڇمٓت اٮمٺمڇم١مدة 

 :ٛمٴمپم٧م اٛمتٴمپمقا ٓم رِبؿ :وٗمٽمٻمځمڀمڇم ٥مـ اٜمٸمٽمپم٧م

اٮمرِمـ  ،٥مڇمِل اٮمٹمځمڈم واٮمٳمڀمڇمدة ،ٮمذي ٓ إٮمف إٓ هقا ،هق اَّلل :٫مٻمڇمل أٚمدُهڇم

اٮمذي  ،اٜمتټمٟم ،اجلٌڇمر ،اٮمٸمزيز ،اٜمڀمځمپمـ ،اٜمڄمٲمـ ،اٮمًَلم ،اٮمٻمدوس ،اٜمٽمؽ ،اٮمرٚمځمؿ

يدٖمر إٲمر ٲمڇم ٲمـ  ،٘مؿ ا١متقى ٥مٝم اٮمٸمرش ،ٛمٽمؼ اٮمًَموات وإرض ٓم ١متډم أيڇمم

 ،ٮمف صٺمډم اْلرادةٲمريد  ،٬مدير ٮمف صٺمډم اٮمٻمدرة ،ٚمل ٮمف احلځمڇمة ،٢مٺمځمع إٓ ٲمـ ٖمٸمد إذڂمف

 ،ٲمًتق ٥مٝم ٥مر٢مف ،٫مقق ١مَمواٗمف ،وْمٝم ٮمٽمجٌؾ ٫مجٸمٽمف د٭مڇم هٳمځمَم ،٭مٽمؿ ٲمق١مك ٗمټمٽمځمَم

ويًپمع وجځمڌم إصقات ٖمڇمٛمتَلف  ،يرى ٲمـ ٫مقق ١مٌع ١مَموات ،ٖمڇمئـ ٲمـ ٛمٽمٻمف

ويرى دٖمځمڈم اٮمٿمپمٽمډم اٮمًقداء ٥مٝم اٮمٴمخرة اٮمٴمَمء ٓم  ،اٮمٽمٹمڇمت ٥مٝم ٗمٺمٿمـ احلڇمٙمڇمت

وٓ يٸمزب ٥مـ  ،وٓ ٗمًٻمط ور٬مډم إٓ ٖمٸمٽمپمف ،ٖمڅمذڂمف ٓ ٗمتحرك ذرة إٓ ،اٮمٷمٽمَمت ٪مځمڇمهڈم

وٗمٴمٸمد إٮمځمف اٮمټمٽمَمت  ،ٗمر٫مع إٮمځمف احلڇمٙمڇمت ،٥مٽمپمف ٲمثٻمڇمل ذرة ٓم إرض واٮمًپمقات

 ،واٮمٸمز ٭مٽمف ،ٮمف اٮمٻمقة ٭مٽمڀمڇم ،ويٿمزل ٲمـ ٥مٿمده إٲمر ٖمتدٖمٞم اٜمخٽمق٬مڇمت ،اٮمٶمځمٌڇمت

ه ١مٿمډم وٓ وهق احلل اٮمٻمځمقم اٮمذي ٓ ٗمڃمٛمذ ،واٮمټمَمل ٭مٽمف ،واٮمٸمٽمؿ ٭مٽمف ،واجلَمل ٭مٽمف
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وٓ  ،ٓ ٗميب ٮمف إٲمثڇمل ،ٲمٿمزه ٥مـ ٭مؾ ڂمٻمص و٥مځمڈم ،ٲمقصقف ٖمټمؾ ُجڇمل ،ڂمقم

وهق اجلپمځمؾ اٮمذي ٮمف ٭مؾ  ،ٮمقٙمڀمف ١مٌحڇمت اجلَلل ،٫مٸمڇمل ٜمڇم يريد ،يٳمٌف ٖمڇمٜمخٽمق٬مڇمت

يٻمٌض ١مَمواٗمف  ،وإٛمرى ٮمٽمٻمًط واٮمٸمدل ،إٚمدى يديف ٮمٽمجقد واٮمٺمٵمؾ ،اجلَمل

أڂمڇم اٜمٽمؽ  :٘مؿ هيزهـ ٘مؿ يٻمقل ،إٛمرىوإرو٧م اٮمًٌع ٖمڇمٮمځمد  ،اٮمًٌع ٖمڅمٚمدى يديف

ير٫مع إٮمځمف ٥مپمؾ اٮمٽمځمؾ ٬مٌؾ ٥مپمؾ  ،ُيٺمض اٮمٻمًط وير٫مٸمف ،وٓ يٿمٌٹمل ٮمف أن يٿمڇمم ،ٓ يٿمڇمم

ٮمق ٭مٳمٺمف ٕٚمر٬مڊم ١مٌحڇمت  ،ٚمجڇمٖمف اٮمٿمقر ،و٥مپمؾ اٮمٿمڀمڇمر ٬مٌؾ ٥مپمؾ اٮمٽمځمؾ ،اٮمٿمڀمڇمر

 ٛمٌٞم. ،ٮمٶمځمػ ،ودود ،رٚمځمؿ ،ُمځمد ،٬مريڈم ،وٙمڀمف ٲمڇم اڂمتڀمك إٮمځمف ٖمٰمه ٲمـ ٛمٽمٻمف

وٓ ٖمٰم  ،٫مَل ١مپمع ٮمف :ٖمؾ هق ٲمقصقف ٖمڇمٮمًٽمقب واْلوڇم٫مڇمت :أٛمر و٬مڇمل

وٓ  ،وٓ هق داٛمؾ اٮمٸمڇمِل ،وٓ يټمٽمؿ أٚمدا ٲمـ ٛمٽمٻمف ،وٓ يتټمٽمؿ ،وٓ إرادة ،وٓ ٚمځمڇمة

 ،وٓ أٲمڇمٲمف ،وٓ ٛمٽمٺمف ،وٓ يًڇمره ،وٓ يپمځمٿمف ،وٓ َتتف ،وٓ ٫مقق اٮمٸمرش، ٛمڇمرٙمف

 ،وٓ يٺمرح ،وٓ يٵمحؽ ،يًخط وٓ ،وٓ يٹمٵمڈم ،وٓ يرى ،وٓ يد ،وٓ ٮمف وٙمف

وٓ يڃمِت يقم  ،وٓ يٿمزل ٭مؾ ٮمځمٽمډم إ٨م ١مَمء اٮمدڂمځمڇم ،وٓ ا١متقى ٥مٝم ٥مر٢مف ،ٖمتقٖمډم ٗمڇمئڈم

وٓ يًتپمٸمقن  ،وٓ يراه اٜمڄمٲمٿمقن ٖمڃمٖمٴمڇمرهؿ ،وٓ َيلء ٮمٺمٴمؾ اٮمٻمٵمڇمء ،اٮمٻمځمڇمٲمډم

 ،وٓ ٮمف ٚمٻمځمٻمډم وٲمڇمهځمډم ٪مٞم وٙمقد ٲمٶمٽمؼ ،وٓ يٻمقم ٖمف ٫مٸمؾ اٮمٌتډم وٓ وصػ ،٭مَلٲمف

ٮمځمس  ،وٖمٰمه ،و١مپمٸمف ،٥مٽمپمف ذاٗمف ،ويد ٭مٽمف ،وٖمٰم ٭مٽمف ،و١مپمع ٭مٽمف ،ف ٭مٽمفوهق وٙم

يٻمٌض ِبڇم  ،و٪مرس ِبڇم ٙمٿمډم ٥مدن ،و٭متڈم ِبڇم اٮمتقراة ،ٮمف يد ٪مٞم اٮمٻمدرة ٛمٽمؼ ِبڇم آدم

وٓ  ،وٓ ٙمًؿ ،ٮمځمس ٖمجقهر ،وٮمځمس ٮمف وٙمف يراه اٜمڄمٲمٿمقن ٖمڃمٖمٴمڇمرهؿ ،اٮمًپمقات

وٓ  ،وٓ يٴمٸمد إٮمځمف رء ،ءوٓ يٿمزل ٲمـ ٥مٿمده ر ،وٓ ١مڇم٭مـ ،وٓ ٲمتحرك ،ٲمتحځمز

 .إ٨م أٲمثڇمل ذٮمؽ ٲمـ اٮمٿمٺمل ،وٓ َيڈم أٚمدا ،وٓ َيٌف أٚمد ،يٻمرب ٲمٿمف رء
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واٙمٽمس ُمٽمس  ،واٮمٸمٻمؾ ،٫مڇم٥مرض أ٬مقال هذيـ اخلٴمپم٧م ٥مٝم اٮمٺمٶمرة اٮمٴمحځمحډم

إٓ اْل٘مٌڇمت ٲمـ ٭مؾ وٙمف ٜمڇم أ٘مٌتف  ٫مَم ٘مؿَّ  :٘مؿ َتځمز إ٨م أي اٮمٺمئت٧م ٢مئڊم ،احلټمقٲمډم ٖمځمٿمڀمَم

٫مڇمٛم٠م ٮمٿمٺمًؽ إٚمدى  :واٮمٿمٺمل اٜمحض ،أو اٮمتٸمٶمځمؾ اٮمٰمف ،تف ر١مقٮمفاَّلل ٮمٿمٺمًف وأ٘مٌ

 :وٚمځمٿمئذ ٫مٿمٻمقل ،٫مڇمٜمرء ٲمع ٲمـ أٚمڈم :ع إٚمدى اٮمٺمئت٧مواٙمٸمٽمڀمڇم ٲم ،اخلٶمت٧م

٫مڇمڂمٷمر  ،إن ا٥ٕمَمل اٮمٴمڇمحلډم واٮمٺمڇم١مدة ڂمتڇمئڌم ا٥ٓمتٻمڇمدات اٮمٴمحځمحډم واٮمٌڇم٣مٽمډم

 :ؤوس اٜمثٌتډم٫مر :إٲمر ي٧ٌم ٮمؽ ٚمٻمځمٻمډم :رؤوس اٜمثٌتډم واٮمٿمٺمڇمة وٲمٽمق٭مڀمؿ وأٗمٌڇم٥مڀمؿ

و١مڇمئر إڂمٌځمڇمء ٲمـ  ،وإٖمراهځمؿ اخلٽمځمؾ ،و٢مٸمځمڈم ،وٮمقط ،وصڇمٮمح ،وهقد ،وڂمقح ،آدم

وأ٥مٽمپمڀمؿ ٖمڇمَّلل ١مځمد وٮمد  ،وٙمڇمء ٛمڇمِتڀمؿ وآٛمرهؿ ،و٥مځمًك ،وٲمق١مك اٮمټمٽمځمؿ ،ذريتف

٫مجڇمء ٖمڇمْل٘مٌڇمت اٜمٺمٴمؾ اٮمذي ِل يڃمت ر١مقل  :٥مٌد اَّلل ور١مقٮمف ،آدم ِمپمد ٖمـ ٥مٌد اَّلل

وذٮمؽ ٮمټمَمل  ،ٺمڇمت وا٫ٕمٸمڇمل ٖمَم ِل يٰمح ٖمف ڂمٌل ٬مٌٽمف٫مٰمح ٲمـ إ٘مٌڇمت اٮمٴم :ٖمپمثٽمف

ٚمڇمٲمؾ ٮمقاء اْل٘مٌڇمت  ملسو هيلع هللا ىلص و٭مَمل ٗمٴمديٻمڀمؿ وصحډم أذهڇمِنؿ ٫مر١مقل اَّلل ،٥مٻمقل أٲمتف

 ،وأهؾ ٖمدر ،٘مؿ اٜمڀمڇمٙمرون وإڂمٴمڇمر ،وَتڊم ذٮمؽ اٮمٽمقاء آدم وُجځمع إڂمٌځمڇمء وأٗمٌڇم٥مڀمؿ

ٓ َيٴمځمڀمؿ إٓ  ٘مؿ اٮمتڇمٖمٸمقن ِلؿ ٖمڅمٚمًڇمن ِمـ ،و١مڇمئر اٮمٴمحڇمٖمډم ،وأهؾ ٖمځمٸمډم اٮمروقان

٘مؿ  ،٘مؿ أئپمډم اٮمٺمٻمف ٓم ا٥ٕمٴمڇمر وإٲمٴمڇمر ٲمٿمڀمؿ إئپمډم إرٖمٸمډم ،٘مؿ أٗمٌڇمع اٮمتڇمٖمٸم٧م ،اَّلل

واٮمٸمٌڇمدة اٜمٻمٌقٮمقن ٥مٿمد  ،واٮمزهد ،واٮمتٴمقف ،وأئپمډم اٮمتٺمًٞم ،أهؾ احلديڋم ٬مڇم٣مٌډم

٫مڀمؾ ١مپمع ٓم إوٮم٧م وأٛمريـ ٖمپمثؾ أِّب ٖمټمر  :إٲمډم ِمـ ٓ َييص ٥مددهؿ إٓ اَّلل

وهؾ  ،و١مڇمئر اٜمڀمڇمٙمريـ وإڂمٴمڇمر ،ن و٥م٦م واٮمٸم٩مة اٜمٳمڀمقد ِلؿ ٖمڇمجلٿمډمو٥مپمر و٥مثَم

٬مٽمقٖمڇم ٲمـ هڄمٓء  وأ٭مپمؾ ٥مٽمَم وٲمٸمر٫مډم وأز٭مك ،وأصح أذهڇمڂمڇم ،١مپمع ٖمٻمقم أٗمؿ ٥مٻمقٓ
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ـَ اْصٶَمٺَمك﴿اٮمذيـ ٬مڇمل اَّلل ٫مځمڀمؿ  ِذي ٌَڇمِدِه اٮمَّ ٪مٞم  :٬مڇمل ﴾٬ُمِؾ احْلپَْمُد َّللَِِّ َو١َمَلٌم ٥َمَٝم ٥ِم

  .ملسو هيلع هللا ىلص ڇمب ِمپمدهؿ أصح :واٚمد ٲمـ اٮمًٽمػ

ٲمـ ٭مڇمن ٲمٿمټمؿ ٲمًتٿمڇم ٫مٽمځمًتـ ٖمپمـ ٬مد  :ؓ  ٬مڇمل ٫مځمڀمؿ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقد

 ،أٖمر هذه إٲمډم ٬مٽمقٖمڇم ملسو هيلع هللا ىلص أوٮمئؽ أصحڇمب ِمپمد ،ٓ ٗمڄمٲمـ ٥مٽمځمف اٮمٺمتٿمډم ل٫مڅمن احل :ٲمڇمت

٫مڇم٥مر٫مقا ِلؿ  ،وإ٬مڇمٲمډم ديٿمف ،٬مقم اٛمتڇمرهؿ اَّلل ٮمٴمحٌډم ڂمٌځمف ،وأ٬مٽمڀمڇم ٗمټمٽمٺمڇم ،وأ٥مپمٻمڀمڇم ٥مٽمَم

 .(0)اٜمًتٻمځمؿ ىؿ ٭مڇمڂمقا ٥مٝم اِلد٫مڅمِن :وِتًټمقا ِبدهيؿ ،ٚمٻمڀمؿ

٫مڇمٮمتڇمٖمٸمقن ٭مٽمڀمؿ ٘مؿ اٮمذيـ  ،وأٲمڇم اجلٿمد واٮمٸمًڇم٭مر ،٫مڀمڄمٓء أٲمراء هذا اٮمٳمڃمن

وِمڇمد  ،وِمڇمد ٖمـ زيد ،و١مٺمځمڇمن اٮمثقري ،و١مٺمځمڇمن ٖمـ ٥مځمځمٿمډم ،يٽمقِنؿ ٲمثؾ ٲمڇمٮمؽ ٖمـ أڂمس

واْلٲمڇمم  ،وإ١محڇمق ٖمـ راهقيف ،واٮمٽمځمڋم ٖمـ ١مٸمد ،و٥مٌد اَّلل ٖمـ اٜمٌڇمرك ،ٖمـ ١مٽمپمډم

 ،وأِّب داود ،وٲمًٽمؿ ،واٮمٌخڇمري ،وَيځمك ٖمـ ٲمٸم٧م ،ٖمـ اٜمديٿمل و٥م٦م ،اٮمٳمڇم٫مٸملو ،أِمد

 ،وأِّب زر٥مډم اٮمرازي٧م ،وأِّب ٚمڇمٗمؿ ،وِمپمد ٖمـ أ١مٽمؿ اٮمٶمقد ،واٮمٿمًڇمئل ،واٮم٠مٲمذي

 وأٲمثڇمِلؿ.

وأٲمڇم ٥مڇمٲمتڀمؿ ٫مڃمهؾ اٮمديـ واٮمٴمدق واٮمقرع واٮمزهد واٮمٸمٌڇمدة واْلٛمَلص 

 واٙمتٿمڇمب اٜمحڇمرم وٗمق٬مل اٜمآ٘مؿ.

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

( ٲمـ ٣مريؼ 746) “ذم اٮمټمَلم”(، واِلروي ٓم 0801) “ٙمڇمٲمع ٖمځمڇمن اٮمٸمٽمؿ”أٛمرٙمف اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم ٓم  (0)

وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ ٲمٿمٻمٶمع: ٫مڅمن ٬متڇمدة ِل يدرك ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقد  .ٖمف ؓ ٬متڇمدة، ٥مـ اٖمـ ٲمًٸمقد 

 ؓ. 

إن إٲمر يڄمول ، ٬مڇمل: ؓ ( ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح ٥مـ اٖمـ ٲمًٸمقد 032)وأٛمرج أٖمق داود ٓم اٮمزهد 

إ٨م آٛمره، وإن أٲمٽمؽ ا٥ٕمَمل ٖمف ٛمقاِتف، وإڂمټمؿ ٓم ٛمقاٗمؿ ا٥ٕمَمل، أٓ ٫مَل يٻمٽمدن رٙمؾ ٲمٿمټمؿ ديٿمف 

ٓ ٗمڄمٲمـ  ل٫مٌٌٸمض ٲمـ ٬مد ٲمڇمت، ٫مڅمن احل :ٖمد ٫مڇم٥مٽم٧م  إن آٲمـ آٲمـ، وإن ٭مٺمر ٭مٺمر، ٫مڅمن ٭مٿمتؿ ٓرٙمًَل 

 ٥مٽمځمف اٮمٺمتٿمډم.
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ٚمڇًم ٮَمٸَم٦مِّ ﴿ٿمٺمڇمة واٜمٸمٶمٽم٧م ٫مٺمر٥مقن إذ يٻمقل وأٲمڇم رؤوس اٮم ـِ ِٕم َسْ َيڇم َهڇمٲَمڇمُن اْٖم

ََمَواِت ٫َمڃَم٣مَّٽمَِع إ٨َِم إٮَِمِف ٲُمق١َمك َوإِِّنِّ ٤َُٕمٿمُُّف ٭َمڇمِذٖمڇمً  ًَّ ٌَڇمَب أ١مٌڇمب َأ١ْمٌڇَمَب اٮم  ﴾َأْٖمٽُمُغ ا١َْٕم

وڂمپمرود ٖمـ ٭مٿمٸمڇمن هذا ٛمٴمؿ إٖمراهځمؿ اخلٽمځمؾ وذاك  ،وٙمٿمقده ٭مٽمڀمؿ [36،  37]٪مڇم٫مر

و٣مپمٶمؿ وٗمٿمټمٽمق١مڇم  ،وأر١مٶمڇم٣مڇمٮمځمس وٖمٻمرا٣مځمس وأْضاِبَم. ٴمؿ ٲمق١مك اٮمټمٽمځمؿٛم

وٓ  ،و٭مؾ ٫مځمٽمًقف ٓ يڄمٲمـ ٖمڇمَّلل ،واٖمـ ١مځمٿمڇم واٮمٺمڇمراِّب ،واٖمـ وٛمٳمځمف وأْضاِبؿ

 وٓ ٮمٻمڇمئف. ،وٓ ر١مٽمف ،وٓ ٭متٌف ،ٲمَلئټمتف

واحلڇم٭مپمځمډم  ،واٮمدرزيډم ،واْل١مَم٥مځمٽمځمډم ،وأٲمڇم ٥مقاٲمڀمؿ ٫مڇم٥متٟم ٥مقام اٮمٿمٴمٞميډم

واٮمٶمق١مځمډم و٥مٽمَمؤهؿ اٮمًحرة و٥مًڇم٭مرهؿ  ،و٥مٌڇمدهؿ اٮمٌخٳمځمډم ،ٸمرٖمڇمءواٮم ،واٮمٶمر٬مځمډم

٫مٽمځمٸمتٟم اٮمٸمڇم٬مؾ  :اٜم٩م٭مقن واٮمٻمراٲمٶمډم اٮمذيـ هؿ أ٥مٷمؿ إٲمؿ إ٫مًڇمدا ٮمٽمدڂمځمڇم واٮمديـ

وٚمځمٿمئذ يت٧ٌم  ،وٮمځمٻمڇمٖمؾ ٖم٧م اٮمٶمڇمئٺمت٧م ،و٥مقام هڄمٓء وهڄمٓء ،ٛمقاص هڄمٓء وهڄمٓء

وٲمڇم ٭مڇمن وٓ يټمقن وٕم  ،ٌڇمتإٓ ٲمـ أهؾ اْل٘م ،ٮمف أڂمف ٲمڇم ٭مڇمن وٓ يټمقن وٕم َّلل

 :ٮمٽمٳمځمٶمڇمن إٓ ٲمـ أهؾ اٮمٿمٺمل واٮمتٸمٶمځمؾ

وإٲمڇم ٗمٸمٶمځمؾ اٮمٻمٽمڈم ٥مـ  ،إٲمڇم ٗمٸمٶمځمؾ اٮمٴمڇمڂمع ٥مـ صٺمڇمت ٭مَمٮمف وڂمٸمقت ٙمَلٮمف

وٲمڇم ٙمرى  ،وا٥متٟم ذٮمؽ ٖمڅمٲمڇمم اٮمٿمٺمڇمة ٓم زٲمڇمڂمف ،ٗمقٚمځمده و٥مٌقديتف وإٛمَلص اٮمديـ ٮمف

و٬متؾ  ،أِمد ب اْلٲمڇمموأصحڇمٖمف اٮمذيـ ١مٸمقا ٓم ْض ،٥مٝم أهؾ اٮمًٿمډم ٲمٿمف اٖمـ أِّب دؤاد

٘مؿ إٲمڇمٲمڀمؿ ٓم  ،و٬مٶمع أرزا٬مڀمؿ ،وٗمٳمتځمتڀمؿ ٓم اٮمٌَلد ،٭مثٞم ٲمـ أهؾ اٮمًٿمډم وٚمًٌڀمؿ

وٲمڇم ٙمرى ٥مٝم اٜمًٽمپم٧م ٲمٿمف ٲمـ ٬متؾ ٛمٽمځمٺمتڀمؿ  ،ڂمٴمٞم اٮمټمٺمر واٮم٩مك اٮمٶمقد ،زٲمڇمڂمف

 .و٥مٽمَمئڀمؿ و٥مٌڇمدهؿ
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وإذا ا٥متٟمت أٚمقال اٮمٻمقم رأيڊم ٥مقام اٮمځمڀمقد واٮمٿمٴمڇمرى أ٬مؾ ٫مًڇمدا ٓم اٮمديـ 

دڂمځمڇم ٲمـ أئپمډم هڄمٓء اٜمٸمڇمرو٧م ٮمٿمٴمقص إڂمٌځمڇمء ٖمٸمٻمقِلؿ و٪مڇميډم اٮمقاٚمد ٲمـ هڄمٓء واٮم

إذا أراد اجلڇمه أن يتٻمرب إ٨م اٜمٽمقك اجلڀمٽمډم اٮمٷمٽمپمډم ٖمَم يٿمڇم١مٌڀمؿ ٲمـ اٮمًحر ٫مځمٴمٿمػ ِلؿ 

٫مڀمڄمٓء ٥مٽمَمؤهؿ وٲمٽمق٭مڀمؿ و٥مقاٲمڀمؿ ٫مټمځمػ يټمقن هڄمٓء  ،ويتٻمرب ٖمف إٮمځمڀمؿ ،٫مځمف

 ٌڇم٥مڀمؿ.أٚمٷمك ٖمڇمٮمٸمٻمؾ وأ١مٸمد ٖمف ٲمـ اٮمر١مؾ وأٗم

و١مٞمة هڄمٓء وهڄمٓء ٲمٸمٽمقٲمډم ٓم اٮمٸمڇمِل وأ٥مَمِلؿ و٥مٽمقٲمڀمؿ وٲمٸمڇمر٫مڀمؿ وآ٘مڇمرهؿ 

 هاواَّلل أ٥مٽمؿ. ،داٮمډم ٜمـ ٮمف أدڂمك ٥مٻمؾ ٥مٝم ٚمٻمځمٻمډم احلڇمل

 َع٢ٓ قٛي٘ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ: خيفض ايكطط ٜٚسفع٘.

 (:3/841) التٔسري بشسح اجلامع الصػري قال املياّٖ زمحُ اه يف شسمُ

ويزيد ٖمڇمٮمٿمٷمر إٮمځمف ٜمٻمتچم  ،زق ٖمڇم٥متٌڇمر ٲمڇم ٭مڇمن يپمٿمحف ٬مٌؾ ذٮمؽأي يٿمٻمص اٮمر

ويټمثر ٜمـ يٳمڇمء  ،يٻمٽمؾ ٜمـ يٳمڇمء :٫مپمحٴمقٮمف :ٮمٻمٵمڇمئف إول ٬مدره اٮمذي هق ٗمٺمٴمځمٌؾ 

 ه.اوُيٺمض اٮمٸمڇميص ،ير٫مع ٖمٸمدٮمف اٮمٶمڇمئع :أي ،اٮمٸمدل :و أراد ٖمڇمٮمٻمًطأ ،ٖمڇمٮمٻمًط

 (:3/881) شسح مسله ّقال السْٔطٕ زمحُ اه يف

ط اٜمْځِمَزان :َتځْمٌَډمٖمـ ٬مُ ا٬َمڇمَل  ًْ َوَيْر٫َمٸمُف ٖمََِم ُيقزن  ،َأن اَّلل ُْيٺمض اٜمْځِمَزان :َواٜمٸْْمٿمَك ،اٮْمٻم

٫َمڀَمَذا َِتْثځِمؾ ٜمڇم يٻمدر  ،ويقزن ٲمـ َأْرَزا٬مڀمؿ اٮمٿمَّڇمِزٮَمډم إٮَِمځْمڀِمؿ ،ٲمـ َأ٥مَمل اٮْمٸمٌڇمد اٜمرٗمٺمٸمډم إٮَِمځْمفِ 

ًْ  :َو٬مځمؾ .٫َمٳمٌف ٖمَِقْزن اٮمقازن :ٖمتٿمزيٽمف ِذي ُهَق ٬مًط ٭مؾ َّمٽُْمقق اٜمَُراد ٖمڇِمٮْمٻِم ِط اٮمرزق اٮمَّ

 ه.اَوَيْر٫َمٸمُف ٫مځمق١مٸمف ،ُيٺمٵمف ٫مځمٻم٠مه

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ ( 7400أٛمرج اٮمٌخڇمري )و ، ٬َمڇمَل: ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َأنَّ َر١ُمقَل  ،ؓ  ٥َم

ْٕ اهلل  َ ُد » اَر، َوَؿاَل: َأَرَأْ ُتْؿ َما َأ َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ اُء اف ٌة، َشحَّ ََ ٍَ َٕ ا  َٓ ُٔو
ٌِ ََِؼ َمْْلَى َٓ َ  َؼ ُمُْْذ َخ ٍَ

َِٔدِه إُْخَرى  ْض َما ِذ َ ِدِه، َوَؿاَل: َظْرُصُف َظَذ ادَاِء، َوبِ
ٌِ  َ ْ ُف َل َّٕ

َقاِت َوإَْرَض، َؾِ٘ َّ اف َّ
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ُض َوَ ْرَؾعُ  ٍِ ْبَض، َ ْرَؾُع » :اٮمٴمحځمح٧م ٮمٺمظ ٓم وٓم .شادَِٔزاُن، ََيْ ََ ُْخَرى اْف ْٕ َِٔدِه ا َوبِ

ُض  ٍِ  .شَوََيْ

ِٔ ُُ اُهَقاَل َش َّى  ُذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:37/61)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

 َ ٧ٌَمَّ ُف ٲَمَع َأنَّ ٭مٽِْمَتڇم  ،َأنَّ اٮْمٺَمٵْمَؾ ٖمځَِمِدِه اٮْمځُمپْمٿمَك ملسو هيلع هللا ىلص٫َم ُْٛمَرى. َوٲَمٸْمٽُمقٌم َأڂمَّ ْٕ َواٮْمٸَمْدُل ٖمځَِمِدِه ا

ـْ اٮْمٸَمْدلِ  :َيَدْيِف َيپِم٧مٌ  َو٭ُمؾُّ ڂمٻِْمپَمډٍم ٲِمٿمُْف  ،َحڇمڂَمُف ٭ُمؾُّ َرِْمَډٍم ٲِمٿمُْف ٫َمٵْمٌؾ َوُهَق ١ُمٌْ  ،٫َمڇمٮْمٺَمٵْمُؾ َأ٥ْمَٝم ٲِم

ـْ ڂمٻِْمپَمتِِف. ،٥َمْدٌل   هاَوَرِْمَُتُف َأ٫ْمٵَمُؾ ٲِم

 (:873)ص شفاء العلٔل ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف

 ه.او٭مَلُهڇم ٛمٞم ٓ ذ ٫مځمف ٖمقٙمف ،واٮمٸمدل ٮمَلٛمرى ،٫مڇمٮمٺمٵمؾ ْلٚمدى اٮمځمديـ

 .ايٓٛزَٔ  ي٘ حجاْبعص ٚجٌ اهلل 

دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم أن اَّلل ٥مز وٙمؾ ٮمف ٚمجڇمب ٲمـ ڂمقر، وهق ڂمقر ّمٽمقق ٪مٞم 

ڂمقر وٙمڀمف ٙمؾ و٥مَل، ٫مٿمقر احلجڇمب ٮمق ٭مٳمٺمف رٖمٿمڇم: ٕٚمرق ڂمقر وٙمڀمف ٲمڇم اڂمتڀمك إٮمځمف 

 ٖمٰمه ٲمـ ٛمٽمٻمف.

،( 078وروى ٲمًٽمؿ ) ـْ َأِِّب َذري َهْؾ  :ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل: ١َمڃَمٮْمڊُم َر١ُمقَل اَّللِ  ،ؓ  ٥َم

َّٕك َأَراهُ »ڇمَل: َرَأْيڊَم َرٖمََّؽ؟ ٬مَ  ُٕقًرا». وٓم روايډم: شُٕقٌر َأ  .شَرَأْ ُت 

ـْ ُصڀَمځْمڈٍم،( 080وروى ٲمًٽمؿ ) ِلِّ  ،ؓ  ٥َم ـِ اٮمٿمٌَّ إَِذا َدَخَؾ َأْ ُؾ »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص٥َم

 ْ َُقُفقَن: َأَل َٔ ْؿ؟ َؾ ـُ ًْٔئا َأِز ُد ِر ُدوَن َص ُْ اَػ:  ًَ َْ َباَرَك َو َْ َُقُل اهللُ  ََّْة، َؿاَل: َ  َِّْة اجْلَ ِّْٔض  اجْلَ َب ُْ

ْٔئًا  َجاَب، َؾَم ُأْظُىقا َص
ِنُػ اْيِ ُْ ـَ افَّْاِر؟ َؿاَل: َؾَٔ َْا ِم َْجِّ ُْ ََّْة، َو َْا اجْلَ ِْ ْدِخ ُْ ُوُجقَ َْا؟ َأَلْ 

ِْؿ َظزَّ َوَجؾَّ  ـَ افََّْيِر إَِػ َر ِّ ْؿ ِم ِٓ ْٔ  .شَأَحبَّ إَِف

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:318)ص لى الشاذلٕالسد ع يف كتابُ َقاَل َش



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

094 

 

 ،و٪مٞمهؿ هل ُٚمجڈم اَّلل ٥مـ اٮمٸمٌد ،٘مؿ احلُُجڈم ٥مٿمد اٮمًٽمػ وأهؾ احلديڋم

ٲمڇم يٻمقم ٖمڇمٮمٸمٌد ٲمـ ٲمقاڂمع  :و٥مٿمد ٲمـ يثٌڊم رؤيډم اَّلل ٖمَل ٲمقاٙمڀمډم احلُُجڈُم ٥مٿمدهؿ

 هاوهل أٲمر ٥َمَدٲمل أو ٥َمَرض وٙمقدي. ،اٮمرؤيډم

 ْهاز املبتدع١ يًحجاب ٚايسد عًِٝٗ.إ

ِمڇمل ٕڂمف  :احلجڇمب ٖمڇمٮمٿمًٌډم إ٨م اَّلل ٗمٸمڇم٨ماٜمٌتد٥مډم: ٬مڇمل ا٢ٕمڇم٥مرة و٪مٞمهؿ ٲمـ 

ٖمؾ هذا ِمپمقل ٥مٿمدڂمڇم ٥مٝم أن ٓ ُيٽمؼ  ،٥مٌڇمرة ٥مـ اجلًؿ اٜمتق١مط ٖم٧م ٙمًپم٧م آٛمريـ

 . ٫مڅمذا ٛمٽمؼ إدراك اٮمرؤيډم: ٫مڀمذا هق ٭مٳمػ احلجڇمب.اَّلل ٓم اٮمٸم٧م رؤيډم ٲمتٸمٽمٻمډم ٖمف

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:2/383) ٔةاجلَنبٔاٌ تلبٔس  يف َقاَل َش

ٓ  ،٥مدٲمل أٲمرٌ  :٫مڅمن ٭مقن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٓ ُيٽمؼ ٓم اٮمٸم٧م رؤيډم :وهذا ٖمڇم٣مؾ ٖمڇمٮميورة

ٖمؾ هق ٲمثؾ أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٓ ُيٽمؼ ٮمٽمجًؿ ٣مٸمًَم أو ٮمقڂمڇًم أو رَيڇًم  ،َيتڇمج إ٨م إٚمداث ٫مٸمؾ

٫مڀمؿ ِمجقٖمقن ٥مٿمف  :٫مٻمقل اٮمٻمڇمئؾ :أو ٚمر٭مډم أو ٚمځمڇمة أو ٪مٞم ذٮمؽ ٲمـ إٲمقر اٮمٸمدٲمځمډم

ٕن اٮمٸمدم ٓ  :وهق ٥مدُم اْلدراك ٓم أٖمٴمڇمرهؿ ٭مَلم ٖمڇم٣مؾ ،ف ٫مځمڀمؿٖمحجڇمب ُيٽمٻم

  .ُيٽمؼ

 قال زمحُ اه:

وٲمٸمٽمقم  ،شافْار» :وٓم اٮمروايډم إٛمرى ،شحجابف افْقر»ٓم احلديڋم اٮمٴمحځمح و

ٖمؾ إذا ١ُمپّمل ٤مٽمپمډم  ،وٓ ُمڇمزاً  ،ٓ ٚمٻمځمٻمډم ،وٓ ڂمڇمراً  ،ٓ يًپمك ڂمقراً  ،أن ٥مدم اٮمرؤيډم

 .٭مڇمن ٫مځمف ٲمٿمڇم١مٌډم

  اه: قال زمحُ

 ،إزاٮمتف أو ر٫مٸمف :و٭مٳمػ اٮمٯمء شؾْٔيرون إفٔف :ؾُٔنػ ايجاب»ٓم احلديڋم و

وإڂمَم يزال وير٫مع  ،وٓ ير٫مع ،٫مڅمن اٜمٸمدوم ٓ ُيزال :وهذا ٓ يقصػ ٖمف اٜمٸمدوم
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َّٓ ُهقَ ﴿ :وٲمٿمف ،اٜمقٙمقد َؽ اَّللَُّ ٖمُِيي ٫َمََل ٭َمڇم٢ِمَػ ٮَمُف إِ ًْ ًَ و٬مقٮمف [ 07 :]إڂمٸمڇمم ﴾َوإِْن َيپْم

قءَ َويَ ﴿ ًُّ  .[40]إڂمٸمڇمم  ﴾٫َمځَمټْمٳِمُػ ٲَمڇم َٗمْد٥ُمقَن إٮَِمځْمفِ ﴿ :و٬مقٮمف [62]اٮمٿمپمؾ  ﴾ټْمٳِمُػ اٮم

 (:2/388قال زمحُ اه )

٫مجٸمؾ اٮمٿمٷمر ٲمتٸمٻمٌڇًم ٮمټمٳمػ احلجڇمب  (٫مځمټمٳمػ احلجڇمب ٫مځمٿمٷمرون إٮمځمف)

٫مځمټمقن زوال ذٮمؽ  :أو وده ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم ،و٥مٿمدهؿ أن احلجڇمب هق ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم

 .ٓ يټمقن ٢مځمئڇًم يتٸمٻمڈم احلجڇمب ،ډماٮمٸمدم هق ٥م٧م اٮمرؤي

حجابف افْقر أو افْار فق ـنٍف ٕحرؿت شبحات وجٓف ما أدرـف بكه »٬مڇمل و 

وهق ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم  ،وٮمق ٭مڇمن احلجڇمب ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم ِل يټمـ ٭َمٳمُػ ذٮمؽ شمـ خَِف

٫مڅمن اٜمڄمٲمٿم٧م إذا رأوا رِّبؿ ٓم ٥مرصڇمت اٮمٻمځمڇمٲمډم ٘مؿ  :ٓم اٮمٸمٌد َيرق ٢مځمئڇًم ٲمـ ا٢ٕمځمڇمء

 .ءٓ َُيَْرُق ر ،ٓم اجلٿمډم ٲمرة ٖمٸمد ٲمرةرأوه 

وما بغ افَقم وبغ أن  ْيروا إػ ر ؿ إٓ رداء افُز اء ظذ » اٮمٴمحځمح٧م ٓمو 

و٥مٝم ٬مقل هڄمٓء ٲمڇم ٖمځمٿمڀمؿ وٖم٧م  ،٫مڃم٘مٌڊم رداء اٮمټمٟميڇمء ٥مٝم وٙمڀمف شوجٓف ذ جْة ظدن

ن ٥مدم ٛمٽمؼ وٲمٸمٽمقم أ ،إٓ زوال ذٮمؽ اٮمٸمدم ٖمخٽمؼ اٮمرؤيډم ٓم أ٥مځمٿمڀمؿ :يٿمٷمروا إٮمځمف أن

وٓ هق ٓم ٙمٿمډم  ،وٓ هق ٥مٝم وٙمف اَّلل ٥مز وٙمؾ ،اٮمرؤيډم ٫مځمڀمؿ ٮمځمس هق رداء اٮمټمٟميڇمء

 .ٚمتك يقصػ ٖمٯمء ٲمـ صٺمڇمت اٜمقٙمقد :وٓ هق رء أصَل ،٥مدن

ٗمًپمځمډم ُمرد ٥مدم اٮمرؤيډم ٲمع صحډم احلڇم١مډم وزوال اٜمڇمڂمع ٚمجڇمٖمڇًم أٲمر ٓ يٸمرف ٓم و

٥مٿمف  اْلڂمًڇمن ِمجقب ٥مـ رؤيډم ٲمڇم يٸمجزإن  :وِلذا ٓ يٻمڇمل ،اٮمٽمٹمډم ٓ ٚمٻمځمٻمډم وٓ ُمڇمزاً 

هق  :وٮمټمـ يٻمڇمل ٓم ا٥ٕمپمك ،٭مڇم٢ٕمځمڇمء اٮمٌٸمځمدة، ٲمع صحډم ٚمڇم١متف وزوال اٜمڇمڂمع

 .ف ٲمڇم َيجڈم اٮمٿمقرځمٕن ٓم ٥مځمٿم :ِمجقُب اٮمٌٰم
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ٚمٻمځمٻمډم احلجڇمب ٖمڇمٮمٿمًٌډم إ٨م اَّلل ٗمٸمڇم٨م ِمڇمل ٕڂمف ٥مٌڇمرة ٥مـ اجلًؿ ) ؿ٬مقِلو

وارد ٓم ٭مؾ ٲمڇم يٵمڇمف إ٨م اَّلل ٥مز هذا ٖمٸمځمٿمف : يٻمڇمل (،اٜمتق١مط ٖم٧م ٙمًپم٧م آٛمريـ

٫مڅمن ٗمٽمؽ ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت ٓ ٗمٸمرف إٓ ٮمَلٙمًڇمم  :وٙمؾ ٲمـ أ١مَمئف وصٺمڇمٗمف

 .وصٺمڇمت إٙمًڇمم ٭مَم ٗمٻمدم اٮمتٿمٌځمف ٥مٝم ذٮمؽ

٫مڅم٘مٌڇمت ٭مقن  :وٓ يٸمٻمؾ إ٘مٌڇمت اٮمرؤيډم إٓ جلًؿ ،اٮمرؤيډم أيٵمڇم ٓ ٗمٸمٻمؾ إٓ جلًؿو

إ٘مٌڇمت ٭مقڂمف ِمجقٖمڇًم وِمتجٌڇًم ٲمع ڂمٺمل  اٮمرب ٲمرئځّمڇم ورائځمڇًم ٲمع ڂمٺمل اجلًؿ ٮمځمس ٖمڃمو٨م ٲمـ

ڀمق ٚمؼ ٓم اٜمقوٸم٧م وإن ٭مڇمن ٫م٫مڅمن ٭مڇمن اجلپمع ٖم٧م هذا اْل٘مٌڇمت واٮمٿمٺمل ٚمٻّمڇم  :اجلًؿ

 إِّن أ٥مٻمؾ اٮمرؤيډم ٖمٹمٞم ٙمًؿ وٓ أ٥مٻمؾ :وٲمـ ٬مڇمل ،ٓم اٜمقوٸم٧م ٫مڀمق ٖمڇم٣مؾ ٖمڇم٣مَلً 

 .احلجڇمب إٓ جلًؿ ٫مڀمق ٙمڇمٚمد ٜمڇم يٸمٽمپمف اٮمٸمٻمَلء ٖمڇمٓوٶمرار

 (:2/382قال زمحُ اه يف )

وٲمڇم ورد ٓم ذٮمؽ ٲمـ أ٘مڇمر ٥مـ اٮمٴمحڇمٖمډم  ،ٲمـ ٗمڃمٲمؾ ڂمٴمقص اٮمټمتڇمبو

ٌڇم جُ أن َّلل ٥مز وٙمؾ ٚمجڇمٖمڇًم وُٚم  :٥مٽمؿ ٖمڇمٮميورة ٥مٽمًَم يٻمځمٿمڇًم ٓ ي٠ًميڈُم ٫مځمف :واٮمتڇمٖمٸم٧م

وإذا ٭مڇمن احلجڇمب  ،وإذا ٢مڇمء ِل يټمٳمٺمڀمڇم ،ٲمٿمٺمٴمٽمډم ٥مـ اٮمٸمٌد يټمٳمٺمڀمڇم إذا ٢مڇمء ٫مځمتجٝم

احلؼ ٚمؼ ٓ يپمټمـ أن ُيد٫مع ٲمڇم ٥مٽمؿ  ٫مَلزم :هق اجلًؿ اٜمتق١مط ٖم٧م ٙمًپم٧م

ٖمڇمٓوٶمرار ٲمـ ديـ اٜمر١مٽم٧م ٖمپمثؾ ڂمٺمل هذا اٮمټمَلم اٮمذي ٬مد ٗم٧ٌم أن ڂمٺمځمف ٲمـ ٫مڇم١مد 

 .وأن احلجډم ٜمثٌتځمف أ٬مقى ٲمٿمڀمڇم ٮمٿمڇم٫مځمف ٓم اٮمٺمٶمرة واٮم٩م٥مډم واٮمٿمٷمر واخِلٴَمڇمم ،اٮمټمَلم

پَمُف اَّللَُّ إِ ﴿ :اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٬مد ٬مڇملو ٩ٌََمٍ َأْن ُيټَمٽمِّ
 ِٚمَجڇمٍب َوٲَمڇم ٭َمڇمَن ٮمِ

ِ
ـْ َوَراء  ﴾َّٓ َوْٚمځًمڇم َأْو ٲِم

٭مَم ٙمڇمء ٓم احلديڋم  ،وٲمٸمٽمقم أن هذا اٮمتټمٽمځمؿ هق ٲمثؾ ٗمټمٽمځمپمف ٜمق١مك [50]اٮمٳمقرى 

ول جيًؾ بْٔؽ وبْٔف رشقًٓ  ،إٔت مقشك افذي ـِّؽ اهلل مـ وراء حجاب»اٜمتٻمدم 

ق أو إر١مڇمل ر١مقل ٖمڇمٗمٺمڇم ،وهذا اٮمتټمٽمځمؿ أر٫مع درٙمډم ٲمـ ٗمټمٽمځمپمف ٖمڇمٮمقٚمل شمـ خَِف
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٫مڅمن ٭مڇمن احلجڇمب هق ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم ٭مڇمن  :٭مَم دل ٥مٽمځمف اٮمټمتڇمب واٮمًٿمډم ،اٜمًٽمپم٧م

وٲمٸمٽمقم أن ٥مدم اٮمرؤيډم ٬مدر ٲمٳم٠مك ٓم  ،ٲمع ٥مدم رؤيتف ،أن اَّلل ٥مز وٙمؾ ٭مٽمپمف :اٜمٸمٿمك

يټمـ اٮمتټمٽمځمؿ ٲمـ وراء  وإذا ِل ،وأن ذٮمؽ ٮمځمس ِمڇم يٺمٵمؾ ٖمف ٲمق١مك ،ُجځمع هذه إڂمقاع

٭مڇمن ٲمڇم ٘مٌڊم ٜمق١مك دون ٲمڇم ٘مٌڊم ٮمٹمٞمه ٲمـ اٮمر١مؾ  :ٚمجڇمب ٓ يٺمځمد إٓ هذا اٜمٸمٿمك

 .وهذا ٲمٸمٽمقم اٮمٺمًڇمد ٖمڇمٓوٶمرار ٲمـ ديـ اْل١مَلم

 ِٚمَجڇمٍب ﴿و٬مقٮمف: 
ِ
ـْ َوَراء واٮمٸمدم  ،أي ٲمـ ٛمٽمػ ٚمجڇمب [50]اٮمٳمقرى  ﴾َأْو ٲِم

 .٫مٸمٽمؿ أڂمف ٚمجڇمب ٲمقٙمقد يټمقن ٮمف وراء :ٓ أٲمڇممواٜمحض ٮمځمس ٮمف ٛمٽمػ 

ٮمټمڇمن  (:أو ٲمـ وراء ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم) قاٖمڇمٜمٸمٿمك اٮمذي ذ٭مروه ٫مٻمڇمٮم قاٮمق سٚم

وٓ ََيپمؾ ٭مَلم  ،أو هق ٭مَلم ٓ ٚمٻمځمٻمډم ٮمف ،هذا ٲمـ اٮمټمَلم اٮمذي ُيٸمٽمؿ ٙمٿمقن صڇمٚمٌف

أو ٙمڇمهؾ  ،اَّلل ٥مز وٙمؾ ٥مٝم ذٮمؽ إٓ زڂمديؼ ٲمٿمڇم٫مؼ ٲمتَل٥مڈم ٖمڇمٮمٻمرآن واْل١مَلم

 .٫مځمحټمؿ ٥مٽمځمف ٖمڇمجلڀمؾ ٖمَم ُيرج ٲمٿمف ٲمـ اٮمټمَلم

ِ ٭َمَلَّ ﴿٥مز وٙمؾ ٬مڇمل ٓم ٚمؼ اٮمټمٺمڇمر واَّلل  ـْ َرِبِّ ُْؿ ٥َم  ﴾ْؿ َيْقٲَمِئٍذ ٜمََْحُجقُٖمقنَ  إِِنَّ

ٮمټمڇمڂمقا ٲمڇم  :٫مٽمق ٭مڇمن هق ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم :٫مخص احلجڇمب ٖمڃمڂمف يقٲمئذٍ  [05]اٜمٶمٺمٺم٧م 

 .داٲمقا ِمجقٖم٧م

٫مٽمق ٭مڇمن هق  :وٙمٸمؾ ذٮمؽ ِمڇم يٸمذِبؿ ٖمف ،ٗمٸمڇم٨م ٛمٴّمڀمؿ ٖمذٮمؽ دون اٜمڄمٲمٿم٧مواَّلل 

ِمجقٖم٧م ٲمٸمذٖم٧م ِبذا احلجڇمب اٮمذي ٮمټمڇمن اٜمڄمٲمٿمقن ٓم اٮمدڂمځمڇم  :٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم

٫مٸمٽمؿ أن ذٮمؽ ٚمجڇمب ٛمڇمص َيجڈم اَّلل ٥مز وٙمؾ ٖمف  :ٚمجڈم ٖمف اٮمټمٺمڇمر ٓم أٛمرة

 ٖمتٰمف واٛمتٴمڇمره .اٚم٧م يتجٝم ٮمَلٖمرار اٮمټمٺمڇمر
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 :احلجب ٚاالحتجاب نُا ًٜٝل ظاليَ٘ٔ ؾفات اهلل عص ٚجٌ 

ُْؿ ٥َمـ رَّ ﴿يدل ٥مٝم صٺمډم احلجڈم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ٥مـ اٮمټمٺمڇمر:  ِْؿ َيْقٲَمِئٍذ ٭َمَلَّ إِِنَّ ِبِّ

 .[05]اٜمٶمٺمٺم٧م  ﴾ٜمََّْحُجقُٖمقنَ 

ٲمريَؿ إزديَّ ويدل ٥مٝم صٺمډم آٚمتجڇمب ٲمڇم رواه أِمد، وأٖمق داود ٥مـ أِّب 

دٛمٽمڊُم ٥مٝم ٲمٸمڇمويډَم ٫مٻمڇمل: ٲمڇم أڂمٸمپَمٿمڇَم ٖمؽ يڇم ٫مَلٍن، وهل ٭مٽمپمډٌم ٗمٻمقُِلڇم  ، ٬مڇمل:ؓ 

َمـ َوَُّٓه اهلل » يٻمقل: ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٸمرُب، ٫مٻمٽمڊُم: ٚمديثڇًم ١مپمٸمُتف ُأٛمِٟمك ٖمف، ١مپمٸمڊُم ر١مقَل اَّلل 

ِر ؿ احتجَب اهللُ ظْف  َْ تِٓؿ وَؾ َِّ صٔئًا مـ أمِر اد ِّغ ؾاحتجب دون حاجتٓؿ وَخ

تِف وؾَِره َِّ  ٬مڇمل: ٫مجٸمؾ رٙمًَل ٥مٝم ٚمقائڌم اٮمٿمڇمِس. شدوَن حاجتف وَخ

 وأٚمڇمديڋم احلجڇمب اٜمتٻمدٲمډم ٗمدل ٥مٝم اٮمٴمٺمت٧م ُجځمٸًمڇم، وٖمڇمَّلل اٮمتق٫مځمؼ.

 :َٔ ؾفات اهلل عص ٚجٌ ايٓٛز

ََمَواِت َوإْرِض ٲَمَثُؾ ڂُمقِرِه ٭َمپِمٳْمټَمڇمٍة ٫مځِمڀَمڇم ﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: يدل ٥مٝم ذٮمؽ  ًَّ اَّللُ ڂُمقُر اٮم

ٌَڇمٌح  َڇم﴿و٬مقٮمف:  . [35]اٮمٿمقر:  ﴾ٲِمٴْم ٬َمڊِم إْرُض ٖمٿِمُقِر َرِبِّ  . [69]اٮمزٲمر:  ﴾َوَأْذَ

أن  ¶٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو  ٥مـ( 2031واٮم٠مٲمذي ) ،(6644أِمد ) ىروو

إنَّ اهلل ْبارك وًْاػ خِؼ خَِف ذ طِّة، ؾٖفَك ظِٔٓؿ مـ ٕقره، »: ٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌل 

 .شؾّـ أصابف مـ ذفؽ افْقر: ا تدى، ومـ أخىٖه: ضؾَّ 

، ٥مـ اٮمٿمٌل ¶٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس  (769وٲمًٽمؿ ) ،(7385اٮمٌخڇمري )وروى 

موات » ٓم ٬مځمڇمم اٮمٽمځمؾ، ٓم د٥مڇمء ا١ٓمتٺمتڇمح: ملسو هيلع هللا ىلص افِٓؿ فؽ ايّد: إٔت ٕقر اف َّ

 .شوإرض

ٕحرؿت شبحات وجٓف ما إتٓك حجابف افْقر، فق ـنٍف: »ٮمٌڇمب: وٚمديڋم ا

 يٸمٿمل: ڂمقر وٙمڀمف. ششبحات وجٓف». وٲمٸمٿمك شإفٔف بكه مـ خَِف
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 (:636)ص “رلتصس الصْاعق”َكَنا َفٕ  ابً القٔه زمحُ اهقال اإلماو 

ٽَمډُم: َذٮمَِؽ َُمڇَمٌز، ٲَمٸْمٿمڇَمهُ  ـْ َأ١ْمََمِئِف اٮمٿمُّقُر، َو٬َمڇمٮَمڊِم اْٜمُٸَمٶمِّ َْرِض  :َوٲِم ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ُر اٮم ٲُمٿمَقِّ

وَرِة َأنَّ اَّللََّ َٗمٸَمڇم٨َم  ُ َنَّ ٭ُمؾَّ ٥َمڇم٬ِمٍؾ َيٸْمٽَمُؿ ٖمڇِمٮميَّ ِٕ ُ اٜمََْجڇمُز   ٮَمځْمَس ٖمڇِمٮمٿمُّقِر اٜمَْْخٽُمقِق، ٬َمڇمٮُمقا: َوَيَتٸَم٧مَّ

َٓ ُهَق اٮمٿمُّقُر اٮْمٺَمڇمِئُض  ُط ٥َمَٝم اجْلُْدَراِن، َو ًِ
ٌَ پْمِس َواٮْمٻَمپَمِر  ُهَق َهَذا اٮمٿمُّقُر اٜمُْٿمْ ـْ ِٙمْرِم اٮمٳمَّ ٲِم

ََمَواِت، َأْو َهڇمِدَي َأْهٽمڀَِمڇم. ًَّ َر اٮم ڇم َأْن َيټُمقَن َُمڇَمُزُه ٲُمٿمَقِّ  َواٮمٿمَّڇمِر، ٫َمڅمٲِمَّ

 ُ ٧ٌَمَّ ډُم ٖمَوُٖمٶْمََلُن َهَذا َيَت ٲُمَّ ْٕ ْتُف ا ١ْمُؿ ِِمَّڇم َٗمٽَمٻمَّ ِٓ ڃَمنَّ اٮمٿمُّقَر َٙمڇمَء ِٓم َأ١ْمََمِئِف َٗمٸَمڇم٨َم، َوَهَذا ا

ٿمَك، َوُهَق ِٓم َٚمِديڋِم َأِِّب ُهَرْيَرةَ ٖمِ  ًْ ٌَُتقُه ِٓم َأ١ْمََمِئِف احْلُ ٌُقِل َوَأْ٘م ـُ  ،ڇمٮْمٻَم ِذي َرَواُه اٮْمَقٮمځِمُد ْٖم َواٮمَّ

ٽمِؿٍ  ًْ ڇمِئلُّ  ،ٲُم ًَ ٲِمِذيُّ َواٮمٿمَّ ْ ـْ ٣َمِريٻِمِف َرَواُه اٮم٠مِّ  .َوٲِم

ٽَمِػ  ًَّ ـَ اٮم ـْ َأِئپمَّ  ،َوَِلْ ُيٿمټْمِْرُه َأَٚمٌد ٲِم َٓ َأَٚمٌد ٲِم ُف َو ًَ َل ڂَمٺْم پمِّ ًَ ٿمَّډِم، َوُِمڇَمٌل َأْن ُي ًُّ ډِم َأْهِؾ اٮم

َتِحځمِؾ َأْن َيټُمقَن ٥َمٽمِځمًَم  ًْ ـَ اٜمُْ َٓ ِصٺَمډُم اٮمٿمُّقِر َ٘مڇمٖمَِتډٌم ٮَمُف، ٭َمََم َأنَّ ٲِم ڂُمقًرا، َوٮَمځْمَس ٮَمُف ڂُمقٌر، َو

ډُم َهذِ  َٓ ٬ُمْدَرَة، َٖمْؾ ِصحَّ َٓ ٥ِمٽْمَؿ ٮَمُف َو َتٽْمِزٲَمډٌم ٬َمِديًرا ١َمپِمځمٸًمڇم َٖمٴِمًٞما، َو ًْ  ٥َمٽَمځْمِف ٲُم
ِ
١َْمََمء ْٕ ِه ا

َتٽْمِزٌم ٮمٿِمٺَْمځِمڀَمڇم ٥َمٿمُْف، َواٮمثَّڇمِِّن َٖمڇم٣ِمٌؾ ٬َمٶْمٸًمڇم ٫َمتَ  ًْ ٌُقِت ٲَمٸَمڇمڂمځِمڀَمڇم ٮَمُف، َواڂْمتٺَِمڇمُء َٚمٻَمڇمِئٻِمڀَمڇم ٥َمٿمُْف ٲُم َ ٮمُِث ٸَم٧مَّ

ُل. َوَّ ْٕ  ا

ِلَّ و :  ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌَّ َؽ »ٜمََّڇم ١َمڃَمٮَمُف َأُٖمق َذري َّٕك» :ڇمَل ٬مَ  ش؟َ ْؾ َرَأْ َت َربَّ ٽمٌِؿ  شَأَراهُ  ُٕقٌر َأ ًْ َرَواُه ٲُم

 .ِٓم َصِحځمِحفِ 

ِن: َٓ  َوِٓم احْلَِديڋِم ٬َمْق

ا: َ٘مؿَّ ڂُمقٌر، َأْي ٫َمڀُمٿمڇَمَك ڂُمقٌر ٲَمٿمٸََمٿمِل ُرْؤَيَتُف، َوَيُدلُّ ٥َمَٝم َهَذا اٜمٸَْْمٿمَك  :َأنَّ ٲَمٸْمٿمڇَمهُ  َأَحُدُُهَ

ڇم( ٬َمْقٮُمُف ِٓم اٮمٽمَّٺْمِظ : ٢َمځْمَئڇمنِ  َٛمِر ِٓم احْلَِديڋِم: )َأَٚمُدُُهَ ْٔ ُٕقًرا»ا ِذي  شَرَأْ ُت  ٫َمڀَمَذا اٮمٿمُّقُر اٮمَّ

ِذي َٚمڇمَل َٖمځْمٿمَفُ  اِت َوَٖم٧ْمَ ُرْؤَيډِم ا ،َرآُه ُهَق اٮمَّ  ٮُمُف ِٓم َٚمِديڋِم َأِِّب ٲُمق١َمك: ٬َمقْ (اٮمثَّڇمِِّن . )ٮمذَّ
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َٓ َ َْامُ » :ؓ  ُض افْ  ،إِنَّ اهللََّ  ٍِ ٌِل َفُف َأْن َ َْاَم، َُيْ َٓ َ َْْب ِْٔف َو ُف، ُ ْرَؾُع إِفَ ًُ ْ َط َوَ ْرَؾ
َِ

ُف  ٍَ َن ـَ ْ قُر، َفْق  ِْٔؾ، ِحَجاُبُف اف َِّ ِؾ اف َّ اِر َؿْبَؾ َظ َٓ ُؾ افَّْ َّ اِر، َوَظ َٓ ِؾ افَّْ َّ ِْٔؾ َؿْبَؾ َظ َِّ ُؾ اف َّ َظ

فِ  َِ ِْ ـْ َخ ُه ِم ك إَِفِْٔف َبَكُ َٓ َت ْٕ ِف َما ا ِٓ َْحَرَؿْت ُشُبَحاُت َوْج ٽمٌِؿ  شَٕ ًْ  .ِٓم َصِحځمِحفِ َرَواُه ٲُم

ڂَمڇم ١ُمٺْمځَمڇمنُ  ـُ ٭َمثٍِٞم، َأْٛمَٟمَ ُد ْٖم َ٘مٿمڇَم ُِمپَمَّ : َٚمدَّ اِرٲِملُّ ـُ ١َمٸِمځمٍد اٮمدَّ ٌَځْمٍد  ،َو٬َمڇمَل ٥ُمْثََمُن ْٖم ـْ ٥ُم ٥َم

ـْ ُُمَ  ،اٜمټُْْمتڈِِم  ـِ ٥ُمپَمَر ٬َمڇمَل: ،ڇمِهدٍ ٥َم ـِ اْٖم ـْ  اْحَتَجَب اهللُ» ٥َم ٍة  َظ َّ ِْ َْٖرَبٍع: بَِْاٍر َوُط ُف بِ ََ ِْ َخ

ُٕقرٍ  ةٍ  َو َّ ِْ  .(0)شَوُط

ـُ إ١ِْمََم٥ِمځمَؾ  َ٘مٿمڇَم ٲُمق١َمك ْٖم ـِ ١َمٽَمپَمډمَ  ،َو٬َمڇمَل: َٚمدَّ ـْ َِمَّڇمِد ْٖم ـْ َأِِّب ٥ِمپْمَراَن اجْلَْقِِّنِّ  ،٥َم  ،٥َم

ـِ َأْؤَم  ـْ ُزَراَرَة ْٖم ِلَّ  ،٥َم يَؾ: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اٮمٿمٌَّ َؽ » ١َمڃَمَل ِٙمْٟمِ يُؾ  ش؟َ ْؾ َرَأْ َت َربَّ ٫َمڇمڂْمَتٺَمَض ِٙمْٟمِ

اَ ا َ ا ُمَ »َو٬َمڇمَل:  َٕ ـْ َأْد ْقُت ِم َٕ ُٕقٍر، َفْق َد ـْ  َغ ِحَجاًبا ِم
ًِ
َُْْٔف َشبْ ِْْٔل َوَب ُد إِنَّ َب َّّ

ْؿُت  ْحَسَ  .(2)شَٓ

ِد ِث  َْك افثَّاِن ِذ اْيَ ًْ ـُ ُرْؤَيُتُف  :ادَْ
ٌَْحڇمڂَمُف ڂُمقٌر ٫َمََل ُيپْمټمِ ُف ١ُم ِذي ٮَمْق  ؛َأڂمَّ َنَّ ڂُمقَرُه اٮمَّ ِٕ

َجڇمَب ٥َمٿمْفُ  َْرُض  ٭َمٳَمَػ احْلِ ْٕ ََمَواُت َوا ًَّ ٬َمڊِم اٮم ْٚم٠َمَ ـْ ُرْؤَيتِِف، ٫َمڅمِْن  ،َٓ َوٲَمڇم َٖمځْمٿمڀَُمََم ٲَمڇمڂمٌِع ٲِم

َجڇم ُف إَِذا ٭َمڇمَن ڂُمقُر احْلِ َل ٫َمََل َرْيڈَم َأڂمَّ َوَّ ْٕ ِب ٭َمڇمَن اٜمَُْراُد ُهَق اٜمٸَْْمٿمَك اٮمثَّڇمِِّن ٫َمٷَمڇمِهٌر، َوإِْن ٭َمڇمَن ا

ـْ ُرْؤَيډِم َذاٗمِفِ  َجڇمُب إڂِمَََّم ٫َمٿمُ  ،ٲَمڇمڂمٸًِمڇم ٲِم َجڇمِب، َٖمِؾ احْلِ ـْ ڂُمقِر احْلِ ٌَْحڇمڂَمُف َأ٥ْمٷَمُؿ ٲِم قُر َذاٗمِِف ١ُم

ٌْدُ  ـْ ڂُمقِر َوْٙمڀِمِف، ٭َمََم ٬َمڇمَل ٥َم ََمَواِت إَِذا ٭َمڇمَن ٲِم ًَّ ـُ اَّلل  ا١ْمَتٿمڇَمَر ٖمٿِمُقِرِه، ٫َمڅمِنَّ ڂُمقَر اٮم ْٖم

ٸُمقدٍ  ًْ ََمَواِت (3)ٲَم ًَّ ِذي ٫َمْقَق اٮم َجڇمِب اٮمَّ ـْ ڂُمقِرِه، َوَهْؾ ُيٸْمٻَمُؾ ، ٫َمٿمُقُر احْلِ َأْو٨َم َأْن َيټُمقَن ٲِم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

حځمح، رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م: إٓ ٥مٌځمد ٖمـ ٲمڀمران اٜمټمتڈم: ٫مڅمڂمف ٲمـ رٙمڇمل ٲمًٽمؿ إ١مٿمڇمده ص (0)

 ٫محًڈم.

 إ١مٿمڇمده وٸمځمػ: ٮمټمقڂمف ٲمر١مًَل. (2)

 “اٮمزهد”(، وأٖمق داود ٓم 740، و475)ص “اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز”أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم  ضًٔػ: (3)

 = “احلٽمځمډم”(، وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم 000) “اٮمٸمٷمپمډم”(، وأٖمق اٮمٳمځمخ ٓم 8886) “اٮمټمٌٞم”(، واٮمٶمٟماِّن ٓم 058)
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ـْ ٮَمځْمَس ٮَمُف ڂُمقٌر؟ َهَذا َأْٖم٧َمُ اٜمَُْحڇمِل، َو٥َمَٝم َهَذا ٫َمََل َٗمٿمڇَم٬ُمَض َٖم٧ْمَ  َأْن َيټُمقَن اٮمٿمُّقُر ِٚمَجڇمَب ٲَم

ُٕقًرا» :ملسو هيلع هللا ىلص٬َمْقٮمِِف  َّٕك َأَراهُ » َوَٖم٧ْمَ ٬َمْقٮمِِف: شَرَأْ ُت  اِت ٫َمڅمِنَّ اٜمَْٿمْ  شُٕقٌر َأ ْؤَيډِم ٮمٽِمذَّ ٺِملَّ ٲُمټَمڇم٫َمَحډُم اٮمرُّ

ُحُف: اِت، ُيَقوِّ ـْ ڂُمقِر اٮمذَّ ٌَڊَم ُرْؤَيډُم ٲَمڇم ٤َمڀَمَر ٲِم ١َمډِم، َواٜمَُْث  اٜمٻَُْمدَّ

 قال زمحُ اه:

ـْ ڂُمقِر َذاٗمِِف اٜمٻُْمَ و ٌَِؾ َو٤َمڀَمَر ٮَمُف َأٲْمٌر ٲَمڇم ٲِم ُف ٜمََّڇم َْمَٝمَّ ٮمٽِْمَج ٌَْحڇمڂَمُف َأْٛمَٟمَ َأڂمَّ بَّ ١ُم ١َمډِم اٮمرَّ دَّ

ڇم، ٌَُؾ َد٭مًّ ـْ َ٘مڇمٖمڊٍِم  ،٫َمَرَوى ُِمَځْمدٌ  َصڇمَر اجْلَ ِلِّ ، ٥َم ـِ اٮمٿمٌَّ ُف ٫َمٽَمَمَّ ﴿ِٓم ٬َمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:  ملسو هيلع هللا ىلص٥َم  َْمَٝمَّ َرٖمُّ

ٌَؾِ  ِه، َو٭َمَذٮمَِؽ َأ٢َمڇمَر  [043]ا٥ٕمراف:  ﴾ٮمٽِْمَج ٌَٸِمِف ٥َمَٝم ٣َمَرِف ِٛمٿمَْٰمِ َأ٢َمڇمَر َأڂَمٌس ٖمٶَِمَرِف إِْص

َب َصْدَرُه ٫َمٻَمڇمَل ٮمَ  ،َ٘مڇمٖمڊٌِم  ٍد؟ ٫َمَر٫َمَع َ٘مڇمٖمڊٌِم َيَدُه ٫َمَيَ ُف ُِمَځْمٌد اٮمٶمَِّقيُؾ: ٲَمڇم ُٗمِريُد َيڇم َأَٖمڇم ُِمپَمَّ

َٖمډًم ٢َمِديَدةً  ِلِّ  ،َْضْ ـِ اٮمٿمٌَّ ُ٘مٿمِل َأڂَمٌس ٥َم ـْ َأڂْمڊَم َيڇم ُِمَځْمُد، َُيَدِّ َأڂْمڊَم: ٲَمڇم  َوَٗمٻُمقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَو٬َمڇمَل: ٲَم

 (0)شُٗمِريُد ِِبََذا؟

اِت ٮَمُف َوٲَمٸْمٽُمقٌم َأنَّ اٮمَّ  ـْ ڂُمقِر اٮمذَّ ِذي َأَصڇمَر اجْلٌَََؾ إ٨َِم َهَذا احْلڇَمِل ٤ُمڀُمقُر َهَذا اٮْمٻَمْدِر ٲِم

 ٖمََِل َوا١ِمٶَمډٍم.

 قال زمحُ اه:

ٌَڊَم ِٓم و ِحځمَح٧ْمِ  َ٘م ِلَّ  اٮمٴمَّ ٌَّڇمٍس َأنَّ اٮمٿمٌَّ ـِ ٥َم ـِ اْٖم ځْمِؾ: ٭َمڇمَن َيٻُمق ملسو هيلع هللا ىلص٥َم ـَ اٮمٽمَّ ُل إَِذا ٬َمڇمَم ٲِم

ؿَّ َفَؽ اْيَ » ُٓ َِّ َْرضِ اف ْٕ َمَواِت َوا ُٕقُر اف َّ َت  ْٕ ُد، َأ ٭َمْقڂَمُف ڂُمقَر  َوُهَق َيٻْمَتيِض َأنَّ  ..احْلَِديڋَم  شّْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ٲمـ ٣مريؼ ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم، ٥مـ اٮمزٖمٞم أِّب ٥مٌد 674) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”(، واٮمٌځمڀمٻمل ٓم 0/037) =

 ٖمف. ؓ اٮمًَلم، ٥مـ أيقب ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمټمرز، ٥مـ اٖمـ ٲمًٸمقد 

ََلم، وهق اٖمـ ُٙمَقاَٗمٳِمٞم، َوَأيُ  ًَّ َٖمِٞم أِّب ٥َمٌِد اٮم ـُ ٥َمٌِد اَّللِ َُمڀُمقُل وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: جلَڀَمڇمٮَمډِم اٮمزُّ قُب ٖم

 احلڇَمِل َأْيٵًمڇم.

 ( ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح ٥مٝم ذط ٲمًٽمؿ.02261أٛمرٙمف أِمد ) صحٔح: (0)
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ََمَواِت  ًَّ َْرِض، َوٲَمٸْمٽُمقٌم َأنَّ إِْصََلَٚمُف  اٮم ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َْرِض ٲُمٹَمڇمِيٌر ٮمټَِمْقڂمِِف َربَّ اٮم ْٕ َوا

ڂَْمَقاِر َوِهَدايَ  ْٕ َْرَض ٖمڇِم ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ـْ ٫مځِمڀِمََم ِهَل ُرُٖمقٖمځِمَّتُُف، ٫َمَدلَّ ٥َمَٝم َأنَّ ٲَمٸْمٿمَك ٭َمْقڂمِِف اٮم َتُف ٜمَِ

ُحُف: َْرِض َأٲْمٌر َوَراَء ُرُٖمقٖمځِمَّتڀَِمڇم، ُيَقوِّ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ  ڂُمقَر اٮم

َْرِض َوُهَق:  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ډٍم ٮمٽِم ـَ َ٘مََلَ٘مډَم ُأٲُمقٍر ٢َمڇمٲِمٽَمډٍم ٥َمڇمٲمَّ ُرُٖمقٖمځِمَُّتڀَمڇم َأنَّ احْلَِديڋَم َٗمٵَمپمَّ

ڇم َِلََُم َو٬َمځمُّقٲًمڇم َِلََُم َوڂُمقًرا َِلََُم َأْوَصڇمٌف ٮَمُف، ٫مَ  ٌَْحڇمڂَمُف َرٖمًّ ڇم، ٫َمټَمْقڂُمُف ١ُم آَ٘مڇمُر َو٬َمځمُّقٲِمځمَُّتڀَمڇم َوڂُمقُرُُهَ

ُٖمقٖمځِمَّډِم َوٲُمٻْمتَٵَمڇمَهڇم ُهَق  اٜمَْْخٽُمقُق اٜمُْٿمٺَْمٴِمُؾ، ُرُٖمقٖمځِمَّتِِف َو٬َمځمُّقٲِمځمَّتِِف َوڂُمقِرِه ٬َمڇمِئپَمډٌم ِِبََِم، َوِصٺَمډُم اٮمرُّ

ٌَْحڇمڂَمُف،  َى َواٮْمٹَمٵَمڈِم ٬َمڇمِئپَمډٌم ٖمِِف ١ُم َراَدِة َواٮمرِّ ِْمَډِم َواٮْمٻُمْدَرِة َواْْلِ َوَهَذا ٭َمََم َأنَّ ِصٺَمډَم اٮمرَّ

، َواٮمٿمِّٸْمپَمډُم َواٮْمٸُمٻُمقَٖمډُم آَ٘مڇمُر  ڇمُن َواخْلَْٞمُ ًَ ْٚم ِْمَډُم اٜمَْْقُٙمقَدُة ِٓم اٮْمٸَمڇمَِلِ، َواْْلِ ٺَمڇمِت، َواٮمرَّ ٗمٽِْمَؽ اٮمٴمِّ

 .ٺَمُتفُ َوِهَل ٲُمٿمٺَْمٴِمٽَمډٌم ٥َمٿمُْف، َوَهټَمَذا ٥ِمٽْمپُمُف اٮْمٻَمڇمِئُؿ ٖمِِف ُهَق ِص 

ٌََس َهَذا اٜمَْْقِوُع  ـْ آَ٘مڇمِر ٬ُمْدَرٗمِِف، ٫َمڇمٮْمَت ـْ آَ٘مڇمِر ٥ِمٽْمپِمِف، َو٬ُمْدَرُِتُْؿ ٲِم ٌَڇمِدِه ٫َمپِم ڇم ٥ُمٽُمقُم ٥ِم َوَأٲمَّ

ٌَْحڇمڂَمُف، وَ  ـْ َِمِْؾ ٥َمَٝم ٲُمٿمټْمِِري ڂُمقِرِه ١ُم پْمِس َواٮْمٻَمپَمِر َواٮمٿمَّڇمِر، ٫َمََل ُٖمدَّ ٲِم ـْ ِٙمْرِم اٮمٳمَّ قا ٲِم ًُ ٌِّ ٮُم

ََمَواِت ﴿ ٬َمْقٮمِِف: ًَّ َْرضِ  ڂُمقُر اٮم ْٕ َْرِض،  [35]اٮمٿمقر:﴾َوا ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ٌر اٮم ٥َمَٝم ٲَمٸْمٿمَك َأڂمَُّف ٲُمٿمَقِّ

َْرِض، َوِٚمځمٿمَِئٍذ ٫َمٿمٻَُمق ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َْهِؾ اٮم ِٕ  :ُل َوَهڇمٍد 

َـّ ٖمټَِمََلمِ  ٌَْحڇمڂَمُف  ملسو هيلع هللا ىلصَوَر١ُمقٮمِِف اَّلل  َأ١َمڃْمُٗمُؿ اٮمٷمَّ ُف ١ُم َٚمځْمڋُم ٫َمڀِمپْمُتْؿ َأنَّ َٚمٻِمځمٻَمډَم ٲَمْدٮُمقٮمِِف َأڂمَّ

ِذي َأْوَٙمڈَم  ځمٶَمڇمِن َواجْلُْدَراِن، َوَهَذا اٮْمٺَمڀْمُؿ اٮْمٺَمڇم١ِمُد ُهَق اٮمَّ ُهَق َهَذا اٮمٿمُّقُر اٮْمَقا٬ِمُع ٥َمَٝم احْلِ

،  ،ځمٻَمډِم ڂُمقِرِه َوَٙمْحَدُه، َوَُجَٸْمُتْؿ َٖم٧ْمَ اٮْمٺَمڀْمِؿ اٮْمٺَمڇم١ِمدِ ٮَمټُمْؿ إڂِْمټَمڇمَر َٚمٻمِ  َوإڂِْمټَمڇمِر اٜمٸَْْمٿمَك احْلَؼِّ

ََم ُهَق َّمٽُْمقٌق ٮمَ  ِذي ُهَق ِصٺَمُتُف، َوإڂِمَّ بِّ اٮْمٻَمڇمِئِؿ ٖمِِف اٮمَّ ـَ اٮمٿمُّقِر ُهَق ڂُمقُر اٮمرَّ ُف َوٮَمځْمَس ٲَمڇم َذ٭َمْرُٗمْؿ ٲِم

ڂَْمَقاَر اٜمَْْخٽُمق٬َمډمَ ٲُمٿمٺَْمٴِمٌؾ ٥َمٿمُْف، ٫َمڅمِنَّ  ْٕ ، ٫َمڇمٮمٿمُّقُر اٮْمٺَمڇمِئُض  ،َهِذِه ا ََم َٗمټُمقُن ِٓم َِمَؾي ُدوَن َِمَؾي إڂِمَّ

پْمِس َأِو اٮْمٻَمپَمرِ  ـِ اٮمٿمَّڇمِر َأِو اٮمٳمَّ َْرِض ُدوَن َٖمٸْمٍض، ٫َمڅمڂِمَّڇم ڂَمٸْمٽَمُؿ َأنَّ  ،٥َم ْٕ ٌَٸْمِض ا
إڂِمَََّم ُهَق ڂُمقٌر ٮمِ

ِذي ُهَق َأ٥مْ  پْمِس اٮمَّ ـْ ڂُمقِر اٮْمٻَمپَمِر َواٮْمټَمَقا٭مڈِِم َواٮمٿمَّڇمِر، ٮَمځْمَس ُهَق ڂُمقُر َُجځِمِع ڂُمقَر اٮمٳمَّ ٷَمُؿ ٲِم
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١ُمقِل  ٥َمك َأنَّ ٤َمڇمِهَر اٮْمٻُمْرآِن َو٭َمََلِم اٮمرَّ ـِ ادَّ ، ٫َمپَم َـّ ـْ ٫مځِمڀِم َْرِض َوٲَم ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاٮم

ٌَْحڇمڂَمُف ُهَق َهَذا اٮمٿمُّقُر اٮْمٺَمڇمِئُض  بِّ ١ُم َوَر١ُمقٮمِِف، ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن ٮَمٺْمُظ اَّلل  ٭َمَذَب ٥َمَٝم  ٫َمٻَمدْ  :ڂُمقَر اٮمرَّ

 : َْرضِ )اٮمٿمَّصِّ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ِذي ُٗمٸَمڇمِيٿمُقڂَمُف َوَٗمَرْوڂَمُف ِٓم اٮم ٮَمټَمڇمَن ٮمٺَِمڀْمِؿ  (:اَّللَُّ ُهَق اٮمٿمُّقُر اٮمَّ

 
ِ
ء َٓ َتٿمًَدا ٲَمڇمَهڄُم ًْ ِريٺِمڀِمْؿ ٲُم  .َوََتْ

 : ڇم َوٮَمٺْمُظ اٮمٿمَّصِّ َْرضِ ا اَّللَُّ ڂُمقرُ ﴿َأٲمَّ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ـَ َيُدلُّ َهَذا  [35]اٮمٿمقر:  ﴾ٮم ـْ َأْي ٫َمپِم

بِّ َٗمٸَمڇم٨َم  پْمِس َواٮْمٻَمپَمِر َواٮمٿمَّڇمِر، ٫َمڅمِْٛمَراُج ڂُمقِر اٮمرَّ ـْ ِٙمْرِم اٮمٳمَّ ُف اٮمٿمُّقُر اٮْمٺَمڇمِئُض ٥َم ٖمَِقْٙمٍف ٲَمڇم َأڂمَّ

ـْ َٚمٻِمځمٻَمتِفِ  ِذي َِلْ َيُدلَّ ٥َمٽَمځْمِف إڂِمَََّم ا١ْمتَ  ،َوَِمُْؾ ٮَمٺْمٷِمِف ٥َمَٝم َُمڇَمِزهِ  ،٥َم ٌَڇم٣مِِؾ اٮمَّ ٿمََد إ٨َِم َهَذا اٮْمٺَمڀْمِؿ اٮْم

 اٮمٽمَّٺْمُظ ٖمَِقْٙمٍف.

َ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقُل و َيډَم ٖمٻَِمْقٮمِِف:٫َمنَّ ْٔ ُٕ »  َهِذِه ا َت  ْٕ َْرضِ َأ ْٕ َمَواِت َوا َوَِلْ َيٺْمڀَمْؿ  ،شقُر اف َّ

ځمٶَمڇم ُط ٥َمَٝم احْلِ ًِ
ٌَ ُف ُهَق اٮمٿمُّقُر اٜمٿُْمْ َحڇمَٖمډُم ٥َمٿمُْف َٖمْؾ ٥َمٽمپُِمقا ٲِمٿمُْف َأڂمَّ َٓ ٫َمڀِمپَمُف اٮمٴمَّ ِن َواجْلُْدَراِن، َو

ٌْدُ  ـْ َأْن َيټُمقَن ٮَمُف ٲِمَثڇمٌل، ٬َمڇمَل ٥َم بِّ َٗمٸَمڇم٨َم ٢َمڃْمڂًمڇم آَٛمَر ُهَق َأ٥ْمٷَمُؿ ٲِم ـُ اَّلل  َأنَّ ٮمٿِمُقِر اٮمرَّ ْٖم

َٓ َِنڇَمرٌ  ټُمْؿ ٮَمځْمٌؾ َو ٸُمقٍد: ٮَمځْمَس ٥ِمٿمَْد َرٖمِّ ًْ ََموَ  ،ٲَم ًَّ ـْ ڂُمقِر َوْٙمڀِمفِ اِت ڂُمقُر اٮم َْرِض ٲِم ْٕ  .(0)َوا

َْرِض ُهَق ٥َم٧ْمُ  ْٕ ځمٶَمڇمِن َوَوْٙمِف ا ِذي ٥َمَٝم احْلِ ٸُمقٍد َأنَّ َهَذا اٮمٿمُّقَر اٮمَّ ًْ ـُ ٲَم ٫َمڀَمْؾ َأَراَد اْٖم

َتٻِمځمٍؿ؟ڂُمقِر اٮْمَقْٙمِف اٮْمټَمِريِؿ، َأْو ٫َمڀِمَؿ َهَذا ٥مَ  ًْ  !ٿمڀُْمْؿ ُذو ٫َمڀْمٍؿ ٲُم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 “اٮمزهد”(، وأٖمق داود ٓم 740، و475)ص “اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز”أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم  ضًٔػ: (0)

 “احلٽمځمډم”ٸمځمؿ ٓم (، وأٖمق ڂم000) “اٮمٸمٷمپمډم”(، وأٖمق اٮمٳمځمخ ٓم 8886) “اٮمټمٌٞم”(، واٮمٶمٟماِّن ٓم 058)

( ٲمـ ٣مريؼ ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم، ٥مـ اٮمزٖمٞم أِّب ٥مٌد 674) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”(، واٮمٌځمڀمٻمل ٓم 0/037)

 ٖمف. ؓ اٮمًَلم، ٥مـ أيقب ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمټمرز، ٥مـ اٖمـ ٲمًٸمقد 

ـُ ٥مَ  ََلم، وهق اٖمـ ُٙمَقاَٗمٳِمٞم، َوَأُيقُب ٖم ًَّ َٖمِٞم أِّب ٥َمٌِد اٮم ٌِد اَّللِ َُمڀُمقُل وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: جلَڀَمڇمٮَمډِم اٮمزُّ

 احلڇَمِل َأْيٵًمڇم.
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ٿمَّډُم وَ  ًُّ َحڇمَٖمډِم ٫َمڇمٮْمٻُمْرآُن َواٮم ٲُمَتٶَمڇمٖمٻَِمډٌم ُيَقا٫مُِؼ َٖمٸْمٵُمڀَمڇم َٖمٸْمٵًمڇم،  ريض اَّلل ٥مٿمڀمؿَأ٬ْمَقاُل اٮمٴمَّ

ـْ َٛمٽْمٻِمِف، ٭َمََم  ِذي ُهَق َٛمٽْمٌؼ ٲِم ِذي ُهَق ِصٺَمُتُف، َواٮمٿمُّقِر اٮمَّ ِذي َٖم٧ْمَ اٮمٿمُّقِر اٮمَّ ُح ٖمڇِمٮْمٺَمْرِق اٮمَّ َوُٗمَٰمِّ

تِل ِهَل ِصٺَمُتُف،  ِْمَډِم اٮمَّ ُق َٖم٧ْمَ اٮمرَّ ـْ ٜمََّڇم ُوِٙمَدْت ِٓم َرِْمَتِِف ُٗمٺَمرِّ
تِل ِهَل َّمٽُْمق٬َمډٌم، َوٮَمټمِ ِْمَډِم اٮمَّ َواٮمرَّ

ٌَْحڇمڂَمُف،  ـْ ِصٺَمڇمِت َٛمٽْمٻِمِف، ٫َمټَمَذٮمَِؽ ڂُمقُرُه ١ُم َٓ ُيََمَ٘مُؾ ِٓم ِصٺَمډٍم ٲِم ُف  ځَمڊْم ٖمَِرِْمَتِِف، َو٭َمََم َأڂمَّ ١ُمپمِّ

ڂَْمَقاِر اٜمَْْخٽُمق٬َمډمِ  ْٕ ـَ ا  ٸَمڇمَِلِ َوَواَٙمڀَمُف َأْٚمَر٬َمُف؟ڀَمَر ٮمٽِمْ إَِذا ٤مَ  :٫َمڃَميُّ ڂُمقٍر ٲِم

ڇم، َوإَِذا ٭َمڇمڂَمڊْم َأڂْمَقاُر  ڇمِّمډَِم ٬َمْدًرا ٲَمڇم َٙمٸَمٽَمڀَمڇم َد٭مًّ ٌَڇمِل اٮمٳمَّ َوَأيُّ ڂُمقٍر إَِذا ٤َمڀَمَر ٲِمٿمُْف ٮمٽِْمِج

اِت. ُـّ ٖمٿِمُقِر اٮمذَّ َق، ٫َمََم اٮمٷمَّ ْٚم٠َمَ َٓ ـْ َأْدڂَمڇمَهڇم  اِئځمُؾ ٲِم  احْلُُجڈِم ٮَمْق َدڂَمڇم َٙمْٟمَ

َڇمَوَأْذَ ﴿: َٗمٸَمڇم٨َم اَّلل  و٬مڇمل َْرُض ٖمٿِمُقِر َرِبِّ ْٕ َْرَض َيْقَم  [69]اٮمزٲمر:  ﴾٬َمڊِم ا ْٕ ٫َمڃَمْٛمَٟمَ َأنَّ ا

 َٖم٧ْمَ 
ِ
ٌَْحڇمڂَمُف َيڃْمِِت ٮمٺَِمٴْمِؾ اٮْمٻَمٵَمڇمء ُف ١ُم ِذي ُهَق ڂُمقُرُه، ٫َمڅمڂِمَّ ُق ٖمٿِمُقِرِه، َوُهَق ڂُمقُرُه اٮمَّ  اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم ُٗم٩ْمِ

ٌَڇمِدهِ  َْرِض، ٫َمڅمَِذا َٙمڇمَء اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم َوَيٿمٴِْمڈُم ٭ُمرْ  ،٥ِم ْٕ َْرُض  :١ِمځمَُّف ٖمڇِم ْٕ ٬َمڊِم ا ؼَّ َِلڇَم َأْن َوُٚم  ،َأْذَ

َق ٖمٿِمُقِرِه، َو٥ِمٿمَْد اٜمٸَُْمٶمِّٽَمډمِ  َٓ ََيِلءُ  :ُٗم٩ْمِ َْرُض. ،َٓ َيڃْمِِت َو ْٕ ُق ٖمِِف ا َٓ ٮَمُف ڂُمقٌر ُٗم٩ْمِ  َو

ـُ اٜمُْٿمټَْمِدرِ  وروى ُد ْٖم ـْ َٙمڇمٖمِرِ  ،ُِمپَمَّ ٌْدِ  ٥َم ـِ ٥َم ِلِّ اَّلل  ْٖم ـِ اٮمٿمٌَّ َِّْة » ٬َمڇمَل: ملسو هيلع هللا ىلص٥َم َْْٔا َأْ ُؾ اجْلَ َب

َق  بَّاُر َجؾَّ َجََلُفُف َوَؿْد َأْذَ ْؿ َؾَِ٘ذا اجْلَ ُٓ ًُقا ُرُءوَش ُٕقٌر، َؾَرَؾ ْؿ  ْؿ إِْذ َشَىَع ََلُ ِٓ
ِّ ٔ ًِ َٕ ِذ 

ََلمُ  َِّْة، اف َّ ْؿ َوَؿاَل: َ ا َأْ َؾ اجْلَ ِٓ
ـْ َؾْقؿِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ؿْ  َظ ُُ ْٔ َِ اَػ: َظ ًَ َْ َشََلٌم ﴿، َؾَذفَِؽ َؿْقُفُف 

ـْ َربٍّ َرِحٔؿٍ  ًٓ ِم ْؿ ِذ  [58]يس:  ﴾َؿْق ِٓ ْٔ َِ ُتُف َظ ـَ ُتُف َوَبَر ََك َرْ َ بْ َْ ْؿ َو ُٓ َؿاَل: ُثؿَّ َ َتَقاَرى َظْْ

ـُ ٲَمڇمَٙمْف ِٓم  َصِحځمِحفِ  َرَواُه احْلڇَم٭مُِؿ ِٓم  ،(0)شِدَ اِرِ ؿْ  ڂُمقٌر ٲُمٳَمڇمَهٌد ٬َمْد ١َمٶَمَع  ٫َمڀَمَذا ،١ُمٿمٿَمِفِ  َواْٖم

ُهْؿ إ٨َِم َر٫ْمِع ُرُءو١ِمڀِمْؿ إ٨َِم ٫َمْقَق. ٭َمڀُمْؿ َوا١ْمَتٺَمزَّ  َِلُْؿ َٚمتَّك َٚمرَّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 “٭مٳمػ ا١ٕمتڇمر”٭مَم ٓم  اٮمٌزاروأٛمرٙمف  (، وِل أٙمده ٥مٿمد احلڇم٭مؿ،084اٖمـ ٲمڇمٙمف ) أٛمرٙمف ضًٔػ: (0)

واٖمـ ٥مدي ٓم  (،50واٮمدار٬مٶمٿمل ٓم اٮمرؤيډم ) ،(2/274) “اٮمٵمٸمٺمڇمء”(، واٮمٸمٻمځم٦م ٓم 2253)

 = “اٮمٌٸمڋم واٮمٿمٳمقر”واٮمٌځمڀمٻمل ٓم  (،836) “أصقل ا٥ٓمتٻمڇمد”، واٮمَلٮمټمڇمئل ٓم (7/021) “اٮمټمڇمٲمؾ”
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 قال زمحُ اه:

ُف ڂُمقُر و بِّ ڂُمقًرا، َوٖمڃَِمنَّ ٮَمُف ڂُمقًرا ٲُمٵَمڇم٫ًمڇم إٮَِمځْمِف، َوٖمڃَِمڂمَّ پِمځمَډِم اٮمرَّ ًْ اٮمٿمَّصَّ ٬َمْد َوَرَد ٖمَِت

 َ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ  :ٌر، َهِذِه َأْرَٖمٸَمډُم َأڂْمَقاعٍ ْرِض، َوٖمڃَِمنَّ ِٚمَجڇمَٖمُف ڂُمقاٮم

ُف اٮمٿمُّقُر اِْلڇَمِدي، َواٮمثَّڇمِِّن ُيٵَمڇمُف إٮَِمځْمِف ٭َمََم  ٣ْمََلِق، ٫َمڅمڂِمَّ ٌَْحڇمڂَمُف ٖمڇِمْْلِ ُل ُيٻَمڇمُل ٥َمٽَمځْمِف ١ُم َوَّ ْٕ ٫َمڇم

ُٗمُف َو٬ُمْدرَ  ُه َو٥ِمزَّ ُٗمُف َو٥َمٽمِپُمُف، َوَٗمڇمَرًة ُيٵَمڇمُف إ٨َِم َوْٙمڀِمِف، ُيٵَمڇمُف إٮَِمځْمِف َٚمځَمڇمُٗمُف َو١َمپْمٸُمُف َوَٖمَٰمُ

 َ ْٕ ُل إَِوڇم٫َمُتُف ٭َمٻَمْقٮمِِف: َوَٗمڇمَرًة ُيٵَمڇمُف إ٨َِم َذاٗمِِف، ٫َمڇم َؽ »وَّ ِٓ ُٕقُر »َو٬َمْقٮمِِف:  (0)شَأُظقُذ بُِْقِر َوْج

َمَواِت وَ  فِ اف َّ ِٓ ُٕقِر َوْج ـْ  َْرِض ِم ْٕ ٬َمڊِم َوَأْذَ ﴿٭َمٻَمْقٮمِِف ُتُف إ٨َِم َذاٗمِِف ، َواٮمثَّڇمِِّن إَِوڇم٫مَ شا

َڇم َْرُض ٖمٿِمُقِر َرِبِّ ْٕ ـِ . [69]اٮمزٲمر:  ﴾ا ٌَّڇمٍس:  َو٬َمْقِل اْٖم ِذي إَِذا َْمَٝمَّ ٖمِفِ َذٮمَِؽ ڂُمقرُ ٥َم ، (2)ُه اٮمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ( ٲمـ ٣مريؼ أِّب 6/218) “احلٽمځمډم”وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم  (،448) = ٬َمڇمِرُّ َ٘مٿمڇَم اٮْمٺَمٵْمُؾ اٮمرَّ ، َٚمدَّ ٌَّڇمَداِِّنُّ ٥َمڇمِصٍؿ اٮْمٸَم

ـِ اٜمٿُْمټَْمِدرِ  ِد ْٖم ـْ ُِمپَمَّ ـِ ٥َمٌِد اَّللِ ٖمِِف.٥َم ـْ َٙمڇمٖمِر ٖم  ، ٥َم

 ٮمٺمٵمؾ ٖمـ ٥مځمز اٮمر٬مڇمر أ٢مد وٸمٺًمڇم.وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: أٖمق ٥مڇمصؿ اٮمٸمٌڇمداِّن وٸمځمػ، وا

( ٲمـ ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ 0136) “اٮمد٥مڇمء”(، وٓم 03/73) “اٮمټمٌٞم”وٸمځمػ: أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم  (0)

يقم أصڇمٖمف اٮمټمرب ٓم د٥مقٗمف ٓم اٮمٶمڇمئػ،  ملسو هيلع هللا ىلص، وهق وپمـ د٥مڇمء ٣مقيؾ، د٥مڇم ٖمف اٮمٿمٌل ¶ٙمٸمٺمر 

ِت، َوؿِ »وهق ٖمٶمقٮمف:  ًَْػ ُؿقَّ ق َض ُُ َْٔؽ َأْص ؿَّ إَِف ُٓ َِّ َْٕت اف اِ َِغ، َأ تِل، َوَ َقاِن َظَذ افَّْاِس، َأْرَحَؿ افرَّ َِ َة ِحٔ َِّ

 ْ َتُف َأْمِري، إِْن َل ُْ َِّ ِْل َأْو إَِػ َؿِر ٍب َم ُّ َّٓ ِْل، إَِػ َظُدوٍّ َ َتَج ُِ
َُِْ ـْ  اِ َِغ، إَِػ َم ـْ َؽْوَباَن َظَعَّ َأْرَحُؿ افرَّ ُُ َْ

ِْٔف َأْمُر َؾََل ُأَباِل، َؽْرَ َأنَّ ظَ  َِ َح َظ َِ َُِمُت، َوَص َؿْت َفُف افي  َؽ افَِّذي َأْذَ ِٓ ََٔتَؽ َأْوَشُع ِل، َأُظقُذ بُِْقِر َوْج
اؾِ

َٓ َحقْ  ْرََض، َو َْ ْتَبك َحتَّك  ًُ ؾَّ َظَعَّ َشَخَىَؽ، َفَؽ اْف
ِْْزَل ِّب َؽَوَبَؽ َأْو ُ ِ ُْ ِخَرِة، َأْن  ْٔ َٔا َوا ْٕ َة افد  َٓ ُؿقَّ َل َو

 . وإ١مٿمڇمده وٸمځمػ: ٓم إ١مٿمڇمده ٥مٿمٸمٿمډم اٖمـ إ١محڇمق، وهق ٲمدٮمس، وِل يٰمح  ٖمڇمٮمًَمع.شَّٓ بَِؽ إِ 

( ، واٖمـ ٛمزيپمډم 00537( ، واٮمٿمًڇمئل )437( ، واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ )3279اٮم٠مٲمذي ) فأٛمرٙم : ـح (2)

( ٲمـ ٣مرق ٥مـ احلټمؿ ٖمـ أٖمڇمن، ٥مـ ٥مټمرٲمډم، ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس 00609( ، واٮمٶمٟماِّن )274( و )273)

؟ ٬مڇمل: وَيؽ، ﴾ٓ ٗمدر٭مف إٖمٴمڇمر وهق يدرك إٖمٴمڇمر﴿ِمپمد رٖمف، ٬مٽمڊم: أٮمځمس اَّلل يٻمقل: ٬مڇمل: رأى 

 ذاك إذا ْمٝم ٖمٿمقره اٮمذي هق ڂمقره. ٬مڇمل: و٬مڇمل: رأى ِمپمد رٖمف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م ٲمرٗم٧م.

 .وهذا إ١مٿمڇمد ٚمًـ، ٕن احلټمؿ ٖمـ أٖمڇمن ٚمًـ احلديڋم
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ٌْدِ ِٓم َٚمِدي ملسو هيلع هللا ىلصَو٬َمْقٮمِِف  ـِ ٥َمپْمٍرواَّلل  ڋِم ٥َم ٍة ُثؿَّ أَ » :ْٖم َّ ِْ ُف ِذ ُط ََ ِْ َؼ َخ َِ ؿْ إِنَّ اهللََّ َخ ِٓ ْٔ َِ ََك َظ  ْف

ُٕقِرهِ  ـْ   .(0)احْلَِديڋَم  شِم

َْرِض، ٭َمٻَمْقٮمِِف:  :اٮمثَّڇمٮمڋُِم  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ََمَواِت اَّللَُّ ﴿َوُهَق إَِوڇم٫َمډُم ڂُمقِرِه إ٨َِم اٮم ًَّ ڂُمقُر اٮم

َْرضِ  ْٕ اٖمِعُ 35 ]اٮمٿمقر: ﴾َوا  .شِحَجاُبُف افْ قرُ »٭َمٻَمْقٮمِِف:  :[ َواٮمرَّ

ِذي اْٚمَتَجڈَم ٫َمڀَمَذا اٮمٿمُّقُر اٜمُْٵَمڇمُف إٮَِمځْمِف ََيِ  َْرَٖمٸَمډِم، َواٮمٿمُّقُر اٮمَّ ْٕ لُء ٥َمَٝم َأَٚمِد اٮْمُقُٙمقِه ا

ِحځمِح، َٚمِديڋِم  ُد ِٓم ٮَمٺْمٷمِِف ِٓم احْلَِديڋِم اٮمٴمَّ دُّ َ َل ڂُمقًرا َوڂَمڇمًرا، ٭َمََم َو٬َمَع اٮم٠مَّ َأِِّب ٲُمق١َمك  ٖمِِف ١ُمپمِّ

٢َْمٸَمِريِّ َوُهَق ٬َمْقٮُمُف: ا تِل ٭َمٽمََّؿ  ،شَجاُبُف افْ قُر َأِو افَّْارُ حِ »ْٕ ٫َمڅمِنَّ َهِذِه اٮمٿمَّڇمَر ِهَل ڂُمقٌر، َوِهَل اٮمَّ

اٌق ٖمََِل إِْٚمَراٍق.  اَّللَُّ ٭َمٽمِځمپَمُف ٲُمق١َمك ٫مځِمڀَمڇم، َوِهَل ڂَمڇمٌر َصڇم٫مځَِمډٌم َِلڇَم إِْذَ

اٍق َوِهَل ڂمَ  اٌق ٖمََِل إِْٚمَراٍق ٭َمٿمُقِر اٮْمٻَمپَمِر، َوإِْٚمَراٌق ٖمََِل إِْذَ ڇمُم َ٘مََلَ٘مډٌم: إِْذَ ًَ ٬َْم ْٕ ڇمُر ٫َمڇم

اٌق ٖمڅِمِْٚمَراٍق َوِهَل َهِذِه اٮمٿمَّڇمُر اٜمٵُِْمځمَئډمُ  َٓ ُٗميِضُء، َوإِْذَ ڇَم ١َمْقَداُء ُِمِْر٬َمډٌم  َو٭َمَذٮمَِؽ  ،َٙمڀَمٿمََّؿ ٫َمڅمِِنَّ

ڂَْمَقاِر اٜمٳَْْمڀُمقَدِة اٜمَْْخٽُمق٬َمډِم، َوِٚمَجڇمُب  ْٕ ْٚمَراُق، ٫َمڀَمَذا ِٓم ا اُق َواْْلِ ْذَ
پْمِس ٮَمُف اْْلِ ڂُمقُر اٮمٳمَّ

بِّ  ٌَڇمَركَ  اٮمرَّ  .َوَٗمٸَمڇم٨َم ڂُمقٌر َوُهَق ڂَمڇمرٌ  َٗم

َٓ َُمڇَمٌز، َوإَِذا ٭َمڇمَن  ڈِم ٲَمَراٗمٌِڀَِمڇم، ٫َمٿمُقُر َوْٙمڀِمِف َٚمٻِمځمٻَمډٌم  ًَ ڂَْمَقاُع ٭ُمٽمُّڀَمڇم َٚمٻِمځمٻَمډٌم ٖمَِح ْٕ َوَهِذِه ا

پْمسِ  ،ڂُمقُر َّمٽُْمق٬َمڇمٗمِفِ  ٌډَُم ٫َمټَمځْمَػ َيټُمقُن ڂُمقُرُه ا :َواٮمٿمَّڇمِر َٚمٻِمځمٻَمډمً  ،َواٮْمٻَمپَمرِ  ،٭َمڇمٮمٳمَّ ًْ
ِذي ڂمِ ٮمَّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ح.( ٖمڅم١مٿمڇمد صحځم0/31(، واحلڇم٭مؿ )6644أٛمرٙمف أِمد ) صحٔح: (0)

( ، واٖمـ ٛمزيپمډم 00537( ، واٮمٿمًڇمئل )437( ، واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ )3279أٛمرج اٮم٠مٲمذي )

( ٲمـ ٣مرق ٥مـ احلټمؿ ٖمـ أٖمڇمن، ٥مـ ٥مټمرٲمډم، ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس 00609( ، واٮمٶمٟماِّن )274( و )273)

؟ ٬مڇمل: وَيؽ، ﴾ٓ ٗمدر٭مف إٖمٴمڇمر وهق يدرك إٖمٴمڇمر﴿٬مڇمل: رأى ِمپمد رٖمف، ٬مٽمڊم: أٮمځمس اَّلل يٻمقل: 

ٝم ٖمٿمقره اٮمذي هق ڂمقره. ٬مڇمل: و٬مڇمل: رأى ِمپمد رٖمف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م ٲمرٗم٧م. و٫مځمف احلټمؿ ٖمـ ذاك إذا ْم

 : صدوق، و٬مڇمل اٮم٠مٲمذي: هذا ٚمديڋم ٚمًـ ٪مريڈم ٲمـ هذا اٮمقٙمف."اٮمتٻمريڈم"أٖمڇمن، ٬مڇمل احلڇم٫مظ ٓم 
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َٓ َيټُمقُن  پْمِس، ٫َمټَمځْمَػ  اٍج َوٸِمځمٍػ إ٨َِم ٬ُمْرِص اٮمٳمَّ ٌَډِم ِهَ ًْ
ـْ ڂمِ ڂَْمَقاِر اٜمَْْخٽُمق٬َمډِم إٮَِمځْمِف َأ٬َمؾُّ ٲِم ْٕ ا

 ٖمتٰمف واٛمتٴمڇمره اَهَذا اٮمٿمُّقُر َٚمٻِمځمٻَمډًم.



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

218 

 

ـْ ( 72 ـِ ٲَمڇمٮمٍِؽ  َو٥َم ِلِّ ؓؓ َأڂَمِس ْٖم ـِ اٮمٿمٌَّ ُف ٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٥َم َزاُل »َأڂمَّ َْ ََك  َٓ  ِْ َُّْؿ ُ  َٓ َج

ا  َٓ ُو ًْ ََْْٔزِوي َب ا َؿَدَمُف، َؾ َٓ ِة ؾِٔ زَّ
ًِ ـْ َمِز ٍد؟ َحتَّك َ َوَع َرب  اف َُقُل: َ ْؾ ِم َْ ا، َو َٓ ؾِٔ

َرِمَؽ  َوَٓ َ َزاُل ذ اجَلَّْة َؾْوٌؾ َحتَّك  ـَ َِْؽ َو زَّ
ًِ قُل: َؿْط، َؿْط، بِ َُ َْ ًٍْض، َو إَِػ َب

ا ًَ ِْ ا َخ ْؿ َؾْوَؾ اجَلَّْةُ ِْْنَئ اهللُ ََلَ ُٓ َُِْ ُْٔ  .(0)ٲُمتَّٺَمٌؼ ٥َمٽَمځْمفِ  ش، َؾ

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 إثبات ؾف١ ايكدَني هلل عص ٚجٌ.

دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٻمدم َّلل ٥مز وٙمؾ، ٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف، ڂمثٌڊم 

ٌء ٮَمځمْ ﴿ذٮمؽ ٲمـ ٪مٞم ِتثځمؾ، وڂمٿمزه اَّلل ٥مـ اٜمَم٘مٽمډم ٖمخٽمٻمف، ٲمـ ٪مٞم ٗمٸمٶمځمؾ.  َس ٭َمپِمْثٽمِِف َرْ

ٌَٴِمٞمُ  پِمځمُع اٮْم ًَّ  .[00]اٮمٳمقرى:  ﴾َوُهَق اٮم

ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح، أڂمف ٬مڇمل ٓم اٮمټمرد: إڂمف  ¶و٬مد ٘مٌڊم ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس 

 ٲمقوع اٮمٻمدٲم٧م. أٛمرٙمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم اٮمًٿمډم، و٪مٞمه.

 حتسٜف املبتدع١ يؿف١ ايكدّ ٚايسد عًِٝٗ.

 رلتصس الفتاّى املصسٓة ه يفقال اإلماو ّشٔذ اإللْسِمو ابً تٔنٔة زمحُ ا

 (:467)ص

٭َمََم  ،ٖمٿِمَْقع ٲمـ اخْلٽمؼ (فٲمَ ٬مدَ )َو٬مد ٪مٽمط ِٓم َهَذا احلَِديڋم اٜمٸمٶمٽمډم اٮمَّذيـ أوٮُمقا ٬َمْقٮمف 

ُيٻَمڇمل رٙمؾ  (:رٙمٽمف)َٚمتَّك ٬َمڇمٮُمقا ِٓم ٬َمْقٮمف  .اٮمَّذيـ ٗمٻمدم ِٓم ٥مٽمپمف َأِنؿ أهؾ اٮمٿمَّڇمر :٬َمڇمٮُمقا

 :ٽمٶمڀمؿ ٲمـ ُوُٙمقه٪مو .ٲمـ َٙمراد

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ أڂمس 2848(، وٲمًٽمؿ )7384اٮمٌخڇمري )أٛمرٙمف  (0)
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ِل  أن ول:إ  َٓ  َزال »٭َمََم ٬َمڇمَل ِٓم ٬َمْقٮمف  ل.َٚمتَّك يٽمٻم :َوِل شَحتَّك  وع» :٬َمڇمَل  ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌَّ

ا َٓ  .ش َِك ؾِٔ

َٓ َٚمٻِمځمٻَمډم (فٲمَ ٬مدَ )َأن ٬َمْقٮمف  :افثَّاِن  َٓ ُمڇَمزً  ،َٓ يٺمڀمؿ ٲِمٿمُْف َهَذا  ٭َمََم ٗمدل ٥َمٽَمځْمِف  اَو

َوڇم٫َمډم  .اْْلِ

ٖم٧مَأن ُأوٮَمِئَؽ اٜمڄمٛمريـ إِن  :افثَّافِث ٫َمََل َوٙمف ٓڂمزوائڀمڇم  :٭َمڇمڂُمقا ٲمـ أصڇم٪مر اٜمٸَُْمذَّ

َوإِن ٭َمڇمَن ٲمـ أ٭َمڇمٖمِر اٜمُْْجرٲم٧م ٫مڀمؿ ِٓم  ،٫َمڅمِن َذٮمِؽ إڂِمَََّم يټمقن ٖمڃَِمٲْمر ٥َمٷمِځمؿ :وا٭متٺمڇمئڀمڇم ِبؿ

١َْمٺَمؾ ْٕ رك ا َٓ ِٓم أواٛمرهؿ ،اٮمدَّ ٖم٧م   .َوِٓم أول اٜمٸَُْمذَّ

ابِع ا إَِػ »َأن ٬َمْقٮمف  :افرَّ َٓ ًْو ٗمٿمٵمؿ ٥مٝم ٲمـ ٫مځِمڀَمڇم  ڇمَدٮمځِمؾ ٥مٝم َأِن ش بًضؾْٔزوي َب

ء  .٫متٵمځمؼ ِبؿ ٲمـ ٪مٞم َأن يٽمٻمك ٫مځِمڀَمڇم َرْ

اِمس ا» :َأن ٬َمْقٮمف :اخْلَ َٓ ا  :َوَْقل ،َٓ  َزال  َِك ؾِٔ َٓ َ ؾ مـ مِز د َحتَّك  وع ؾِٔ

ٮْمٻَمڇمء شؿدمف تِل إٮَِمځْمڀَمڇم َيٿمَْتڀِمل اْْلِ ٫َمځَمٻْمتيَِض  :ٓڂمزواءَويټمقن ٥ِمٿمْدَهڇم ا ،ٙمٸمؾ اٮْمَقوع اٮْمٹَمڇمَيډم اٮمَّ

 .َذٮمِؽ َأن ٗمټمقن اٮْمٹَمڇمَيډم أ٥مٷمؿ ِِمَّڇم ٬مٌٽمڀَمڇم

ٛمر (،٬مدٲمف)َوٮَمځْمَس ِٓم ٬َمقل اٜمٸمٶمٽمډم ٲمٸمٿمك ٮمٽمٺمظ  ْٔ َّٓ َو٬مد ا٢ْم٠مك ٫مځِمِف إول َوا  ،إِ

ول َأَٚمؼ ٖمِِف ٲمـ أٛمر ْٕ  .َوا

 ٫مځمتقُهقن َأن ٬مدم اٮمرب :َو٬مد يٹمٽمط ِٓم احلَِديڋم ٬مقم آَٛمُروَن ِمثٽمډم َأو ٪َمٞمهؿ

ٌَڇمت ٬مقم ٲمـ اٜمٸمٶمٽمډم ،ٗمدٛمؾ َٙمڀَمٿمَّؿ ْ٘م ٭َمځمَػ  :َٚمتَّك ٬َمڇمٮُمقا ،َو٬مد ٗمقهؿ َذٮمِؽ ٥مٝم أهؾ اْْلِ

 آِِلډَم ٲَمڇم وردوهڇم﴿ :َٗمٸَمڇم٨َم َيٻُمقل واَّلل ،يْدٛمؾ ٖمٸمض اٮمرب اٮمٿمَّڇمر
ِ
ء َٓ  .﴾ٮَمق ٭َمڇمَن َهڄُم
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ٿمډم واحْلَِديڋم ،َوَهَذا ٙمڀمؾ ِِمَـّ ٗمقُهف ًّ َحتَّك » :٫َمڅمِن احلَِديڋم :َأو ڂَمٻمٽمف ٥َمـ أهؾ اٮم

ا  َٓ ْٔ َِ ة َظ زَّ
ًِ ا إَِػ بًض ؾٔٓا ي :َوِذ ِرَواَ ةي  وع رب اْف َٓ ًْو ؿّط ؿّط  :َوَْقل ،ؾْٔزوي َب

ْؽ  .شَوظزَّ

ڇَم ٗمٵمڇميٻمڊم ٥مٝم ٲمـ ٭َمڇمَن ٫مځِمڀَمڇم ٫مڇمٲمتَلت ِبؿ ٭َمََم أ٬مًؿ ٥مٝم ڂَمٺمًف  :٫َمدلَّ َذٮمِؽ ٥مٝم َأِنَّ

ء ٪مٞم َذٮمِؽ ٲمـ َٛمڇمٮمؼ َأو  ٫َمټمځمػ :َأڂمف ٮمځمپمَلِنڇم ٲمـ اجْلٿمَّډم َواٮمٿمَّڇمس َأُْجَٸِم٧مَ  ِتتٝمء ٖمٯَِمْ

ََم اٜمٸَْْمٿمك َأڂمف ُٗمقَوع اٮْمٻمَدم اٜمُْٵَمڇمف إ٨َِم اٮمرب َٗمٸَمڇم٨َم  ،َّمٽُْمقق ٫متٿمزوي وٗمٵمځمؼ ٖمپِمـ  ،َوإڂِمَّ

ڇمم ٫مځمًټمَواٮْمَقاٚمد ٲمـ اخْلٽمؼ ٬مد يْر٭مض  ،٫مځِمڀَمڇم ًَ َْٙم ْٕ َأو ١َمڇم٭مِٿمڇم ٫مځمتحرك  ،ـٲمتحر٭مڇم ٲمـ ا

ٖمرٙمٽمؽ َهَذا ٲمٹمتًؾ َٖمڇمِرد  ار٭مض﴿٭َمََم ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم ٿمُْف ٲَمڇمء ٫مځمٿمٺمجر ٲمِ  :وير٭مض ٙمٌَل

 ه.او٥َمٝم اٮمٹمٵمٌڇمن ٫مٞمى ،َو٬مد يٵمع َيده ٥مٝم اٜمَِْريض ٫َمځمٟمأ ﴾وذاب

ٌَ قٛي٘:  ِِ َفِط ُٗ َٓ ُِٝطهِ ًِّكا، َف َٗا َخ ِِٓػَئ اهلُل َي ُٜ ٌْ َحت٢َّ  ١َّ َفِط ٍُ يف اجَل ََٜصا َٚاَل 

١َّ  :اجَل

تف ِبؿ وإٚمًڇمڂمف ٚمځمڋم يتٺمٵمؾ ٥مٝم أڂمڇمس: هذا ٲمـ ٫مٵمؾ اَّلل ٥مٝم ٥مٌڇمده، ورِم

 ٫مځمًټمٿمڀمؿ ٫مٵمؾ اجلٿمډم.

 (:166)ص مادٖ األزّاح قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف

ٕف  ْنئ أو» :ٓم ٚمديڋم أِّب هريرة “يصحځمح اٮمٌخڇمر” وأٲمڇم اٮمٽمٺمظ اٮمذي و٬مع ٓم

٫مٹمٽمط ٲمـ ٖمٸمض اٮمرواة اڂمٻمٽمڈم ٥مٽمځمف  شؾتَقل  ؾ مـ مز د ،ؾَِٔك ؾٔٓا ،فِْار مـ  ناء

 ٛمٟم أڂمف يپمَلأن اَّلل ١مٌحڇمڂمف څم٫م :ن يردهآوڂمص اٮمٻمر ،واٮمروايڇمت اٮمٴمحځمحډم .فٮمٺمٷم

 .و٭مذب ر١مٽمف ،ٓ ٲمـ ٬مڇمٲمڊم ٥مٽمځمف ٚمجتفإڂمف ٓ يٸمذب څم٫م :ٗمٌڇم٥مفأٙمڀمٿمؿ ٲمـ إٖمٽمځمس و
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ََم ُأٮْمٻِمَل ٫مځِمڀَمڇم ٫َمْقٌج ١َمڃَمَِلُْؿ َٛمَزڂَمُتڀَمڇم َأَِلْ َيڃْمٗمټُِمْؿ ڂَمِذيٌر ٬َمڇمٮُمقا َٖمَٝم ٬َمْد َٙمڇمءَ ﴿٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:  ڂَمڇم ٭ُمٽمَّ

 إِْن َأڂمْ 
ٍ
ء ـْ َرْ َل اَّللَُّ ٲِم ْٖمٿمڇَم َو٬ُمٽْمٿمڇَم ٲَمڇم ڂَمزَّ َّٓ ِٓم َوَلٍل ٭َمٌِٞمٍ ڂَمِذيٌر ٫َمټَمذَّ وٓ يٷمٽمؿ اَّلل أٚمدا  ﴾ُتْؿ إِ

 ه.اٲمـ ٛمٽمٻمف
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ـْ ( 73 ـِ ٲَمڇمٮمٍِؽ  َو٥َم َّٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللِ ؓؓ َأڂَمِس ْٖم بِلٍّ إِ َٕ ـْ  َما ِم

َتُف ا َذَر ُأمَّ ْٕ ُتقٌب َوَؿْد َأ ُْ َْٖظَقَر، َوَم َْٔس بِ ْؿ َف ُُ ُف َأْظَقُر، َوإِنَّ َربَّ َّٕ َٓ إِ اَب، َأ ذَّ َُ َْٕظَقَر اف

اؾِر ـَ ِْٔف  َْْٔ  .(0)ٲُمتَّٺَمٌؼ ٥َمٽَمځْمفِ  شَبْغَ َظ

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 إثبات ؾف١ ايعٝٓني هلل عص ٚجٌ.

وُهڇم ٥مځمٿمڇمن ٚمٻمځمٻمځمتڇمن، دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٸمځمٿم٧م َّلل ٥مز وٙمؾ، 

ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽمِِف ﴿ٗمٽمځمٻمڇمن ٖمجَلل اَّلل و٥مٷمپمتف، ٓ ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م، ٬مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨م: 

ٌَٴِمٞمُ  پِمځمُع اٮْم ًَّ ٌء َوُهَق اٮم  .[00]اٮمٳمقرى:  ﴾َرْ

 .[ 37]هقد:  ﴾َواْصٿمَِع اٮْمٺُمٽْمَؽ ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم َوَوْٚمځِمٿمڇَم﴿ويدل ٥مٝم ذٮمؽ أيٵًمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: 

َواْصِٟمْ ﴿و٬مقٮمف: . [39]٣مف:  ﴾َوَأٮْمٻَمځْمڊُم ٥َمٽَمځْمَؽ َِمٌََّډًم ٲِمٿمِّل َوٮمُِتٴْمٿمََع ٥َمَٝم ٥َمځْمٿمِل﴿و٬مقٮمف: 

َؽ ٫َمڅمڂِمََّؽ ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَمحِلټُمِؿ   .[ 48]اٮمٶمقر:  ﴾َرٖمِّ

 كتا  التْمٔد قال اإلماو ذلند بً إلْسحاق بً خزمية زمحُ اه يف

(3/67:) 

ـٍ َأْن يُ  ـَ ٫َمَقاِٙمڈٌم ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ ٲُمڄْمٲِم ِف، ٲِم ًِ ٌَڇمِرُئ ٮمٿِمٺَْم ٌَّڊَم اخْلڇَمٮمُِؼ اٮْم ْثٌڊَِم خِلڇَمٮمٻِِمِف َوَٖمڇمِرِئِف ٲَمڇم َ٘م

ـِ  ـْ َيٿمٺِْمل ٥َم ـٍ ٲَم ، َو٪َمْٞمُ ٲُمڄْمٲِم ٌَځَمڇمِن اَّلل  اٮْمٸَم٧ْمِ ٌََّتُف اَّللَُّ ِٓم ُِمټَْمِؿ َٗمٿمِْزيٽِمِف، ٖمِ ٌَڇمَرَك َوَٗمٸَمڇم٨َم ٲَمڇم ٬َمْد َ٘م َٗم

ِلِّ  ِذي َٙمٸَمٽَمُف اَّللَُّ ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌَّ ، ِٓم ٬َمْقٮمِِف: ٲُمٌَځمِّٿمڇًم ٥َمٿمْفُ  اٮمَّ َ ﴿، ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ ٭ْمَر ٮمُِت٧ٌَمِّ َوَأڂْمَزٮْمٿمڇَم إٮَِمځْمَؽ اٮمذِّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ڂمس ( ٥مـ أ2933(، وٲمًٽمؿ )7418اٮمٌخڇمري )أٛمرٙمف  (0)
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َل إٮَِمځْمڀِمؿ ِلُّ  ،[44]اٮمٿمحؾ:  ﴾ٮمٽِمٿمَّڇمِس ٲَمڇم ڂُمزِّ َ اٮمٿمٌَّ ٧ٌَمَّ ٌَځَمڇمِن  ملسو هيلع هللا ىلص٫َم
، ٫َمټَمڇمَن َٖمځَمڇمڂُمُف ٲُمَقا٫مٻًِمڇم ٮمِ َأنَّ َّللَِِّ ٥َمځْمٿم٧َْمِ

، ٲَمٻْمُروٌء ِٓم اٜمََْحڇمِريڈِم َواٮْمټَمَتڇمٗمځِمڈِم ُِمټَْمِؿ اٮمتَّٿمِْزيِؾ، اٮمَّ  َت٧ْمِ ٫مَّ ٶُمقٌر َٖم٧ْمَ اٮمدَّ ًْ  ه.اِذي ُهَق ٲَم

 (:187)ص السد على املسٓسٕ قال اإلماو عجناٌ بً لْسعٔد الدازمٕ يف

َْٖظَقرَ  إِنَّ اهللَ»: ملسو هيلع هللا ىلص ٫َمٺِمل َٗمڃْمِويؾ َر١ُمقِل اَّلل َْٔس بِ ُف َٖمٴِمٞمٌ  شَف ف ُذو ٥َمځْمٿم٧َْمِ ٛمَل ،َٖمځَمڇمٌن َأڂمَّ

٥َْمَقر. ْٕ  هاا

 (:111ثه قال زمحُ اه )ص

. ٌَٴِمِٞم ٖمڇِمٮْمٸَمځْمٿم٧َْمِ ٥َْمَقُر ٥ِمٿمَْدُهْؿ ِودُّ اٮْم ْٕ ، َوا ٌََٰمِ  هاَواٮْمٸَمَقُر ٥ِمٿمَْد اٮمٿمَّڇمِس ِودُّ اٮْم

َّ  الَِّمَلَلائٕ يف  ( بقْلُ:1/617) أصْل االعتقاد ّب

 صٺمڇمت اَّلل ٥َمزَّ ٥مٝم أن  ملسو هيلع هللا ىلص١مځمڇمق ٲمڇم دل ٲمـ ٭متڇمب اَّلل ٥َمزَّ وٙمؾَّ و١مٿمډم ر١مقٮمف 

 ها.وٙمؾَّ اٮمقٙمف واٮمٸمځمٿم٧م واٮمځمديـ

 (:3/366) دلنْع فتاّاَِكَنا َفٕ  قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه

أراد أن ي٧ٌم ٕٲمتف ٢مځمئڇم ِمڇم يٿمتٺمل  ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌل  ٫مڅمنَّ  :اووٙمف ا١ٓمتدٓل ٖمف ٤مڇمهر ٙمدًّ 

ڇمٜم٧م ٖمف ا٢ٓمتٌڇمه ٥مٽمځمڀمؿ ٓم ٢مڃمن اٮمدٙمڇمل ٓم أٲمر ِمًقس، يت٧ٌم ٮمذوي اٮمتٺمټمٞم اٮمٸم

واٮمرب ١مٌحڇمڂمف ٮمځمس ٖمڃم٥مقر،  ،اٮمدٙمڇمل أ٥مقر اٮمٸم٧م ٖمڇمٮمٶمرق اٮمٸمٻمٽمځمډم و٪مٞمهؿ، ٖمذ٭مر أن

وزيڇمدة اٮمثٿمڇمء ٖمف ٥مٝم اَّلل  ،ٮمټمڇمن اٮمٌځمڇمن ٖمف أو٨م ٮمٷمڀمقره :وٮمق ٭مڇمن َّلل ٗمٸمڇم٨م أ٭مثر ٲمـ ٥مځمٿم٧م

٭مڇمن اٮمثٿمڇمء ٖمذٮمؽ ٥مٝم اَّلل  :٫مٽمق ٭مڇمن َّلل أ٭مثر ٲمـ ا٘مٿمت٧م :ٗمٸمڇم٨م، ٫مڅمن اٮمٸم٧م صٺمډم ٭مَمل

 أٖمٽمغ.

٫مڅمٲمڇم أن يټمقن ٭مَمٓ ٓم ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨م أو  :رير ذٮمؽ أن يٻمڇمل: ٲمڇم زاد ٥مٝم اٮمٸمځمٿم٧موٗمٻم

ٓٲمتٿمڇمع صٺمڇمت اٮمٿمٻمص ٓم ٚمٻمف، وإن  :٫مڀمق ِمتٿمع ٥مٝم اَّلل ٗمٸمڇم٨م :ڂمٻمٴمڇم، ٫مڅمن ٭مڇمن ڂمٻمٴمڇم
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ٲمع ٭مقڂمف أٖمٽمغ ٓم اٮمثٿمڇمء ٥مٝم اَّلل ٗمٸمڇم٨م!! ٫مٽمَم ِل يذ٭مره  ملسو هيلع هللا ىلص٭مڇمن ٭مَمٓ ٫مټمځمػ هيپمٽمف اٮمٿمٌل 

 وهذا هق اٜمٶمٽمقب. ،ٖمثڇمٖمڊم َّلل ٥مز وٙمؾ ، ٥مٽمؿ أڂمف ٮمځمسملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌل 

 ٫مڅمن ٬مځمؾ: ٗمرك ذ٭مره ٲمـ أٙمؾ ٖمځمڇمن ڂمٻمص اٮمدٙمڇمل ٖمټمقڂمف أ٥مقر.

٫مځمجپمع ٖم٧م إٲمريـ ٚمتك ٓ يٺمقت  :٬مٽمٿمڇم: يپمټمـ أن يذ٭مر ٲمع ٖمځمڇمن ڂمٻمص اٮمدٙمڇمل

 ذ٭مر ٭مَمل صٺمډم اَّلل ٥مز وٙمؾ.

وأڂمف ٮمځمس  ،ٮمځم٧ٌم ڂمٻمص اٮمدٙمڇمل :ذ٭مر هذه اٮمٸمَلٲمډم احلًځمډم ملسو هيلع هللا ىلصوا٥مٽمؿ أن اٮمٿمٌل 

ٮمټمقِنڇم ٥مَلٲمډم ٚمًځمډم ٖمخَلف  :ڇم، وٮمٷمڀمقرهڇم جلپمځمع اٮمٿمڇمسٕن يټمقن رٖمًّ  حٖمٴمڇمٮم

اٮمٸمَلٲمڇمت اٮمٸمٻمٽمځمډم، ٫مڅمِنڇم ٬مد َتتڇمج إ٨م ٲمٻمدٲمڇمت ختٺمك ٥مٝم ٭مثٞم ٲمـ اٮمٿمڇمس، ٓ ١مځمَم ٥مٿمد 

هذه اٮمٺمتٿمډم ٫متٿمډم اٮمدٙمڇمل، و٭مڇمن هذا ٲمـ ٚمًـ ٭َمََم ِٓم  ٬مقة اٮمٺمتٿمډم، وا٢متداد اٜمحٿمډم،

 هق أ٤مڀمر وأٙمٝم ٲمع وٙمقد ٥مَلٲمڇمت أٛمرى. ، ٚمځمڋم يٸمدل ٓم ٖمځمڇمڂمف إ٨م ٲمڇمملسو هيلع هللا ىلصٗمٸمٽمځمپمف 

ٚمديثڇم ١مڇم٬مف ٓم وپمـ  (30ص) ٭متڇمب اٮمتقٚمځمد رِمف اَّلل ٓم و٬مد ذ٭مر اٖمـ ٛمزيپمډم

ؓؓ  أن َّلل ٗمٸمڇم٨م ٥مځمٿم٧م، ٫مًڇم٬مف ٖمًٿمده إ٨م أِّب هريرة ٖم٧مَّ  ملسو هيلع هللا ىلصإدٮمډم ٥مٝم أن اٮمٿمٌل 

ٲََمڇمڂَمڇمِت ﴿ٗمٸمڇم٨م:  أڂمف يٻمرأ ٬مقٮمف ْٕ وا ا . إ٨م ٬مقٮمف: ﴾إ٨َِم َأْهٽمڀَِمڇم إِنَّ اَّللََّ َيڃْمٲُمُر٭ُمْؿ َأْن ُٗمڄَمدُّ

. ٫مځمٵمع إِبڇمٲمف ٥مٝم أذڂمف، واٮمتل ٗمٽمځمڀمڇم ٥مٝم ٥مځمٿمف. ويٻمقل: هټمذا ﴾١َمپِمځمٸًمڇم َٖمٴِمًٞما﴿

 يٻمرؤهڇم ويٵمع أصٌٸمځمف. ملسو هيلع هللا ىلص١مپمٸمڊم ر١مقل اَّلل 

 اٮمٺمتح و٬مد ١مٌٻمڊم روايډم اٮمدارٲمل ٮمف ٖمٽمٺمظ اٮمتثٿمځمډم، وذ٭مر احلڇم٫مظ اٖمـ ٚمجر ٓم

١مپمٸمڊم ؓؓ ٌډم ٖمـ ٥مڇمٲمر أن اٮمٌځمڀمٻمل ذ٭مر ٮمف ٢مڇمهدا ٲمـ ٚمديڋم ٥مٻم (03/373)

و١مٿمده  شوأصار إػ ظْٔٔف ،إن ربْا شّٔع بهر»يٻمقل: ٥مٝم اٜمٿمٟم:  ملسو هيلع هللا ىلصر١مقل اَّلل 

 ٚمًـ.
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(، ٬مٌځمؾ اٜمثڇمل اٮمًڇمدس ٚمديثڇم 359)ص  “ّمتٰم اٮمٴمقا٥مؼ” و٬مد ذ٭مر صڇمٚمڈم

 شافر ـ لؾٕ٘ف بغ ظْٔ :إن افًبد إذا ؿام إػ افهَلة»: ملسو هيلع هللا ىلص٥مـ اٮمٿمٌل  ،٥مـ أِّب هريرة

 ٫مٽمځمٿمٷمر ٓم صحتف. :هاحلديڋم. ٮمټمٿمف ِل يٸمز

وهق اٜمٿمٻمقل  ،وِبذا ٗم٧ٌم وٙمقب ا٥متٻمڇمد أن َّلل ٗمٸمڇم٨م ٥مځمٿم٧م، ٕڂمف ٲمٻمتچم اٮمٿمص

 ها٥مـ أهؾ اٮمًٿمډم واحلديڋم.

قال أبْ احلسً علٕ بً إمساعٔل األشعسٖ يف كتابُ الرٖ زجع فُٔ إىل 

 (:81)ص “اإلباىة عً أصْل الدٓاىة” مرٍب أٍل السية ّاجلناعة

وديڇمڂمتٿمڇم اٮمتل ڂمديـ ِبڇم، اٮمتپمًؽ ٖمټمتڇمب اَّلل رٖمٿمڇم ٥مز وٙمؾ، ٬مقٮمٿمڇم اٮمذي ڂمٻمقل ٖمف،  

وأئپمډم احلديڋم،  ،واٮمتڇمٖمٸم٧م ،٥مـ اٮمًڇمدة اٮمٴمحڇمٖمډم ي، وٲمڇم روملسو هيلع هللا ىلصوٖمًٿمډم ڂمٌځمٿمڇم ِمپمد 

 -وڂمحـ ٖمذٮمؽ ٲمٸمتٴمپمقن، وٖمَم ٭مڇمن يٻمقل ٖمف أٖمق ٥مٌد اَّلل أِمد ٖمـ ِمپمد ٖمـ ٚمٿمٌؾ 

ٮمػ ٬مقٮمف ّمڇمٮمٺمقن: ٬مڇمئٽمقن، وٜمڇم ٛمڇم -وأٙمزل ٲمثقٖمتف  ،ور٫مع درٙمتف ،ڂمي اَّلل وٙمڀمف

أٖمڇمن اَّلل ٖمف احلؼ، ود٫مع ٖمف اٮمٵمَلل،  ٕڂمف اْلٲمڇمم اٮمٺمڇموؾ، واٮمرئځمس اٮمټمڇمٲمؾ، اٮمذي

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:

ويٌٻمك وٙمف رٖمؽ ذو اجلَلل ﴿٭مځمػ، ٭مَم ٬مڇمل:  وأن ٮمف ١مٌحڇمڂمف وٙمڀمڇم ٖمَل

 .﴾واْل٭مرام

، و٭مَم ٬مڇمل: ﴾ٛمٽمٻمڊم ٖمځمدي﴿وأن ٮمف ١مٌحڇمڂمف يديـ ٖمَل ٭مځمػ، ٭مَم ٬مڇمل ١مٌحڇمڂمف: 

 .﴾ٖمؾ يداه ٲمًٌق٣متڇمن﴿
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 ٲمـ أيډم. ﴾ْمري ٖمڃم٥مځمٿمٿمڇم﴿وأن ٮمف ١مٌحڇمڂمف ٥مځمٿم٧م ٖمَل ٭مځمػ، ٭مَم ٬مڇمل ١مٌحڇمڂمف: 

ًّٓ اَّلل ٪مٞمُ  وأن ٲمـ ز٥مؿ أن أ١مَمءَ   ها.ه ٭مڇمن وڇم

 ٤ يف بعض األدي١ ذنس ايعني باإلفساد ٚيف بعطٗا ذنسٖا باجلُع.جا

 (:17)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

٥َْم٧ُمِ َُمپُْمق٥َمډٌم ٲُمٵَمڇمٌف إ٨َِم َوپِمِٞم  ْٕ پِمِٞم اٜمٺُْْمَرِد، َوا ِذ٭ْمُر اٮْمٸَم٧ْمِ اٜمٺُْْمَرَدِة ٲُمٵَمڇم٫َمډٌم إ٨َِم اٮمٵمَّ

َّٓ ٭َمٻَمْقٮمَِؽ: َأ٫ْمٸَمُؾ َهَذا اجْلپَْمِع، َوِذ٭مْ  ڇَم ٥َم٧ْمٌ َواِٚمَدٌة ٮَمځْمَس إِ َٓ َيُدلُّ ٥َمَٝم َأِنَّ ُر اٮْمٸَم٧ْمِ ٲُمٺْمَرَدًة 

ََم إَِذا ُأِوځمٺَمڊِم اٮْمٸَم٧ْمُ إ٨َِم  ،٥َمَٝم ٥َمځْمٿمِل َٓ ُيِريُد َأنَّ ٮَمُف ٥َمځْمٿمڇًم َواِٚمَدًة، َوإڂِمَّ ٌَُّؽ ٥َمَٝم ٥َمځمٿْمِل، َو َوُأِٚم

ـُ َُجْٸُمُف ٲُمٳَم ا١ْمِؿ اجْلپَْمِع ٤مَ  ًَ َْٚم ْٕ ٺْمِظ، ٭َمٻَمْقٮمِِف: ڇمِهًرا َوٲُمٵْمپَمًرا، ٫َمڇم ِري ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿ڇم٭َمٽَمډًم ٮمٽِمَّ  ﴾َْمْ

 .[37]هقد:  ﴾َواْصٿمَِع اٮْمٺُمٽْمَؽ ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿َو٬َمْقٮمِِف:  [04]اٮمٻمپمر: 

[ 0]اٜمٽمؽ:  ﴾ٖمځَِمِدِه اٜمٽُْْمُؽ ﴿اٜمُْٳَمڇم٭َمٽَمډِم ِٓم ٮَمٺْمِظ اٮْمځَمِد اٜمُْٵَمڇم٫َمډِم إ٨َِم اٜمٺُْْمَرِد:  َوَهَذا ڂَمٷمِٞمُ 

َأَوَِلْ َيَرْوا ﴿َوإِْن ُأِوځمٺَمڊْم إ٨َِم َوپِمِٞم َُجٍْع ُُجٸَِمڊْم: ٭َمٻَمْقٮمِِف:  [26]آل ٥مپمران:  ﴾ٖمځَِمِدَك اخْلَْٞمُ ﴿

 .[70]يس:  ﴾َأڂمَّڇم َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َِلُْؿ ِِمَّڇم ٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم

ٌَڊْم َأْيِدي ﴿ إ٨َِم ا١ْمِؿ اجْلپَْمِع اٮمٷمَّڇمِهِر ٭َمٻَمْقٮمِِف: َو٭َمَذٮمَِؽ إَِوڇم٫َمډُم اٮْمځَمِد َواٮْمٸَم٧ْمِ  ًَ ٖمََِم ٭َم

 . [60]إڂمٌځمڇمء:  ﴾٫َمڃْمُٗمقا ٖمِِف ٥َمَٝم َأ٥ْم٧ُمِ اٮمٿمَّڇمسِ ﴿َو٬َمْقٮمِِف: [ 40]اٮمروم:  ﴾اٮمٿمَّڇمسِ 

ٿمَّډُم ٖمِِذ٭ْمِر اٮْمځَمِد ٲُمٵَمڇم٫َمډًم إٮَِمځْمِف ٖمٽَِمٺْمٍظ ٲُمٺْمَرَدةٍ  ًُّ ، َُمپُْمق٥َمډًم َوٲُمثَٿمَّڇمًة، َو٬َمْد ڂَمٶَمَؼ اٮْمټمَِتڇمُب َواٮم

ٿمَّډُم ٖمڅِمَِوڇم٫َمتڀَِمڇم إٮَِمځْمِف ٲُمَثٿمَّڇمًة ٭مَ  ًُّ ََم ٬َمڇمَل َوٖمٽَِمٺْمِظ اٮْمٸَم٧ْمِ ٲُمٵَمڇم٫َمډًم إٮَِمځْمِف ٲُمٺْمِرَدًة َوَُمپُْمق٥َمډًم، َوڂَمٶَمٻَمڊِم اٮم

ِلِّ  ـِ اٮمٿمٌَّ ـْ َأَٖمك ُهَرْيَرَة ٥َم ََلةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص٥َمٶَمڇمٌء ٥َم ْبَد إَِذا َؿاَم ِذ افهَّ ًَ ،  إِنَّ اْف ـِ َ ْ َِْْٔل افرَّ َؿاَم َبْغَ َظ

ُت، إَِػ َخْرٍ فََؽ ِمِّْل
ٍِ ِْ َْ ـْ  ُف: إَِػ َم َت َؿاَل َفُف َرب  ٍَ ِلِّ (0)شَؾَِ٘ذا اْفَت إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َو٬َمْقِل اٮمٿمٌَّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

( ٲمـ ٣مريؼ إٖمراهځمؿ 9332(، واٮمٌزار )028أٛمرٙمف اٜمروزي ٓم ٗمٸمٷمځمؿ ٬مدر اٮمٴمَلة ) ضًٔػ جًدا: (0)

 = ٖمف. ؓ ٖمـ يزيد اخلقزي، ٥مـ ٥مٶمڇمء، ٥مـ أِّب هريرة 
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َْٖظَقرَ  َْٔس بِ ْؿ َف ُُ ٌَڇمُت ٥َم٧ْمٍ َواِٚمَدٍة، ٫َمڅمِنَّ  شَربَّ ُف ٮَمځْمَس اٜمَُْراُد إِْ٘م يٌح ٖمڃَِمڂمَّ َذٮمَِؽ ٥َمَقٌر ٤َمڇمِهٌر، َسِ

ا٥ِمل:  ـْ ٬َمْقِل اٮمدَّ َٓ َٗمٿمڇَممُ )َٗمٸَمڇم٨َم اَّللَُّ ٥َمٿمُْف، َوَهْؾ ُيٺْمڀَمُؿ ٲِم تِل  ڇَم  (اٮمٽمَّڀُمؿَّ اْٚمُر١ْمٿمڇَم ٖمٸَِمځْمٿمَِؽ اٮمَّ َأِنَّ

 َّٓ ـٌ َأ٬ْمٽَمُػ َو٬َمٽْمڈٌم َأ٪ْمٽَمُػ. :٥َم٧ْمٌ َواِٚمَدٌة ٮَمځْمَس إِ َّٓ ِذْه  إِ

َ٘مٿمڇَم ـُ َِتځِمٍؿ: َٚمدَّ ـِ َأْدَهَؿ: َهَذا  ٬َمڇمَل اْٖم ْٖمَراِهځمَؿ ْٖم ـُ ٭َمثٍِٞم ٬َمڇمَل: ٬ِمځمَؾ ِْلِ ٌَّڇمِر ْٖم ٌُْد اجْلَ ٥َم

َب ٖمَِذڂَمٌِِف  َّٓ ٖمٸَِمځْمٿمِل ٫َمڇمْذَهڈْم، ٫َمَيَ  َوإِ
ٍ
ء َقَرُة إِْن ٭ُمٿمڊَْم ُأٲِمْرَت ٫مځِمٿمڇَم ٖمٯَِمْ ًْ ٌُُع، ٫َمٿمڇَمَدى َيڇم ٬َم ًَّ اٮم

َٓ َوَو٨مَّ ٲُمْدٖمًِرا، ٫َمٿمٷََمَر إِْٖمَراِهځمُؿ إ٨َِم َأْص  تِل  َحڇمٖمِِف َو٬َمڇمَل: ٬ُمقٮُمقا: اٮمٽمَّڀُمؿَّ اْٚمُر١ْمٿمڇَم ٖمٸَِمځْمٿمَِؽ اٮمَّ

َٙمڇمُء.  َٓ َِنٽْمُِؽ َوَأڂْمڊَم اٮمرَّ َٓ ُيَراُم، َواْرَِمْٿمڇَم ٖمٻُِمْدَرٗمَِؽ ٥َمٽَمځْمٿمڇَم،  ِذي  َٗمٿمڇَمُم، َوا٭ْمٿمٺُْمٿمڇَم ٖمټَِمٿمٺَِمَؽ اٮمَّ

٥َْمَقُر ِودُّ َو٬َمڇمَل ٥ُمْثََمُن  ْٕ : ا اِرٲِملُّ ٌَٴِمٞمِ  اٮمدَّ . اٮْم  ٖمڇِمٮْمٸَمځْمٿم٧َْمِ

ٌَڇمِت اٮْمٸَمځْمٿم٧َْمِ ٮَمُف َٗمٸَمڇم٨َم ٖمٻَِمْقٮمِِف:  ٽَمُػ ٥َمَٝم إِْ٘م ًَّ ِري ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿َو٬َمِد ا١ْمَتَدلَّ اٮم ]اٮمٻمپمر:  ﴾َْمْ

ٌَڇمًٗمڇم ،[04 َح ٖمَِذٮمَِؽ إِْ٘م ـْ َسَّ ٢َْمٸَمِريُّ ِٓم ٭ُمُتٌِِف ٭ُمٽمِّڀَمڇم، ٫َمٻَمڇمَل  ،َوِِمَّ ْٕ ـِ ا ًَ ًٓ َأُٖمق احْلَ َٓ ِٓم  َوا١ْمتِْد

ِت  ٭مَِتڇمِب  َٓ َٖمڇمڂَمډمِ  وَ  اٜمٻََْمڇم ٧ْمِ ٖمََِل ٭َمځْمٍػ ٭َمََم َوَهَذا ٮَمٺْمٷُمُف ٫مځِمڀَمڇم: َوَأنَّ ٮَمُف ٥َمځْمٿمَ  ،اٜمُْقَٙمزِ  وَ  ،اْْلِ

ِري ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿٬َمڇمَل:  ٥َْم٧ُمِ َأ٥ْمځُمٿمڇًم  [04]اٮمٻمپمر:  ﴾َْمْ ْٕ ـَ ا ْ َيٺْمڀَمپُمقا ٲِم ُه َِل ٢َْمٸَمِريُّ َو٪َمْٞمُ ْٕ ٫َمڀَمَذا ا

َْيِدي َأَيڇمٍد ٭َمثَِٞمًة ٥َمَٝم ٢ِمؼي َواِٚمٍد.٭َمثَِٞمةً  ْٕ ـَ ا َٓ ٲِم  .ها، َو

 (:3/313) دلنْع فتاّاَِكَنا َفٕ  قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه

و٬مقٮمف:  ﴾َأِن اْصٿمَِع اٮْمٺُمٽْمَؽ ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم َوَوْٚمځِمٿمڇَم﴿٫مڅمن ٬مځمؾ: ٲمڇم ٗمٴمٿمٸمقن ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م: 

ِري ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿  ٸمڇم٨م اٮمٸم٧م ٖمٽمٺمظ اجلپمع؟ٚمځمڋم ذ٭مر اَّلل ٗم ﴾َْمْ

٬مٽمٿمڇم: ڂمتٽمٻمڇمهڇم ٖمڇمٮمٻمٌقل واٮمتًٽمځمؿ، وڂمٻمقل: إن ٭مڇمن أ٬مؾ اجلپمع ا٘مٿم٧م ٭مَم ٬مځمؾ ٖمف إٲمڇم 

اٮمدٮمځمؾ ٥مٝم أن اٜمراد ٖمف ا٘مٿمتڇمن  ٲمٶمٽمٻمڇم أو ٲمع اٮمدٮمځمؾ ٫مَل إ٢مټمڇمل: ٕن اجلپمع هٿمڇم ٬مد دل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: ٕن إٖمراهځمؿ ٖمـ يزيد اخلقزي ٲم٠موك. =
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ع ُجع اٮمٸم٧م هٿمڇم ٭مجپم :٫مڅمڂمٿمڇم ڂمٻمقل :٫مځمټمقن اٜمراد ٖمف ذٮمؽ، وإن ٭مڇمن أ٬مؾ اجلپمع ٘مَل٘مډم

. يراد ٖمف اٮمتٸمٷمځمؿ ﴾َأَوَِلْ َيَرْوا َأڂمَّڇم َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َِلُْؿ ِِمَّڇم ٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم﴿اٮمځمد ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: 

اٜمٺمځمد ٮمٽمتٸمٷمځمؿ دون ٚمٻمځمٻمډم اٮمٸمدد،  (ڂمڇم)واٜمٶمڇمٖمٻمډم ٖم٧م اٜمٵمڇمف واٜمٵمڇمف إٮمځمف، وهق 

 وٚمځمٿمئذ ٓ يٴمڇمدم اٮمتثٿمځمډم.

. ٚمځمڋم ﴾َوٮمُِتٴْمٿمََع ٥َمَٝم ٥َمځمْٿمِل﴿٣مڈم ٲمق١مك: ٫مڅمن ٬مځمؾ: ٫مَم ٗمٴمٿمٸمقن ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م ُيڇم

 ٙمڇمءت ٖمڇمْل٫مراد؟

٬مٽمٿمڇم: ٓ ٲمٴمڇمدٲمډم ٖمځمٿمڀمڇم وٖم٧م اٮمتثٿمځمډم: ٕن اٜمٺمرد اٜمٵمڇمف ٓ يپمٿمع اٮمتٸمدد ٫مځمَم ٭مڇمن 

وا ڂمٸِْمپَمډمَ ﴿ٲمتٸمددا، أٓ ٗمرى إ٨م ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  . و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: ﴾َٓ َُتْٴُمقَهڇماَّلل  َوإِْن َٗمٸُمدُّ

 . ٫مڅمن اٮمٿمٸمپمډم ا١مؿ ٲمٺمرد، وٲمع ذٮمؽ ٫مڃم٫مرادهڇم ٓ َتٱم.﴾٥َمٽَمځْمټُمؿْ  اَّلل َواْذ٭ُمُروا ڂمٸِْمپَمډمَ ﴿

٭مٽمڀمڇم ٚمؼ، ـ وَّلل احلپمد  ـ وِبذا ٗم٧ٌم ائتَلف اٮمٿمٴمقص واٗمٺمڇم٬مڀمڇم وٗمَلؤٲمڀمڇم، وأِنڇم

وٙمڇمءت ٖمڇمحلؼ، ٮمټمٿمڀمڇم َتتڇمج ٓم ٖمٸمض إٚمځمڇمن إ٨م ٗمڃمٲمؾ وٗمٺمټمٞم، ٖمٻمٴمد ٚمًـ، وأداة 

تٸمداد ٗمڇمم ٮمٻمٌقٮمف، و٥مٽمؿ وا١م ،ٗمڇمٲمډم، ٖمحځمڋم يټمقن ٥مٿمد اٮمٸمٌد صدق ڂمځمډم ٖمٶمٽمڈم احلؼ

ُروَن اٮْمٻُمْرآَن ﴿ٖمپمدٮمقٓت إٮمٺمڇمظ، وٲمٴمڇمدر اٮم٩مع وٲمقارده، ٬مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨م:  َأ٫َمََل َيَتَدٖمَّ

ـْ ٥ِمٿمِْد ٪َمْٞمِ  . ٫محڋم ٥مٝم ٗمدٖمر اٮمٻمرآن ﴾ٮَمَقَٙمُدوا ٫مځِمِف اْٛمتََِل٫ًمڇم ٭َمثًِٞمااَّلل  َوٮَمْق ٭َمڇمَن ٲِم

َيد ٓم ٬مٽمٌف ٲمـ اٮمٳمٌڀمڇمت، ٚمتك يت٧ٌم  يزول ٥مـ اٮمٸمٌد ٲمڇم وأ٢مڇمر إ٨م أڂمف ٖمتدٖمره ،اٮمټمريؿ

 هايٴمدق ٖمٸمٵمف ٖمٸمٵمڇم. واَّلل اٜمًتٸمڇمن. ،ٮمف أن اٮمٻمرآن ٚمؼ

 حتسٜف املبتدع١ يؿف١ ايعٝٓني ٚايسد عًِٝٗ.

َكَنا َفٕ َمِجُنْع  ،شسح الْالْسطٔةَكَنا َفٕ  قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه

َّى   (:2/871)اِلَفَتا
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 ٖمڇمٮمرؤيډم ٖمدون ٥م٧م، و٬مڇمٮمقا:و٬مد ٫من أهؾ اٮمتحريػ واٮمتٸمٶمځمؾ اٮمٸم٧م 

: ٖمرؤيډم ٲمٿمڇم، وٮمټمـ ٓ ٥م٧م، واٮمٸم٧م ٓ يپمټمـ أن ٗمثٌڊم َّلل ٥مز وٙمؾ أٖمًدا: ﴾ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿

ٕن اٮمٸم٧م ٙمزء ٲمـ اجلًؿ، ٫مڅمذا أ٘مٌتٿمڇم اٮمٸم٧م َّلل أ٘مٌتٿمڇم ْمزئډم وٙمًًَم، وهذا رء ِمتٿمع، 

ٮمٿمڇم ٥م٧م، وإٲمر ٫مَل َيقز، وٮمټمٿمف ذ٭مر اٮمٸم٧م ٲمـ ٖمڇمب ٗمڃم٭مځمد اٮمرؤيډم، يٸمٿمل: ٭مڃمڂمَم ڂمراك و

 ٮمځمس ٭مذٮمؽ!!

 ٫مٿمٻمقل ِلؿ: هذا اٮمٻمقل ٛمٶمڃم ٲمـ ٥مدة أوٙمف:

 أڂمف ّمڇمٮمػ ٮمٷمڇمهر اٮمٽمٺمظ. إول:

 أڂمف ّمڇمٮمػ ْلُجڇمع اٮمًٽمػ. افثان:

 أڂمف ٓ دٮمځمؾ ٥مٽمځمف، أي: أن اٜمراد ٖمڇمٮمٸم٧م ُمرد اٮمرؤيډم. افثافث:

أڂمف يرى ٖمتٽمؽ  أڂمٿمڇم إذا ٬مٽمٿمڇم ٖمڃمِنڇم اٮمرؤيډم، وأ٘مٌڊم اَّلل ٮمٿمٺمًف ٥مځمٿمڇًم، ٫مَلزم ذٮمؽ افرابع:

 هااٮمٸم٧م، وٚمځمٿمئذ يټمقن ٓم أيډم دٮمځمؾ ٥مٝم أِنڇم ٥م٧م ٚمٻمځمٻمځمډم.

 (:2/846ّقال زمحُ اه )

، ٖمٻمقٮمف: ٖمپمرأى ٲمٿمڇم. ﴾ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿إن ٲمـ اٮمًٽمػ ٲمـ ٫من ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: ٫مڅمن ٬مځمؾ: 

٫منه ٖمذٮمؽ أئپمډم ١مٽمٺمځمقن ٲمٸمرو٫مقن، وأڂمتؿ ٗمٻمقٮمقن: إن اٮمتحريػ ِمرم وِمتٿمع، ٫مَم 

 اجلقاب؟

ب: أِنؿ ٫منوهڇم ٖمڇمٮمَلزم، ٲمع إ٘مٌڇمت إصؾ، وهل اٮمٸم٧م، وأهؾ ٫مڇمجلقا

، وأهؾ اٮمًٿمډم واجلَم٥مډم يٻمقٮمقن: اٮمتحريػ يٻمقٮمقن: ٖمپمرأى ٲمٿمڇم، ٖمدون إ٘مٌڇمت اٮمٸم٧م

 : ٖمپمرأى ٲمٿمڇم، وٲمع إ٘مٌڇمت اٮمٸم٧م.﴾ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿
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٫َمڅمڂِمََّؽ ﴿ٮمټمـ ذ٭مر اٮمٸم٧م هٿمڇم أ٢مد ٗمق٭مځمًدا و٥مٿمڇميډم ٲمـ ذ٭مر ُمرد اٮمرؤيډم، وِلذا ٬مڇمل: 

 .﴾٥ْمځُمٿمٿِمڇَمٖمڃِمَ 

ؾ ٓم إڂمټمڇمر٭مؿ ٥مٽمځمٿمڇم اٮمتڃمويؾ، وأڂمتؿ ٙمِ ٬مڇمٮمڊم اٜمٸمٶمٽمډم: أٙمٽمٌتؿ ٥مٽمځمٿمڇم ٖمڇمخلځمؾ واٮمرَّ 

َؽ ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿هرهڇم، ٫مڇمَّلل يٻمقل: ٫مڃمٛمرٙمتؿ أيډم ٥مـ ٤مڇم :أوٮمتؿ ، ٫مخذوا ٖمڇمٮمٷمڇمهر، ﴾٫َمڅمڂِمَّ

وإذا أٛمذٗمؿ ٖمڇمٮمٷمڇمهر ٭مٺمرٗمؿ، وإذا ِل ٗمڃمٛمذوا ٖمڇمٮمٷمڇمهر ٗمٿمڇم٬مٵمتؿ، ٫مپمرة ٗمٻمقٮمقن: َيقز 

ڇم، وهؾ هذا إٓ َتټمؿ ٖمديـ يؾ، وٲمرة ٗمٻمقٮمقن: ٓ َيقز اٮمتڃمويؾ، وٗمًپمقڂمف َتريٺمً اٮمتڃمو

 .!اَّلل؟

 ٬مٽمٿمڇم: ڂمڃمٛمذ ٖمڇمٮمٷمڇمهر، و٥مٝم اٮمٸم٧م واٮمرأس، وهق ٣مريٻمتٿمڇم، وٓ ڂمخڇمٮمٺمف.

ٖمٸم٧م اَّلل، و١مط اٮمٸم٧م، ٭مَم ٗمٻمقل: زيد  ملسو هيلع هللا ىلص٬مڇمٮمقا: اٮمٷمڇمهر ٲمـ أيډم أن ِمپمدا 

وداٛمؾ اٜمًجد،  ،ن زيد داٛمؾ اٮمٌځمڊمٖمڇمٮمٌځمڊم، زيد ٖمڇمٜمًجد، ٫مڇمٮمٌڇمء ٮمٽمٷمر٫مځمډم، ٫مځمټمق

وإذا ٬مٽمتؿ ِبذا ٭مٺمرٗمؿ: ٕڂمټمؿ ٙمٸمٽمتؿ اَّلل  ، ، أي: داٛمؾ أ٥مځمٿمٿمڇم﴾ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿٫مځمټمقن ٬مقٮمف: 

 ِمًَل ٮمٽمخَلئؼ، ٫مڃمڂمتؿ ٚمٽمقٮمځمډم، وإن ِل ٗمٻمقٮمقا ٖمف ٗمٿمڇم٬مٵمتؿ؟

٘مؿ ٲمٸمڇمذ اَّلل أن يټمقن ٲمڇم ذ٭مرِتقه ٤مڇمهر اٮمٻمرآن،  ٘مؿ ٲمٸمڇمذ اَّلل، ٻمٽمٿمڇم ِلؿ: ٲمٸمڇمذ اَّلل،٫م

ڂمتؿ إن ا٥متٻمدٗمؿ أن هذا ٤مڇمهر اٮمٻمرآن ٭مٺمرٗمؿ: ٕن ٲمـ ا٥متٻمد أن ٤مڇمهر اٮمٻمرآن ٭مٺمر وأ

 ٫مڀمق ٭مڇم٫مر وڇمل. :ووَلل

وا١مڃمٮمقا ُجځمع أهؾ اٮمٽمٹمډم  ، ٫مڃمڂمتؿ ٗمقٖمقا إ٨م اَّلل ٲمـ ٬مقٮمټمؿ: إن هذا هق ٤مڇمهر اٮمٽمٺمٷم

ٲمـ اٮمٳمٸمراء واخلٶمٌڇمء: هؾ يٻمٴمدون ٖمپمثؾ هذه اٮمٸمٌڇمرة أن اْلڂمًڇمن اٜمٿمٷمقر إٮمځمف ٖمڇمٮمٸم٧م 

 ! ا١مڃمٮمقا ٲمـ ٢مئتؿ ٲمـ أهؾ اٮمٽمٹمډم أٚمځمڇمء وأٲمقاًٗمڇم ٙمٺمـ اٮمٸم٧م؟ ٚمڇمل ٓم
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 ٫مڃمڂمڊم إذا رأيڊم أ١مڇمٮمځمڈم اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډم، ٥مر٫مڊم أن هذا اٜمٸمٿمك اٮمذي ذ٭مروه

٫مٵمًَل ٥مـ أن يټمقن ٲمٵمڇم٫ًمڇم إ٨م اٮمرب ٥مز وٙمؾ،  :ٲمقڂمڇم ٖمف ٓ يرد ٓم اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډموأٮمز

 ٫مڅموڇم٫متف إ٨م اٮمرب ٭مٺمر ٲمٿمټمر، وهق ٲمٿمټمر ٮمٹمډم وذ٥ًمڇم و٥مٻمًَل.

 ؟﴾ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿٫مڅمن ٬مځمؾ: ٖمَمذا ٗمٺمنون اٮمٌڇمء ٓم ٬مقٮمف: 

٬مٽمٿمڇم: ڂمٺمنهڇم ٖمڇمٜمٴمڇمٚمٌډم، إذا ٬مٽمڊم: أڂمڊم ٖمٸمځمٿمل، يٸمٿمل: أن ٥مځمٿمل ٗمٴمحٌؽ وٗمٿمٷمر 

صٟم حلټمؿ اَّلل، ٫مڅمڂمؽ اإٮمځمؽ، ٓ ٗمٿمٺمؽ ٥مٿمؽ، ٫مڇمٜمٸمٿمك: أن اَّلل ٥مز وٙمؾ ٖمٻمقل ٮمٿمٌځمف: 

 ِمقط ٖمٸمٿمڇميتٿمڇم وٖمرؤيتٿمڇم ٮمؽ ٖمڇمٮمٸم٧م ٚمتك ٓ يٿمڇمٮمؽ أٚمد ٖمًقء.

ٓم  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ يپمټمـ أن ٗمټمقن اٮمٌڇمء هٿمڇم ٮمٽمٷمر٫مځمډم: ٕڂمف يٻمتيض أن يټمقن ر١مقل اَّلل 

 ٥م٧م اَّلل، وهذا ِمڇمل.

وهق ٓم إرض، ٫مڅمذا ٬مٽمتؿ: إڂمف ٭مڇمن  ،ٛمق٣مڈم ٖمذٮمؽ ملسو هيلع هللا ىلصوأيٵًمڇم ٫مڅمن ر١مقل اَّلل 

 ٓم ٥م٧م اَّلل ٭مڇمڂمڊم دٓٮمډم اٮمٻمرآن ٭مذًٖمڇم.

اَّلل ٓم ٥م٧م  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا وٙمف آٛمر ٓم ٖمٶمَلن د٥مقى أن ٤مڇمهر اٮمٻمرآن أن اٮمر١مقل

 هاٗمٸمڇم٨م.

 

 (:44ّقال زمحُ اه يف القْاعد املجلى )ص

ِري ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ٥مـ ١مٺمځمٿمډم ڂمقح:  َوٮمُِتٴْمٿمََع ٥َمَٝم ﴿و٬مقٮمف ٜمق١مك:  ،﴾َْمْ

 .﴾٥َمځْمٿمِل

واجلقاب: أن اٜمٸمٿمك ٓم هڇمٗم٧م أيت٧م ٥مٝم ٤مڇمهر اٮمټمَلم وٚمٻمځمٻمتف، ٮمټمـ ٲمڇم ٤مڇمهر 

 وٚمٻمځمٻمتف هٿمڇم؟. ،اٮمټمَلم
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ڇمهره وٚمٻمځمٻمتف أن اٮمًٺمځمٿمډم ْمري ٓم ٥م٧م اَّلل، أو أن ٲمق١مك ٥مٽمځمف هؾ يٻمڇمل: إن ٤م

 اٮمٴمَلة واٮمًَلم ُيَرٖمَّك ٫مقق ٥م٧م اَّلل ٗمٸمڇم٨م؟.

و٥م٧م اَّلل ٗمر٥مڇمهڇم وٗمټمٽمڄمهڇم، و٭مذٮمؽ ٗمرٖمځمډم  ،أو يٻمڇمل: إن ٤مڇمهره أن اٮمًٺمځمٿمډم ْمري

 ٲمق١مك ٗمټمقن ٥مٝم ٥م٧م اَّلل ٗمٸمڇم٨م ير٥مڇمه ويټمٽمڄمه ِبڇم.

 ڀم٧م:وٓ ريڈم أن اٮمٻمقل إول ٖمڇم٣مؾ ٲمـ وٙم

أڂمف ٓ يٻمتٵمځمف اٮمټمَلم ٖمپمٻمتچم اخلٶمڇمب اٮمٸمرِّب، واٮمٻمرآن إڂمَم ڂمزل ٖمٽمٹمډم  إول:

ڇم َأڂْمَزٮْمٿمڇَمُه ٬ُمْرآڂمڇًم ٥َمَرٖمځِّمڇًم ٮَمٸَمٽمَّټُمْؿ َٗمٸْمٻِمٽُمقنَ ﴿اٮمٸمرب، ٬مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨م:  ڂَمَزَل ﴿، و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م: ﴾إڂِمَّ

ـَ  ـَ اٜمُْٿمِْذِري وُح إٲَِم٧ُم ٥َمَٝم ٬َمٽْمٌَِؽ ٮمِتټَُمقَن ٲِم ڇمٍن ٥َمَرِِّبي  ٖمِِف اٮمرُّ ًَ
 .﴾ ٲُم٧ٌِمٍ  ٖمٽِمِ

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 ٫مٵمًَل 

 ء.٥مـ اٮمٸمٻمَل

و٬مدره ٚمؼ ٬مدره أن  ،أن هذا ِمتٿمع ٪مڇميډم آٲمتٿمڇمع، وٓ يپمټمـ ٜمـ ٥مرف اَّلل افثان:

يٺمڀمپمف ٓم ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨م، ٕن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمًتق ٥مٝم ٥مر٢مف ٖمڇمئـ ٲمـ ٛمٽمٻمف، ٓ َيؾ ٫مځمف 

رء ٲمـ ّمٽمق٬مڇمٗمف، وٓ هق ٚمڇمل ٓم رء ٲمـ ّمٽمق٬مڇمٗمف، ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٥مـ ذٮمؽ ٥مٽمًقا 

 ٭مًٌٞما.

هذا ٲمـ اٮمٿمڇمٚمځمډم اٮمٽمٺمٷمځمډم واٜمٸمٿمقيډم، ٗمٸم٧م أن يټمقن ٤مڇمهر اٮمټمَلم ٫مڅمذا ٗم٧ٌم ٖمٶمَلن 

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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٫مڅمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م إذا ٭مڇمن يټمٽمڄمه  ،وهذا ٲمٸمٿمك ٬مقل ٖمٸمض اٮمًٽمػ: )ٖمپمرأى ٲمٿمك(

ن يراه، وٓزم اٜمٸمٿمك اٮمٴمحځمح ٙمزء ٲمٿمف، ٭مَم هق ٲمٸمٽمقم ٲمـ دٓٮمډم ٖمٸمځمٿمف ٮمزم ٲمـ ذٮمؽ أ

 هااٮمٽمٺمظ، ٚمځمڋم ٗمټمقن ٖمڇمٜمٶمڇمٖمٻمډم واٮمتٵمپمـ وآٮمتزام.

 

ـْ ( 74 ْؼ إِنَّ اهللَ َؿاَل ِل »: ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللِ ؓؓ َأِِّب ُهَرْيَرَة  َو٥َم ٍِ ْٕ : َأ

َْٔؽ  َِ ْؼ َظ
ٍِ ْٕ ُغ اهللِ»: ملسو هيلع هللا ىلص. َو٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللِ شُأ ِّ َْٔؾ َ  َِّ اُء اف ا، َشحَّ َٓ ُٔو

ٌِ  َمَْلى َٓ َ 

ِِْٔف،  ِّ ٌِْض َما ذ َ   َ ْ ُف َل َّٕ
َمَء َوإَْرَض: َؾِ٘ َؼ اف َّ َِ َؼ ُمْذ َخ ٍَ ْٕ اَر، َأَرَأْ ُتْؿ َما َأ َٓ َوافَّْ

ُض  ٍِ ْبُض َ ْرَؾُع َوََيْ ََ َِٔدِه إُْخَرى اف  .(0)ٲُمتَّٺَمٌؼ ٥َمٽَمځْمفِ  شَوَظْرُصُف َظَذ افيَمِء، َوبِ

ـْ ( 75 ـِ ٥َمپْمٍرو ٥َم ٌِْد اَّللِ ْٖم ِلَّ ¶ ٥َم ِ ىَِغ ِظَْْد اهلِل »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، ٥مـ اٮمٿمٌَّ َْ إِنَّ ادُ

ِدُفقَن  ًْ ـَ َ  ٌغ: افَِّذ 
ِّ َتا َ َدْ ِف َ  ِْ ، َوـِ ـِ َظزَّ َوَجؾَّ َ ْ ِغ افرَّ

ِّ ـْ َ  ُٕقٍر َظ ـْ  َظَذ َمَْابَِر ِم

ْؿ َوَما  ِٓ ْؿ َوَأْ ِِٔ ِٓ ِّ ُْ ٽمِؿٌ شقاَوفُ ِذ ُح ًْ  .(2). َأْٛمَرَٙمُف ٲُم

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديثني

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 993(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )4684أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)

 (.0827أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (2)
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 إثبات ؾف١ ايٝدٜٔ هلل عص ٚجٌ.

دٮمڊم أٚمڇمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمځمديـ َّلل ٥مز وٙمؾ، ٭مَم يٽمځمؼ ٖمجَلٮمف، ٓ 

پِمځمُع ﴿ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م، وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمَم،  ًَّ ٌء َوُهَق اٮم ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽمِِف َرْ

ٌَٴِم  ـْ ٮَمُف ٭ُمٺُمًقا َأَٚمدٌ ﴿، [00]اٮمٳمقرى:  ﴾ٞمُ اٮْم  .[4]اْلٛمَلص:  ﴾َوَِلْ َيټُم

و٬مد ٭مثرت إدٮمډم ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمځمديـ َّلل ٥مز وٙمؾ، ٭مثرة ٥مٷمځمپمډم، وٲمـ ذٮمؽ 

َو٬َمڇمٮَمڊِم اٮْمځَمڀُمقُد َيُد اَّللِ ٲَمٹْمٽُمقٮَمډٌم ٪ُمٽمَّڊْم َأْيِدهيِْؿ َوٮُمٸِمٿمُقا ٖمََِم ٬َمڇمٮُمقا ﴿أيٵًمڇم ٬مقل اَّلل ٥مز وٙمؾ: 

ق٣َمَتڇمِن ُيٿمٺِمُؼ ٭َمځمَْػ َيٳَمڇمءُ  َٖمْؾ  ًُ ٌْ ُجَد ٜمڇَِم ﴿و٬مقٮمف:  . [64]اٜمڇمئدة:  ﴾َيَداُه ٲَم ًْ ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن َٗم

 . [75]ص:  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ 

 (:3/332) التْمٔد قال اإلماو ابً خزمية زمحُ اه يف كتابُ

ٌَڇمِرِئ َٙمؾَّ َو٥مَ  ٌَڇمِت اٮْمځَمِد ٮمٽِْمَخڇمٮمِِؼ اٮْم ٌَځَمڇمُن: َأنَّ اَّللََّ َٗمٸَمڇم٨َم ٮَمُف َيَداِن، ٭َمََم َٖمڇمُب ِذ٭ْمِر إِْ٘م ََل َواٮْم

ْٖمٽمِځمَس:  :َأ٥ْمٽَمپَمٿمڇَم ِٓم ُِمټَْمِؿ َٗمٿمِْزيٽمِفِ  ََلُم ٖمځَِمَدْيِف ٬َمڇمَل ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ ِْلِ ًَّ ُف َٛمٽَمَؼ آَدَم ٥َمٽَمځْمِف اٮم ٲَمڇم ﴿َأڂمَّ

ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن ٗمَ  ًٌڇم ٮمٽِْمځَمڀُمقِد ِٚم٧َم ؾَّ َو٥َمََل َٗمټْمِذيَو٬َمڇمَل َٙم  ،[75]ص:  ﴾ًْ

َِبُْؿ ِٓم ٲَمٻَمڇمٮَمتڀِِمْؿ، َو٬َمڇمَل: [ 64]اٜمڇمئدة: ﴾ٲَمٹْمٽُمقٮَمډمٌ اَّلل  َيدُ ﴿٬َمڇمٮُمقا:  ق٣َمَتڇمِن ﴿، ٫َمټَمذَّ ًُ ٌْ َٖمْؾ َيَداُه ٲَم

ٌْٵَمُتُف َيْقَم و [64]اٜمڇمئدة:  ﴾ُيٿمٺِْمُؼ ٭َمځْمَػ َيٳَمڇمءُ  َْرَض َُجځِمٸًمڇم ٬َم ْٕ اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم، َأ٥ْمٽَمپَمٿمڇَم َأنَّ ا

ََمَواُت  ًَّ ڇمٌت ٖمځَِمپِمځمٿمِِف ، َو  َواٮم ٌَْحڇمَن ﴿، َو٬َمڇمَل:  [01]اٮمٺمتح:  ﴾٫َمْقَق َأْيِدهيِؿْ اَّلل  َيدُ ﴿ٲَمٶْمِقيَّ ًُ ٫َم

ِذي ٖمځَِمِدِه ٲَمٽَمټُمقُت ٭ُمؾِّ   َوإٮَِمځْمِف َٗمْرَٙمٸُمقنَ اٮمَّ
ٍ
ء ـْ َٗمٳَمڇمُء َوُٗمِذلُّ ﴿َو٬َمڇمَل:  [83]يس:  ﴾َرْ ُٗمٸِمزُّ ٲَم

ـْ َٗمٳَمڇمُء ٖمِ   ٬َمِديرٌ ځَمِدَك اخْلَْٞمُ إڂِمَّ ٲَم
ٍ
ء ْ َيَرْوا َأڂمَّڇم ﴿، َو٬َمڇمَل:  [26]آل ٥مپمران:  ﴾َؽ ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ َرْ َأَوَِل

 ها.[70]يس:  ﴾٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َِلُْؿ ِِمَّڇم

 (:8/616) احلجة يف بٔاٌ احملجة األصبَاىٕ يف أبْ القالْسه قال اإلماو
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َوِٓم  ﴾ٖمؾ َيَداُه ٲمًٌق٣متڇمن﴿َو٬َمڇمَل:  ﴾ٖمځَمدي ٜمڇم ٛمٽمٻمڊم﴿٬َمڇمَل: َوَّللَّ يدان ٭َمََم 

ِّغ»: ملسو هيلع هللا ىلصَو٬َمڇمَل . شَوخِؼ آدم بَٔدْ فِ » احلَِديڋم: تِل َوردت  .شوـِتا َ َدْ ِف َ  ٺَمڇمت اٮمَّ َواٮمٴمِّ

ٌَڇمر ٲمثؾ اٮْمټَمػِّ  َْٛم ْٕ ، واٮمٻمدم، وإصٌع، ٫َمڅمڂِمَُّف َيڈم إ٣ِْمََلق اٮمٻَمْقل َِبڇم ٥َمَٝم ٲَمڇم ورد َِبڇم ا

 هٗمقهؿ.ا ڇم اخْلََٟم ٲمـ ٪مٞم َأن يٴمقر َذٮمَِؽ ِٓم اٮْمٺِمټمر، َأو ختځمؾ، َأوِبَ 

 (:7/131) اإلباىة اللربى ّقال اإلماو ابً بطة يف كتابُ

ـ ٘مؿ ذ٭مر أٚمڇمديڋم ـ ٘مؿ  و٭مٽمتڇم يديف يپمځمٿمڇمن ،ٖمڇمب اْليَمن ٖمڃمن َّلل ٥مز و ٙمؾ يديـ

ََٚمڇمِديڋُم َوٲَمڇم َوڇمَهڇمَهڇم، َوٲَمڇم َٙمڇمَء ِٓم ٬مڇمل:  ْٕ ٿمَّډِم: ٫َمڀَمِذِه ا ًُّ ، َوَِتڇَمِم اٮم ـِ ي ٲَمٸْمٿمڇَمَهڇم ِٓم ٭َمََمِل اٮمدِّ

اِض ٥َمٽَمځْمڀَمڇم ٥ْم٠ِمَ ِٓ ِك ا ځمڀَمڇم ٖم٠َِمْ ٌُقُل َِلڇَم، َوَٗمٽَمٻمِّ يََمُن ِِبَڇم، َواٮْمٻَم ٽَمِػ ِٓم  ،اْْلِ ًَّ ٌَڇمُع آَ٘مڇمِر اٮم َواٗمِّ

ـْ َذٮمَِؽ  ٌَْحڋَم ٥َم َٓ ِِلَ، ٫َمڅمِنَّ اٮمتَّٿمٻِْمځمڈَم َواٮْم ، َوُيِزيُؾ اٮْمٻَمٽْمڈَم  ِرَواَيتڀَِمڇم ٖمََِل ٭َمځْمٍػ َو ؽَّ ُيق٬ِمُع اٮمٳمَّ

ـَ اٮمٿمَّڇمِس ٫ُمتٿِمُقا ٖمټَِمْثرَ  يََمِن، ٫َمڅمِنَّ ٭َمثًِٞما ٲِم ـْ ٣ُمپَمڃْمڂمځِمٿمډَِم اْْلِ يٻَمڇمِن، َوُيَزْٚمِزُٚمُف ٥َم َتٻَمرِّ اْْلِ ًْ ـْ ٲُم ِة ٥َم

ـْ ٲَمٸَمڇمِِّن َأَٚمڇمِديڋَم، ٫َمٽَمْؿ َيَزاٮُمقا ٖمَِذٮمِ  ڄَماِل، َواٮمتَّٿمٻِْمِٞم، َواٮْمٺَمْحِص ٥َم ًُّ َؽ، َو٥َمَٝم َذٮمَِؽ َٚمتَّك اٮم

، ٫َمٴَمڇمَر ِِبِْؿ إ٨َِم 304]ص: ؽِّ ، ٫َمٽَمِجُجقا ِٓم ٖمَِحڇمِر اٮمٳمَّ ـَ ـَ َواٜمَِْح ُٖمقا ِٓم ٬ُمٽُمقِِبُِؿ اٮْمٺِمَت [ ُأْذِ

١ُمقِل،  ـِ اٮمرَّ َواَيډُم ٥َم ڊْم ٖمِِف اٮمرِّ ، َواٮمتَّټْمِذيڈِم ٜمڇَِم َٙمڇمَء ِٓم ڂَمصِّ اٮمتَّٿمِْزيِؾ، َوٲَمڇم َصحَّ ـِ ٿمَ ًُّ َردِّ اٮم

َٓ ڂَمٻُمقُل: إِنَّ  َّٓ ٖمََِم ٬َمٌٽَِمُف اٜمٸَْْمٻُمقُل، َو٬َمڇمٮُمقا:  َٓ ََيُقُز َأْن ڂَمٴِمَػ اَّللََّ إِ ٌَُؾ، َو َٓ ڂَمٻْم َّللَِِّ َو٬َمڇمٮُمقا: 

، َوَراَٚمډٍم، َوٲَمٺَمڇمِصَؾ،  ـِ ََصڇمٖمِِع، َو٭َمػي َو١َمڇم٥ِمَدْي ْٕ َّٓ ٖمڇِم َٓ َٗمټُمقُن إِ ـِ  َنَّ اٮْمځَمَدْي ِٕ  : ـِ َيَدْي

وا ٖمِ  ََم ٫َمٺَمرُّ ـْ َذٮمَِؽ ٫َمڅمڂِمَّ ـَ اٮمتَّٳْمٌځِمِف، ٫َمٺِمځمِف َو٬َمٸُمقا، َوإٮَِمځْمِف َصڇمُروا، َو٭ُمؾُّ ٲَمڇم َز٥َمپُمقا ٲِم َز٥ْمپِمڀِمْؿ ٲِم

َنَّ َيَدا ِٕ ا ٭َمًٌِٞما:  ـْ َذٮمَِؽ ٥ُمٽُمقًّ ـْ ِصٺَمڇمِت اٜمَْْخٽُمق٬ِم٧َم، َوَٗمٸَمڇم٨َم اَّللَُّ ٥َم ٖمََِل ٭َمځْمٍػ، اَّلل  ُهَق ٲِم

ِلِّ َو٬َمْد َأ٭ْمَذَِبُُؿ اَّللَُّ ـِ اٮمٿمٌَّ ڇم ٲَمڇم ُرِوَي ٥َم ١ُمقُل، ٫َمڃَمٲمَّ ، َوِصَحڇمَٖمتِِف، ملسو هيلع هللا ىلص ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ َوَأ٭ْمَذَِبُُؿ اٮمرَّ

ڇم ٮمٻُِمٽُمقِب  ًً ـَ َٙمٸَمَؾ اَّللَُّ اٮْمټَمِريُؿ ِٓم ِذ٭ْمِرِهْؿ ُأڂْم ِذي ـِ اٮمَّ ي ډِم اٮمدِّ ڇمٍن، َوَأِئپمَّ ًَ  َواٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم َِلُْؿ ٖمڅِمِْٚم
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ڇم ٲَمڇم ڂَمصَّ اٜمُْڄْمٲِمٿم٧َِم، َوَرِْمَډَم ٮمٽِْمپمُ  ٽمِپِم٧َم، ٫َمٻَمْد َذ٭َمْرڂَمڇم ٲِمٿمُْف ٲَمڇم ِٓم َٖمٸْمٵِمِف ٭مٺَِمڇمَيډٌم َو٢ِمٺَمڇمٌء، َوَأٲمَّ ًْ

ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿٥َمٽَمځْمِف اٮْمټمَِتڇمُب، ٫َمٻَمْقٮُمُف َٗمٸَمڇم٨َم:  ًْ [، 75]ص:  ﴾ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن َٗم

ق٣َمَتڇمنِ ﴿َو٬َمڇمَل:  ًُ ٌْ ٌْٵَمُتُف َيْقَم ﴿ڇمَل: [، َو٬مَ 64]اٜمڇمئدة:  ﴾َٖمْؾ َيَداُه ٲَم َْرُض َُجځِمٸًمڇم ٬َم ْٕ َوا

ڇمٌت ٖمځَِمپِمځمٿمِفِ  پَمَقاُت ٲَمٶْمِقيَّ ًَّ َق َذٮمَِؽ، َوَأَٖمڇمَن ٲَمٸْمٿمڇَمُه ٬َمْقُل 305، ]ص:﴾اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم َواٮم [ ُ٘مؿَّ َصدَّ

ِلِّ  ءٌ  َمْْلَىاهلل  َ ُد »: ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌَّ ا َرْ َٓ ُٔو
ٌِ  ُ َٓ اُء  َ ، (0)شَشحَّ ْٕ ـَ ا َٚمڇمِديڋِم ِٓم َوٲَمڇم ٬َمْد َذ٭َمْرُٗمُف ٲِم

٬ُمڀَمڇم. ڀَمڇم ُٗمَقا٫مُِؼ ٲَمٸْمٿمَك اٮْمټمَِتڇمِب، َواٮْمټمَِتڇمُب ُيٴَمدِّ ٌْٽَمُف ٭ُمٽمُّ ٌَڇمِب، َوٲَمڇم ٬َم  هاَهَذا اٮْم

 جا٤ يف بعض األدي١ ذنس ايٝد باإلفساد ٚيف بعطٗا ذنسٖا باجلُع.

 (:61)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

ِٓم اٮْمٻُمْرآِن ٥َمَٝم َ٘مََلَ٘مډِم َأڂْمَقاٍع: ٲُمٺْمَرًدا َوٲُمثَٿمًّك َوَُمپُْمق٥ًمڇم، ٫َمڇمٜمٺُْْمَرُد ٭َمٻَمْقٮمِِف: اٮْمځَمِد َٙمڇمَء  ٮَمٺْمظ

[ َواٜمَْْجپُمقُع 75]ص:  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿[ َواٜمَُْثٿمَّك ٭َمٻَمْقٮمِِف: 0]اٜمٽمؽ:  ﴾ٖمځَِمِدِه اٜمٽُْْمُؽ ﴿

ِف ٖمٵَِمپِمِٞم [ ٫َمَحځْمڋُم َذ٭َمَر اٮْمځمَ 70]يس:  ﴾٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم﴿ ًِ َد ٲُمَثٿمَّڇمًة َأَوڇمَف اٮْمٺِمٸْمَؾ إ٨َِم ڂَمٺْم

 إٮَِمځْمڀَمڇم ٫َمٻَمڇمَل 
ِ
ٌَڇمء ى اٮْمٺِمٸْمَؾ ٖمڇِمٮْم ٫ْمَراِد َو٥َمدَّ [ َوَٚمځْمڋُم َذ٭َمَرَهڇم 75]ص:  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿اْْلِ

، ٫َمڀَمِذِه َ٘مََل 
ِ
ٌَڇمء ْ ُيٸَمدِّ اٮْمٺِمٸْمَؾ ٖمڇِمٮْم َتپِمُؾ َُمپُْمق٥َمډًم َأَوڇمَف اٮْمٸَمپَمَؾ إٮَِمځْمڀَمڇم َوَِل َ٘مډُم ٫ُمُروٍق ٫َمََل ََيْ

َتپِمٽُمُف 75]ص:  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿ ـَ اٜمََْجڇمِز ٲَمڇم ََيْ [ ٫َمڅمِنَّ 70]يس:  ﴾٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم﴿[ ٲِم

ـْ ٬َمْقٮمِِف:  ـْ ٬َمْقٮمِِف: ٥َمپِمٽْمٿمڇَم  [ ٲَمڇم70]يس:  ﴾٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم﴿٭ُمؾَّ َأَٚمٍد َيٺْمڀَمُؿ ٲِم َيٺْمڀَمپُمُف ٲِم

ـْ ٬َمْقٮمِِف: َوَٛمٽَمٻْمٿمڇَم، ٭مَ  ٌَڊْم َأْيِديټُمؿْ ﴿ََم َيٺْمڀَمُؿ َذٮمَِؽ ٲِم ًَ ڇم  ،[31]اٮمٳمقرى:  ﴾٫َمٌََِم ٭َم َوَأٲمَّ

ـْ ٮمِِذ٭ْمِر اٮْمځمَِد 75]ص:  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿٬َمْقٮُمُف:  ْ َيټُم َد اٮْمٺِمٸْمِؾ َِل [ ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن اٜمَُْراُد ٲِمٿمُْف ُُمَرَّ

ٌَډِم اٮْمٺِمٸْمِؾ إ٨َِم اٮْمٺَمڇم٥ِمِؾ ٲَمٸْمٿمً  ًْ
ٌَڇمُء؟ ٫َمټَمځْمَػ إَِذا ُ٘مٿمِّځَمڊْم؟َٖمٸْمَد ڂمِ  ك، ٫َمټَمځْمَػ َو٬َمْد َدَٛمٽَمڊْم ٥َمٽَمځْمڀَمڇم اٮْم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 993(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )4684أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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َوڇم٫َمډِم إٮَِمځْمِف ٭َمٻَمْقٮمِِف:  ٖمََِم ﴿َوِهُّ اٮْمٺَمْرِق َأنَّ اٮْمٺِمٸْمَؾ ٬َمْد ُيٵَمڇمُف إ٨َِم َيِد ِذي اٮْمځَمِد اٜمَُْراِد اْْلِ

ٲَمڊْم َيَداكَ  ٌَڊْم َأْيِديټُمؿْ ﴿[ 01]احلڌم:  ﴾٬َمدَّ ًَ ڇم إَِذا ُأِوځمَػ 31]اٮمٳمقرى:  ﴾٫َمٌََِم ٭َم [ َوَأٲمَّ

ْٗمُف ٖمِِف، َوِِلََذا  إ٨َِم َيِدِه ٲُمٺْمَرَدًة َأْو ٲُمَثٿمَّڇمًة ٫َمڀُمَق ِِمَّڇم َٖمڇمَذَ
ِ
ٌَڇمء َي ٖمڇِمٮْم اَّلل  ٬َمڇمَل ٥َمٌْدُ  إٮَِمځْمِف اٮْمٺِمٸْمُؾ ُ٘مؿَّ ٥ُمدِّ

ـُ ٥َمپْمٍرو:  َؼ »ْٖم َِ َّٓ َثََلًثا: َخ ْؼ بَِِٔدِه إِ ُِ َِٔدِه،  إِنَّ اهللََّ َلْ ََيْ ْرَدْوِس بِ ٍِ َِٔدِه، َوَؽَرَس َجََّْة اْف آَدَم بِ

َتَب افتَّْقَراةَ  ـَ َِٔدهِ  َو َٓ (0)شبِ ـْ َِلڇَم اْٛمتٴَِمڇمٌص ٖمَِذٮمَِؽ َو ْ َيټُم . ٫َمٽَمْق ٭َمڇمڂَمڊِم اٮْمځَمُد ِهَل اٮْمٻُمْدَرُة َِل

َدَم ٫َمٵِمځمٽَمډٌم ٖمَِذٮمَِؽ ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ َرْ  ِٔ  ِِمَّڇم َٛمٽَمَؼ ٖمڇِمٮْمٻُمدْ ٭َمڇمڂَمڊْم 
ٍ
 .َرةِ ء

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

أٛمرٙمف ٮمٺمظ احلديڋم اٜمذ٭مقر ِل أٙمده ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص، ٓ ٲمر٫مق٥ًمڇم وٓ ٲمق٬مق٫ًمڇم، وإڂمَم  (0)

(، واٮمٌځمڀمٻمل ٓم 23( ر٬مؿ )0/48) “صٺمډم اجلٿمډم”(، وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم 28ر٬مؿ ) “اٮمٴمٺمڇمت”اٮمدار٬مٶمٿمل ٓم 

٥مٌد  ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث، ٥مـ أٛمځمف ( ٲمـ ٣مريؼ692( ر٬مؿ )2/025) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”

َٛمٽَمَؼ اَّللَُّ ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ َ٘مََلَ٘مډَم ٖمٽمٺمظ:  ،د اَّلل ٖمـ احلڇمرث ٖمـ ڂمق٫مؾاَّلل ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث، ٥مـ أٖمځمف ٥مٌ

 ًَّ ٬مڇمل اٮمٌځمڀمٻمل: هذا  .ََلُم ٖمځَِمِدِه، َو٭َمَتڈَم اٮمتَّْقَراَة ٖمځَِمِدِه، َو٪َمَرَس اٮْمٺِمْرَدْوَس ٖمځَِمِدهِ َأ٢ْمځَمڇمَء ٖمځَِمِدِه، َٛمٽَمَؼ آَدَم ٥َمٽَمځْمِف اٮم

 .ٲمر١مؾ

 ٬مٽمڊم: وٓم إ١مٿمڇمده ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل، وهق ُمڀمقل.

 (:0/260) “اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز”و٬مڇمل اٮمدارٲمل ٓم 

ٌُْد اٮْمَقاِٚمِد ٖمْ  ـُ إ١ِْمََم٥ِمځمَؾ، َ٘مٿمڇَم ٥َم َ٘مٿمڇَم ٲُمق١َمك ْٖم ـُ ٲِمڀْمَراَن َٚمدَّ ٌَځْمُد ْٖم  ،َ٘مٿمڇَم ُُمڇَمِهدٌ  -َوُهَق اٜمُْټْمتڈُِم -ـُ ِزَيڇمٍد، َ٘مٿمڇَم ٥ُم

ـُ ٥ُمپَمرَ  ٌُْد اَّللَِّ ْٖم ڇمئِِر  -َٛمٽَمَؼ اَّللَُّ َأْرَٖمٸَمډَم َأ٢ْمځَمڇمَء ٖمځَِمِدِه: :٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل ٥َم ًَ
اٮْمٸَمْرُش، َواٮْمٻَمٽَمُؿ، َو٥َمْدٌن، َوآَدُم ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل ٮمِ

 ١مٿمڇمده صحځمح، رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت.إ .: ٭مـ ٫َمټَمڇمنَ اخْلٽَْمِؼ 

 (:0008) “اٮمًٿمډم”و٬مڇمل اْلٲمڇمم ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم 

ـِ َزْيٍد، ٥مَ  ـْ ٥َم٦ِمِّ ْٖم ـُ َأِِّب َٙمٸْمٺَمٍر، ٥َم ـُ ْٖم ًَ ٌَډَم، ڂمڇم َٚم ، ڂمڇم َأُٖمق ٬ُمَتځْم ـُ ٥َم٦ِمي َ٘مٿمِل َأُٖمق َٚمٺْمٍص ٥َمپْمُرو ْٖم ـْ َٚمدَّ

ٌَّڇمسٍ  ـِ ٥َم ـِ اْٖم ـِ ٲِمڀْمَراَن، ٥َم َوَٙمؾَّ َأْرَٖمٸَمډَم َأ٢ْمځَمڇمَء ٖمځَِمِدِه، َو١َمڇمئُِر َذٮمَِؽ  ٽَمَؼ اَّللَُّ ٥َمزَّ َٛم  ٬َمڇمَل: ¶ ُيق١ُمَػ ْٖم

ـْ ٫َمټَمڇمَن، َٛمٽَمَؼ اٮْمٻَمٽَمَؿ ٖمځَِمِدِه، َوآَدَم ٖمځَِمِدِه، َواٮمتَّْقَراَة ٭َمتٌََڀَمڇم ٖمځَِمدِ   .ِه، َوَٙمٿمَّڇمِت ٥َمْدٍن ٖمځَِمِدهِ ٬َمڇمَل: ٮَمُف ٭ُم

ٖمـ ٙمد٥مڇمن. وهق يتٻمقى ٖمڇمٮمذي ٬مٌٽمف، إ١مٿمڇمده وٸمځمػ: ٮمٵمٸمػ ٚمًـ ٖمـ أِّب ٙمٸمٺمر، و٥م٦م ٖمـ زيد 

 وٮمف ٚمټمؿ اٜمر٫مقع، واَّلل أ٥مٽمؿ.
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ِلُّ  َت َأُبق » َأنَّ َأْهَؾ اٜمَْْق٬ِمِػ َيڃْمُٗمقڂَمُف َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم ٫َمځَمٻُمقٮُمقَن: ملسو هيلع هللا ىلصَو٬َمْد َأْٛمَٟمَ اٮمٿمٌَّ ْٕ َ ا آَدُم َأ

َِٔدهِ  َؽ اهللَُّ بِ ََ َِ تِِف ٮَمُف: شاْفَبَؼِ َخ ََلِمِف » َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمڇمَل آَدُم ٜمُِق١َمك ِٓم ُِمڇَمٙمَّ َُ اَك اهللَُّ بِ ٍَ اْصَى

َِٔدهِ وَ  َْفَقاَح بِ ْٕ ـْ َأَصحِّ  ٭َمَتڈَم ٮَمَؽ اٮمتَّْقَراَة ٖمځَِمِدهِ  َوِٓم ٮَمٺْمٍظ آَٛمَر: ،شَخطَّ َفَؽ ا َوُهَق ٲِم

ََٚمڇمِديڋِم، َو٭َمَذٮمَِؽ احْلَِديڋُم اٜمَْٳْمڀُمقرُ  ْٕ َت َبِْل آَدَم » ا َْ َِ َة َؿاُفقا: َ ا َربِّ َخ َُ
َأنَّ ادَََْلَِ

ُبقَن َوَ ُُِْْح  ُِقَن َوَ ْؼَ ـُ ْٖ اَػ: َ  ًَ َْ اَل اهللَُّ  ََ ِخَرَة، َؾ ْٔ َٔا َوَفَْا ا ْٕ ُؿ افد  ْؾ ََلُ ًَ ُبقَن، َؾاْج ـَ قَن َوَ ْر

ـْ  ـُ ُِْت َفُف  ـْ ُؿ َّ ـَ ـْ ُروِحل  ْخُت ؾِِٔف ِم ٍَ َٕ ُت بََِٔديَّ َو َْ َِ ـْ َخ ِة َم ُؾ َصافَِح َذرِّ َّ ًَ  َٓ َأْج

انَ  َُ ـْ  (0)شَؾ [ ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن 75]ص:  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿٬َمْقٮمِِف:  َوَهَذا اٮمتَّْخٴِمځمُص إڂِمَََّم ٫ُمڀِمَؿ ٲِم

ڂَْمٸَمڇمُم ِٓم َذٮمَِؽ ١َمَقاًء.70]يس:  ﴾ِِمَّڇم ٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم﴿ٲِمْثَؾ ٬َمْقٮمِِف:  ْٕ  [ ٮَمټَمڇمَن ُهَق َوا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

إٖمراهځمُؿ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٛمڇمٮمد  ٲمـ ٣مريؼ(، 04584) “اٮمټمٌٞم”أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم  ضًٔػ مُْر: (0)

ځميص، د، ٘مٿمڇم أٖمق اٜمٴِمِّ ڇمج ٖمـ ِمپمَّ ف، ٥مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ، ٥مـ ٥َمٶمڇمء ٖمـ  ٘مٿمڇم َٚمجَّ د ٖمـ ٲُمٶَمرِّ ڇمن ِمپمَّ ًَّ ٪م

َٔا »، ٬مڇمل: ملسو هيلع هللا ىلص٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥َمپمرو، ٥مـ اٮمٿمٌلِّ َيًڇمر،  ْٕ َْٔت َبِْل آَدَم افد  َْا، َأْظَى َة َؿاَفْت: َ ا َربَّ َُ
إِنَّ ادَََلَِ

َم َج  ـَ ق، و ُٓ ِْ َٕ ُب وَٓ  َْٕؼَ ُؾ وَٓ  ـُ ْٖ َٕ ِدَك، وَٓ  ّْ َ بُِّح بَِح ُٕ ـُ  ْح َٕ َبُ قَن، و ِْ ُبقَن وَ  ا وَ ْؼَ َٓ ُِقَن ؾٔ ـُ ْٖ َِْت َ  ًَ

ـْ َلَُ  ـُ ـْ ؿُِت َفُف:  َّ ـَ ََٔديَّ  ُت بِ َْ َِ ـْ َخ ِة َم ُؾ َصافَِح ُذرِّ َّ ًَ ْؾ َفَْا أِخَرَة  ؿال: َٓ َأْج ًَ َٔا َؾاْج ْٕ انَ ُؿ افد  َُ  .شَؾ

 ( ٲمـ ٣مريؼ ٣مٽمحډم ٖمـ زيد، ٥مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ ٖمف. 6073) (096/ 6) “إو١مط”ٓم وأٛمرٙمف 

 ٭مذاب وهق اٜمٴمځميص، ٛمڇمٮمد ٖمـ اَّلل ٥مٌد ٖمـ هځمؿإٖمرا و٫مځمف(: 254/ 0) “اٜمجپمع”٬مڇمل اِلځمثپمل ٓم 

 .أيٵمڇمً  ٭مذاب وهق زيد، ٖمـ ٣مٽمحډم إو١مط ١مٿمد وٓم ٲم٠موك،

 و٬مد روي ٲمق٬مق٫ًمڇم ٥مٝم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص. ؿِت:

َ٘مٿمڇَم (257- 0/256) “اٜمريزاٮمرد ٥مٝم ”أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم  ـُ َصڇمٮمٍِح  َٚمدَّ ٌُْد اَّللَِّ ْٖم  لَٚمد٘مٿمِ ، ٥َم

ـِ َأ١ْمٽَمؿَ َٚمدَّ ، اٮمٽمَّځْمڋم ـْ َزْيِد ْٖم ـُ ١َمٸْمٍد، ٥َم ڇمرٍ  ،َ٘مٿمِل ِهٳَمڇمُم ْٖم ًَ ـِ َي  ْٖم
ِ
ـْ ٥َمٶَمڇمء ـِ  ،٥َم ـَ ٥َمپْمِرو ْٖم ٌَْد اَّللَِّ ْٖم َأنَّ ٥َم

ْرِش، َومِ »٬َمڇمَل:  ،اٮْمٸَمڇمصِ  ًَ ُة اْف َِ ُبقَن، َوِمَّْا َ َ رَّ ََ ُة اْدُ َُ
َْا، ِمَّْا ادَََْلَِ ُة: َ ا َربَّ َُ

ْد َؿاَفِت ادَََْلَِ ََ َّْا اْفَُِراُم َف

َ بُِّح اهللََّ ُٕ ـُ  ْح َٕ اُِْبقَن، َو َُ َٓ ٕ ٖم اْف اَر  َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ َٓ ٍٕس، خَِت َبْ اف َٔا،  لَو ْٕ ُؿ افد  َِْت ََلُ ًَ آَدَم َؾَج

ُجقنَ  ُبقَن َوَ َتَزوَّ ُِقَن َوَ ْؼَ ـُ ْٖ ْؿ َ  ُٓ َت ِْ ًَ ْؾ َفَْا َوَج ًَ َٔا َؾاْج ْٕ ُؿ افد  َِْت ََلُ ًَ َم َج َُ اَل: فـ أؾًؾ، ثؿَّ  َؾ ََ ِخَرَة َؾ ْٔ ا

ََٖفة اُفقا مثؾ َذفِؽ ،ظادو ؾاجتٓدوا ادَْْ  ََ اَل: فـ أؾًؾ، ثؿَّ ظادو ؾاجتٓدو ،َؾ ََ اَل:  اَؾ ََ ََٖفة بِّثؾ َذفَِؽ، َؾ ادَْْ 

انَ  َُ ـْ ؿِت َفُف: ــ َؾ َّ ـَ ََٔديَّ  ُت بِ َْ َِ ـْ َخ ِة َم َؾ َصافَِح ُذرِّ َّ ًَ ـْ َأْج  = ش.؟َف
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥مـ اٮمدارٲمل، و٬مڇمل: إ١مٿمڇمده صڇمٮمح. (82)ص  “اٮمٸمٽمق”ٌل ٭مَم ٓم اٮمذهوذ٭مره   =

و٬مد ٛمقٮمػ هٳمڇمم ٖمـ  ٓم إ١مٿمڇمده ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح، وهق ٭مڇمٗمڈم اٮمٽمځمڋم، ٫مځمف وٸمػ يًٞم. ؿِت:

ـِ أَ ١مٸمد: ٫مٻمد رواه  ـْ َزْيِد ْٖم ٲمْ ﴿ِٓم ٬َمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:  ،١ْمٽَمؿَ ٲَمٸْمپَمٌر ، ٥َم ]اْلهاء:  ﴾ؿْ ٿمڇَم َٖمٿمِل آَدَم َوَِمَٽْمٿمڇَمهُ َوٮَمٻَمْد ٭َمرَّ

ٿمڇَم [71 پُمقَن ، ٫َمٽَمْؿ ُٗمٸْمٶمٿِمڇَم َذٮمَِؽ  لإڂِمََّؽ آَٗمځْمڊَم َٖمٿمِ  ، ٬َمڇمَل: ٬َمڇمٮَمڊِم اٜمَََْلئِټَمډُم: َرٖمَّ ڂْمځَمڇم َيڃْم٭ُمٽُمقَن ٲِمٿمڀَْمڇم َوُيٿمٸَمَّ آَدَم اٮمدُّ

ـْ َٛمٽَمٻْمڊُم  ډِم ٲَم يَّ َٓ َأْٙمٸَمُؾ َصڇمٮمَِح ُذرِّ ِِت  ِٛمَرِة ، ٫َمٻَمڇمَل: َو٥ِمزَّ ْٔ ـْ ٫َمټَمڇمنَ ٖمځَِمَديَّ ٭مَ ٫َمڃَم٥ْمٶمٿِمڇَم ِٓم ا ـْ ٬ُمٽْمڊُم ٮَمُف: ٭ُم  ش.پَم

 ( ٥مـ ٲمٸمپمر ٖمف.0592) “ٗمٺمًٞمه”أٛمرٙمف ٥مٌد اٮمرزاق ٓم 

٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح، أو وهذا أصح، أ٥مٿمل أڂمف ٲمـ ٬مقل زيد ٖمـ أ١مٽمؿ: ٫مځمټمقن اٮمقصؾ وًُهڇم إٲمڇم ٲمـ 

 ٲمـ هٳمڇمم ٖمـ ١مٸمد.

ا١ٕمَمء ”ٓم  ، واٮمٌځمڀمٻمل(0165، ر٬مؿ 2/469) “اٮمًٿمډم” أٛمرٙمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓمو

ٚمد٘مٿمڇم اِلځمثؿ ٖمـ  (049ر٬مؿ  072/ 0) “٢مٸمڈم اْليَمن”(، وٓم 688ر٬مؿ  020/ 2) “واٮمٴمٺمڇمت

وهق ٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مَلق، ٬مڇمل: ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ يٻمقل:  ،ٛمڇمرٙمډم، ڂمڇم ٥مثَمن ٖمـ ٥مَلق

 ... ٫مذ٭مره ٖمٿمحقه. ٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص: أن اٮمٿمٌل أٛمٟمِّن إڂمٴمڇمري

ٖمـ رويؿ ٮمځمس ٮمف ١مَمع ٲمـ أٚمد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم، ٫مڀمق و٥مروة  وإڂمٴمڇمري هذا ٓ ُيدرى ٲمـ هق،

 ٲمر١مؾ.

ٙمٿمځمد  ، ٚمځمڋم أورده ٲمـ ٣مريؼ(689) “واٮمٴمٺمڇمت ا١ٕمَمء”و٬مد ٙمڇمء ٲمٰمٚمڇم ٖمف ٥مٿمد اٮمٌځمڀمٻمل ٓم 

٬مڇمل: ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ َيدث ٥مـ  ٥مٌد رٖمف ٖمـ صڇمٮمح اٮمٻمرر ٖمـ ٚمټمځمؿ، ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر، ٥مـ

 .ٖمٿمحقهذ٭مره ٲمر٫مق٥مڇم ٫مٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل ريض اَّلل ٥مٿمف، 

 .٥مـ ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل إڂمٴمڇمري ٲمر١مٽمډم ٥مروة ٖمـ رويؿروايډم إٓ أن 

٘مؿ أيٵًمڇم ٙمٿمځمد ٖمـ ٚمټمځمؿ ٫مځمف وٸمػ، ٬مڇمل ٫مځمف اٮمدار٬مٶمٿمل: ٮمځمس ٖمڇمٮمٻمقي. و٬مد ٛمڇمٮمٺمف أٖمق زر٥مډم 

اْلٲمڇمم ٫مرواه ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر ٖمڅم١مٿمڇمده... ٭مَم رواه اجلَم٥مډم، و٬مڇمل ٫مځمف ٥مـ إڂمٴمڇمري، ٖمدون ٗمًپمځمډم 

 (.688) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”ځمڀمٻمل ٓم ٙمڇمٖمر. أٛمرٙمف اٮمٌ

ڇم، ٫مڃمٛمرٙمف ٲمـ ٣مريؼ 52/039و٬مد أٛمرٙمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر ) ًً ٖمټمر ِمپمد  أِّب( و١مپمك إڂمٴمڇمري أڂم

ٚمد٘مٿمل  ،ٚمد٘مٿمڇم ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ ،ٖمـ أيقب اٮمداراِّن ٚمد٘مٿمڇم احلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓن

 =ٚمد٘مٿمل أڂمس ٖمـ  :پمل يٻمقل٬مڇمل ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ اٮمٽمخ ،٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مٌځمدة ٖمـ ٥مَلق
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ٽمپُِمقَن َأنَّ ٬َمْقٮَمُف:  ًْ ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿٫َمٽَمَمَّ ٫َمڀِمَؿ اٜمُْ ًْ [ 75]ص:  ﴾ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن َٗم

ُجَد ٮَمُف، َو٫َمڀِمَؿ  ًْ ـْ ُأٲِمَر َأْن َي ـِ ٥َمَٝم ٲَم ُيقِٙمڈُم ٮَمُف خَتْٴِمځمٴًمڇم َوَٗمٺْمٵِمځمًَل ٖمټَِمْقڂمِِف َّمٽُْمق٬ًمڇم ٖمڇِمٮْمځَمَدْي

ِقَيډُم َٖمځْمٿمَُف َوَٖم٧ْمَ ٬َمْقٮمِِف:  ًْ ـْ َٛمٴَمڇمِئٴِمِف، ٭َمڇمڂَمڊِم اٮمتَّ َأَوَِلْ ﴿َذٮمَِؽ َأْهُؾ اٜمَْْق٬ِمِػ ِٚم٧َم َٙمٸَمٽُمقُه ٲِم

 ه.ا[ َٛمٶَمڃًم َِمٵًْمڇم70]يس:  ﴾َأڂمَّڇم َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َِلُْؿ ِِمَّڇم ٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم َيَرْوا

 (:12)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

 ٖمٸمد ٭مَلٲمف ٥مٝم إ٫مراد اٮمٸم٧م، وٗمثٿمځمتڀمڇم، وُجٸمڀمڇم:

]اٜمٽمؽ:  ﴾ٖمځَِمِدِه اٜمٽُْْمُؽ ﴿ٵَمڇم٫َمډِم إ٨َِم اٜمٺُْْمَرِد: اٜمُْٳَمڇم٭َمٽَمډِم ِٓم ٮَمٺْمِظ اٮْمځَمِد اٜمُْ  َوَهَذا ڂَمٷمِٞمُ  قال:

[ َوإِْن ُأِوځمٺَمڊْم إ٨َِم َوپِمِٞم َُجٍْع ُُجٸَِمڊْم: ٭َمٻَمْقٮمِِف: 26]آل ٥مپمران:  ﴾ٖمځَِمِدَك اخْلَْٞمُ ﴿[ 0

ْ َيَرْوا َأڂمَّڇم َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َِلُْؿ ِِمَّڇم ٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم﴿ إَِوڇم٫َمډُم اٮْمځَمِد  [ َو٭َمَذٮمَِؽ 70]يس:  ﴾َأَوَِل

ڇمِهِر ٭َمٻَمْقٮمِِف:  ٌَڊْم َأْيِدي اٮمٿمَّڇمسِ ﴿َواٮْمٸَم٧ْمِ إ٨َِم ا١ْمِؿ اجْلپَْمِع اٮمٷمَّ ًَ [ 40]اٮمروم:  ﴾ٖمََِم ٭َم

 ها[ .60]إڂمٌځمڇمء:  ﴾٫َمڃْمُٗمقا ٖمِِف ٥َمَٝم َأ٥ْم٧ُمِ اٮمٿمَّڇمسِ ﴿َو٬َمْقٮمِِف: 

دلنْع فتاّى َكَما فِي  شسح ملعة االعتقاد ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف

 (:1/87العجٔنني )

 و٭مځمػ ڂمق٫مؼ ٖمځمٿمڀمڇم: ،إوٙمف اٮمتل وردت ٥مٽمځمڀمڇم صٺمډم اٮمځمديـ

ِذي ٖمځَِمِدِه اٜمٽُْْمُؽ ﴿اْل٫مراد ٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  إول: ٌَڇمَرَك اٮمَّ  .﴾َٗم

ق٣َمَتڇمنِ ﴿اٮمتثٿمځمډم ٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  افثان: ًُ ٌْ  .﴾َٖمْؾ َيَداُه ٲَم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٲمڇمٮمؽ =

وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ: أٖمق ٖمټمر ِمپمد ٖمـ أيقب اٮمداراِّن، واحلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓن، ِ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 

 (، وإڂمَم هق اٮمداراِّن.689) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”ؼ يٺمٶمـ ٮمذٮمؽ ِمٻم
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 .﴾ڂمَّڇم َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َِلُْؿ ِِمَّڇم ٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم َأڂْمٸَمڇمٲًمڇمَأَوَِلْ َيَرْوا أَ ﴿: اجلپمع ٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م: افثافث

٫مځمٳمپمؾ ٭مؾ ٲمڇم  :أن ڂمٻمقل: اٮمقٙمف إول ٲمٺمرد ٲمٵمڇمف :واٮمتق٫مځمؼ ٖم٧م هذه اٮمقٙمقه

ٓ حلٻمځمٻمډم اٮمٸمدد اٮمذي هق  ،وٓ يٿمڇمٓم اٮمثٿمت٧م، وأٲمڇم اجلپمع ٫مڀمق ٮمٽمتٸمٷمځمؿ ،٘مٌڊم َّلل ٲمـ يد

٫مڅمذا ِمؾ  :إن أ٬مؾ اجلپمع ا٘مٿمڇمن ڂمف ٬مد ٬مځمؾ:وٚمځمٿمئذ ٓ يٿمڇمٓم اٮمتثٿمځمډم، ٥مٝم أ ،٘مَل٘مډم ٫مڃم٭مثر

 ها.٫مَل ٲمٸمڇمروډم ٖمځمٿمف وٖم٧م اٮمتثٿمځمډم أصًَل  :اجلپمع ٥مٝم أ٬مٽمف

 حتسٜف املبتدع١ يؿف١ ايٝدٜٔ ٚايسد عًِٝٗ.

 (:163)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻمْ ﴿٬َمْقٮُمُف َٗمٸَمڇم٨َم:  ًْ َٖمْؾ َيَداُه ﴿ [75]ص: ﴾ڊُم ٖمځَِمَديَّ ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن َٗم

ق٣َمَتڇمنِ  ًُ ٌْ ـْ 64]اٜمڇمئدة:  ﴾ٲَم [ ٬َمڇمٮَمڊِم اجْلڀَْمپِمځمَّډُم: َُمڇَمٌز ِٓم اٮمٿمِّٸْمپَمډِم َأِو اٮْمٻُمْدَرِة، َوَهَذا َٖمڇم٣مٌِؾ ٲِم

 ُوُٙمقٍه: 

َْصَؾ احْلٻَِمځمٻَمډُم ٫َمَد٥ْمَقى اٜمََْجڇمِز ُّمڇَمٮَمٺَمډٌم ٮمَِْلَْصؾِ  َأَحُدَ ا: ْٕ  .َأنَّ ا

َْصُؾ َواٮمٷمَّڇمِهُر ٥َمَٝم ُٖمٶْمََلِن َهِذِه  :افثَّاِن  ْٕ ٺَمَؼ ا ڇمِهِر ٫َمٻَمِد اٗمَّ َأنَّ َذٮمَِؽ ِٛمََلُف اٮمٷمَّ

٥ْمَقى  .اٮمدَّ

ـِ  :فثافثَّا ڇمِرِف ٥َم ٮمځِمِؾ اٮمٴمَّ ِ َيٽْمَزٲُمُف ُأٲُمقٌر: َأَٚمُدَهڇم: إ٬َِمڇمٲَمډُم اٮمدَّ
٥ِمَل اٜمََْجڇمِز اٜمٸَُْم٧مَّ َأنَّ ٲُمدَّ

٥ِمځمڀَمڇم َْصُؾ َواٮمٷمَّڇمِهُر َوُّمڇَمٮمٺُِمڀَمڇم ُّمڇَمٮمٌِػ َِلََُم َُجځِمٸًمڇم، َ٘مڇمڂمځِمڀَمڇم: َٖمځَمڇمُن  احْلٻَِمځمٻَمډِم، إِْذ ٲُمدَّ ْٕ ٲَمٸَمُف ا

ـْ ٥ِمٿمِْدِه َوْوٸًمڇم َٙمِديًدا، َ٘مڇمٮمُِثڀمَ  َّٓ ٭َمڇمَن ٲُمٿمٳِْمًئڇم ٲِم ـَ اٜمََْجڇمِز ٮُمٹَمډًم َوإِ ڇم: اْٚمتََِمِل اٮمٽمَّٺْمِظ ٜمڇَِم َذ٭َمَرُه ٲِم

ـْ َٚمځْمڋُم اْٚمتََِمُل َذٮمَِؽ اٜمٸَْْمٿمَك ِٓم هَ  ، ٫َمٽَمځْمَس ٭ُمؾُّ ٲَمڇم اْٚمَتپَمٽَمُف اٮمٽمَّٺْمُظ ٲِم ِ
ځَمڇمِق اٜمٸَُْم٧مَّ ًِّ َذا اٮم

ْ َأْو  ٧ٌَمِّ ْ ُي ـْ ٢َمڇمَء اَّللَُّ َوَِل ، َوَهَذا ٲَمْقِوٌع ٪َمٽمَِط ٫مځِمِف ٲَم ځَمڇمُق اخْلڇَمصُّ ًِّ َتپِمٽُمُف َهَذا اٮم اجْلپُْمٽَمډُم ََيْ

ٺْمُظ ٖمڃَِمْص  َتپِمٽُمُف اٮمٽمَّ ٭مِځمڈِم اخْلڇَمصِّ  ،ِؾ اٮمٽمُّٹَمډمِ ُيپَمځمِّْز َٖم٧ْمَ ٲَمڇم ََيْ ْ َتپِمٽْمُف ِٓم َهَذا اٮم٠مَّ ْ ََيْ َوَٖم٧ْمَ  ،َوإِْن َِل
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ُف اٜمَُْراُد  ِذي ٥َمځمَّٿمَُف ٖمڃَِمڂمَّ ډِم ٥َمَٝم اٜمََْجڇمِز اٮمَّ اٮمَّ ـِ اٮمدَّ َتپِمٽُمُف ٫مځِمِف، َراٖمٸُِمڀَمڇم: َٖمځَمڇمُن اٮْمٻَمَراِئ َتِحځمُؾ ٲَمڇم ََيْ ًْ إِْذ َي

ـْ ٪َمْٞمِ ٬َمِريٿمډٍَم ِٓم اٮمٽمَّٺْمِظ َٗمُدلُّ ٥َمٽَمځْمِف َأْن َيټُمقَن َهَذا ُهَق اٜمَُْرا ٌُقا ِِبَِذِه اُد ٲِم
ٌَتَّډَم، َوإَِذا ٣ُمقٮمِ ٮْم

َ ٥َمْجُزُهْؿ. ٧ٌَمَّ َْرَٖمٸَمډِم َٗم ْٕ ٲُُمقِر ا ْٕ  ا

ابُِع: يَػ  اْفَقْجُف افرَّ َع َذٮمَِؽ َوَٗمْٰمِ ١ْمتٸِْمََمِل َوَٗمٿمَقُّ ِٓ َراَد ٮَمٺْمٷمڀَِمڇم ِٓم ٲَمَقاِرِد ا َأنَّ ا٣مِّ

َٓ َٗمَرى إ٨َِم ٬َمْقٮمِِف: ا١ْمتِ  َٖمْؾ َيَداُه ﴿َو٬َمْقٮمِِف:  [75]ص:  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿ٸْمََمٮمِِف َيپْمٿمَُع اٜمََْجڇمَز، َأ

ق٣َمَتڇمنِ  ًُ ٌْ ٌْٵَمُتُف َيْقَم ﴿َو٬َمْقٮمِِف:  [64]اٜمڇمئدة:  ﴾ٲَم َْرُض َُجځِمٸًمڇم ٬َم ْٕ َوٲَمڇم ٬َمَدُروا اَّللََّ َٚمؼَّ ٬َمْدِرِه َوا

َم ًَّ ٭ُمقنَ اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم َواٮم ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم ٥َمَمَّ ُي٩ْمِ ڇمٌت ٖمځَِمپِمځمٿمِِف ١ُم ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن  [67]اٮمزٲمر:  ﴾َواُت ٲَمٶْمِقيَّ

ِحځمِح:  َتٸْمپَمْؾ ٲِمٿمُْف ٮَمٺْمُظ َيپِم٧ٍم، َو٬َمْقٮُمُف ِٓم احْلَِديڋِم اٮمٴمَّ ًْ ْ ُي َُمڇَمًزا ِٓم اٮْمٻُمْدَرِة َواٮمٿمِّٸْمپَمډِم َِل

ِ ُىقَن ِظَْْد » َْ غٌ َظَذ َمَْااهلل  ادُْ ِّ َتا َ َدْ ِف َ  ِْ ، َوـِ ـِ َ ْ ِغ افرَّ
ِّ ـْ َ  ُٕقٍر َظ ـْ  ٫َمََل ُيٻَمڇمُل  :(0)شبَِر ِم

ُْخَرى ُثؿَّ »َهَذا َيُد اٮمٿمِّٸْمپَمډِم َواٮْمٻُمْدَرِة، َو٬َمْقٮمِِف:  ْٕ َِٔد ا َْرَض بِاْف ْٕ َِٔدِه َوا بُِض اهللَُّ َشَمَواِِْف بِ َْ  َ

ا ادَْ  َٕ َُقُل: َأ َـّ ُثؿَّ َ   ُ ُهْؿ َر١ُمقُل  ،(2)شُِِؽ َُّيُز  ، َوٜمََّڇم َأْٛمَٟمَ ـِ اَّلل  ٫َمڀُمٿمڇَم َهزٌّ َو٬َمٌٌْض َوِذ٭ْمُر َيَدْي

ٺَمډمِ  ،َٙمٸَمَؾ َيٻْمٌُِض َيَدْيفِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٻِمځمٻًمڇم ٮمٽِمٴمِّ ٶُمڀَمڇم ََتْ ًُ ٌْ َو٭َمڇمَن اَّللَُّ ﴿َٓ َٗمٳْمٌځِمڀًمڇم َِلڇَم ٭َمََم ٬َمَرَأ:  ،َوَي

پْمِع  ،٥َمَٝم ٥َمځْمٿمځَْمفِ  َوَوَوَع َيَدْيفِ  ،[034]اٮمٿمًڇمء:  ﴾١َمپِمځمٸًمڇم َٖمٴِمًٞما ًَّ ٻِمځمٻًمڇم ٮمٴِِمٺَمډِم اٮم َوُأُذڂَمځْمِف ََتْ

َٓ َُمڇَمًزا، َو٬َمْقٮمِِف:  ََُم َٚمٻِمځمٻَمډًم  ، َوَأِنَّ ٌََٰمِ ََٔدْ ِف َؿْبَوَتْغِ َوَؿاَل: »َواٮْم َؼ اهللَُّ آَدَم َؿَبَض بِ َِ َودََّا َخ

تَا َ َدْ فِ  ِْ ، َوـِ َغ َرّبِّ
ِّ ُت َ  اَل: اْخَسْ ََ ، َؾ ـْ  اْخَسْ ِغ ِم

ِّ
َٔ ا َأْ ُؾ اْف َٓ ا َؾَِ٘ذا ؾِٔ َٓ َتَح ٍَ ٌغ، َؾ

ِّ  َ

تِفِ   .(3)شُذرِّ َّ

ٺَمډِم،  ٌُقِت اٮمٴمِّ ََيډِم ِٓم ُ٘م ِ ِحځمَحډِم اٮمٰمَّ ـَ اٮمٿمُّٴُمقِص اٮمٴمَّ َوَأْوٸَمڇمُف َأْوٸَمڇمِف َذٮمَِؽ ٲِم

ِحځمِح:  َٔ »٭َمٻَمْقٮمِِف ِٓم احْلَِديڋِم اٮمٴمَّ ِْٔؾ فِ َِّ اِر، َوَ ْبُ ُط إِنَّ اهللََّ َ ْبُ ُط َ َدُه بِاف َٓ تُقَب ُمِزُء افَّْ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص ريض اَّلل ٥مٿمڀمَم. (0827أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 2787(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )4802اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (2)

 .ٖمڅم١مٿمڇمد ٚمًـؓؓ (، و٪مٞمه ٥مـ أِّب هريرة 3368أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ) (3)
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ا ِرِ َ ٌْ ـْ َم ُس ِم ّْ َع افنَّ ُِ َْىْ ِْٔؾ َحتَّك  َِّ اِر فَُِٔتقَب ُمِزُء اف َٓ ، َو٬َمْقٮمِِف ِٓم احْلَِديڋِم (0)شَ َدُه بِافَّْ

تِِف:  بَ »اٜمُْتَّٺَمِؼ ٥َمَٝم ِصحَّ َْ  َ َٓ ْ ٍب َضٍِّٔب، َو ـَ ـْ   ِم
ْدِل ََتَْرةٍ ًَ َق بِ ََْهدَّ ـْ  َِّٔب، َم َّٓ افىَّ ُؾ اهللَُّ إِ

ِْٔفِ  ِّ َٔ ا بِ َٓ َِ بَّ ََ ـَػِّ »، َو٬َمْقٮمِِف: (2)شَْ َخْرَدَفٍة ِذ  ـَ  َّٓ ـِ إِ َ ْ ـَػِّ افرَّ ْبُع ِذ  َمَواُت اف َّ َوَما اف َّ

ؿْ  ـُ ـْ َٚم  .(3)شَأَحِد ٿمَِدِه ٲِم ًْ ٲَمڇمُم َأِْمَُد ِٓم ٲُم ِذي َرَواُه اْْلِ : َو٬َمْقٮمِِف ِٓم احْلَِديڋِم اٮمَّ ـٍ ِديڋِم َأِِّب َرِزي

ؿْ » ـُ ْؿ َؾََل َُيْىُِئ َوْجَف َأَحِد ُُ َِ ا ؿَِب ََْْٔوُح ِ َ ـَ ادَْاِء َؾ ُْٖخُذ َرب َؽ ُؽْرَؾًة ِم َٔ ، َيٸْمٿمِل ِٓم (4)شَؾ

 َٓ ٮمِِف إ٨َِم آِٛمِرِه َوَأْوٸَمڇمُف َأْوٸَمڇم٫مِِف َُمڇَمًزا  ـْ َأوَّ ـُ َأْن َيټُمقَن َهَذا ٲِم
اٜمَْْق٬ِمِػ، ٫َمڀَمْؾ ُيپْمټمِ

ُ اٜمََْجڇمَز. ٧ٌَمِّ ٌْٶمُِؾ احْلٻَِمځمٻَمډَم َوُٗم  َٚمٻِمځمٻَمډًم، َوٮَمځْمَس ٲَمٸَمُف ٬َمِريٿمډٌَم َواِٚمَدٌة ُٗم

اِمُس: ڇمِك ٖمڇِمٮْمځَمِد َيٴِمُٞم اٜمَْْجپُمقُع  اْفَقْجُف اخْلَ ًَ ٲْم ٌِْض َواْْلِ اَن ٮَمٺْمِظ اٮمٶمَّلِّ َواٮْمٻَم َأنَّ ا٬ْم٠ِمَ

ٺمَ  ڇَم إَِذا ُأِريَدْت َِلْ َٚمٻِمځمٻَمډًم، َهَذا ِٓم اٮْمٺِمٸْمِؾ، َوَهَذا ِٓم اٮمٴمِّ ډِم، ٫َمڅمِِنَّ ډِم، ٖمِِخََلِف اٮْمځَمِد اٜمََْجڇمِزيَّ

ْن ِِبَڇم ٲَمڇم َيُدلُّ ٥َمَٝم اٮْمځَمِد َٚمٻِمځمٻَمډًم، َٖمْؾ ٲَمڇم َيُدلُّ ٥َمَٝم اٜمََْجڇمِز ٭َمٻَمْقٮمِِف:  ٮَمُف ٥ِمٿمِْدي َيٌد، َوَأڂَمڇم )َيٻْم٠َمِ

ڇم إَِذا ٬ِمځمَؾ:  (٬ُمپْمڊُم َيَدُهؿْ  ٌََض ٖمڅِمِْٚمَدى َوڂَمْحُق َذٮمَِؽ، َوَأٲمَّ َؽ ٖمځَِمِدِه َأْو ٬َم ًَ ٌََض ٖمځَِمِدِه َوَأٲْم ٬َم
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ أِّب ٲمق١مك 2759ٖمر٬مؿ ) ٲمًٽمؿأٛمرٙمف  (0)

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 0104(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )0401اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (2)

ـُ ِهٳَمڇمٍم،. ٬َمڇمَل: ٘مٿمل  (67أٛمرٙمف اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞمه ١مقرة اٮمزٲمر )آيډم/ (3) ڇمٍر، ٬َمڇمَل: ٘مٿمڇم ٲُمٸَمڇمُذ ْٖم ـُ َٖمٳمَّ َ٘مٿمڇَم اْٖم َٚمدَّ

ـْ َأِِّب  ـِ ٲَمڇمٮمٍِؽ، ٥َم ـْ ٥َمپْمِرو ْٖم ٌَّڇمٍس، ٬َمڇمَل: َأِِّب ٥َم ـِ ٥َم ـِ اْٖم ، ٥َم
ِ
بُْع »اجْلَْقَزاء ََرُضقَن اف َّ ْٕ ْبُع َوا َقاُت اف َّ َّ َما اف َّ

ؿْ  ـُ َخْرَدَفٍة ِذ َ ِد َأَحِد ـَ  َّٓ إ١مٿمڇمده ٚمًـ، رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت: إٓ ٥مپمرو ٖمـ ٲمڇمٮمؽ: ٫مڅمڂمف ٚمًـ  .شِذ َ ِد اهللَِّ إِ

 احلديڋم.

ٖمـ ٥مځمڇمش  ٥مٌد اٮمرِمـ( 06216) “اٜمًٿمد”٭مَم ٓم ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم زوائده أٛمرٙمف  ضًٔػ: (4)

٥مپمرو ٖمـ ٥مقف، ٥مـ دِلؿ ٖمـ ا١ٕمقد ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٚمڇمٙمڈم ٖمـ  ل، ٲمـ ٖمٿملاٮمًپمٸمل إڂمٴمڇمري اٮمٻمٌڇمئ

 ٖمف. ٥مڇمٲمر ٖمـ اٜمٿمتٺمؼ اٮمٸمٻمځم٦م، ٥مـ أٖمځمف، ٥مـ ٥مپمف ٮمٻمځمط ٖمـ ٥مڇمٲمر

ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٚمڇمٙمڈم، ٖمـ ا١ٕمقد، وأٖمقه ا١ٕمقد ٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ٥مځمڇمش، ودِلؿ وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: 

 .ُمڀمقٮمقن
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ـْ َيپِمځمٿمِِف، َأْو ٭َمَتڈَم ٭َمَذا َو٥َمپِمٽَمُف ٖمځَِمپِمځمٿمِِف َأْو ٖمځَِمَدْيِف،  ُْٛمَرى ٭َمَذا، َوَٙمٽَمَس ٥َم ْٕ َيَدْيِف ٭َمَذا َوٖمڇِم

ـْ ِٙمڀَمډِم   ٲِم
ِ
ء َٓ ََم ُأِِتَ َهڄُم َّٓ َٚمٻِمځمٻَمډًم، َوإڂِمَّ َٓ َيټُمقُن إِ ُْؿ َرَأُوا اٮْمځَمَد ُٗمٶْمٽَمُؼ ٥َمَٝم اٮمٿمِّٸْمپَمډِم ٫َمڀَمَذا  َأِنَّ

قا  َواٮْمٻُمْدَرِة ِٓم َٖمٸْمِض اٜمََْقاِوِع، ٫َمٷَمٿمُّقا َأنَّ ٭ُمؾَّ َٗمْر٭مِځمڈٍم َو١ِمځمڇَمٍق َصڇمٮمٌِح ٮمَِذٮمَِؽ، ٫َمَقُِهُ

قا، ٫َمڀَمڈْم َأنَّ  َٓ َ ٌد َفَؽ َلْ َأْجِزَك ِ َ »َهَذا َيٴْمٽُمُح ِٓم ٬َمْقٮمِِف:  َوَأْوَُهُ َأ٫َمځمَٴْمٽُمُح ِٓم ٬َمْقٮمِِف:  ،شاَفْق

ُف ٖمځَِمپِمځمٿمَِؽ ﴿ َٓ خَتُٶمُّ ـْ ٭مَِتڇمٍب َو ٌْٽمِِف ٲِم ـْ ٬َم ٌْدِ [ 48]اٮمٸمٿمټمٌقت:  ﴾َوٲَمڇم ٭ُمٿمڊَْم َٗمْتٽُمق ٲِم  َوِٓم ٬َمْقِل ٥َم

ـِ ٥ُمپَمَر: اَّلل  َؼ آ»ْٖم َِ َّٓ َثََلًثا: َخ َِٔدِه إِ ْؼ بِ ُِ ْ ََيْ َِٔدِه َأْو َل
ْ ُ َباِذْ بِ َِٔدِه، َوَؽَرَس َوإِنَّ اهللََّ َل َدَم بِ

تََب افتَّْقَراَة بَِِٔدهِ  ـَ َِٔدِه، َو ، َأ٫َمځَمٴِمحُّ ِٓم ٥َمٻْمٍؾ َأْو ڂَمٻْمٍؾ َأْو ٫مٶِْمَرٍة َأْن ُيٻَمڇمَل: َِلْ (0)شَجََّْة َظْدٍن بِ

َّٓ َ٘مََلً٘مڇم. ٽُمْؼ ٖمٻُِمْدَرٗمِِف َأْو ٖمٿِمٸِْمپَمتِِف إِ  َُيْ

اِدُس: َّٓ َأنَّ ٲِمْثَؾ َهَذا اٜمَْ  اْفَقْجُف اف َّ َتٸْمپَمُؾ إِ ًْ َٓ ُي َتٸْمپَمُؾ ٖمٽَِمٺْمِظ اٮمتَّْثٿمځِمَډِم، َو ًْ َٓ ُي َجڇمِز 

ِزيِف اَّللَُّ ِِبَڇم)ٲُمٺْمَرًدا َأْو َُمپُْمق٥ًمڇم ٭َمٻَمْقٮمَِؽ:  ڇم إَِذا َٙمڇمَء (ٮَمُف ٥ِمٿمِْدي َأَيڇمدٍ )وَ  (ٮَمُف ٥ِمٿمِْدي َيٌد ََيْ ، َوَأٲمَّ

ْ ُيٸْمَرِف ا١ْمتٸِْمََمٮُمُف ٬مَ  ١ْمتٸِْمََمِل َأ٭ْمَٟمُ ٖمٽَِمٺْمِظ اٮمتَّْثٿمځَِمډِم َِل ِٓ َّٓ ِٓم اٮْمځَمِد احْلٻَِمځمٻِمځمَّډِم، َوَهِذِه ٲَمَقاِرُد ا طُّ إِ

ٌُّٸِمڀَمڇم.  ٢َمڇمِهٍد ٫َمٸَمٽَمځْمَؽ ٖمِتََت

ابُِع: ِف ٲَمٸْمٿمَك اٮْمٻُمْدَرِة َواٮمٿمِّٸْمپَمډِم  اْفَقْجُف اف َّ ًِ ـَ اٜمٸَْْمڀُمقِد َأْن ُيٶْمٽمَِؼ اَّللَُّ ٥َمَٝم ڂَمٺْم ُف ٮَمځْمَس ٲِم َأڂمَّ

ڇمٲِمِؾ جِلپَِمځمِع احْلٻَِمځمٻَمډِم، ٭َمٻَمْقٮمِِف ٖمٽَِمٺْمِظ اٮم ٫ْمَراِد اٮمٳمَّ َة َّللَِِّ َُجځِمٸًمڇم﴿تَّْثٿمځَِمډِم َٖمْؾ ٖمٽَِمٺْمِظ اْْلِ  ﴾َأنَّ اٮْمٻُمقَّ

وا ڂمٸِْمپَمډمَ ﴿َو٭َمٻَمْقٮمِِف:  :[065]اٮمٌٻمرة:  َو٬َمْد ََيْپَمُع  [34]إٖمراهځمؿ:  ﴾َٓ َُتْٴُمقَهڇماَّلل  َوإِْن َٗمٸُمدُّ

ڇم َأْن َيٻُمقَل: [ 21]ٮمٻمَمن:  ﴾ٌََغ ٥َمٽَمځمټُْمْؿ ڂمٸَِمپَمُف ٤َمڇمِهَرًة َوَٖمڇم٣مِٿمډَمً َوَأ١ْم ﴿اٮمٿمِّٸَمَؿ ٭َمٻَمْقٮمِِف:  َوَأٲمَّ

َٓ ٭َمََلِم َر١ُمقٮمِِف  ، ٫َمڀَمَذا َِلْ َيٻَمْع ِٓم ٭َمََلٲِمِف َو  .ملسو هيلع هللا ىلصَٛمٽَمٻْمُتَؽ ٖمٻُِمْدَرَٗم٧ْمِ َأْو ٖمٿِمٸِْمپَمَت٧ْمِ

: ـُ ٌَڊَم ا١ْمتٸِْمََمُل َذٮمَِؽ ٖمِ  اْفَقْجُف افثَّاِم ُف ٮَمْق َ٘م ْز َأْن َيټُمقَن اٜمَُْراُد ٖمِِف َأڂمَّ ْ ََيُ ٽَمٺْمِظ اٮمتَّْثٿمځِمَډِم َِل

ُف َوَُجځِمُع اٜمَْْخٽُمق٬َمڇمِت َٚمتَّك إِْٖمٽمِځمُس  ٌْٶمُِؾ ٫َمڇمِئَدَة خَتْٴِمځمِص آَدَم، ٫َمڅمڂِمَّ ُف ُي َهڇمُهٿمڇَم اٮْمٻُمْدَرُة، ٫َمڅمڂِمَّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

ًٌڇم. (0)  ٗمٻمدم خترَيف ٬مري
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َدَم ٥َمَٝم إِْٖمٽمِ  ِٔ ډٍم  ٌَْحڇمڂَمُف، ٫َمڃَميُّ ٲَمِزيَّ ُجَد ٜمڇَِم ﴿ځمَس ِٓم ٬َمْقٮمِِف: َّمٽُْمقٌق ٖمٻُِمْدَرٗمِِف ١ُم ًْ ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن َٗم

ُحُف:[ 75]ص:  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ   ُيَقوِّ

ِه، َوِِلََذا ٬َمڇمَل ٮَمُف  اْفَقْجُف افتَّاِشُع: ډًم َٛمصَّ ِِبَڇم آَدَم ُدوَن ٪َمْٞمِ َأنَّ اَّللََّ َٙمٸَمَؾ َذٮمَِؽ َٛمڇمصَّ

ِذي َٛمٽمَ  ډِم: َأڂْمڊَم اٮمَّ ـْ ُروِٚمِف َوَأ١ْمَجَد ٮَمَؽ ٲُمق١َمك َو٬ْمڊَم اٜمَُْحڇمٙمَّ  ٻَمَؽ اَّللَُّ ٖمځَِمِدِه َوڂَمٺَمَخ ٫مځِمَؽ ٲِم

ٺَمڇم٥َمډَم،  ، َو٭َمَذٮمَِؽ َيٻُمقُل ٮَمُف َأْهُؾ اٜمَْْق٬ِمِػ إَِذا ١َمڃَمٮُمقُه اٮمٳمَّ
ٍ
ء ٲَمََلِئټَمَتُف َو٥َمٽمَّپَمَؽ َأ١ْمََمَء ٭ُمؾِّ َرْ

ٮَمټَمڇمَن ٖمپَِمٿمِْزٮَمډِم َأْن ُيٻَمڇمَل ٮَمُف: َٛمٽَمٻَمَؽ  :اٮْمٻُمْدَرةَ  ٫َمڀَمِذِه َأْرَٖمُع َٛمٴَمڇمِئَص ٮَمُف، ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن اٜمَُْراُد ٖمڇِمٮْمځَمدِ 

ُحُف:  اَّللَُّ ٖمٻُِمْدَرٗمِِف، ٫َمڃَميُّ ٫َمڇمِئَدٍة ِٓم َذٮمَِؽ، ُيَقوِّ

: اِذُ ًَ  َأنَّ اٮْمځَمَد َُمڇَمٌز ٫مځِمڀَمڇم  اْفَقْجُف اْف
ِ
ء َٓ ٥ِمل َهڄُم تِل َيدَّ َأڂمََّؽ ٮَمْق َوَوٸْمڊَم احْلٻَِمځمٻَمډَم اٮمَّ

ـْ ِٓم اٮْمټَمََلِم ٫َمڇمِئَدةٌ  ٲَمْقِوَع اٮْمځَمدِ  ٌَْحڇمڂَمُف ٮَمْق ٬َمڇمَل:  ،َِلْ َيټُم ُف ١ُم ٲَمڇم )َوَِلْ َيٴِمحَّ َوْوٸُمڀَمڇم ُهٿمڇَمَك، ٫َمڅمڂِمَّ

ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمٻُِمْدَرِِت  ًْ ِذي َٛمٽَمٻَمَؽ ٖمَأڂْمڊَم أَ )، َو٬َمڇمَل ٮَمُف ٲُمق١َمك: (ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن َٗم ٩ٌََمُ اٮمَّ ِق اٮْم

ـَ اٮْمٺَمڇمِئَدِة  ، َو٬َمڇمَل (اَّللَُّ ٖمٻُِمْدَرٗمِفِ  ـْ ٫مځِمِف ٲِم ـْ َذٮمَِؽ اٮْمټَمََلُم َوَِلْ َيټُم ًُ ٮَمُف َأْهُؾ اْٜمَْق٬ِمِػ َذٮمَِؽ، َِلْ ََيْ

ڈَم إٮَِمځْمِف ٲِمْثُؾ َذٮمَِؽ، ٫َمڅمِنَّ ٲِمْثَؾ َهَذا اٮمتَّْخٴِمځمِص إڂِمَََّم َٛمَرَج َّمَْرَج  ًَ ٌء َوَٗمٸَمڇم٨َم اَّللَُّ َأْن ُيٿمْ َرْ

هِ  ُه، ٫َمََل ََيُقُز َِمُْؾ  ،اٮْمٺَمٵْمِؾ ٮَمُف ٥َمَٝم ٪َمْٞمِ ْ ُيٳَمڇمِر٭ْمُف ٫مځِمِف ٪َمْٞمُ َوإِنَّ َذٮمَِؽ َأٲْمٌر اْٛمتُصَّ ٖمِِف َِل

ٌْٶمُِؾ َذٮمَِؽ.  اٮْمټَمََلِم ٥َمَٝم ٲَمڇم ُي

: اِدي َظَؼَ ٭مِځمڈِم اٜمَْْذ٭ُمقِر ِٓم ٬َمْقٮمِِف:  اْفَقْجُف اْيَ ْ  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿َأنَّ ڂَمٺْمَس َهَذا اٮم٠مَّ

ى [ َيڃْمَٖمك َِمْ 75]ص:  ٌَْحڇمڂَمُف ُ٘مؿَّ ٥َمدَّ ِف ١ُم ًِ ڈَم اخْلٽَْمَؼ إ٨َِم ڂَمٺْم ًَ ُف ڂَم ڂَمَّ
ِٕ َؾ اٮْمټَمََلِم ٥َمَٝم اٮْمٻُمْدَرِة 

ٌْڊُم ٖمڇِمٮْمٻَمٽمَ  تِل َٗمْدُٛمُؾ ٥َمَٝم ٬َمْقٮمِِف: ٭َمَت ٌَڇمَء اٮمَّ ِؿ، اٮْمٺِمٸْمَؾ إ٨َِم اٮْمځَمِد ُ٘مؿَّ َ٘مٿمَّڇمَهڇم ُ٘مؿَّ َأْدَٛمَؾ ٥َمٽَمځْمڀَمڇم اٮْم

َتپِمُؾ اٜمََْجڇمَز ٖمَِقْٙمٍف، ٖمِِخََلِف ٲَمڇم ٮَمْق ٬َمڇمَل: ٥َمپِمٽْمڊُم، ٭َمََم ٬َمڇمَل َوٲِمْثُؾ َهَذا اٮمٿمَّصِّ َسِ  َٓ ََيْ يٌح 

ٌَڊْم َأْيِديټُمؿْ ﴿َٗمٸَمڇم٨َم:  ًَ ٲَمڊْم َيَداكَ ﴿[ 31]اٮمٳمقرى:  ﴾٫َمٌََِم ٭َم ڈَم  [01]احلڌم:  ﴾ٖمََِم ٬َمدَّ ًِ ٫َمڅمِْن ڂُم
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 َ ِٕ ٭ْمِر  ڀَمڇم ٖمڇِمٮمذِّ ـْ اٮْمٺِمٸْمُؾ إ٨َِم اٮْمځَمِد اْٖمتَِداًء، َوَٛمٴمَّ ْ َيټُم ڇَم آٮَمډُم اٮْمٺِمٸْمِؾ ِٓم اٮْمٹَمڇمٮمڈِِم، َوِِلََذا ٜمََّڇم َِل ِنَّ

ڂََمڇمِم ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  ْٕ ڇمِوًيڇم خِلٽَْمِؼ َأِِّب ا ًَ ڂَْمٸَمڇمِم ٲُم ْٕ ْ َيَرْوا َأڂمَّڇم َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َِلُْؿ ِِمَّڇم ٥َمپِمٽَمڊْم ﴿َٛمٽْمُؼ ا َأَوَِل

ٌَڇمَء، ٫َمڃَمَوڇمَف اٮْمٺِمٸْمَؾ إ٨َِم  [70]يس:  ﴾َأْيِديٿمڇَم َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم ْ ُيْدِٛمْؾ ٥َمٽَمځْمڀَمڇم اٮْم َْيِدي َوَُجَٸَمڀَمڇم َوَِل ْٕ  ا

ِقَيډُم َٖمځْمٿمڀَُمََم ٥َمدَ  ًْ ـُ اٮمتَّ َٛمِر، َوَيَتٵَمپمَّ ْٔ ٌْٶمُِؾ إحِْلڇَمَق َأَٚمِد اٜمَْْقِوٸَم٧ْمِ ٖمڇِم َم ٫َمڀَمِذِه َ٘مََلَ٘مډُم ٫ُمُروٍق ُٗم

ـْ َأْٖمٶَمؾِ  ڂَْمٸَمڇمِم، َوَهَذا ٲِم ْٕ ډِم َأٖمځِمٿمڇَم آَدَم ٥َمَٝم ا ٌَڇم٣مِِؾ َوَأ٥ْمٷَمِؿ اٮْمٸُمٻُمقِق ٮمَِْلَِب، إِْذ ١َمڇمَوى  ٲَمِزيَّ اٮْم

. ـِ ڂَْمٸَمڇمِم ِٓم اخْلٽَْمِؼ ٖمڇِمٮْمځَمَدْي ْٕ  اٜمٸَُْمٶمُِّؾ َٖمځْمٿمَُف َوَٖم٧ْمَ إِْٖمٽمِځمَس َوا

: َٓ َيَتَجڇمَوُز ِِبَڇم ٮَمٺْمُظ اٮْمځَمِد ٫َمََل ُيَتَٰمَّ  اْفَقْجُف افثَّاِن َظَؼَ ُف َأنَّ َيَد اٮمٿمِّٸْمپَمډِم َواٮْمٻُمْدَرِة 

َٓ إِْصٌَعٌ  َٓ ٮمٽِْمٻُمْدَرِة، َو َٓ ٮمٽِمٿمِّٸْمپَمډِم َو ُف ِٓم اٮْمځَمِد احْلٻَِمځمٻِمځمَّډِم، ٫َمََل ُيٻَمڇمُل: ٭َمػٌّ   ٫مځِمڀَمڇم ٖمََِم َيَتَٰمَّ

ُف َيٿمٺِْمل َأْن َيټُمقَن اٮْمځَمُد ڂمٸِْمپَمډًم َأْو َيَد ٬ُمْدَرٍة، َو٬َمْد  َٓ ٢ِمََمٌل، َوَهَذا ٭ُمٽمُّ َٓ َيپِم٧ٌم َو ٌَٸَمڇمِن َو َوإِْص

ِلُّ  ِحځمِح:  ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل اٮمٿمٌَّ ةٌ اهلل  َ ُد »ِٓم احْلَِديڋِم اٮمٴمَّ ََ ٍَ َٕ ا  َٓ ُٔو
ٌِ  ُ َٓ َو٬َمڇمَل:   شَمْْلَى 

ـِ » َ ْ ِغ افرَّ
ِّ ـْ َ  ُٕقٍر َظ ـْ  ِ ُىقَن َظَذ َمَْابَِر ِم َْ َوإَِذا َوپَمپْمڊَم ٬َمْقٮَمُف َٗمٸَمڇم٨َم:  ،شادُْ

ٌْٵَمُتُف َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲمَ ﴿ َْرُض َُجځِمٸًمڇم ٬َم ْٕ بَّاُر َشَمَواِِْف » ملسو هيلع هللا ىلصإ٨َِم ٬َمْقٮمِِف  [67]اٮمزٲمر:  ﴾ډمِ َوا ُْٖخُذ اجْلَ  َ

َـّ َوَأْرَض   ُ َِٔدِه ُثؿَّ َُّيُز  َؾ َرُشقُل  ،ُف بِ ًَ ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َوَج َٓ بُِض َ َدُه َوَ ْبُ ُى َْ  .(0)شَ 

َذا اٮمٽمَّٺْمِظ َو٬َمڇمَل:  ِف ِِبَ ـْ َرٖمِّ ٽمٍِؿ َُيْټَمك ٥َم ًْ ٍب إِ »َوِٓم َصِحځمِح ٲُم ِْ ـْ َؿ َّٓ َوُ َق َبْغَ َما ِم

ُف َأَزاَؽفُ  ٌَ ُف َأَؿاَمُف َوإِْن َصاَء َأْن ُ ِز  ُّ ٔ
َِ ـِ إِْن َصاَء ُ  َ ْ ـْ َأَصابِِع افرَّ ْغِ ِم ًَ ، َوٮَمٺْمٷَمډُم (2)شإِْصَب

َٓ ٥ُمْر٫ًمڇم، ،َٓ َٗمٻْمَتيِض اٜمَُْخڇمٮَمٶَمډمَ  (َٖم٧ْمَ ) َٓ ٥َمٻْمًَل َو ډَم َواٜمََُْلَصٻَمډَم ٮُمٹَمډًم َو َٓ اٜمََُْم١مَّ ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  َو

َْرضِ ﴿ ْٕ َمِء َوا ِر َبْغَ اف َّ َحاِب ادَُْ خَّ َٓ ُيََل  [064]اٮمٌٻمرة:  ﴾َواف َّ َٓ َوُهَق  ََمَء َو ًَّ ِصُؼ اٮم

َْرَض  ْٕ  .ا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ، ٖمٿمحقه.¶( ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمر 2788أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ) (0)

 ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح. ؓ ( ٥مـ اٮمٿمقاس ٖمـ ١مپمٸمڇمن 07631أٛمرٙمف أِمد ) (2)
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َْٛمُذ َواٮْمټَمػُّ َوَٗمٻْمٽمِځمڈُم اٮْمٻُمٽُمقِب ٖمڃَِمَصڇمٖمٸِِمِف  ْٕ ُط َواٮمٶمَّلُّ َواٮْمځَمپِم٧ُم َوا ًْ ٌَ ٌُْض َواٮْم ٫َمڀَمَذا اٮْمٻَم

، ُ٘مؿَّ ٬َمْقٮُمُف َوٖمځَِمِدِه َووَ  ـِ ٌٍَع، ٫َمَذ٭َمَر إِْٚمَدى اٮْمځَمَدْي ٌَڇمِل ٥َمَٝم إِْص ٌٍَع َواجْلِ ََمَواِت ٥َمَٝم إِْص ًَّ ْوُع اٮم

 َ ډُم ١َمَقاٌء ٭َمڇمڂَمڊْم ٖمپَِمٸْمٿمَك اٮْمٻُمْدَرِة َأْو ٖمپَِمٸْمٿمَك اٮمٿمِّٸْمپَمډِم، ٫َمڅمِِنَّ ُْٛمَرى ُِمَْتٿمٌِع ٫مځِمِف اٮْمځَمُد اٜمََْجڇمِزيَّ ْٕ َٓ ا ڇم 

ُف، َهِذِه ٮُمٹَمډُم اٮْمٸَمَرِب، ڂَمٷْمپُمڀُمْؿ َوڂَمْثُرُهْؿ، َهْؾ َْمُِدوَن ٫مځِمڀَمڇم َذٮمَِؽ ُيتَ  ُف ٫مځِمڀَمڇم َهَذا اٮمتََّٰمُّ َٰمَّ

 َأْصًَل.

 (:611ثه قال ابً القٔه زمحُ اه )ص

َحڇمَٖمډِم َواٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم ِٓم َأ٭ْمثَ  ٿمَّډِم َو٭َمََلِم اٮمٴمَّ ًُّ ـْ ٲِمڇمَئډِم َوَرَد ٮَمٺْمُظ اٮْمځَمِد ِٓم اٮْمٻُمْرآِن َواٮم ِر ٲِم

ڇمِك  ًَ ٲْم ـَ اْْلِ ڇَم َيٌد َٚمٻِمځمٻَمډًم ٲِم ٫ًمڇم ٫مځِمِف ٲَمٻْمُروڂًمڇم ٖمََِم َيُدلُّ ٥َمَٝم َأِنَّ ٥ًمڇم ٲُمَتَٰمَّ ٲَمْقِوٍع ُوُروًدا ٲُمَتٿمَقِّ

ـِ  ِط َواٜمُْٴَمڇم٫َمَحډِم َواحْلََثځَمڇمِت َواٮمٿمَّٵْمِح ٖمڇِمٮْمځَمِد، َواخْلٽَْمِؼ ٖمڇِمٮْمځَمَدْي ًْ ٌَ ٌِْض َواٮْم َواٮمٶمَّلِّ َواٮْمٻَم

ِة ِِبََِم َو٭َمْتڈِم اٮمتَّْقَراِة ٖمځَِمِدِه َو٪َمْرِس َٙمٿمَّډِم ٥َمْدٍن ٖمځَِمِدِه َوخَتْپِمِٞم ٣مِځمٿمډَِم آَدَم ٖمځَِمِدِه  ٌَڇمَذَ َواٜمُْ

ـْ َيپِمځمٿمِِف، َو٬ِمځَمڇمِم َر١ُمقلِ  ٶم٧َِم ٥َم ًِ ٌِْد َٖم٧ْمَ َيَدْيِف، َو٭َمْقِن اٜمٻُْْم َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َوُو٬ُمقِف اٮْمٸَم

ـْ َيپِمځم ځِمِٞم آَدَم َٖم٧ْمَ ٲَمڇم ِٓم َيَدْيِف، ٫َمٻَمڇمَل: ٥َم َغ َرّبِّ »ٿمِِف، َوخَتْ
ِّ ُت َ  َد٬َمډِم  ،شاْخَسْ َوَأْٛمِذ اٮمٴمَّ

َح  ًَ ُف ٲَم ٌَُف، َوَأڂمَّ ِف َأنَّ َرِْمََتُف َٗمٹْمٽِمڈُم ٪َمٵَم ًِ ځمڀَمڇم ٮمٴَِمڇمِٚمٌڀَِمڇم، َو٭مَِتڇمٖمِِف ٖمځَِمِدِه ٥َمَٝم ڂَمٺْم  ٤َمڀْمَر ٖمځَِمپِمځمٿمِِف ُيَرٖمِّ

، ٫َمٻَمڇمَل آَدَم ٖمځَِمِدِه  ُت َيپِم٧َم َرِّبِّ َو٭مٽِْمَتڇم َيَدْيِف َيپِم٧ٌم  :ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل ٮَمُف َوَيَداُه ٲَمٺْمتُقَٚمَتڇمِن: اْٛم٠َمْ اْٛم٠َمْ

 ًْ ُْٛمَرى اٮْمٻِم ْٕ ځْمِؾ َواٮمٿمَّڀَمڇمِر، َوٖمځَِمِدِه ا ڇمُء اٮمٽمَّ َٓ َيٹِمځمٵُمڀَمڇم ڂَمٺَمٻَمډٌم ١َمحَّ ٌَڇمَر٭َمډٌم، َوَأنَّ َيپِمځمٿمَُف ٲَمَْلَى  ُط ٲُم

ُف َيٶْمِقي َيْر٫َمُع َوَُيْ  َْرِض، َوَأڂمَّ ْٕ ـْ َُجځِمِع ا ٌْٵَمډٍم ٬َمٌَٵَمڀَمڇم ٲِم ـْ ٬َم ُف َٛمٽَمَؼ آَدَم ٲِم ٺِمُض، َوَأڂمَّ

ََمَواِت َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډمِ  ًَّ َـّ ٖمځَِمِدِه اٮْمځُمپْمٿمَك ،اٮم ُْٛمَرى،  ،ُ٘مؿَّ َيڃْمُٛمُذُه ْٕ َْرَض ٖمڇِمٮْمځَمِد ا ْٕ ُ٘مؿَّ َيٶْمِقي ا

تِل ٭مَ  ٮَْمَقاَح اٮمَّ ْٕ ٌَڀَمڇم ٜمُِق١َمك ٖمځَِمِدِه.َوَأڂمَُّف َٛمطَّ ا  َت
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َُٔد »َو٬َمْقٮُمُف:  َْ ِدي َثََلَثٌة، َؾ ْٕ اَِِؾ اهلل  ا ا، َوَ ُد اف َّ َٓ ِِٔ َْ ًْىِل افَّتِل  َٔا َوَ ُد ادُْ ِْ ًُ اْف

َذ  ٍْ َوَيُد  َأْو ڂمٸِْمپَمُتُف اٮْمٸُمٽْمځَمڇماَّلل  ٫َمڀَمْؾ َيٴِمحُّ ِٓم ٥َمٻْمٍؾ َأْو ٮُمٹَمډٍم َأْو ٥ُمْرٍف َأْن ُيٻَمڇمَل: ٬ُمْدَرةُ . شاف  

اِت ٖمَِقْٙمٍف ٲَمڇم؟ َوَهْؾ َيٴِمحُّ َأْن  ٭مِځمڈُم ٪َمْٞمَ َيِد اٮمذَّ ْ تپَِمُؾ َهَذا اٮم٠مَّ تِل َٗمٽمِځمڀَمڇم، ٫َمڀَمْؾ ََيْ اٜمٸُْْمٶمِل اٮمَّ

ٺْمَٝم، َواٮْمځَمُد اٮْمٸُمٽْمځَمڇم ِهَل  ًُّ ـَ اٮْمځمَِد اٮم  ُيَراَد ٖمِِف ٪َمْٞمُ َذٮمَِؽ؟ َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمْقٮُمُف: اٮْمځَمُد اٮْمٸُمٽْمځَمڇم َٛمْٞمٌ ٲِم

َْيِدي َ٘مََلَ٘مډٌم، ٫َمځَمدُ ا ْٕ ڇمِئٽَمډُم، ٫َمٵَمؿُّ َهَذا إ٨َِم ٬َمْقٮمِِف: ا ًَّ ٺْمَٝم ِهَل اٮم ًُّ اٮْمٸُمٽْمځَمڇم، اَّلل  ٜمُْٿمٺِْمٻَمډُم، َواٮْمځَمُد اٮم

تِل َٗمٽمِځمڀَمڇم، َوإ٨َِم ٬َمْقٮمِِف:  ق٣َمَتڇمِن ُيٿمٺِْمُؼ ٭َمځْمَػ َيٳَمڇمءُ ﴿َوَيُد اٜمٸُْْمٶمِل ِهَل اٮمَّ ًُ ٌْ ]اٜمڇمئدة:  ﴾َٖمْؾ َيَداُه ٲَم

اِت  [64 وَرِة َأنَّ اٜمَُْراَد َيُد اٮمذَّ ُ ٭مِځمڈَم َواٮْمٻَمٴْمَد  ،َٗمٻْمٶَمُع ٖمڇِمٮميَّ ْ َٓ َيُد اٮْمٻُمْدَرِة َواٮمٿمِّٸْمپَمډِم، ٫َمڅمِنَّ اٮم٠مَّ

ٌَتَّډَم. َتپِمٽُمُف اٮْم َٓ ََيْ ځَمڇمَق  ًِّ  َواٮم

ْؾ ٬َمْقٮَمُف:  ٌَڇمِيٸُمقَن اَّللََّ َيدُ ﴿َوَٗمڃَمٲمَّ ََم ُي ٌَڇمِيٸُمقڂَمَؽ إڂِمَّ ـَ ُي ِذي ]اٮمٺمتح:  ﴾٫َمْقَق َأْيِدهيِؿْ اَّلل  إِنَّ اٮمَّ

ٌَڇمِيٸُمقَن َر١ُمقَل  [01 ُب ٖمِځَمِدِه ٥َمَٝم َأْيِدهيِْؿ، ٭َمڇمَن َر١ُمقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٫َمٽَمَمَّ ٭َمڇمڂُمقا ُي  ٖمڃَِمْيِدهيِْؿ َوَيْيِ

ٌَڇمَيٸَمډًم َّللَِِّ َٗمٸَمڇم٨َم، وَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٌَڇمَيٸَمُتڀُمْؿ ٮَمُف ٲُم ٺِمُٞم َٖمځْمٿمَُف َوَٖمځْمٿمڀَُمْؿ ٭َمڇمڂَمڊْم ٲُم ًَّ ٌَْحڇمڂَمُف ُهَق اٮم ٜمََّڇم ٭َمڇمَن ١ُم

ٌَْحڇمڂَمُف  ،٫َمْقَق اخْلَََلِئِؼ ٭ُمٽمِّڀِمْؿ ٭َمڇمڂَمڊْم َيُدُه ٫َمْقَق َأْيِدهيِؿْ  ،٫َمْقَق ١َمََمَواٗمِِف َو٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمفِ  ُف ١ُم ٭َمََم َأڂمَّ

َتٻِمځمُؿ َأْن َيټُمقَن  ًْ ـْ ٮَمځْمَس ٮَمُف َيٌد َٚمٻِمځمٻَمډًم؟ ٫َمټَمځْمَػ َي  اٜمٸَْْمٿمَك ٬ُمْدَرةُ ٫َمْق٬َمڀُمْؿ، ٫َمڀَمْؾ َيٴِمحُّ َهَذا ٜمَِ

ٌُِؼ اَّلل  ًْ ِذي َي َوڂمٸِْمپَمُتُف ٫َمْقَق ٬ُمَدِرِهْؿ َوڂمٸَِمپِمڀِمْؿ، َأْم َٗمٻْمَتيِض اٜمٻَُْمڇمَٖمٽَمډُم َأْن َيټُمقَن اٜمٸَْْمٿمَك ُهَق اٮمَّ

ـْ َهَذا اٮْمټَمََلِم؟ ٫َْمڀَمڇمِم ٲِم ْٕ  إ٨َِم ا

َٓ » :َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمْقٮُمفُ  ٍِّٔب َو ـْ َض َق َأَحٌد َصَدَؿًة ِم ََْهدَّ َّٓ َما  َِّٔب إِ َّٓ افىَّ َبُؾ اهللَُّ إِ َْ  َ 

ـَ  قَن َأْظَيَؿ ِم ُُ َْ ـِ َحتَّك  َ ْ ـَػِّ افرَّ ُبق ِذ  َْٕت ََتَْرًة َؾَسْ ا ـَ ِِْٔف، َوإِْن  ِّ َٔ ـُ بِ َ ْ َأَخَذَ ا افرَّ

َبؾِ  َتپِمُؾ َهَذا اٮْمټَمََلُم ٪َمْٞمَ احْلٻَِمځمٻَمډِم؟شاجْلَ  ، ٫َمڀَمْؾ ََيْ
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َتٸْمپَمََلِن ِٓم َوَهڈْم َأنَّ اٮْمځَمَد ٗمُ  ًْ پِمٸْمُتْؿ َأنَّ اٮْمځَمپِم٧َم َواٮْمټَمػَّ ُي ًَ َتٸْمپَمُؾ ِٓم اٮمٿمِّٸْمپَمډِم، َأ٫َم ًْ

٥ْمُتپُمقهُ  ِذي اْٛم٠َمَ َو٭َمََلَم َر١ُمقٮمِِف اَّلل  َوَِمَٽْمُتْؿ ٥َمٽَمځْمِف ٭َمََلمَ  ،اٮمٿمِّٸْمپَمډِم ِٓم ٪َمْٞمِ اٮْمَقْوِع اجْلَِديِد اٮمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ُْخَرى افْ وَ »َو٭َمَذٮمَِؽ  ْٕ َِٔدِه ا ْ طُ بِ ُْٛمَرى؟  شَِ ْٕ َهْؾ َيٴِمحُّ َأْن َيټُمقَن اٜمٸَْْمٿمَك َوٖمٻُِمْدَرٗمِِف ا

ـِ »َوَهْؾ َيٴِمحُّ ِٓم ٬َمْقٮمِِف:  َ ْ ِغ افرَّ
ِّ ـْ َ  ِ ىَِغ َظ َْ ـَ  شإِنَّ ادُْ ـْ ٬ُمْدَرٗمِِف ِٓم ٮُمٹَمډٍم ٲِم ُف ٥َم َأڂمَّ

َتپِمُؾ اٮمٽمُّٹَمڇمِت؟ َوَهْؾ ١َمپِمٸْمُتْؿ ٖمڇِم١ْمتٸِْمََمِل اٮْمځَمپِم٧ِم ِٓم اٮمٿمِّٸمْ  پَمډِم َواٮْمټَمػِّ ِٓم اٮمٿمِّٸْمپَمډِم؟ َو٭َمځْمَػ ََيْ

فِ »٬َمْقٮُمُف:  ٍِّ ـَ ِرِه، ُثؿَّ َأَؾاَض ِ ِْؿ ِذ  ْٓ ـْ َط َة آَدَم ِم ٭َمػُّ اٮمٿمِّٸْمپَمډِم َواٮْمٻُمْدَرِة؟  (0)شإِنَّ اهللََّ َأَخَذ ُذرِّ َّ

 ًٓ َٓ َأ١ْمََل٫ُمټُمْؿ ٖمِِف ا١ْمتٸِْمََم ْ َٗمٸْمڀَمُدوا َأڂْمُتْؿ َو ِذي َوَهَذا َِل ٌَتَّډَم ١ِمَقى اٮْمَقْوِع اجْلَِديِد اٮمَّ  اٮْم

٥ْمُتپُمقُه.  اْٛم٠َمَ

ُف ِذ َ َدْ َؽ » َوَهْؾ َيٴِمحُّ ِٓم ٬َمْقٮمِِف:  ِ ـُ ْرُ  َأْو ِٓم  ،َأْن َيټُمقَن ِٓم ڂمٸِْمپَمَتځْمَؽ  شَواخْلَ

 ٬ُمْدَرَٗمځْمَؽ.

ٌْدُ  ـُ احْلڇَمِرِث اَّلل  َو٬َمڇمَل ٥َم ِلِّ  ،ْٖم ـِ اٮمٿمٌَّ َتَب افتَّْقَراَة إِنَّ اهللََّ »: ملسو هيلع هللا ىلص٥َم ـَ َِٔدِه َو َؼ آَدَم بِ َِ َخ

َِٔدِه َوَؽَرَس َجََّْة َظْدٍن بَِِٔدهِ  َٓ ١ِمځمَََّم ٮَمٺْمُظ (2)شبِ ، َأ٫َمځَمٴِمحُّ َأْن َُيُصَّ اٮمثَََّلَث ٖمٻُِمْدَرٗمِِف، َو

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ؓ (، ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٚمټمځمؿ 069، و22/068(، واٮمٶمٟماِّن )22أٛمرٙمف اٮمٺمريڇمِّب ٓم اٮمٻمدر ) (0)

 ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح .

(، 23( ر٬مؿ )0/48) “صٺمډم اجلٿمډم”(، وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم 28ر٬مؿ ) “اٮمٴمٺمڇمت”ٓم  لأٛمرٙمف اٮمدار٬مٶمٿم (2)

٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث،  ( ٲمـ ٣مريؼ692( ر٬مؿ )2/025) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”واٮمٌځمڀمٻمل ٓم 

 ٥َمزَّ َٛمٽَمَؼ اَّللَُّٖمٽمٺمظ:  ،د اَّلل ٖمـ احلڇمرث ٖمـ ڂمق٫مؾ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث، ٥مـ أٖمځمف ٥مٌ ٥مـ أٛمځمف

ََلُم ٖمځَِمِدِه، َو٭َمَتڈَم اٮمتَّْقَراَة ٖمځِمَِدِه، َو٪َمَرَس اٮمْ  ًَّ ٬مڇمل  .ٺِمْرَدْوَس ٖمځَِمِدهِ َوَٙمؾَّ َ٘مََلَ٘مډَم َأ٢ْمځَمڇمَء ٖمځَِمِدِه، َٛمٽَمَؼ آَدَم ٥َمٽَمځْمِف اٮم

 ٬مٽمڊم: وٓم إ١مٿمڇمده ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل، وهق ُمڀمقل. وهق يتٻمقى ٖمَم ٖمٸمده.. اٮمٌځمڀمٻمل: هذا ٲمر١مؾ

 = (:0/260) “اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز”ل ٓم و٬مڇمل اٮمدارٲم
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َٔاءَ »احْلَِديڋِم  َّٓ َثََلَثَة َأْص ْؼ بَِِٔدِه إِ ُِ ْ ََيْ ُٗمقَوَع اٮمٿمِّٸْمپَمډُم َواٮْمٻُمْدَرُة  َأ٫َمځَمٴِمحُّ َأنْ  شإِنَّ اهللََّ َل

 ٖمڇمٛمتٴمڇمره.اٲَمْقِوَع اٮْمځَمِد َهڇمُهٿمڇَم؟

 (:7/131) اإلباىة اللربى ّقال اإلماو ابً بطة يف كتابُ

ـْ َأْهِؾ ٥َمَداَوٗمِِف ٢َمځْمئڇًم اَّلل  َوَوَٙمْدڂَمڇم ِٓم ٭مَِتڇمِب  ـْ ٬َمْقٍم ٲِم ََم َٚمټَمك اَّللَُّ ٥َم ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ ٭ُمٽمَّ

 ْ َ ٭َمِذَِبُْؿ ٫مځِمِف، َوإَِذا َٚمټَمك ٥َمٿمڀُْمْؿ ٢َمځْمًئڇم َصَد٬ُمقا ٫مځِمِف َِلْ ٫َمټَمڇمَن ٭َمِذًٖمڇم َِل ٧ٌَمِّ َيَدْع َذٮمَِؽ َٚمتَّك ُي

ِق اٮْمټَمڇمِذَب  ْ ُيٴَمدِّ ُْؿ ٬َمْد َصَد٬ُمقا َوَِل َِنَّ
ِٕ ِْبُْؿ:  ْ ُيټَمذِّ ٬ْمڀُمْؿ، ٫َمځَمټُمقُن ٬َمْد ٲَمَدَٚمڀُمْؿ، َوَِل ُيٴَمدِّ

ـْ َذٮمَِؽ ٬َمْقٮُمُف: َأْٚم  َل ٥َمٽَمځْمفِ َو٬مَ ﴿ځَمڇمڂًمڇم، ٲِم ِذي ڂُمزِّ َڇم اٮمَّ ٭ْمُر إڂِمََّؽ ٜمََْجٿمُقنٌ  ڇمٮُمقا َيڇم َأهيُّ ]احلجر:  ﴾اٮمذِّ

ـْ َذٮمَِؽ [6 َِبُْؿ ِٓم ٭َمِذِِبِْؿ ٭َمََم ٬َمڇمٮُمقا، َوٲِم ِل اٮْمټَمََلِم، َو٭َمَذُٖمقا ِٓم آِٛمِرِه، ٫َمټَمذَّ ، ٫َمٴَمَد٬ُمقا ِٓم َأوَّ

ْٖمُف إِْذ ٭َمڇمَن [39ر: ]احلج ﴾َربِّ ٖمََِم َأ٪ْمَقْيتَٿمِل﴿٬َمْقُل إِْٖمٽمِځمَس:  ، ٫َمَذ٭َمَر اَّللَُّ َذٮمَِؽ ٥َمٿمُْف، ٫َمٽَمْؿ ُيټَمذِّ

ڇمُه ٲِمْدَٚمډًم ٮَمفُ  ٬ْمُف ٫َمځَمټُمقُن َٗمٴْمِديٻُمُف إِيَّ ْ ُيٴَمدِّ ـْ َذٮمَِؽ، ٬َمْقٮُمُف: .٭َمََم ٬َمڇمَل، َوَِل َوإَِذا ٫َمٸَمٽُمقا ﴿ َوٲِم

ِل [28]ا٥ٕمراف:  ﴾ڇم ِِبَڇم٫َمڇمِٚمٳَمډًم ٬َمڇمٮُمقا َوَٙمْدڂَمڇم ٥َمٽَمځْمڀَمڇم آَٖمڇمَءڂَمڇم َواَّللَُّ َأٲَمَرڂمَ  ، ٫َمٴَمَد٬ُمقا ِٓم َأوَّ

٬ُمڀُمُؿ اَّللَُّ ِٓم  ـْ ُيٴَمدِّ ُْؿ ٬َمْد َوَٙمُدوا ٥َمٽَمځْمڀَمڇم آَٖمڇمَءُهْؿ، ٫َمٽَمْؿ َيټُم اٮْمټَمََلِم، َو٭َمَذُٖمقا، َوَذٮمَِؽ َأِنَّ

ْؿ:  َِبُْؿ ِٓم ٬َمْقِِلِ ]ا٥ٕمراف:  ﴾ َأٲَمَرڂَمڇم ِِبَڇمَواَّللَُّ﴿َذٮمَِؽ، ٫َمځَمټُمقُن َٗمٴْمِديٻُمُف َِلُْؿ ٲِمْدَٚمډًم َِلُْؿ، َو٭َمذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ ٲِمڀْمَراَن  = ٌَځْمُد ْٖم ـُ ِزَيڇمٍد، َ٘مٿمڇَم ٥ُم ٌُْد اٮْمَقاِٚمِد ْٖم ـُ إ١ِْمََم٥ِمځمَؾ، َ٘مٿمڇَم ٥َم َ٘مٿمڇَم ٲُمق١َمك ْٖم  ،َ٘مٿمڇَم ُُمڇَمِهدٌ  -َوُهَق اٜمُْټْمتڈُِم -َٚمدَّ

ـُ ٥ُمپَمرَ  ٌُْد اَّللَِّ ْٖم ڇمئِِر  -ځَمِدِه:َٛمٽَمَؼ اَّللَُّ َأْرَٖمٸَمډَم َأ٢ْمځَمڇمَء ٖمِ  :٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل ٥َم ًَ
اٮْمٸَمْرُش، َواٮْمٻَمٽَمُؿ، َو٥َمْدٌن، َوآَدُم ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل ٮمِ

 إ١مٿمڇمده صحځمح، رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت. .: ٭مـ ٫َمټَمڇمنَ اخْلٽَْمِؼ 

 (:0008) “اٮمًٿمډم”و٬مڇمل اْلٲمڇمم ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم 

ـُ َأِِّب  ـُ ْٖم ًَ ٌَډَم، ڂمڇم َٚم ، ڂمڇم َأُٖمق ٬ُمَتځْم ـُ ٥َم٦ِمي َ٘مٿمِل َأُٖمق َٚمٺْمٍص ٥َمپْمُرو ْٖم ـْ  َٚمدَّ ـِ َزْيٍد، ٥َم ـْ ٥َم٦ِمِّ ْٖم َٙمٸْمٺَمٍر، ٥َم

ٌَّڇمسٍ  ـِ ٥َم ـِ اْٖم ـِ ٲِمڀْمَراَن، ٥َم َوَٙمؾَّ َأْرَٖمٸَمډَم َأ٢ْمځَمڇمَء ٖمځَِمِدِه، َو١َمڇمئُِر َذٮمَِؽ  َٛمٽَمَؼ اَّللَُّ ٥َمزَّ  ٬َمڇمَل: ¶ ُيق١ُمَػ ْٖم

ـْ ٫َمټَمڇمَن، َٛمٽَمَؼ اٮْمٻَمٽَمَؿ ٖمځَِمِدِه، َوآَدَم ٖمځَِمِدِه، َواٮمتَّْقَراةَ   .ِه، َوَٙمٿمَّڇمِت ٥َمْدٍن ٖمځَِمِدهِ ٭َمتٌََڀَمڇم ٖمځَِمدِ  ٬َمڇمَل: ٮَمُف ٭ُ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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 ﴿٫َمٻَمڇمَل:  [28
ِ
َٓ َيڃْمٲُمُر ٖمڇِمٮْمٺَمْحٳَمڇمء [، َو٭َمَذٮمَِؽ ٬َمْقُل اٮْمځَمڀُمقِد: 28]ا٥ٕمراف:  ﴾٬ُمْؾ إِنَّ اَّللََّ 

ْؿ: [64]اٜمڇمئدة:  ﴾ٲَمٹْمٽُمقٮَمډمٌ اَّلل  َيدُ ﴿ َِبُْؿ ِٓم ٬َمْقِِلِ ٬ْمڀمُ [64]اٜمڇمئدة:  ﴾ٲَمٹْمٽُمقٮَمډمٌ ﴿، ٫َمټَمذَّ ْؿ ، َوَِلْ ُيٴَمدِّ

ـِ ٫َمٻَمڇمَل:  ٪ُمٽمَّڊْم َأْيِدهيِْؿ َوٮُمٸِمٿمُقا ٖمََِم ﴿ِٓم ِذ٭ْمِر اٮْمځَمِد ٫َمځَمټُمقُن ٲَمڇمِدًٚمڇم َِلُْؿ، ُ٘مؿَّ َأْوَوَح َأنَّ ٮَمُف َيَدْي

، ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل: [64]اٜمڇمئدة:  ﴾٬َمڇمٮُمقا ـْ ِذ٭ْمِر اٮْمٹِمؾِّ ق٣َمَتڇمنِ ﴿، ٲِم ًُ ٌْ ، ٫َمٻَمڇمٮَمڊِم [64]اٜمڇمئدة:  ﴾َٖمْؾ َيَداُه ٲَم

ْ َيٻُمْؾ ډُم: ٲَمٸْمٿمَك اٮْمځَمِد اٮمٿمِّٸْمپَمډُم، َوٮَمْق ٭مَ اجْلڀَْمپِمځمَّ  ، َوٮَمٻَمڇمَل: [64]اٜمڇمئدة:  ﴾َيَداهُ ﴿ :ڇمَن ٭َمََم َز٥َمپُمقا َِل

، َوٮَمٻَمڇمَل: ٖمځَِمِدي َأْو ٖمٿِمٸِْمپَمتِل ق٣َمډٌم، َوٮَمْق ٭َمڇمَن ٲَمٸْمٿمَك اٮْمځَمِد ٲَمٸْمٿمَك اٮمٿمِّٸْمپَمډِم َِلْ َيٻُمْؾ ٖمځَِمَديَّ ًُ ٌْ : َٖمْؾ ٲَم

َنَّ ڂمٸَِمؿَ  ُف ٬َمڇمَل:  اَّلل ِٕ ڂَمَّ
ِٕ ـْ َأْن َُتْٱَم:  وا ڂمٸِْمپَمډمَ ﴿َأ٭ْمَثُر ٲِم ]اٮمٿمحؾ:  ﴾َٓ َُتْٴُمقَهڇماَّلل  َوإِْن َٗمٸُمدُّ

 .قُز َأْن َٗمټُمقَن ڂَمٸْمپَمَت٧ْمِ ، َو٭َمځْمَػ ََيُ [08

ََم ٲَمٸْمٿمَك ٬َمْقٮمِِف:  ٌْٵَمُتُف َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډمِ ﴿َو٬َمڇمٮَمڊِم اجْلڀَْمپِمځمَّډُم: إڂِمَّ َْرُض َُجځِمٸًمڇم ٬َم ْٕ ]اٮمزٲمر:  ﴾َوا

ٌَٵْمڊَم اٜمڇَْمَل، َوٮَمځْمَس ِٓم [67 اُر ِٓم ٬َمٌِْض ٫ُمََلٍن، َيٸْمٿمِل: ِٓم ٲِمٽْمټمِِف، َو٬َمْد ٬َم ، ٭َمٻَمْقٮمَِؽ: اٮمدَّ

ٌْٵَمتِل ډُم ِٓم ٬َم اٖمَّ اُر، َواٮْمٹُمََلُم، َواٮمدَّ َْرُض، َواٮمدَّ ْٕ ٌء، َو٭َمَذٮمَِؽ َٗمٻُمقُل: ا ِؽ َرْ ُهقا  ٭َمٺمِّ ٫َمپَمقَّ

ُْؿ ُهُؿ اٮْمټَمڇمِذُٖمقنَ ﴿، ٖمَِذٮمَِؽ ٥َمَٝم اجْلڇَمِهؾِ  َٓ إِِنَّ  َأ
ٍ
ء ُْؿ ٥َمَٝم َرْ ٌُقَن َأِنَّ ًَ ، [08]اٜمجڇمدٮمډم:  ﴾َوََيْ

ُف ٬َمڇمَل:  ، َو٬َمڇمَل: [2]يق١مػ:  ﴾٬ُمْرآڂًمڇم ٥َمَرٖمځِمًّڇم﴿٫َمڇمٮْمٻُمْرآُن ٲَمْرُدوٌد إ٨َِم ٲَمڇم َٙمٸَمٽَمُف اَّللَُّ ٥َمٽَمځْمِف، ٫َمڅمڂِمَّ

ڇمٌن ٥َمَرِِّبٌّ ٲُم٧ٌِمٌ ﴿ ًَ
 .[013]اٮمٿمحؾ:  ﴾َوَهَذا ٮمِ

ِة  لُّ ٫َمڇمجْلڀَْمپمِ  ـِ اجْلڇَمدَّ ـْ َٗمٸَمڇم٢ِمځمِف ٥َم ، َوٲِم ڇمِن اٮْمٸَمَرِِّبِّ ًَ ـْ َٙمڀْمٽمِِف ٖمڇِمٮمٽمِّ ََم ُأِِتَ ٲِم اٜمٽَْْمٸُمقُن إڂِمَّ

ُرِق اْٖمتٹَِمڇمَء اٮْمٺِمْتٿمډَِم  ٮمځَِمْحپِمٽُمقا َأْوَزاَرُهْؿ ٭َمڇمٲِمٽَمډًم ﴿اٮْمَقاِوَحډِم، َو٣َمٽَمٌِِف اٜمَُْتٳَمڇمٖمَِف، َوَ٘مٿمځِمَّڇمِت اٮمٶمُّ

َٓ ١َمڇمَء ٲَمڇم َيِزُرونَ  َيْقمَ  ـَ ُيٵِمٽمُّقَِنُْؿ ٖمٹَِمْٞمِ ٥ِمٽْمٍؿ َأ ِذي ـْ َأْوَزاِر اٮمَّ ، [25]اٮمٿمحؾ:  ﴾اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم، َوٲِم

يْ  ؽِّ َواٮمرَّ اُر ِٓم ٬َمٌٵَْمډِم ٫ُمََلٍن، إڂِمَََّم ُيِريُد ٖمَِذٮمَِؽ اٜمٹَُْمڇمٮَمٶَمډَم، َوإِْدَٛمڇمَل اٮمٳمَّ : اٮمدَّ ڈِم ٫َمٻَمْقُل اجْلڀَْمپِملِّ

َٓ ٥َمَٝم ٬َمٽْمڈِم  ُف  َٓ َٗمَرى َأڂمَّ ٌْٵَمډِم، َأ ٌِْض َواٮْمٻَم ى ٖمَِجڀْمٽمِِف َٖم٧ْمَ اٮْمٻَم قَّ ًَ ٽِمپِم٧َم، ٫َم ًْ ـَ اٜمُْ  ٲِم
ِ
ٸَمٺَمڇمء اٮمٵمُّ
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ٌِْض َِلْ  ـَ اٮْمٻَم ٌَڀَمُف ٲِم اُر ِٓم ٬َمٌْٵَمډِم ٫ُمََلٍن، ٫َمڅمَِذا َأَرْدَت اٜمٽِْْمَؽ، َوٲَمڇم َأ٢ْم ََيُقُز َأْن َٗمٻُمقَل: اٮمدَّ

َْرُض َُجځِمٸًمڇم ﴿َرْدَت ٬َمٌْٵَمډَم اٮْمځَمِد، َأْدَٛمٽْمڊَم اِْلڇَمَء، ٫َمټَمَذٮمَِؽ ٬َمْقٮُمُف: ُٗمْدِٛمِؾ اِْلڇَمَء، ٫َمڅمِْن أَ  ْٕ َوا

ٌْٵَمُتفُ  َ  لِّ ، َوٮَمْق ٭َمڇمَن ٭َمٻَمْقِل اجْلڀَْمپمِ [67]اٮمزٲمر:  ﴾٬َم ٌْٵَمتِِف، ُ٘مؿَّ َٖم٧مَّ َْرُض َُجځِمٸًمڇم ِٓم ٬َم ْٕ ٮَمٻَمڇمَل: َوا

ڇمٌت ٖمځَِمپِمځمٿمِ ﴿٫َمٻَمڇمَل:  ََمَواُت ٲَمٶْمِقيَّ ًَّ  ه.ا،[67]اٮمزٲمر:  ﴾فِ َواٮم

 ٜدٟ اهلل عص ٚجٌ ميني ٚال تٛؾف بػُاٍ. تانً

٥مٝم أن ٭مٽمتڇم  ¶دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب، ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص 

 .وٓ ٗمقصػ ٖمڇمٮمٳمَملٖمڃمِنڇم َيپِم٧م،  ٗمقصػ اَّلل ٥َمزَّ وَٙمؾَّ يدي 

ََٔدْ فِ »: ملسو هيلع هللا ىلصويدل ٥مٝم ذٮمؽ أيٵًمڇم ٬مقٮمف  َؼ اهللَُّ آَدَم َؿبََض بِ َِ َؿْبَوَتْغِ َوَؿاَل:  َودََّا َخ

 ، َغ َرّبِّ
ِّ ُت َ  اَل: اْخَسْ ََ ، َؾ َتااْخَسْ ِْ غٌ  َرّبِّ  َ َديْ  َوـِ ِّ ةٌ  َ  ـَ ا ُثؿَّ  ،ُمَباَر َٓ ا َؾَِ٘ذا َبَ ىَ َٓ  آَدمُ  ؾِٔ

ُتفُ   .ٖمڅم١مٿمڇمد ٚمًـؓؓ (، و٪مٞمه ٥مـ أِّب هريرة 3368أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ) شَوُذرِّ َّ

ـِ ٥مُ وا١متدل ٖمٸمض أهؾ اٮمٸمٽمؿ ٖمحديڋم  ُف » ملسو هيلع هللا ىلصپَمَر ٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل اٮمٿمٌَِّلُّ اْٖم ََ َِ ٍء َخ ُل َرْ َأوَّ

ا َٓ قُن ؾِٔ ُُ َٔا َوَما َ  ْٕ تََب افد  َُ ٌغ، َؾ
ِّ تَا َ َدْ ِف َ  ِْ ِِْٔف، َوـِ ِّ ََٖخَذُه بَِٔ ُؿ، َؾ َِ ََ ـْ  اهللَُّ َظزَّ َوَجؾَّ اْف ِم

قٍل، بِرٍّ َأْو ُؾُجقرٍ  ُّ ًْ ٍؾ َم َّ َٖ  ،َظ رِ  ْمَواهُ َرْضٍب َأْو َ ابٍِس، َؾ ـْ ا٬ْمَرُءوا  َل:ُ٘مؿَّ ٬َمڇم شِظَْْدُه ِذ افذِّ

ُخ ٲَمڇم ٭ُمٿمُْتْؿ ٗمَ ﴿إِْن ٢ِمْئُتْؿ:  ًِ َتٿمْ ًْ ]اجلڇم٘مځمډم:  ﴾ٸْمپَمٽُمقنَ َهَذا ٭مَِتڇمُٖمٿمڇَم َيٿمٶْمُِؼ ٥َمٽَمځْمټُمْؿ ٖمڇِمحْلَؼِّ إڂِمَّڇم ٭ُمٿمَّڇم ڂَم

29]:  َّٓ َخډُم إِ ًْ  ٬َمْد ٫ُمِرَغ ٲِمٿمْفُ ٫َمڀَمْؾ َيټُمقُن اٮمٿمَّ
ٍ
ء ـْ َرْ  .ٲِم

 (،016) اٮمًٿمډم (، واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم339) اٮم٩ميٸمډم ٙمري ٓمأٛمرٙمف أ

 َٖمٻِمځمَّډمَ (، ٲمـ ٣مريؼ 0365) اْلٖمڇمڂمډم (، واٖمـ ٖمٶمډم ٓم673) ٲمًٿمد اٮمٳمڇمٲمځم٧م واٮمٶمٟماِّن ٓم

ـِ  ـُ اٜمُْٿمِْذرِ  ْٖم ـِ اٮْمَقٮمځِمِد، ٘مٿمڇم َأْر٣َمڇمُة ْٖم ـْ ُُمڇَمِهِد ْٖم ـِ ٥ُمپَمرَ ، ٥َم ـِ اْٖم ، ٥َم  ٖمف. َٙمْٟمِ

ٖمـ اٮمقٮمځمد ٥مـ ٢مځمخ ٢مځمخف، و٬مد رواه ٲمرة أٛمرى،  وهذا إ١مٿمڇمٌد ٥مٿمٸمـ ٫مځمف ٖمٻمځمډم

 وٖم٧م ٫مځمف وٙمقد ١مٻمط.
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( ٲمـ وٙمف آٛمر ٥مـ ٖمٻمځمډم ٖمـ اٮمقٮمځمد، ٫341مٻمد أٛمرٙمف أٙمري ٓم اٮم٩ميٸمډم )

 ٖمڅم١مٿمڇمده، و٬مڇمل ٫مځمف: ٥مـ ُمڇمهد أڂمف ٖمٽمٹمف ٥مـ اٖمـ ٥مپمر... ٫مذ٭مره، ٫مت٧ٌم وٙمقد ١مٻمط.

 ٌڀمؿ.وأن ُمڇمهًدا ِل يًپمٸمف ٲمـ اٖمـ ٥مپمر، وإڂمَم أٛمذه ٖمقا١مٶمډم رٙمؾ ٲم

 و٬مد سح ٖمذٮمؽ ُجع ٲمـ إئپمډم:

 :(3/316) كتا  التْمٔد يف زمحُ اه ابً خزمية اإلماو قال

ٖمڇمب: ذ٭مر ١مٿمډم ٘مڇمٲمٿمډم ٗم٧ٌم وٗمقوح أنَّ خلڇمٮمٻمٿمڇم ٙمؾَّ و٥مَل يديـ، ٭مٽمتڇمُهڇم َيپِمځمٿمڇمن، ٓ 

: إذ اٮمځمًڇمر ٲمـ صٺمډم اٜمخٽمق٬م٧م، ٫َمَجؾَّ رٖمٿمڇم ٥مـ أن يټمقن ٮمف  يًڇمر خلڇمٮمٻمٿمڇم ٥َمزَّ وَٙمؾَّ

 هايًڇمر.

 : (3/367ّقال أٓطّا )

ٖمؾ إرض ُجځمٸمڇًم ٬مٌٵمډُم رٖمٿمڇم َٙمؾَّ و٥مَل، ٖمڅمٚمدى يديف يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم، واٮمًَموات 

ٲمٶمقيڇمت ٖمځَمپِمځمٿمف، وهل اٮمځمد إٛمرى، و٭مٽمتڇم يدي رٖمٿمڇم َيپِم٧م، ٓ ٢مَمل ٫مځمڀمَم، ٙمؾ رٖمٿمڇم 

و٥مز ٥مـ أن يټمقن ٮمف يًڇمر: إذ ٭مقن إٚمدى اٮمځمديـ يًڇمرًا إڂمَم يټمقن ٲمـ ٥مَلٲمڇمت 

 ه.ا، ٙمؾ رٖمٿمڇم و٥مز ٥مـ ٢مٌف ٛمٽمٻمفاٜمخٽمق٬م٧م

 ألبٕ ٓعلى طبقات احليابلةَكَنا َفٕ  زمحُ اه ّقال اإلماو أمحد بً ميبل

(3/131): 

 مـ إصبًغ بغ إٓ ؿِب مـ ما » : أڂمف ٬مڇململسو هيلع هللا ىلصو٭مَم صح اخلٟم ٥مـ ر١مقل اَّلل 

ِّغ» ،شافر ـ أصابع ، اْليَمن ٖمذٮمؽ، ٫مپمـ ِل يڄمٲمـ ٖمذٮمؽ، ويٸمٽمؿ أنَّ شوـِتا  د ف َ 

ٌب ملسو هيلع هللا ىلصٮمؽ ٚمؼ ٭مَم ٬مڇمل ر١مقل اَّلل ذ  ها.ملسو هيلع هللا ىلصٖمر١مقل اَّلل : ٫مڀمق ٲُمټَمذِّ

 (:6/8167) شسح صحٔح البدازٖ زمحُ اه يف اخلطابّٕقال اإلماو 
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ََمَل اَّلل  ٮَمځْمَس ٫مځِمََم ُيٵَمڇمُف إ٨َِم  ـِ ٢ِمََمٌل، َٕنَّ اٮمٳمِّ ـْ ِصٺَمډِم اٮْمځَمَدْي اٮمٿمَّٻْمِص  ِمؾُّ ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ ٲِم

ٸْمِػ،  غٌ »: خلٟمو٬مد روي ٓم اَواٮمٵمَّ ِّ َتا َ َدْ ِف َ  ِْ وٮمځمس ٲمٸمٿمك اٮمځمد ٥مٿمدڂمڇم اجلڇمرٚمډم، ، شـِ

ـُ ڂُمٶْمٽمٻُِمڀَمڇم ٥َمَٝم ٲَمڇم َٙمڇمَءْت، َوٓ ڂُمټْمٺِمځمڀَمڇم، َوڂَمٿمَْتڀِمل إ٨َِم  إڂمَم ِهَل ِصٺَمډٌم َٙمڇمَء ِِبَڇم اٮمتَّْق٬ِمځمُػ، ٫َمٿمَْح

ٌَڇمُر  َحځِمَحډُم، َوهُ اٜمڃم٘مقرة َٚمځْمڋم اڂْمَتڀَمك ٖمٿِمڇَم اٮْمټمَِتڇمُب َوإَْٛم ٿمَّډِم َواجْلَََم٥َمډِم.اٮمٴمَّ ًُّ  هاَق ٲَمْذَهڈُم اٮم

 (:3/634) أملاو أٍل الرمة ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف

ـْ ٫مځِمڀِمََم ٢ِمََمٌل َٖمْؾ ٭مٽِْمَتڇم َيَدْيِف َيپِم٧ٌم  ْ َيټُم ـِ َِل ٌَْحڇمڂَمُف ٲَمْقُصق٫ًمڇم ٖمڃَِمنَّ ٮَمُف َيَدْي َوٜمََّڇم ٭َمڇمَن ١ُم

ٌَڇمَر٭َمډٌم، ٭َمَذٮمَِؽ َأ١ْمََمُؤُه ٭مُ  ڀَمڇمٲُم ٿمَك َوَأ٫ْمٸَمڇمٮُمُف ٭ُمٽمُّ ًْ ڀَمڇم ٭َمََمٌل  ٽمُّڀَمڇم ُٚم ، َوِصٺَمڇمُٗمُف ٭ُمٽمُّ  ه.اَٛمْٞمٌ

وٲمٿمڀمؿ: اْلٲمڇمم ٥مثَمن ٖمـ ١مٸمځمد وذهڈم ٖمٸمض أهؾ اٮمًٿمډم إ٨م إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٳمَمل، 

 إٖمٶمڇمل اٮمتڃمويَلت ٓم ٭متڇمٖمف وأٖمق يٸمٝم اٮمٺمراء ،اٮمرد ٥مٝم اٜمريز ٓم ٭متڇمٖمف اٮمدارٲمل،

ؼ ٚمًـ وصدي ،٭متڇمب اٮمتقٚمځمد آٛمر ٖمڇمب ٲمـٓم  ، وِمپمد ٖمـ ٥مٌد اٮمقهڇمب(076)ص

وِمپمد  ،٭متڇمب اٮمتقٚمځمد واٖمـ ٖمڇمز ٓم ٗمٸمٽمځمٻمڇمٗمف ٥مٝم ،(71)ص ٬مٶمػ اٮمثپمر ٓم ٭متڇمٖمف ٛمڇمن

اس ٭َمََم ِٓم  واٮمٺمقزان ،(66ٖٓمـ ٛمزيپمډم )ص ٭متڇمب اٮمتقٚمځمد ٓم ٗمٸمٽمځمٻمف ٥مٝم ٛمٽمځمؾ اِلرَّ

 :وا١متدٮمقا ٥مٝم ذٮمؽ (،2/330) “إ٥مڇمڂمډم اٜمًتٺمځمد” ٭متڇمٖمف

 ¶ ( ٲمـ ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمر2788) “صحځمحف” َم رواه ٲمًٽمؿ ٓمٖم

 ىقي اهلل َظزَّ وَجؾَّ اف موات  قم افَٔامة، ثؿ  ٖخذ ـ بٔده افّْٔك، ثؿ »ٲمر٫مق٥مڇًم: 

:  ىقي إرضغ بنمفف ثؿ  َقل  َقل: إٔا ادِؽ! أ ـ اجلبارون؟ أ ـ ادتُزون؟ ثؿ

 .شإٔا ادِؽ! أ ـ اجلبارون؟ أ ـ ادتُزون

، إن اٜمراد ٖمذٮمؽ ڂمٺمل اٮمٿمٻمص ٥مـ اٮمځمد شوـِتا  د ف  ّغ»: ملسو هيلع هللا ىلصو٬مڇمٮمقا ٓم ٬مقٮمف 

 إٛمرى، ٭مَم هق احلڇمل ٓم اٜمخٽمقق.
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، وهق وٸمځمػ، و٬مد ٗمٺمرد ٓم إ١مٿمڇمده ٥مپمر ٖمـ ِمزة اٮمٸمپمرياٮمروايډم وٸمځمٺمډم  قلت:

 ٛمرى.٭مرون ذٮمؽ، وإڂمَم يٻمقٮمقن: ٖمځمده إٖمذ٭مر اٮمٳمَمل، وُجځمع اٮمرواة ٓ يذ

َمل( ٫مځمف، ٗمٺمرد ٖمف  :(2/55) ٴمٺمڇمتا١ٕمَمء واٮم ٬مڇمل احلڇم٫مظ اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ذ٭مر )اٮمٳمِّ

٥مپمر ٖمـ ِمزة ٥مـ ١مڇمِل، و٬مد روى هذا احلديڋم ڂمڇم٫مع و٥مٌځمد اَّلل ٖمـ ٲمٻمًؿ ٥مـ اٖمـ 

َمل.   ٥مپمر: ِل يذ٭مرا ٫مځمف اٮمٳمِّ

َمل ٓم ٚمديڋم آٛمر ٓم ٪مٞم هذه اٮمٻمٴمډم: إٓ أڂمف وٸمځمػ ٖمپمرة، ٗمٺمرد  يورو ذ٭مر اٮمٳمِّ

ڇمر. وُهڇم ٲم٠مو٭مڇمن، و٭مځمػ ذٮمؽ؟! ٖمڃمٚمدُهڇم: ٙمٸمٺمر ٖمـ اٮمزٖمٞم، وٖمڇمٔٛمر: يزيد اٮمر٬م

ك ٭مٽمتل يديف َيپِمځمٿمڇًم. ملسو هيلع هللا ىلصوصحځمح ٥مـ اٮمٿمٌل   هاأڂمف ١مپمَّ

َؼ اهللُ آَدَم ِحَغ »: ٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلصأن اٮمٿمٌل  ،ؓ حديڋم أِّب اٮمدرداء ٖما١متدٮمقا و َِ َخ

ـَ  َب  ، َوََضَ ر  ُُؿ افذَّ ََٖنَّ ـَ َْٔواَء،  ًة َب َْٖخَرَج ُذرِّ َّ َْك، َؾ ّْ ُٔ ُف اْف ٍَ
تِ ـَ َب  ُف، َؾََضَ ََ َِ ى، َخ َُّْٔسَ ُف اْف ٍَ

تِ

َٓ ُأَباِل  َِّْة، َو ِِْٔف: إَِػ اجْلَ
ِّ َِِّذي ِذ َ  اَل فِ ََ ُؿ، َؾ َّ ُُؿ اْيُ ََٖنَّ ـَ ًة َشْقَداَء  َْٖخَرَج ُذرِّ َّ  َوَؿاَل: َؾ

َِِّذي ِذ  ففِ ٍِّ َٓ ُأَباِل  ـ ى: إَِػ افَّْاِر َو َُّْٔسَ ٲمـ  (27488) اٜمًٿمد أِمد ٓم أٛمرٙمف شاْف

ـِ  ١ُمٽَمځْمََمنَ ـ ٛمڇمرٙمډم، ٥مـ ٣مريؼ اِلځمثؿ ٖم َة، ٥َمـ َأِِّب إِْدِريَس  ْٖم ـِ ٲَمځْمَنَ ٥ُمتٌډم، ٥َمـ ُيقڂُمَس ْٖم

 
ِ
ْرَداء ، ٥َمـ َأِِّب اٮمدَّ  .ٖمف اخْلَْقِِّٓنِّ

. وا٥متپمدهڇم اٖمـ ٭مثٞم شذ ـتٍف افَّٔسى» ٲمًٿمد أِمد و٬مد و٬مع ٓم ڂمًخډم ٓم قلت:

 (.0/216) اٮمٌدايډم واٮمٿمڀمڇميډم ٓم

َِِّذي َوؿال»ڂمٺمس اٮمقٙمف، ٖمٽمٺمظ:  ( ٲمـ4043وأٛمرج احلديڋم اٮمٌزار ) : َ َ اِرهِ  ِذ  فِ

  شُأَباِل  وَٓ  افَّْاِر، إَِػ 
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َِِّذي َوؿال»( ٲمـ ڂمٺمس اٮمقٙمف، ٖمٽمٺمظ: 36) اٮمٻمدر وأٛمرٙمف اٮمٺمريڇمِّب ٓم  ِذ  فِ

  شُأَباِل  وَٓ  افَّْاِر، إَِػ : َ َ اِرهِ 

، َٚم و٬مڇمل:  ْوَر٬ِملُّ ـُ إِْٖمَراِهځمَؿ اٮمدَّ َ٘مٿمڇَم َأِْمَُد ْٖم َ٘مٿمڇَم َٚمدَّ ـِ ٢َمٻِمځمٍؼ، َٚمدَّ ـِ ْٖم ًَ ـُ احْلَ َ٘مٿمڇَم ٥َم٦ِمَّ ْٖم دَّ

ٌْدُ  ـْ َأِِّب إِْدِريَس اخْلَقْ اَّلل،  ٥َم َة، ٥َم ـِ ٲَمځْمَنَ ـْ ُيقڂُمَس ْٖم ، ٥َم ٌَڃَم َصْخٌر َأُٖمق اٜمٸَُْمٝمَّ ِِّنِّ َأڂْم ـِ َٓ ، ٥َم

ِلِّ  ڇمِوْز َأَٖمڇم إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٿمٌَّ ـِ َٛمڇمِرَٙمډَم، َوَِلْ َُيَ  .ْدِريَس ڂَمْحَق َٚمِديڋِم َهځْمَثِؿ ْٖم

 َوؿال»( ٲمـ ڂمٺمس اٮمقٙمف، ٖمٽمٺمظ: 0329) اْلٖمڇمڂمډم اٮمټمٟمى وأٛمرٙمف اٖمـ ٖمٶمډم ٓم

َِِّذي   شُأَباِل  وَٓ  افَّْاِر، إَِػ : َ َ اِرهِ  ِذ  فِ

( ٲمـ ٣مريؼ اِلځمثؿ ٖمـ ٛمڇمرٙمډم، 2203) ٲمًٿمد اٮمٳمڇمٲمځم٧م وأٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم 

َٓ »٫َمٻَمڇمَل: وهٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر، ٥مـ ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥متٌډم ٖمف. ٖمٽمٺمظ:  ُٗ َٓ ُأَباِل، َ  َِّْة َو ِء إَِػ اجْلَ

َٓ ُأَباِل  ِء إَِػ افَّْاِر َو َٓ ُٗ  .شَوَ 

٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ( ٲمـ ٣مريؼ 52/366) ٗمڇمريخ دٲمٳمؼ وأٛمرٙمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر ٓم

ِء »٫َمٻَمڇمَل: ، ٥مـ ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥متٌډم ٖمف. ٖمٽمٺمظ: ٖمـ ٥مٌځمد اَّلل َيځمك ٖمـ إ١مَم٥مځمؾ َٓ ُٗ َِّْة  ذَ  اجْلَ

َٓ ُأَباِل، َو َ  ِء َو َٓ َٓ ُأَباِل  ذُٗ  .شافَّْاِر َو

واخلَلصډم: أن هذا احلديڋم ٓ ٚمجډم ٫مځمف: ٕن أ٭مثر اٮمٶمرق ٮمځمس ٫مځمڀمڇم ذ٭مر اٮمځمًڇمر، 

٫مدل ٥مٝم أن اٮمٵمپمٞم ٥مڇمئد ٥مٝم آدم ٥مٽمځمف  شـتٍف افَّٔسى»وٕن ٓم ٖمٸمض اٮمٶمرق: 

 اٮمًَلم. وٕن اٮمراوي ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥متٌډم ٮمف أٛمٶمڇمء، ٫مَل يٻمٌؾ ٥مٿمف ٲمڇم ٗمٺمرد ٖمف، وٮمٸمؾ

ٛمتَلف ٓم أٮمٺمڇمظ احلديڋم ٖمًٌٌف، ٘مؿ إڂمف ٬مد ٛمقٮمػ: ٫مٻمد رواه صخر أٖمق اٜمٸمٝم ٥مـ آ

 يقڂمس ٖمـ ٲمځمنة ٖمڅم١مٿمڇمده ٲمر١مًَل. 

 (:8/116) القْل املفٔد قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف كتابُ
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: ٭مٽمپمډم )٢مَمل( اٛمتٽمػ ٫مځمڀمڇم اٮمرواة، ٫مپمٿمڀمؿ ٲمـ أ٘مٌتڀمڇم، شثؿ  ٖخذ ـ بنمفف»٬مقٮمف: 

ٕڂمف ٛمڇمٮمػ ٘مٻمت٧م ٓم  ؛٬مد ٚمټمپمقا ٥مٝم ٲمـ أ٘مٌتڀمڇم ٖمڇمٮمٳمذوذوٲمٿمڀمؿ ٲمـ أ١مٻمٶمڀمڇم، و

 روايتڀمڇم ٥مـ اٖمـ ٥مپمر. وٲمٿمڀمؿ ٲمـ ٬مڇمل: إن ڂمڇم٬مٽمڀمڇم ٘مٻمډم، وٮمټمٿمف ٬مڇمِلڇم ٲمـ ٗمٰم٫مف.

٬مڇمل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اٮمر١مقل  :صحځمح ٲمًٽمؿ وأصؾ هذه اٮمتخٶمئډم هق ٲمڇم ٘مٌڊم ٓم

وهذا يٻمتيض أڂمف  شادَ ىقن ظذ مْابر مـ ٕقر ظذ  ّغ افر ـ، وـِتا  د ف  ّغ»

 ٮمځمس هٿمڇمك يد يپم٧م ويد ٢مَمل.

، ش٭مٽمتڇم يديف يپم٧م»ِمٺمق٤مډم، ٫مڀمل ٥مٿمدي ٓ ٗمٿمڇمٓم  (٢مَمل)وٮمټمـ إذا ٭مڇمڂمڊم ٮمٺمٷمډم 

ٕن اٜمٸمٿمك أن اٮمځمد إٛمرى ٮمځمًڊم ٭مځمد اٮمٳمَمل ٖمڇمٮمٿمًٌډم ٮمٽمپمخٽمقق ڂمڇم٬مٴمډم ٥مـ اٮمځمد 

، أي: ٮمځمس ٫مځمڀمڇم ڂمٻمص، ويڄميد هذا ٬مقٮمف ٓم ٚمديڋم شـِتا  د ف  ّغ»اٮمځمپمٿمك، ٫مٻمڇمل: 

٫مٽمَم ٭مڇمن اٮمقهؿ يذهڈم إ٨م أن  شوـِتا  د ف  ّغ مبارـة ،غ رّباخست  ّ»آدم: 

، شـِتا  د ف  ّغ»إٛمرى، ٬مڇمل:  إ٘مٌڇمت اٮمٳمَمل، يٸمٿمل: اٮمٿمٻمص ٓم هذه اٮمځمد دون

٫مڅمن اٜمٻمٴمقد ٖمځمڇمن  شـادَ ىقن ظذ مْابر مـ ٕقر ظذ  ّغ افر »ويڄميده أيٵمڇم ٬مقٮمف: 

-و٥مٝم ٭مؾ، ٫مڅمن يديف  -١مٌحڇمڂمف-٫مٵمٽمڀمؿ وٲمرٗمٌتڀمؿ، وأِنؿ ٥مٝم يپم٧م اٮمرِمـ 

ا٘مٿمتڇمن ٖمَل ٢مؽ، و٭مؾ واٚمدة ٪مٞم إٛمرى، وإذا وصٺمٿمڇم اٮمځمد إٛمرى  -١مٌحڇمڂمف

ٖمڇمٮمٳمَمل، ٫مٽمځمس اٜمراد أِنڇم أ٬مؾ ٬مقة ٲمـ اٮمځمد اٮمځمپمٿمك، ٖمؾ ٭مٽمتڇم يديف يپم٧م. واٮمقاٙمڈم 

وٓ ٲمٿمڇم٫مڇمة ٖمځمٿمڀمڇم وٖم٧م  ،٫مٿمحـ ڂمڄمٲمـ ِبڇم ،ملسو هيلع هللا ىلص٥مٽمځمٿمڇم أن ڂمٻمقل: إن ٘مٌتڊم ٥مـ ر١مقل اَّلل 

 ها٭مَم ١مٌؼ، وإن ِل ٗمثٌڊم، ٫مٽمـ ڂمٻمقل ِبڇم. ش ف  ّغـِتا  د»٬مقٮمف: 



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

248 

 

 

ـْ 76 ٌْدِ  ( َو٥َم ُف ١َمپِمَع َر١ُمقَل اَّللِ  ،ؓ اٮْمٸَمڇمِص، ـِ ٥َمپْمِرو ٖمْ  ـِ اَّلِل ٖمْ  ٥َم  ملسو هيلع هللا ىلصَأڂمَّ

ٍِْب َواِحٍد، »َيٻُمقُل:  ََ ـَ  ، ـِ َ ْ ـْ َأَصابِِع افرَّ  ِم
ْغِ ًَ ا َبْغَ إِْصَب َٓ َِّ ـُ ُِقَب َبِْل آَدَم  إِنَّ ُؿ

ُؾفُ  ُْٔث َ َناءُ  ُ َكِّ ِْ »: ملسو هيلع هللا ىلصُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللِ  شَح ُِقِب َسِّ َُ َِ اْف ؿَّ ُمَكِّ ُٓ افِ

ُِقَبَْا َظَذ َضاَظتَِؽ   .(2654ٲمًٽمؿ )َأْٛمَرَٙمُف  شُؿ

ـْ ( 77 ٸُمقٍد  َو٥َم ًْ ـِ ٲَم ٌِْد اَّللِ ْٖم ٌَڇمِر إ٨َِم َر١ُمقِل ؓؓ ٥َم ـْ إَْٚم ٬َمڇمَل: َٙمڇمَء َٚمْٟمٌ ٲِم

ََرِو٧َم ٫َمٻَمڇمَل: َيڇم ُِمپَمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللِ ْٕ ٌٍَع، َوا پَمَقاِت ٥َمَٝم إِْص ًَّ ڇم ڂَمِجُد َأنَّ اَّلَل ََيْٸَمُؾ اٮم ُد، إڂِمَّ

ٌٍَع، َواٮْمـََمَء  َجَر ٥َمَٝم إِْص ٌٍَع، َواٮمٳمَّ ٌٍَع، َو١َمڇمِئَر اخلَََلِئِؼ ٥َمَٝم  َواٮمثََّرى٥َمَٝم إِْص ٥َمَٝم إِْص

ِلُّ  ٌٍَع، ٫َمځَمٻُمقُل: َأڂَمڇم اٮمـپَمٽمُِؽ. ٫َمٵَمِحَؽ اٮمٿمٌَّ تَّك َٖمَدْت ڂَمَقاِٙمُذُه: َٗمٴْمِديٻًمڇم َٚم  ملسو هيلع هللا ىلص إِْص

، ُ٘مؿَّ ٬َمَرَأ َر١ُمقُل اَّللِ  ا ﴿»:ملسو هيلع هللا ىلصٮمٻَِمْقِل احلَْٟمِ ًً َوَما َؿَدُروا اهللََّ َحؼَّ َؿْدِرِه، َوإَْرُض ََجِٔ

ـُ  اَػ َظمَّ ُ ْؼِ ًَ َْ ُف َو َٕ ِِْٔف، ُشْبَحا
ِّ
َٔ اٌت بِ َقاُت َمْىِق َّ َّ َٔاَمِة، َواف َّ

َِ  ش﴾قنَ َؿْبَوُتُف َ ْقَم اف

  .(0)ٲُمتَّٺَمٌؼ ٥َمٽَمځْمفِ 

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 إثبات ؾف١ األؾابع هلل عص ٚجٌ.

ٓ  دٮمڊم أٚمڇمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم إصڇمٖمع َّلل ٥مز وٙمؾ، ٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف،

پِمځمُع ﴿ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م، وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمَم،  ًَّ ٌء َوُهَق اٮم ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽمِِف َرْ

ٌَٴِم  ـْ ٮَمُف ٭ُمٺُمًقا َأَٚمدٌ ﴿، [00]اٮمٳمقرى:  ﴾ٞمُ اٮْم  .[4]اْلٛمَلص:  ﴾َوَِلْ َيټُم

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ اٖمـ ٲمًٸمقد 2786(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )4800اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ )أٛمرٙمف  (0)
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 :(3/327) كتا  التْمٔد يف زمحُ اه ٬مڇمل إٲمڇمم إئپمډم أٖمق ٖمټمر ٖمـ ٛمزيپمډم

ِلِّ  ٘مٌڇمت إصڇمٖمع َّلل ٥َمزَّ وَٙمؾَّ ٖمڇمب إ ـْ ١ُمٿمَّډِم اٮمٿمٌَّ ِه،  ملسو هيلع هللا ىلصٲِم ـْ ٪َمْٞمِ َٓ ِٚمټَمڇمَيډًم ٥َم ٬مِځمًَل ٮَمُف 

ِلِّ ٭َمََم َز٥َمَؿ َٖمٸمْ  ـْ ٬َمْقِل اٮمٿمٌَّ ٸُمقٍد ٮَمځْمَس ُهَق ٲِم ًْ ـَ ٲَم ،  ملسو هيلع هللا ىلصُض َأْهِؾ اجْلڀَْمِؾ َواٮْمٸِمٿمڇَمِد َأنَّ َٛمَٟمَ اْٖم

ِلُّ  ـْ ٬َمْقِل اٮْمځَمڀُمقِد، َوَأڂْمټَمَر َأْن َيټُمقَن َوِحَؽ اٮمٿمٌَّ ََم ُهَق ٲِم  ،، َٗمٴْمِديٻًمڇم ٮمٽِْمځَمڀُمقِديِّ ملسو هيلع هللا ىلصَوإڂِمَّ

 وذ٭مر ٖمڃم١مڇمڂمځمده ٲمڇم يثٌڊم ذٮمؽ.

 (:1/3314) اٮم٩ميٸمډم يف زمحُ اه بلس اآلجسٖ أبْ اإلماو ّقال

، ٖمَل ٖمڇمب اْليَمن ٖمڃمن ٬مٽمقب اخلَلئؼ ٖم٧م إصٌٸم٧م ٲمـ أصڇم ٖمع اٮمرب ٥َمزَّ وَٙمؾَّ

 .٭مځمػ

 (:0/068) شسح السية يف زمحُ اه و٬مڇمل اٮمٌٹمقي

، و٭مذٮمؽ ٌَع اٜمذ٭مقرة ٓم احلديڋم صٺمډٌم ٲمـ صٺمڇمت اَّلل ٥َمزَّ وَٙمؾَّ ٭مؾُّ ٲمڇم  واْلْص

اٮمًٿمَّډم ٲمـ هذا اٮمٻمٌځمؾ ٲمـ صٺمڇمت اَّلل ٗمٸمڇم٨م: ٭مڇمٮمٿمَّٺمس، واٮمقٙمف، ٙمڇمء ٖمف اٮمټمتڇمب أو 

ٙمؾ، واْلٗمځمڇمن، واٜمجلء، واٮمٿمُُّزول إ٨م اٮمًَمء اٮمدڂمځمڇم، وا١ٓمتقاء  واٮمٸم٧م، واٮمځمد، واٮمرِّ

 ه.ا٥مٝم اٮمٸمرش، واٮمٵمحؽ، واٮمٺمرح

 :(861)ص  تأّٓل رلتلف احلدٓح ّقال ابً قتٔبة يف

 ٖمؼ:ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو اٮمًڇم ٖمٸمد أن ذ٭مر

وڂمحـ ڂمٻمقل: إنَّ هذا احلديڋم صحځمح، وإن اٮمذي ذهٌقا إٮمځمف ٓم ٗمڃمويؾ اْلصٌع ٓ 

مَِب افَِقب! ثبت ؿِبل ظذ  ا »ڂمف ٥مٽمځمف اٮمًَلم ٬مڇمل ٓم د٥مڇمئف: يٳمٌف احلديڋم: ٕ

إنَّ »يڇم ر١مقل اَّلل ٥مٝم ڂمٺمًؽ؟ ٫مٻمڇمل:  . ٫مٻمڇمٮمڊم ٮمف إٚمدى أزواٙمف: أَو ختڇمف شد ْؽ
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، ٫مڅمن ٭مڇمن اٮمٻمٽمڈم ٥مٿمدهؿ ٖم٧م (0)شهلل َظزَّ وَجؾَّ غ مـ أصابع اؿِب ادٗمـ بغ أصبً

ڂمٸمپمت٧م ٲمـ ڂمٸمؿ اَّلل ٗمٸمڇم٨م: ٫مڀمق ِمٺمقظ ٖمتځمٿمؽ اٮمٿمٸمپمت٧م: ٫مَلي رء د٥مڇم ٖمڇمٮمتثٌځمڊم؟ وِِلَ 

اٚمتڌم ٥مٝم اٜمرأة اٮمتل ٬مڇمٮمڊم ٮمف: أختڇمف ٥مٝم ڂمٺمًؽ؟ ٖمَم يڄم٭مد ٬مقِلڇم؟ و٭مڇمن يٿمٌٹمل أن ٓ 

 ُيڇمف إذا ٭مڇمن اٮمٻمٽمڈم ِمرو١مڇًم ٖمٿمٸمپمت٧م.

 ڇم اْلصٌع ٥مٿمدك هڇم هٿمڇم؟٫مڅمن ٬مڇمل ٮمٿمڇم: ٲم

، و٭مذا ٥مٝم ش ّؾ إرض ظذ إصبع»هق ٲمثؾ ٬مقٮمف ٓم احلديڋم أٛمر:  ٬مٽمٿمڇم:

َوٲَمڇم ٬َمَدُروا اَّللَ ﴿صٌع هڇم هٿمڇم ڂمٸمپمډم، و٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م: إصٌٸم٧م، وٓ َيقز أن ٗمټمقن اْل

َم ًَّ ڇمٌت ٖمځَِمپِمځمٿمِفِ َواُت ٲَمٶْمقِ َٚمؼَّ ٬َمْدِرِه َوإَْرُض َُجځِمٸمڇًم ٬َمٌْٵَمُتُف َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډِم َواٮم وِل َيز  ،﴾يَّ

 ذٮمؽ.

وٓ ڂمٻمقل: إصٌٌع ٭مڃمصڇمٖمٸمٿمڇم، وٓ يٌد ٭مڃميديٿمڇم، وٓ ٬مٌٵمډٌم ٭مٻمٌٵمڇمٗمٿمڇم: ٕن ٭مؾ رء 

 ه.ا٥َمزَّ وَٙمؾَّ ٓ يٳمٌف ٢مځمئڇًم ٲمٿمڇمٲمٿمف 

 (:133)ص اٮمتڃمويَلت إٖمٶمڇمل قال أبْ ٓعلى احليبلٕ زمحُ اه يف كتابُ

ٌَْحڇمڂَمفُ  أٚمڇمديڋم ٗمدل ٥مٝم اٮمٴمٺمډم ـ ٘مؿ ذ٭مر  إ٘مٌڇمت صٺمډم إصڇمٖمع ٮمٽمرِمـ ١ُم

 هاٜمذ٭مقرة ـ .ا

 األزبعٌْ يف دالئل التْمٔد ّقال أبْ إمساعٔل اهلسّٖ زمحُ اه يف كتابُ

 (:71)ص

ََصڇمٖمِِع َّللَِِّ ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ  ْٕ ٌَڇمِت ا  .. ٘مؿ ذ٭مر إدٮمډم ٲمـ اٮمًٿمډم ٥مٝم ذٮمؽ.َٖمڇمُب إِْ٘م

 (:161)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

( 26509، وأٛمرٙمف أيٵًمڇم )▲( ٥مـ ٥مڇمئٳمډم 26033، 24614أٛمرٙمف أِمد ) صحٔح بىرؿف: (0)

( 2041(، واٮم٠مٲمذي )02017، وأٛمرٙمف أِمد )▲( ٥مـ أم ١مٽمپمډم 3522و٭مذٮمؽ اٮم٠مٲمذي )

 ، وٓم ٭مؾ ٲمٿمڀمڇم وٸمػ، واحلديڋم صحځمح ٖمپمجپمقع هذه اٮمٶمرق، و٪مٞمهڇم.ؓ ٥مـ أڂمس 
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َٓ ٥ُمْر٫ًمڇم،  (َٖم٧ْمَ )َوٮَمٺْمٷَمډُم  َٓ ٥َمٻْمًَل َو ډَم َواٜمََُْلَصٻَمډَم ٮُمٹَمډًم َو َٓ اٜمََُْم١مَّ َٓ َٗمٻْمَتيِض اٜمَُْخڇمٮَمٶَمډَم َو

َْرضِ ﴿٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:  ْٕ َمِء َوا ِر َبْغَ اف َّ َحاِب ادَُْ خَّ َٓ ُيََلِصُؼ  [064]اٮمٌٻمرة:  ﴾َواف َّ َوُهَق 

 َ ْٕ َٓ ا ََمَء َو ًَّ  ه.اْرَض اٮم

 حتسٜف املبتدع١ هلرٙ ايؿف١ ٚايسد عًِٝٗ.

 ٚمرف اٜمٌتد٥مډم صٺمډم إصڇمٖمع، و٬مڇمٮمقا: اٜمراد ِبڇم اٮمٻمدرة.

وهذا َتريػ ٮمَلدٮمډم ٥مـ ٤مڇمهرهڇم، وِل يٻمؾ ٖمٻمقِلؿ أٚمد ٲمـ اٮمًٽمػ، ٲمـ 

 اٮمٴمحڇمٖمډم، واٮمتڇمٖمٸم٧م، وإئپمډم.

 بغ»: ملسو هيلع هللا ىلصو٭مځمػ يپمټمـ اٮمٻمقل ٖمذٮمؽ، وٓ يتٿمڇم١مڈم ذٮمؽ ٲمع ١مځمڇمق إدٮمډم، ٫مٻمقٮمف 

 هؾ يٴمح أن يٻمڇمل: ٖم٧م ٬مدرٗم٧م ٲمـ ٬مدرة اٮمرِمـ. شأصبًغ مـ أصابع افر ـ

و٭مځمػ يٻمڇمل: يپمًؽ اٮمًَمء ٥مٝم ٬مدرة، وإرو٧م ٥مٝم ٬مدرة، واٜمڇمء واٮمثرى ٥مٝم 

 ٬مدرة... إ٨م آٛمره.

ٌْٵَمُتُف َيْقَم اٮمٻِمځَمڇمٲَمډِم و٭مځمػ يٻمڇمل ٓم أيډم، وهل ٲمٌځمٿمډم ٮمٽمحديڋم،  ﴿َوإَْرُض َُجځِمٸمڇًم ٬َم

َموَ  ًَّ ڇمٌت ٖمځَِمپِمځمٿمِفِ َواٮم  .[67:اٮمزٲمر]﴾اُت ٲَمٶْمِقيَّ

 (:146)ص السد على املسٓسٕ قال اإلماو عجناٌ بً لْسعٔد الدازمٕ يف

ٌُٸَمځْمِف  َڇم اٜمٸُْْمَجڈُم ٖمَِجڀَمڇمٮَمتِِف: ِٓم َأيِّ ٮُمٹَمڇمِت اٮْمٸَمَرِب َوَٙمْدَت َأنَّ ُأْص ٫َمځُمٻَمڇمُل ٮَمَؽ َأهيُّ

 .ڇمَهڇم َٛمڇمِرَٙمډم ٲمـ َُجځِمع ٮمٹمڇمِتؿْدڂمَ ٬مدرٗمځمف؟ ٫َمڃَمڂْمٌِْئٿمڇَم ِِبَڇم، ٫َمڅمڂِمَّڇم ٬َمْد َوَٙم 

٢َْمځَمڇمَء ٭ُمٽمَّڀَمڇم َوٲَمََلَِْتَڇم ْٕ ََم ِهَل ٬ُمْدَرٌة َواِٚمَدٌة ٬َمْد ٭َمٺَمڊِم ا َوا١ْمَتٿمٶَْمٻَمْتڀَمڇم، ٫َمټَمځْمَػ  ،إڂِمَّ

ِلَّ  َهڇم ٬ُمْدَرًة؟ ٫َمڅمِنَّ اٮمٿمٌَّ  ٬ُمْدَرَٗمڇمِن؟ َو٭َمْؿ َٗمٸُمدُّ
ِ
٢َْمځَمڇمء ْٕ ـْ َٖم٧ْمِ ا ڇمَل: ٬مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَصڇمَرْت ٮمٽِْمٻُمٽُمقِب ٲِم

ْغِ » ًَ ـْ ٬ُمْدَرَٗم٧ْمِ َوَ٘مََلٍث َوَأْرَٖمٍع. شَبْغَ ُأْصُب  ، َوِٓم َد٥ْمَقاَك: ِهَل َأ٭ْمثَُر ٲِم
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َو١َمڇمِئُرَهڇم ٜمڇَِم ١ِمَقاَهڇم، ٫َمٺِمل َد٥ْمَقاَك َهَذا َأ٬ْمٌَُح  ،َوَٚمټَمپْمڊَم ٫مځِمڀَمڇم ٮمٽِْمٻُمٽُمقِب ٬مدرٗم٧م

 َ ْٕ ٥َمځْمڊَم َأنَّ ا پَمَقاُت ُِمڇَمٍل، َوَأْٖم٧َمُ َوََلٍل، ٫َمټَمځمَْػ ادَّ ًَّ ْرَض ٬َمٌْٵَمُتُف َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم َواٮم

ٌَْؾ َيْقِم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم ِٓم  ََُم ٭َمڇمڂَمڊم ٬َم ڇَم َصڇمَرْت َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم ِٓم ٲمٽمټمف؟ ٭َمڃَمِنَّ ڇمٌت ٖمځَِمپِمځمٿمِِف: َأِنَّ ٲَمٶْمِقيَّ

تَّك َصڇمَرْت َيْقَم ټمف، ٫َمټَمڇمَن ٲَمٹْمٽُمقًٖمڇم ٥َمٽَمځْمڀَمڇم ِٓم َد٥ْمَقاَك، َٚم ٽم٥َمـ ٲم ٲُمٽْمِؽ ٪َمٞمه، َٛمڇمِرَٙمډم

ڇمٍت  اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم ِٓم ٲُمٽْمټمِِف!! َوٲَمڇم َٖمڇمُِلڇَم َٓ ٗمټمقن ِٓم ٲم ،َٗمٴِمُٞم ِٓم ٲُمٽْمټِمِف َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم ٲَمٶْمِقيَّ ټمف ٽمَو

َّٓ ١َمَتْدِري َأنَّ ٬َمْقٮَمُف:  ڇمٌت ﴿ٲمٿمٳمقرات؟ َوٲَمڇم أرك إِ  ڂَمڇم٬ِمٌض ٮمَِتڃْمِويٽمَِؽ. ﴾ٲَمٶْمِقيَّ

َٛمُر:  َوِِمَّڇم َيِزيُدُه ڂَمٻْمٵًمڇم: ْٔ ِجؾِّ ٮمٽِْمټُمُتڈِم ﴿٬َمْقٮُمُف ا ًِّ ََمَء ٭َمٶَملِّ اٮم ًَّ َو٬َمْقُل ﴾ َيْقَم ڂَمٶْمِقي اٮم

َٔاَمة»: ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َر١ُمقلِ 
َِ َمَء َ ْقم اْف ِْٔفِ  َ ْىِقي اهللَُّ اف َّ ِّ َٔ ا ادَُِِْؽ  ،بِ َٕ َُقُل: َأ  ٫َمٺِمل ٬َمْقلِ  شُثؿَّ َ 

ََمءَ ﴿اَّلل:  ًَّ َٓ  َوٲَمٸْمٿمًك ُّمڇَمٮمٌِػ ٬ِمځمٽَمَؽ  ،َٖمځَمڇمنٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  قلِ ، َوَٚمِديڋِم َر١ُم ﴾َيْقَم ڂَمٶْمِقي اٮم

ـْ َأَصڇمٖمِعِ ٧مَو٭َمځْمَػ َأ٬مَررت ٖمڇِمحْلَِديڋِم ِٓم إصٌٸم ،٢َمؽَّ ٫مځِمفِ  ؟ اَّلل   ٲِم ََم ٬ُمْدَرَٗم٧ْمِ َِتُ ْ َو٫َمنَّ

ٸُمقدَو٭َمذَّ  ًْ ـِ ٲَم ـْ َٚمِديڋِم  ْٖمڊَم ٖمَِحِديڋِم اْٖم  ِٓم َخِْس َأَصڇمٖمَِع، َوُهَق َأْٙمَقُد إ١ِْمٿمڇَمًدا ٲِم

ٮْمَتُف: اٮْمٻُمْدَرُة َخُْس ٬ُمْدَراٍت ٭َمََم  ٸُمقٍد ُ٘مؿَّ َٗمڃَموَّ ًْ ـِ ٲَم ؟ َأ٫َمََل َأ٬ْمَرْرَت ٖمَِحِديڋِم اْٖم ٌُٸَم٧ْمِ ُْص ْٕ ا

ٌُٸَم٧ْمِ ٗمَ  ُْص ْٕ ٮْمڊَم ِٓم ا ِلَّ ٖمِ  ڃَموَّ ؟. ٫َمڅمِنَّ اٮمٿمٌَّ   شإصابعَبغ أصبًغ مـ »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلصٻُمْدَرَٗم٧ْمِ

ڇم َٗمټْمذِ  ٌَُؽ ٖمَِحِديڋِم اٖمْ ٫َمڃَمٲمَّ ٸُمقدٍ ي ًْ ِلِّ ـِ ٲَم ـِ اٮمٿمٌَّ ـَ اٮْمځَمڀُمقِد ٬َمڇمَم إٮَِمځْمِف  ملسو هيلع هللا ىلص، ٥َم ا ٲِم َأنَّ َٚمْٟمً

ٌٍُع،  ٌَڇمَل ٥َمَٝم ُأْص ٌٍُع، َواجْلِ پَمَقاِت ٥َمَٝم ُأْص ًَّ ٫َمٻَمڇمَل: َأَٖمٽَمٹَمَؽ َأنَّ اَّللََّ ََيْپِمُؾ َيْقَم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم اٮم

ٌٍُع، َواْٜمَڇمَء َواٮمثََّرى ٥َمَٝم أُ  َجَر ٥َمَٝم ُأْص َـّ َواٮمٳمَّ ُه ٌٍُع، ُ٘مؿَّ هَيُزُّ ٌٍُع، َواخْلَََلِئَؼ ٥َمَٝم ُأْص ْص

، َوَٗمٴْمِديٻًمڇم ٮَمُف، ُ٘مؿَّ ٬َمَرَأ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َوَيٻُمقُل: َأڂَمڇم اٜمٽَْمُِؽ؟، ٫َمٵَمِحَؽ َر١ُمقُل  ًٌڇم ٜمڇَِم ٬َمڇمَل احْلَْٟمُ َٗمٸَمجُّ

ٌْٵَمُتُف َيْقَم ا﴿ پمقَ َوٲَمڇم ٬َمَدُروا اَّللََّ َٚمؼَّ ٬َمْدِرِه َوإَْرُض َُجځِمٸمڇًم ٬َم ًَّ ڇمٌت ٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم َواٮم اُت ٲَمٶْمِقيَّ

، ُ٘مؿَّ ٬ُمٽْمڊَم: أ٫متحتجقن ٖمٻمقل ﴾ ٖمځَِمپِمځمٿمِفِ  ًٌڇم ٜمَِڇم ٬َمڇمَل احْلَْٟمُ ٥َمځْمڊَم َأنَّ َهِذِه ڂَمَزٮَمڊْم َٗمټْمِذي ٫َمڇمدَّ

 اٮْمځَمڀُمقد؟
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ََم َرأيٿمڇَم : ٬َمٽمَّ َڇم اٜمَِْريِزُّ ًة ٮمټَِمََلٲمِ  ٲُمٺَمًنا وٲمتټمٽمًَم َأ٢مد ٲمٿمڇم٬مٵًمڇم ٫َمځُمٻَمڇمُل ٮَمَؽ َأهيُّ ِف ٲِمٿمَْؽ ٲَمرَّ

ِلِّ  ـِ اٮمٿمٌَّ ، ،ملسو هيلع هللا ىلصَٗمٻُمقُل: احْلَِديڋُم ُيْرَوى ٥َم ُه ٬ُمْدَرَٗم٧ْمِ ُ ًة َٗمٻُمقُل: ُهَق ٭َمِذٌب  َوُٗمٺَمنِّ ْقُل َو٬مَ  ،َوٲَمرَّ

ـْ َأْهِؾ احْلَِديڋِم َوُرَواٗمِِف ٮَمٸَمٽمپِْمڊَم َأنَّ و ،ٲمّرة ٗمٻمر ٖمِفِ  .اٮْمځَمڀُمقدِ  ٗمٿمټمر ُأْٛمَرى، َوٮَمْق ٬َمْد ٭ُمٿمڊَْم ٲِم

ََ٘مرَ  ْٕ ٥َمځمڊَْم. ا ًٌڇم ٮَمُف ٭َمََم ادَّ َٓ َٗمټْمِذي  ،  ٬َمْد َٙمڇمَء ٖمِِف َٗمٴْمِديٻًمڇم ٮمٽِْمځَمڀُمقِديِّ

ـَ ٖمِ  ي  اٜمٻُِْمرِّ
ِ
ء َٓ ڇم َٗمٳْمٿمځِمٸُمَؽ ٥َمَٝم َهڄُم ُْؿ اَّلل:  اٜمُْڄْمٲِمٿم٧َِم ٖمََِم ٬َمڇمَل  ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ اَّلل  ٴِمٺَمڇمِت َوَأٲمَّ َأِنَّ

قَن ٫مځِمڀَمڇم َٙمَقاِرَح َوَأ٥ْمٵَمڇمًء، ٫َمٻَمدِ  ُ ٥َمځْمڊَم ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ ِٓم َذٮمَِؽ ُزوًرا، َٖمڇم٣مًَِل، َوَأڂمڊم ٲمـ  َيَتَقُهَّ ادَّ

ََم ُيْثٌُِتقَن ٲِمٿمڀَْمڇم ڇم، إڂِمَّ َٓ  ٲَمڇم َأڂْمڊَم ٮَمُف ٲُمٸَمٶمٌِّؾ  أ٥مٽمؿ اٮمٿمَّڇمس ٖمَِؿ ُيِريُدوَن ِِبَ ٌب، َو َوٖمِِف ٲُمټَمذِّ

 َّٓ قَن ٫مځِمڀَمڇم إِ ُ َٓ يد ،ملسو هيلع هللا ىلصَوَر١ُمقٮُمُف   ٲَمڇم ٥َمٿمَك اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم َيَتَقُهَّ َٓ أ٥مَو ڇمء ٭َمََم ٵم٥مقَن ٙمقارح، َو

َٓ َٗمڃْمٮُمق ِٓم اٮمتَّٳْمٿمځِمِع ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ ٖمڇِمٮْمټَمِذِب، ٮَمځَمټُمقڂمـ َأْرَوَج ٮمِ  ٮْمڊَم ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ، ٪َمْٞمَ َأڂمََّؽ  ٵَمََلٮَمتَِؽ َٗمٻَمقَّ

ڇملِ   .٥ِمٿمَْد اجْلڀُمَّ

ِلِّ  ـِ اٮمٿمٌَّ ٸُمقٍد ٥َم ًْ ـِ ٲَم ـْ َٚمِديڋِم اْٖم ـْ َٙمِز٥ْمڊَم ٲِم ډِم احْلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوٮَمِئ ، ٲَمڇمٮَمَؽ َراَٚمډٌم ِٓم ٬ِمٴمَّ ْٟمِ

ِهؿْ  ،َوُأمِّ ١َمٽَمپَمډمَ  ،ِٓم ِرَواَيډِم ٥َمڇمِئٳَمډمَ  ٸُمقٍد َوُيْثٌڊُِم ِرَواَيَتُف. ،َو٪َمْٞمِ ًْ ـِ ٲَم ُؼ َٚمِديڋَم اْٖم  ِِمَّڇم َُيَٻمِّ

ـْ ٥َمڇمِئٳَم  ٍد، ٥َم ـْ ُأمِّ ُِمپَمَّ ـِ َزْيٍد، ٥َم ـْ ٥َم٦ِمِّ ْٖم ـُ ١َمٽَمپَمډَم، ٥َم  ،ډمَ َ٘مٿمڇَم َأُٖمق ١َمٽَمپَمډَم، َ٘مٿمڇَم َِمَّڇمُد ْٖم

ـْ َأَصابِعِ »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َأنَّ َر١ُمقَل  ▲ ْغِ ِم ًَ َباِد َبْغَ ُأْصُب
ًِ ُِقُب اْف إَِذا َأَراَد اهلل،  ُؿ

َبفُ  َِ َِْب َظْبٍد َؿ َب َؿ ِِّ ََ  .(0)شَأْن ُ 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

ٙمد٥مڇمن،  وهق اٖمـ ،وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ ٮمٵمٸمػ ٥م٦م ٖمـ زيد إ١مٿمڇمد اٜمڄمٮمػ وٸمځمػ:  صحٔح بىرؿف: (0)

 ١مقى اٖمـ ٙمد٥مڇمن، وِل يق٘مٻمڀمڇم ٲمٸمتٟم.، ِل يرو ٥مٿمڀمڇم ُمڀمقٮمډمو٬مد روى ٥مـ أم ِمپمد اٲمرأة أٖمځمف، وهل 

، ٲمـ ڂمٺمس اٮمقٙمف، وٲمـ ٣مريؼ أٛمرى، وأٛمرٙمف ▲( ٥مـ ٥مڇمئٳمډم 26033، 24614وأٛمرٙمف أِمد ) 

 =(، 02017، وأٛمرٙمف أِمد )▲( ٥مـ أم ١مٽمپمډم 3522( و٭مذٮمؽ اٮم٠مٲمذي )26509أيٵًمڇم أِمد )
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ٌَڇمرك ـُ َِمَّڇمٍد، َ٘مٿمڇَم اْٖمـ اٜمُْ َ٘مٿمڇَم ڂُمٸَمځْمُؿ ْٖم ْيح، َأْٛمٟمِِّن َأُٖمق ،َوَٚمدَّ َهڇمڂمٍِئ  أٛمٟمڂمڇمه َٚمځْمَقة ٖمـ ُذَ

ِْمَـ ُف ١َمپِمَع َأَٖمڇم ٥مٌد اٮمرَّ ِِّنُّ َأڂمَّ َٓ ٌْدَ  اخْلَْق َّ َيٻُمقُل: ١َمپِمٸْمڊُم ٥َم ٦ٌُمِّ ـِ اٮْمٸَمڇمِص اَّلل  احْلُ ـَ ٥َمپْمِرو ْٖم ْٖم

ُِقُب »َيٻُمقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َيٻُمقُل: ١َمپِمٸْمڊُم َر١ُمقَل  ـْ َأَصا ُؿ ْغِ ِم ًَ ا َبْغَ ُأْصُب َٓ  ِ ـُ بِع َبِْل آَدَم 

ْ َـ ـَِب وَ  َٔػ َص  فاِحد  كؾافرَّ َِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ُ٘مؿَّ َيٻُمقُل َر١ُمقُل  شاءَ ـَ ؿَّ ُمَكِّ ُٓ َِّ اف

ُِقِب َسِّ  َُ ُِقَبَْا َظَذ َضاَظتَِؽ اْف  .(0)شِْ ُؿ

ٌَڇمرك ـُ َِمَّڇمٍد، َ٘مٿمڇَم اْٖمـ اٜمُْ َ٘مٿمڇَم ڂُمٸَمځْمُؿ ْٖم ـِ َٙمڇمٖمِرٍ  ،َٚمدَّ ـُ َيِزيَد ْٖم ـِ ْٖم ِْمَ ٌُْد اٮمرَّ ٬َمڇمَل:  ،أٖمٿمڇم ٥َم

ٌْدِ ١َمپِمٸْمڊُم ٖم٩ِْمَ  ـَ ٥َم ِِّنَّ َيٻُمقُل: ١َمپِمٸْمڊُم اٮمٿمُّقَ اَّلل   ْٖم َٓ ـَ ٬َمڇمَل: ١َمپِمٸْمڊُم َأَٖمڇم إِْدِريَس اخْلَْق اَس ْٖم

َّٓ َبغ أصبً»َيٻُمقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َيٻُمقُل: ١َمپِمٸْمڊُم َر١ُمقلِ  ،١َمپْمٸَمڇمَن اٮْمټمََِلِِّبّ  ٍب إِ ِْ ـْ َؿ  غَما ِم

ـِ إِْن َصاَء َأَؿاَمُف َوإِ  َ ْ ـْ َأَصابِِع افرَّ ؿَّ »َيٻُمقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َو٭َمڇمَن َر١ُمقلِ  شْن َصاَء َأَزاَؽفُ ِم ُٓ َِّ اف

ُِقبَْا ظذ د ْؽ ُِقِب َثبت ُؿ َُ َب اْف ِِّ ََ   .(2)شُم

ٌْدُ  َ٘مٿمڇَم ٥َم ـِ اَّلل  َٚمدَّ ـْ َٛمڇمٮمِِد ْٖم ـِ ١َمٸِمځمٍد، ٥َم ځَمك ْٖم ـْ ََيْ ـِ ١َمٸْمٍد، ٥َم ـْ ٮَمځْمڋِم ْٖم ـُ َصڇمٮمٍِح، ٥َم ْٖم

ـْ َأِِّب ٥َمځمَّڇم ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة ٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقلِ  ش ٖمـ أِّب ٲمڀْمَران،َأِِّب ٥ِمپْمَراَن، ٥َم : ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٥َم

« ًَ ـِ آَدَم َبْغَ ُأْصُب ُب اْب ِْ َم َؿ َّٕ ـِ إِ َ ْ ـْ َأَصابِِع افرَّ  .(3)شْغِ ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وٓم ٭مؾ ٲمٿمڀمڇم وٸمػ، واحلديڋم صحځمح ٖمپمجپمقع هذه ؓ ( ٥مـ أڂمس 2041)واٮم٠مٲمذي  =

 اٮمٶمرق، و٪مٞمهڇم.

 .(6569أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)

 وإ١مٿمڇمده صحځمح. (، ٲمـ ٣مريؼ اٖمـ ٙمڇمٖمر ٖمف.099(، واٖمـ ٲمڇمٙمف )07631وأٛمرٙمف أِمد ) صحٔح: (2)

و٫مځمف أٖمق ٥مځمڇمش إ١مٿمڇمده وٸمځمػ: ٫مځمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ٭مڇمٗمڈم اٮمٽمځمڋم، و٫مځمف وٸمػ،  :بىرؿف صحٔح (3)

 .اٜمٸمڇم٫مري، وهق ُمڀمقل احلڇمل، واحلديڋم صحځمح ٖمٳمقاهده اٮمًڇمٖمٻمډم

(، و٪مٞمُهڇم ٲمـ ٣مريؼ 8702(، واٮمٶمٟماِّن ٓم إو١مط )229وأٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم اٮمًٿمډم )

 ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ٖمف.
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ٌَډم ـُ اٮْمَقٮمځِمِد، ٥َمـ ٥مت ، َ٘مٿمڇَم َٖمٻِمځمَّډُم ْٖم پْميِصُّ ِف احْلِ ٌِْد َرٖمِّ ـُ ٥َم َ٘مٿمڇَم َيِزيُد ْٖم ـْ ْٖمـ َأِِّب  َٚمدَّ َٚمټمِځمٍؿ، ٥َم

ـِ ٲَمڇمٮمٍِؽ ٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقُل  ـْ َأڂَمِس ْٖم ، ٥َم ٬َمڇمِرِّ َِٔدِه، »: ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َيِزيَد اٮمرَّ ٍد بِ َّّ ُس ُمَ ٍْ َٕ َوافَِّذي 

َذا  َُ ، إَِذا َصاَء َؿاَل بِِف َ  ـِ َ ْ ـْ َأَصابِِع افرَّ ْغِ ِم ًَ ـِ آَدَم َبْغَ ُأْصُب ُب اْب ِْ ََ  -َوَأَماَل َ َدهُ -َف

َذا َوإَِذا  َُ  .(0)شَوإَِذا َصاَء ثبتف -َوَأَماَل َ َدهُ -َصاَء َؿاَل بِِف َ 

ـِ  ـْ ٢َمڀْمِر ْٖم َراٍم، ٥َم ـِ ِِبْ ٌُْد احْلپَِمځمِد ْٖم ِِّن ٥َم ، َأْٛمَٟمَ لُّ
ـُ ٥َمْقٍن اٮْمَقا١ِمٶمِ َ٘مٿمڇَم ٥َمپْمُرو ْٖم َٚمدَّ

ُث َأنَّ َر١ُمقَل  ▲٬َمڇمَل: ١َمپِمٸْمڊُم ُأمَّ ١َمٽَمپَمډَم  ،َٚمْق٢َمڈٍم  دِّ ـْ َبِْل آَدَم  َما»: ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َُتَ ِم

، َؾِْ٘ن َصاءَ  ـِ َ ْ ـْ َأَصابِِع افرَّ ْغِ ِم ًَ ُبُف َبْغَ ُأْصُب ِْ َّٓ َوَؿ  .(2)شَأَؿاَمُف، َوإِْن َصاَء أزاؽف َبَؼٌ إِ

ڇمٍن ٥َمَرِِّبي ٲُم٧ٌٍِم، ٫َمٺِمل  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٫َمڀَمِذِه َأٮْمٺَمڇمُظ َر١ُمقلِ  ًَ
ٌَتُُّف ٖمٽِمِ ِذي َرَوْيُتُف َوَ٘م ِٓم احْلَِديڋِم اٮمَّ

ء ٮَمځْمَس أَ  ـَ اٮْمٻُمَدِر؟ َوَهْؾ ٲمـ َرْ ڇَم ٬ُمْدَرَٗمڇمِن ٲِم تِل اَّلل  ٬ُمْدَرةِ  ٲمـ يِّ ٮُمٹَمڇمٍت َوَٙمْدَت َأِنَّ اٮمَّ

، َٚمتَّك َُيُصَّ َر١ُمقُل 
ٍ
ء ِع ٲَمڇم  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َو١ِمٸَمڊْم ٭ُمؾَّ َرْ ؟ ٫َمٽَمْؿ َٗمدَّ ـْ َٖمځمْٿمڀَِمڇم ٖمٻُِمْدَرَٗم٧ْمِ اٮْمٻُمٽُمقَب ٲِم

َؽ  ًِ ُف َوََلٌل َوَٖمڇم٣مٌِؾ ووحټمډم و١مخريډم، ٲَمَع َأنَّ إَِذا َرَٙمٸْمڊَم ٫مځِمِف إ٨َِم ڂَمٺْم ٥َمٽمپِْمڊَم َأڂمَّ

ًٌڇم ِٛمََلَف ٲَمڇم ٬َمڇمَل  ِف ٫مځِمِف ٲَمْذَه ًِ َق ٮمٿِمٺَْم ِٞم إٲَِمڇمٲِمِف اٜمَِْريِزِّ َٚمتَّك اْٛم٠َمَ ًِ ْ َيٻْمٿمَْع ٖمَِتٺْم اٜمٸَُْمڇمِرَض َِل

ٌُٸمَ  اٮمٸمرب، إٲَِمڇمٲمف، وٛمَل ٲَمڇم ُيقٙمد ِٓم ٮُمٹَمڇمت ڇمُه: ڂمٸِْمپَمَتڇمُه ٬َمڇمَل: َوَهَذا َواٮْمٸَمَجِؿ، ٫َمٻَمڇمَل: ُأْص

 َٙمڇمِئٌز ِٓم ٭َمََلِم اٮْمٸَمَرِب.

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

ٓم إ١مٿمڇمده يزيد اٮمر٬مڇمر، وهق وٸمځمػ، وٮمف ٣مرق أٛمرى ٥مـ أڂمس و٪مٞمه، وهق  :بىرؿف صحٔح (0)

 .ح ٖمپمجپمقع ٣مر٬مف و٢مقاهدهصحځم

 .ٓم إ١مٿمڇمده ٢مڀمر ٖمـ ٚمق٢مڈم، وهق وٸمځمػ، وهق صحځمح ٖمپمجپمقع ٣مر٬مف و٢مقاهده :بىرؿف صحٔح (2)
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ـْ َأيِّ ٫َمٻِمځمٍف  ٫َمځُمٻَمڇمُل: ِِلََذا اٜمٸَُْمڇمِرِض: ِٓم َأيِّ ٭َمََلِم اٮْمٸَمَرِب، َوَٙمْدَت إَِٙمڇمَزَٗمُف؟ َو٥َم

ـَ ٥َمَٝم  ،َأَٛمْذَٗمُف.؟ ٫َمڇم١ْمَتٿمِْد إٮَِمځْمفِ  ي ـَ اٜمٺُْْم٠َمِ َّٓ ٫َمڅمڂِمََّؽ ٲِم ـَ  ،َر١ُمقٮمِفِ وَ اَّلل  َوإِ ٫َمٽَمْق ٭ُمٿمڊَْم اخْلٽَمِځمَؾ ْٖم

َْصپَمٸِملَّ  ْٕ ډٍم. :َأِْمََد، َأِو ا َّٓ ٖمُِحجَّ  هاٲَمڇم ٬ُمٌَِؾ َذٮمَِؽ ٲِمٿمَْؽ إِ
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ـْ ( 78 ـِ ٲَمڇمٮمٍِؽ  َو٥َم هللُ َأَصد  َؾَرًحا »: ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللِ ؓؓ َأڂَمِس ْٖم

ـْ َأَح  ِْٔف ِم َتْت بَِتْقَبِة َظْبِدِه ِحَغ َ ُتقُب إَِف َِ ٍَ ْٕ َْٖرِض َؾََلٍة َؾا تِِف بِ َِ اَن َظَذ َراِح ـَ ْؿ،  ـُ ِد

ا، َؿْد  َٓ ِِّ
َْك َصَجَرًة َؾاْضَىَجَع ِذ طِ َٖ ا، َؾ َٓ َٖ َِس ِمْْ اُبُف، َؾ اُمُف َوَذَ ًَ ا َض َٓ ْٔ َِ ِمُْْف، َوَظ

ًة ِظَْْدُه، َّ
ا َؿاَِ َذفَِؽ إَِذا ُ َق ِ َ ـَ تِِف َؾَبَْْٔا ُ َق  َِ ـْ َراِح ا ُثؿَّ َؿاَل  َأ َِس ِم َٓ َخَذ بِِخَىاِم

َٖ َؾ

َرِح  ٍَ ِة اف ـْ ِصدَّ َٖ ِم ا َرب َؽ  َأْخَى َٕ َت َظْبِدي َوَأ ْٕ ؿَّ َأ ُٓ َرِح: افِ ٍَ ِة اف ـْ ِصدَّ َأْٛمَرَٙمُف  شِم

ٽمِؿٌ  ًْ  .(0)ٲُم

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 إثبات ؾف١ ايفسح هلل عص ٚجٌ.

ٓ   ٥مز وٙمؾ، ٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف،دٮمڊم أٚمڇمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٺمرح َّلل

پِمځمُع ﴿ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م، وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمڇم،  ًَّ ٌء َوُهَق اٮم ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽمِِف َرْ

ٌَٴِمٞمُ  ـْ ٮَمُف ٭ُمٺُمًقا َأَٚمدٌ ﴿، [00]اٮمٳمقرى:  ﴾اٮْم  .[4]اْلٛمَلص:  ﴾َوَِلْ َيټُم

 (:3/672) احلجة يف بٔاٌ احملجة قال اإلماو األصبَاىٕ يف

صٺمډم اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ... ٘مؿ ١مڇمق إٚمڇمديڋم اٮمداٮمډم ٥مٝم  ٫مٴمؾ ٓم إ٘مٌڇمت

 هذٮمؽ.ا

 (:5/88) شسح السية يف زمحُ اه اٮمٌٹمقي اْلٲمڇمم ٬مڇمل

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .(2747أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)
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: ٬َمْقٮُمُف:  ٌَُؾ َِلڇَم،  ،شَّللََُّ َأ٫ْمَرُح »٬َمڇمَل َأُٖمق ١ُمٽَمځْمََمَن اخْلٶَمَّڇمِِّبُّ ٲَمٸْمٿمڇَمُه: َأْرَى ٖمڇِمٮمتَّْقَٖمډِم َوَأ٬ْم

ِذي َيَتٸَمڇم ََم ٲَمٸْمٿمڇَمُه اَّلل  َر٫ُمُف اٮمٿمَّڇمُس ِٓم ڂُمٸُمقِت َٖمٿمِل آَدَم ٪َمْٞمُ َٙمڇمِئٍز ٥َمَٝم َواٮْمٺَمَرُح اٮمَّ ، إڂِمَّ ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ

 : َوڇم، ٭َمٻَمْقٮمِِف ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ َأْي: َراُوقَن،  [53]اٜمڄُْْمٲِمٿمُقَن:  ﴾٭ُمؾُّ ِٚمْزٍب ٖمََِم ٮَمَدهْيِْؿ ٫َمِرُٚمقنَ ﴿اٮمرِّ

ِحُؽ اٮْمَقاِرُد ِٓم  َ اٮمٵمَّ َى، اَّلل   احْلَِديڋِم ِٓم ِصٺَمڇمِت َو٭َمَذٮمَِؽ ٫ُمنِّ ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم ٖمڇِمٮمرِّ ١ُم

َوڇم. ٌْٳَمڇمُر ٬َمْد َٙمڇمَء ِٓم احْلَِديڋِم، َوٲَمٸْمٿمڇَمُه ٥ِمٿمَْدُهُؿ: اٮمرِّ
 َو٭َمَذٮمَِؽ ا١ْٓمتِ

 قال البػْٖ زمحُ اه:

ـْ َهِذِه إََٚمڇمِديڋِم ٲَمڇم  ـْ َأْهِؾ احْلَِديڋِم ٫َمڀِمپُمقا ٲِم ٲُمقَن ٲِم ـَ َواٜمَُْتٻَمدِّ ٪ِمځمڈُم ٫مځِمِف ٲِم ْ َو٬َمَع اٮم٠مَّ

ـْ ٫َمٵْمؾِ  ٌَڇمِر ٥َم ، َوَِلْ اَّلل  ا٥َْٕمََمِل، َواِْلْٛم ٺَمڇمِت َّللَِِّ ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ ٌَُتقا َهِذِه اٮمٴمِّ ، َوَأْ٘م ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ

هٌ  ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم ٲُمٿمَزَّ ِٞمَهڇم، ٲَمَع ا٥ْمتٻَِمڇمِدِهْؿ َأنَّ اَّللََّ ١ُم ًِ ـْ ِصٺمَ  َيٳْمَتٹِمٽُمقا ٖمَِتٺْم ڇمِت اٜمَْْخٽُمق٬ِم٧َم ٥َم

ٌَٴِمٞمُ ﴿ پِمځمُع اٮْم ًَّ ٌء َوُهَق اٮم  ه.ا[00]اٮمٳمقرى:  ﴾ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽمِِف َرْ

 قال أبْ عبد اه غفس اه لُ:

ف ٓم هذا اٜمقوع، وٮمق أٛمذ ٖمَم ٬مڇمٮمف  رٚمؿ اَّلل اْلٲمڇمم اخلٶمڇمِّب، و٪مٺمر ٮمف: ٫مٻمد ٚمرَّ

١مٽمؿ ٮمف، : ٮمټمڇمن أ١مٽمؽ ٲمًٽمټمڀمؿ ٓم ١مڇمئر اٮمٴمٺمڇمتأئپمډم احلديڋم واٮمًٽمػ اٮمذيـ 

 وأٚمټمؿ.

 (:3/342) شسح السية ّقال اإلماو البػْٖ زمحُ اه يف

ـْ ِصٺَمڇمِت  ٌَُع اٜمَْْذ٭ُمقَرُة ِٓم احْلَِديڋِم ِصٺَمډٌم ٲِم ، َو٭َمَذٮمَِؽ ٭ُمؾُّ ٲَمڇم اَّلل  َواِْلْص ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ

ـْ َهَذا اٮْمٻَمٌځِمِؾ ِٓم ِصٺَمڇمِت  ٿمَّډُم ٲِم ًُّ ٌَْحڇمڂمَ اَّلل  َٙمڇمَء ٖمِِف اٮْمټمَِتڇمُب َأِو اٮم ُف َوَٗمٸَمڇم٨َم، ٭َمڇمٮمٿمَّٺْمِس، ١ُم

ڂْمځَمڇم،   اٮمدُّ
ِ
ََمء ًَّ ، َواٮمٿمُُّزوِل إ٨َِم اٮم

ِ
ْٙمِؾ، َواِْلْٗمځَمڇمِن، َواٜمَِْجلء ، َواٮْمځَمِد، َواٮمرِّ َواٮْمَقْٙمِف َواٮْمٸَم٧ْمِ

ِحِؽ، َواٮْمٺَمَرِح.  ٥َمَٝم اٮْمٸَمْرِش، َواٮمٵمَّ
ِ
١ْمتَِقاء ِٓ  هاَوا
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 االقتصاد يف االعتقاد قال اإلماو عبد الػين املقدلْسٕ زمحُ اه يف كتابُ

 (:388)ص

وٲمـ صٺمڇمٗمف ١مٌحڇمڂمف اٮمقاردة ٓم ٭متڇمٖمف اٮمٸمزيز اٮمثڇمٖمتډم ٥مـ ر١مقٮمف اٜمٴمٶمٺمك إٲم٧م: 

ق٣َمَتڇمنِ ﴿٬مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ:  ،اٮمځمدان ًُ ٌْ ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن ﴿و٬مڇمل ٥مز وٙمؾ:  .﴾َٖمْؾ َيَداُه ٲَم

ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ  ًْ  .﴾َٗم

وٓ ڂمتڃمول اٮمځمديـ ٥مٝم اٮمٻمدرٗم٧م ٭مَم يٻمقل  ، ڂمٳمٌف٫مَل ڂمٻمقل يد ٭مځمد، وٓ ڂمټمځمػ وٓ

وٓ  ٖمؾ ڂمڄمٲمـ ٖمذٮمؽ وڂمثٌڊم اٮمٴمٺمډم ٲمـ ٪مٞم َتديد وٓ ٗمٳمٌځمف. أهؾ اٮمتٸمٶمځمؾ واٮمتڃمويؾ.

وٓ ٥مٝم اٮمٿمٸمپمت٧م ٫مڅمن ڂمٸمؿ اَّلل  ،٫مڅمن ٬مدرة اَّلل واٚمدة :يٴمح ِمؾ اٮمځمديـ ٥مٝم اٮمٻمدرٗم٧م

وا ڂمٸِمْ ﴿٭مَم ٬مڇمل ٥مز وٙمؾ: ، ٥مز وٙمؾ ٓ َتٱم  ﴾.ٓ َُتْٴُمقَهڇماَّلل  پَمڊَم َوإِْن َٗمٸُمدُّ

ٖمٿمٻمؾ اٮمٸمدل ٥مـ  ملسو هيلع هللا ىلص وصح ٥مـ ر١مقٮمف ،و٭مؾ ٲمڇم ٬مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ ٓم ٭متڇمٖمف

واٜمٳمځمئډم، واْلرادة، واٮمٵمحؽ، واٮمٺمرح، واٮمٸمجڈم، واٮمٌٹمض،  ،ٲمثؾ اٜمحٌډم ،اٮمٸمدل

واٮمًخط، واٮمټمره، واٮمروڇم، و١مڇمئر ٲمڇم صح ٥مـ اَّلل ور١مقٮمف وإن ڂمٌڊم ٥مٿمڀمڇم أ١مَمع 

 هاڂمٺمقس اٜمٸمٶمٽم٧م. وا١متقٚمٳمڊم ٲمٿمڀمڇم ،ٖمٸمض اجلڇمهٽم٧م

 حتسٜف املبتدع١ هلرٙ ايؿف١ ٚايسد عًِٝٗ.

ف اٜمٌتد٥مډم صٺمډم اٮمٺمرح، و٬مڇمٮمقا: اٜمراد ِبڇم اٮمروڇم، ٘مؿ ٬مڇمٮمقا: اٮمروڇم اٜمراد ٖمف  ٚمرَّ

 إرادة اٮمثقاب.

وهذا َتريػ ٮمٽمٴمٺمڇمت ٥مـ ٤مڇمهرهڇم، و٬مد أ٥مڇمدوا ٭مثًٞما ٲمـ اٮمٴمٺمڇمت اٮمٺمٸمٽمځمډم إ٨م 

 اٜمٸمٿمك.ٲمٸمٿمك اْلرادة، وٓ ٢مؽ أِنَم ّمتٽمٺمڇمن ٓم 
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٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف، ٓ ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م: ٫مٸمٽمځمڀمؿ  و٭مَم أ٘مٌتقا َّلل صٺمډم اْلرادة

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 

، ٲمـ ٚمځمڋم أِنڇم ٓ ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م، وأن إ٘مٌڇمِتڇم ٮمځمس اٮمتل أ٘مٌتڀمڇم ا٢ٕمڇم٥مرة

 إ٘مٌڇمت ِتثځمؾ.

 دلنْع فتاّاَِكَما فِي  شسح الْالْسطٔة ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف

(2/616:) 

ٓم هذا احلديڋم: إ٘مٌڇمت اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ: ٫مٿمٻمقل ٓم هذا اٮمٺمرح: إڂمف ٫مرح 

 .ٺمرح، وٮمټمٿمف ٮمځمس ٭مٺمرح اٜمخٽمق٬م٧ماٮمٚمٻمځمٻمل، وأ٢مد 

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: 

 ذات، وٮمټمـ ٓ ِتڇم٘مؾ ذواٗمٿمڇم: ٫مٽمف صٺمڇمت ٓ ِتڇم٘مؾ ٲمثؾ ٖمٻمځمډم اٮمٴمٺمڇمت: ٭مَم أڂمٿمڇم ڂمٻمقل: َّلل

 صٺمڇمٗمٿمڇم: ٕن اٮمټمَلم ٥مـ اٮمٴمٺمڇمت ٫مرع ٥مـ اٮمټمَلم ٓم اٮمذات.

، وأڂمٴمح ملسو هيلع هللا ىلص٫مٿمڄمٲمـ ٖمڃمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٮمف ٫مرح ٭مَم أ٘مٌڊم ذٮمؽ أ٥مٽمؿ اخلٽمؼ ٖمف، ِمپمد 

 اخلٽمؼ ٮمٽمخٽمؼ، وأ٫مٴمح اخلٽمؼ ٫مځمَم يٿمٶمؼ ٖمف ٥مٽمځمف اٮمٴمَلة واٮمًَلم.

راد ٖمڇمٮمٺمرح اٮمثقاب: ٕن أهؾ اٮمتحريػ يٻمقٮمقن: إن وڂمحـ ٥مٝم ٛمٶمر إذا ٬مٽمٿمڇم: اٜم

ٖمتف اٮمتڇمئڈم، أو: إرادة اٮمثقاب: ِٕنؿ هؿ يثٌتقن أن َّلل ڇماَّلل ٓ يٺمرح، واٜمراد ٖمٺمرٚمف: إ٘م

ٗمٸمڇم٨م ّمٽمق٬مڇم ٖمڇمئٿمڇم ٲمٿمف هق اٮمثقاب، ويثٌتقن اْلرادة: ٫مځمٻمقٮمقن ٓم اٮمٺمرح: إڂمف اٮمثقاب 

 اٜمخٽمقق، أو إرادة اٮمثقاب.
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ڇمٮمٺمرح: اٮمٺمرح ٚمٻمځمٻمډم: ٲمثٽمَم أن اٜمراد ٖمڇمَّلل ٥مز وٙمؾ: ڂمٺمًف وڂمحـ ڂمٻمقل: اٜمراد ٖم

 ٚمٻمځمٻمډم، وٮمټمٿمٿمڇم ٓ ڂمپمثؾ صٺمڇمٗمٿمڇم ٖمٴمٺمڇمت اَّلل أٖمدا.

ويًتٺمڇمد ٲمـ هذا احلديڋم ٲمع إ٘مٌڇمٗمف اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ، ٭مَمل رِمتف ٙمؾ و٥مَل 

ورأ٫متف ٖمٸمٌڇمده: ٚمځمڋم َيڈم رٙمقع اٮمٸمڇميص إٮمځمف هذه اٜمحٌډم اٮمٸمٷمځمپمډم، هڇمرب ٲمـ اَّلل، 

 هاإ٨م اَّلل، يٺمرح اَّلل ٖمف هذا اٮمٺمرح اٮمٸمٷمځمؿ.٘مؿ و٬مػ ورٙمع 
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ـْ ( 79 ْغِ »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َر١ُمقَل اَّللِؓؓ َأِِّب ُهَرْيَرَة  و٥َم َِ َ ْوَحُؽ اهللُ إَِػ َرُج

ا َ ْدُخُؾ افيَجَّْةَ  ا أَخَر ـََِلُُهَ ُتُؾ َأَحُدُُهَ َْ ، ٫َمٻَمڇمٮُمقا: ٭َمځْمَػ َيڇم َر١ُمقَل اَّللِ؟ ٬َمڇمَل: شَ 

اُِْؾ َ َذ » ََ ُْٔ ُِِؿ، ُ  اِِْؾ َؾ ََ ُد، ُثؿَّ َ ُتقُب اهلُل َظَذ اف َٓ ُْٔ َتْن ا ِذ َشبِِٔؾ اهللِ َظزَّ َوَجؾَّ َؾ

ُد  َٓ ُْٔ َتْن اُِْؾ ذ َشبِِٔؾ اهللِ َظزَّ َوَجؾَّ َؾ ََ ُٔ   .(0)ٲُمتَّٺَمٌؼ ٥َمٽَمځْمفِ  شَؾ

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 إثبات ؾف١ ايطحو هلل عص ٚجٌ.

ٓ ِتڇم٘مؾ  ب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ، ٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف،دل ٚمديڋم اٮمٌڇم

ٌَٴِمٞمُ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م، وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمڇم، ﴿ پِمځمُع اٮْم ًَّ ٌء َوُهَق اٮم  ﴾ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽِمِف َرْ

ـْ ٮَمُف ٭ُمٺُمًقا َأَٚمدٌ ﴿، [00]اٮمٳمقرى:   .[4]اْلٛمَلص:  ﴾َوَِلْ َيټُم

 (:3/671)  بٔاٌ احملجةاحلجة يف األصبَاىٕ يف أبْ القالْسه قال اإلماو

ٌَؾ: يٵْمحُؽ  َو٬َمڇمَل َأِْمَد ِٓم ِرَواَيډم َّٓ ٖمَِتٴْمِديؼ  ،اَّللُ َٚمٿمْ َٓ ڂمٸمٽمؿ ٭َمځمَػ َذٮمِؽ إِ َو

١ُمقل  َٓ َٗمڃْمِويؾ. .ملسو هيلع هللا ىلصاٮمرَّ ٌَڇمر ٲمـ ٪مٞم َٗمٳْمٌځِمف َو َْٛم ْٕ  هاَو٬مد ڂَمص َأِْمَد ٥َمَٝم اٮمٻَمْقل ٖمٷَِمڇمِهر ا

 (:3/671) احلجة يف بٔاٌ احملجة يف زمحُ اهقال ّ

ِل  ٺَمڇمت اٮمٵمحؽ، َو٬مد َصحَّ ٥َمـ اٮمٿمٌَّ ـ ٘مؿ ذ٭مر ٚمديڋم أِّب  ملسو هيلع هللا ىلصَوأڂمټمر ٬مقم ِٓم اٮمٴمِّ

 ، اٮمذي ٓم اٮمٌڇمب ـ ؓ هريرة 

 َوإِذا َصحَّ احلَِديڋم ِل َيؾ ٜمًُٽمؿ رده َوٛمځمػ ٥َمَٝم ٲمـ يردُه اٮْمټمٺْمر. قال:

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.0891، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )(2826أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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٬َمڇمَل ٖمٸمض اٮْمٸمٽمََمء: ٲمـ أڂمټمر اٮمٵمحؽ ٫مٻمد ٙمڀمؾ ٙمڀمَل ٢َمِديدا، َوٲمـ ڂمًڈم 

ڀَمَذا ٥َمٷمِځمؿ ٲمـ اٮمٻَمْقل َأن يرد ٫مَو٬َمڇمَل: ٮَمق ٭َمڇمَن ٬َمِقيڇم ٮمَقَٙمڈَم رده.  ،يڋم إ٨َِم اٮمٵمٸْمػاحلَدِ 

ِل ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمقل َر١ُمقل اَّلل َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص، َواحْلؼ َأن احلَِديڋم إِذا َصحَّ ٥َمـ اٮمٿمٌَّ يََمن ٖمِِف، َو َوٙمڈم اْْلِ

ٌَڇمًٗمڇم ٮَمُف، َوَٗمٴْمِديٻًمڇم ٖمِِف.  هاُٗمقَصػ صٺمتف ٖمټمځمٺمځمډم، َوٮَمټمِـ ڂمًٽمؿ إِْ٘م

 :(8/141) كتا  التْمٔد يف زمحُ اه ٲمڇمم أٖمق ٖمټمر ٖمـ ٛمزيپمډماْلڇمل ٬م

ٿمڇَم ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ ٖمََِل ِصٺَمډٍم َٗمٴِمُػ َوِحټَمُف، َٙم  ٌَڇمِت َوِحِؽ َرٖمِّ َٓ َٖمڇمُب ِذ٭ْمِر إِْ٘م ؾَّ َ٘مٿمڇَمُؤُه، 

 ٌَّ َٓ ُيٳَم ُف َيٵْمَحُؽ، ٭َمََم ُف َوِحټمُ َو ـُ ٖمڃَِمڂمَّ ِلُّ  ُف ٖمٵَِمِحِؽ اٜمَْْخٽُمق٬ِم٧َم، َٖمْؾ ڂُمڄْمٲِم  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأ٥ْمٽَمَؿ اٮمٿمٌَّ

ـْ ِصٺَمډِم َوِحټمِِف َٙمؾَّ َو٥َمََل، إِِذ اَّللَُّ ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ ا١ْمَتڃْمَ٘مَر ٖمٴِِمٺَمډِم َوِحټمِِف، َِلْ  ټُمڊُم ٥َم ًْ َوڂَم

ِلُّ  ـُ ٬َمڇمِئٽُمقَن ٖمََِم ٬َمڇمَل اٮمٿمٌَّ ٬ُمقَن ٖمَِذٮمَِؽ، ٖمٻُِمٽُمقٖمٿِمڇَم ٲُمٿمٴِْمُتقَن  ملسو هيلع هللا ىلصُيٶْمٽمٸِْمٿمڇَم ٥َمَٝم َذٮمَِؽ، ٫َمٿمَْح ٲُمٴَمدِّ

ْ ٮَمٿمڇَم، ِِمَّڇم ا١ْمَتڃْمَ٘مَر اَّللَُّ ٖمٸِِمٽْمپِمفِ ٥َمَمَّ  ٧ٌَمَّ  ه.ا َِلْ ُي

 (:7/63) اإلباىة اللربى ّقال اإلماو ابً بطة يف كتابُ

ِلِّ  ـِ اٮمٿمٌَّ ٌُقُل ِرَواَيتِِف ملسو هيلع هللا ىلص٫َمټَمڇمَن ِِمَّڇم َصحَّ ٥َم ـْ َيٽْمَزُم اٜمُْڄْمٲِمٿم٧َِم ٬َم ، َرَواُه َأْهُؾ اٮْمٸَمَداٮَمډِم، َوٲَم

ٌَْتِدٌع ٲَمْذٲُمقُم  :تِِف: َأنَّ اَّللََّ َٗمٸَمڇم٨َم َيٵْمَحُؽ َوَٗمْرُك ُّمڇَمٮَمٺمَ  َّٓ ٲُم َٓ ََيَْحُدُه إِ ٫َمََل ُيٿمټْمُِر َذٮمَِؽ، َو

، َداِٛمٌؾ ِٓم اٮْمٺِمَرِق اٜمَْْذٲُمقٲَمډِم َوَأْهِؾ اٜمََْذاِهڈِم اٜمڀَْْمُجقَرِة، ٥َمٴَمپَمٿمڇَم اَّللَُّ 
ِ
احْلڇَمِل ٥ِمٿمَْد اٮْمٸُمٽَمََمء

ـْ ٭ُمؾِّ ٖمِ  ڇم٭ُمْؿ ٲِم  ه.اْد٥َمډٍم َوَوََلٮَمډٍم ٖمَِرِْمَتِفِ َوإِيَّ

 (:3/342) شسح السية ّقال اإلماو البػْٖ زمحُ اه يف

ـْ ِصٺَمڇمِت  ٌَُع اٜمَْْذ٭ُمقَرُة ِٓم احْلَِديڋِم ِصٺَمډٌم ٲِم ، َو٭َمَذٮمَِؽ ٭ُمؾُّ ٲَمڇم اَّلل  َواِْلْص ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ

ـْ َهَذا اٮْمٻَمٌځِمِؾ ِٓم ِص  ٿمَّډُم ٲِم ًُّ ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم، ٭َمڇمٮمٿمَّٺْمِس، اَّلل  ٺَمڇمِت َٙمڇمَء ٖمِِف اٮْمټمَِتڇمُب َأِو اٮم ١ُم
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ڂْمځَمڇم،   اٮمدُّ
ِ
ََمء ًَّ ، َواٮمٿمُُّزوِل إ٨َِم اٮم

ِ
ْٙمِؾ، َواِْلْٗمځَمڇمِن، َواٜمَِْجلء ، َواٮْمځَمِد، َواٮمرِّ َواٮْمَقْٙمِف َواٮْمٸَم٧ْمِ

ِحِؽ، َواٮْمٺَمَرِح.  ٥َمَٝم اٮْمٸَمْرِش، َواٮمٵمَّ
ِ
١ْمتَِقاء ِٓ  هاَوا

 االقتصاد يف االعتقاد لْسٕ زمحُ اه يف كتابُقال اإلماو عبد الػين املقد

 (:388)ص

وٲمـ صٺمڇمٗمف ١مٌحڇمڂمف اٮمقاردة ٓم ٭متڇمٖمف اٮمٸمزيز اٮمثڇمٖمتډم ٥مـ ر١مقٮمف اٜمٴمٶمٺمك إٲم٧م: 

ق٣َمَتڇمنِ ﴿٬مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ:  ،اٮمځمدان ًُ ٌْ ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن ﴿و٬مڇمل ٥مز وٙمؾ:  .﴾َٖمْؾ َيَداُه ٲَم

ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ  ًْ  .﴾َٗم

وٓ ڂمتڃمول اٮمځمديـ ٥مٝم اٮمٻمدرٗم٧م ٭مَم يٻمقل  ،ل يد ٭مځمد، وٓ ڂمټمځمػ وٓ ڂمٳمٌف٫مَل ڂمٻمق

وٓ  ٖمؾ ڂمڄمٲمـ ٖمذٮمؽ وڂمثٌڊم اٮمٴمٺمډم ٲمـ ٪مٞم َتديد وٓ ٗمٳمٌځمف. أهؾ اٮمتٸمٶمځمؾ واٮمتڃمويؾ.

وٓ ٥مٝم اٮمٿمٸمپمت٧م ٫مڅمن ڂمٸمؿ اَّلل  ،٫مڅمن ٬مدرة اَّلل واٚمدة :يٴمح ِمؾ اٮمځمديـ ٥مٝم اٮمٻمدرٗم٧م

وا ڂمٸِْمپَمڊَم ﴿٭مَم ٬مڇمل ٥مز وٙمؾ: ، ٥مز وٙمؾ ٓ َتٱم  ﴾.ٓ َُتْٴُمقَهڇماَّلل  َوإِْن َٗمٸُمدُّ

ٖمٿمٻمؾ اٮمٸمدل ٥مـ  ملسو هيلع هللا ىلص وصح ٥مـ ر١مقٮمف ،و٭مؾ ٲمڇم ٬مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ ٓم ٭متڇمٖمف

واٜمٳمځمئډم، واْلرادة، واٮمٵمحؽ، واٮمٺمرح، واٮمٸمجڈم، واٮمٌٹمض،  ،ٲمثؾ اٜمحٌډم ،اٮمٸمدل

وإن ڂمٌڊم ٥مٿمڀمڇم أ١مَمع  ،واٮمًخط، واٮمټمره، واٮمروڇم، و١مڇمئر ٲمڇم صح ٥مـ اَّلل ور١مقٮمف

 هاوا١متقٚمٳمڊم ٲمٿمڀمڇم ڂمٺمقس اٜمٸمٶمٽم٧م. ،جلڇمهٽم٧مٖمٸمض ا

 (:74)ص األزبعٌْ يف دالئل التْمٔد ّقال أبْ إمساعٔل اهلسّٖ يف كتابُ

اٜمذ٭مقر ؓؓ ... ٘مؿ ذ٭مر ٚمديڋم أِّب هريرة ٙمؾ٘مٌڇمت اٮمٵمحؽ َّلل ٥مز وإٖمڇمب 

 ٓم اٮمٌڇمب.

 ٚايسد عًِٝٗ. ،حتسٜف املبتدع١ هلرٙ ايؿف١

 :(8/773) السد على املسٓسٕ قال اإلماو الدازمٕ زمحُ اه يف كتابُ
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ِحِؽ  ِٞم اٮمٵمَّ ًِ بِّ ِرَوڇمُه َوَرِْمَُتُف، َوَصٺْمُحُف  :٫مڇمد٥َّمك اٜمٸَُْمڇمِرُض ِٓم َٗمٺْم أنَّ َوِحَؽ اٮمرَّ

َٓ َٗمَرى َأڂمََّؽ َٗمٻُمقُل: َرَأْيڊَم َزْر٥ًمڇم َيٵْمَحُؽ. ڂُمقِب، َأ ـِ اٮمذُّ  ٥َم

ِلِّ ٫َمځُمٻَمڇمُل ِِلََذا اٜمٸَُْمڇمِرِض: ٬َمْد ٭َمَذْٖمڊَم ٫مځِمََم َروَ  ـِ اٮمٿمٌَّ ِحِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصْيڊَم ٥َم ٌَّڀْمڊَم  ،ِٓم اٮمٵمَّ ٢َم

ْرع ٮَمځْمَس  ْرِع: ٕنَّ وحؽ اٮمزَّ ُٗمُف َوڂَمٵَمڇمَرُٗمُف،  َوِحټَمُف ٖمٵَِمِحِؽ اٮمزَّ ََم ُهَق ُٛمْيَ ٖمٵَِمِحٍؽ، إڂِمَّ

ِحِؽ  ٫َمُجٸِمَؾ   .ٲَمَثًَل ٮمٽِمٵمَّ

بِّ  ، أنَّ َوِحَؽ اٮمرَّ
ِ
ـَ اٮْمٸُمٽَمََمء َٞم ٲِم ًِ ـ َرَوْيڊَم َهَذا اٮمتَّٺْم ف ٫مٸمپمَّ ، ِرَوڇمُه َوَرِْمَُتُف؟ ٫مًپمِّ

ف ٬َمْقَل َر١ُمقلِ  َّٓ ٫َمڃَمڂْمڊَم اٜمحرِّ ٌَّڀْمڊَم َوِحَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َوإِ احْلَلِّ اَّلل  ٖمَِتڃْمِويِؾ َوََلٍل، إِْذ ٢َم

پِمځمع واٮمٌٰم ًَّ پْمِع اٮم ًَّ ڇمِل ٜمَِڇم َيٳَمڇمُء ِذي اٮْمَقْٙمِف اٮْمټَمِريِؿ، َواٮم اٮمٌٴمٞم، ٖمٵَِمِحِؽ  اٮْمٻَمځمُّقِم اٮْمٺَمٸمَّ

ْرعِ  ِحِؽ  اٮمزَّ َٓ َيٻْمِدُر ٥َمَٝم اٮمٵمَّ َٓ ٬ُمْدَرَة ٮَمُف، َو َٓ َوِحَؽ ٮَمُف، َو ِذي  ََم َوِحټُمُف  ،اٜمَْځمِّڊِم اٮمَّ َوإڂِمَّ

 .ٮَمځْمَس ُيپَمثَُّؾ اَّلل  َوِحُؽ ُيپَمثَُّؾ، وَ 

ُٗمُف، ٫َمڀُمَق َأَٖمًدا ٲَمڇم َداَم َأْٛمَيُ  ْرِع ڂَمٵَمڇمَرُٗمُف َوَزْهَرُٗمُف َوُٛمْيَ  َوَْيََؽ! إِنَّ َوِحَؽ اٮمزَّ

َٓ يَ  ،َوڇمِٚمٌؽ ٮمټُِمؾِّ َأَٚمٍد ٮمٽِْمَقِٕمِّ َواٮْمٸَمُدوِّ  ٴُمُدُه،  ـْ ََيْ ٻِمځمِف، َوٜمَِ ًْ ـْ َي ٻْمٴِمُد ٖمٵَِمِحټمِِف إ٨َِم َوٜمَِ

.
ٍ
ء  َرْ

ـْ َأ٥ْمَداِئِف ٫مځِمََم  َواَّللُ ٫ُمُف ٥َم ٌُُف ٫مٸَِمڇمُِلُْؿ، َوَيْٰمِ َيٻْمٴِمُد ٖمٵَِمِحټمِِف إ٨َِم َأْوٮمځَِمڇمِئِف ٥ِمٿمَْدٲَمڇم ُيٸْمِج

خِ  ًْ ٮمځِم ٶُمُف ٲمـ أ٫مٸمڇمِلؿ.ُي ـْ ٫مٸِْمِؾ اَّلل٫َِمڇمٮمدَّ ـْ ٬َمْقٍم، أنَّ  ُؾ ٲِم ٫ُمُف ٥َم ُف َيٵْمَحُؽ إ٨َِم ٬َمْقٍم َوَيْٰمِ َأڂمَّ

ْرِع ٲَمَثٌؾ ٥َمَٝم اٜمََْجڇمِز، َوَوِحَؽ  ِحِؽ، َوَيٵْمَحُؽ ٭َمََم اَّلل  َوِحَؽ اٮمزَّ َأْصٌؾ َوَٚمٻِمځمٻَمډٌم ٮمٽِمٵمَّ

ْرُع َأَٖمًدا ڂَمٵَمڇمَرُٗمُف وَ  َتْحٴَمَد.َيٳَمڇمُء، َواٮمزَّ ًْ ځْمَتُف َوِحټًمڇم ٬َمڇمِئٌؿ َأَٖمًدا َٚمتَّك ُي تِل ١َمپمَّ ُٗمُف اٮمَّ  ُٛمْيَ
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َٓ َيٵْمَحُؽ  ُف  ڂَمَّ
ِٕ ڇم ٬َمْقٮُمَؽ: إِنَّ َوِحټَمُف ِرَوڇمُه َوَرِْمَُتُف، ٫َمٻَمْد َصَد٬ْمڊَم ِٓم َٖمٸْمٍض:  َوَأٲمَّ

َّٓ ٥َمـ رى َٓ  ،إ٨َِم أٚمد إِ َوڇم. َو ِحُؽ َواٮمرِّ ـْ ٥َمُدوي  ٫َمځَمْجَتپِمُع ٲِمٿمُْف اٮمٵمَّ َّٓ ٥َم ٫ُمُف إِ  ،َيْٰمِ

ـِ  ِحَؽ ٥َم َوڇم َوْٚمَدهُ وَ اَّلل،  َوَأڂْمڊَم َٗمٿمٺِْمل اٮمٵمَّ  .ُٗمْثٌڊُِم ٮَمُف اٮمرِّ

ِلِّ  ـِ اٮمٿمٌَّ ـْ َٚمِديڋِم َأِِّب ٲُمق١َمك ٥َم ـْ َٙمَز٥ْمڊَم ٲِم ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوٮَمِئ ِحِؽ َٚمتَّك ڂَمٺَمځْمَتُف ٥َم ِٓم اٮمٵمَّ

ـْ َراَٚمډٍم ٫مځِمََم  ْرع، ٲَمڇمٮمؽ ٲِم ٸُمقٍد اَّلل ٖمپَِمٸْمٿمك وحؽ اٮمزَّ ًْ ـَ ٲَم ِِمَّڇم ؓؓ  َرَوى ٥َمٿمُْف اْٖم

َتِحځمُؾ ٖمِِف ٗمٺمًٞمك. ًْ ُب َد٥ْمَقاَك َوَي  ُيټَمذِّ

ـُ إ١ِْمََم٥ِمځمَؾ  َ٘مٿمڇَم ٲُمق١َمك ْٖم ـِ ١َمٽَمپَمډمَ  ،َٚمدَّ ـْ َ٘مڇمٖمڊٍِم ، َ٘مٿمڇَم َِمَّڇمِد ْٖم ـْ َأڂَمسٍ  ،٥َم ـْ ٥َمٌْدِ  ،٥َم اَّلل  ٥َم

ٸُمقدٍ  ًْ ـِ ٲَم ُبق َظَذ  ،ؾ اجْلَّْة  ّقآخر رجؾ  ْدخ»٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َأنَّ َر١ُمقَل  ،ْٖم ُْ  َ

َْٕجاِن  َباَرَك افَِّذي َأ َْ اَل:  ََ ا، َؾ َٓ ْٔ َت إَِف ٍَ ًة، َؾَِ٘ذا َجاَوَزَ ا اْفَت ُف افَّْاُر َمرَّ ًُ ٍَ  ْ َْ اِط َو َ افكِّ

َؾُع َفُف َصَجَرةٌ مِ  َُقُل: َ ا َربِّ  ،ِْْؽ، َؾُسْ َٔ ُْٔدَِٕٔفُ  َؾ ا، َؾ َٓ ِْل ِمْْ ُٕ َٔ  اْد ُف َف َّٕ ـَ َحتَّك إِ َُقُل َفُف: َ ا اْب

ا؟ َٓ ًَ ا َم َٓ َِ َٔا َوِمْث ْٕ ََٔؽ افد 
 شآَدَم، َأُ ْرِضَٔؽ َأْن َأْظىِ

تڀَْمِزُئ  ًْ ٸُمقٍد، ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل: ِِّب َوَأڂْمڊَم ربُّ اٮْمٸَمڇمٜم٧َِمَ ٫َمځَمٻُمقُل: َيڇم َربِّ َأَٗم ًْ ـُ ٲَم ؟ ٫َمٵَمِحَؽ اْٖم

ڃَمٮُمٿمِل ٲِمؿَّ َوِحټْمڊُم؟ َهټَمَذا ٫َمٸَمَؾ َر١ُمقُل  ًْ َٓ َٗم َُٖفقِن »ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل:  : َوِحَؽ ملسو هيلع هللا ىلصَّلل ا َأ  ْ َْ  َأٓ 

َُقُل: »٫َمٻَمڇمٮُمقا: ٲِمؿَّ َٗمٵْمَحُؽ؟ ٫َمٻَمڇمَل:  شِمؿَّ َأْضَحُؽ؟ ادََِغ ِمُْْف ِحَغ َ  ًَ ـْ َضِحِؽ ربِّ اْف ِم

َُقُل  َٔ ِزُئ ِّب، َؾ ْٓ ْ َت َْ ِزُئ بَِؽ، َوفَُِِّْل َظَذ َما َأَصاُء َؿااهلل:  َأ ْٓ َٓ َأْشَت ُف  ِدٌر،إِنِّ  ُِ ُْٔدِخ َؾ

َّْةَ   .(0)شاجْلَ

ـْ ٬َمْقِل َر١ُمقلِ  َڇم اٜمٸَُْمڇمِرُض ٲِم پَمُع َأهيُّ ًْ ـْ َض »: ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َأ٫َمََل َٗم ادََِغ ِم ًَ ِحِؽ َربِّ اْف

ْرع:شِمْْفُ  ُف ُيٻَمڇمل ٮمٽمزَّ ڂَمَّ
ِٕ ْرِع:  َٓ ُيٳْمٌُِف َوِحَؽ اٮمزَّ ُف  ْرُع ٲَمڇم َداَم َأْٛمَيَ ٫َمڀُمَق  ، َأڂمَّ ٫َمڇمٮمزَّ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .(087أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ أيٵًمڇم ٖمر٬مؿ ) (0)
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َٓ ُيصُّ ٖمٵَِمِحټمِِف َأَٚمًداٲُمٵَمڇمِٚمُؽ اٮمٳمَّ  ـْ َأَٚمٍد. َواَّللَُّ َيٵْمَحُؽ  ،پْمِس َأَٖمًدا،  ٫ُمُف ٥َم َٓ َيْٰمِ َو

. ،إ٨َِم ٬َمْقمٍ  ـَ ـْ آَٛمِري ٫ُمُف ٥َم  َوَيْٰمِ

ـُ إ١ِْمََم٥ِمځمَؾ  َ٘مٿمڇَم ٲُمق١َمك ْٖم ڂَمڇم يٸمٝم ٖمـ ٥َمٶمڇمء، ،َ٘مٿمڇَم َِمَّڇمدُ  ،َوَٚمدَّ ـِ  َأْٛمَٟمَ ـْ َو٭مِځمِع ْٖم ٥َم

ـْ َأِِّب  ،ُٚمُدسٍ  ـٍ اٮْمٸَمٻِمځم٦ِمِّ ٥َم ـْ َر١ُمقلِ  ،َرِزي ـْ ُؿُْقِط ِظَبادِِه »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ٥َم َْا ِم َضِحَؽ َرب 

هِ  ـٍ شَوُؿْرِب ِؽَرِ بُّ َيڇم َر١ُمقَل اَّللَِّ؟ ٬َمڇمَل: ، ٬َمڇمَل َأُٖمق َرِزي ؿْ »: َأَيٵْمَحُؽ اٮمرَّ ًَ ـْ شَٕ ، ٬َمڇمَل: ٮَم

ا ڂَمٸْمَدمَ  ـْ َربي َيٵْمَحُؽ َٛمْٞمً  .(0)ٲِم

ِلِّ ٫َمڀَمَذا َٚمِديثُ  َٗمُف، َوَأ٬ْمَرْرَت َأنَّ اٮمٿمٌَّ ْ ٌَتَُّف َو٫َمنَّ ِذي َرَوْيَتُف َوَ٘م َڇم اٜمٸَُْمڇمِرُض اٮمَّ ٬َمْد  ملسو هيلع هللا ىلصَؽ َأهيُّ

ـٍ  ِلِّ ؓؓ ٬َمڇمٮَمُف، ٫َمٺِمل ڂَمٺْمِس َٚمِديثَِؽ َهَذا ٲَمڇم َيٿمٻُْمُض َد٥ْمَقاَك َوُهَق ٬َمْقُل َأِِّب َرِزي ٮمٽِمٿمٌَّ

 .ش؟أ وحؽ افرب»: ملسو هيلع هللا ىلص

ُٞم اٮمٵمَّ ٭َمڇم َوٮَمق ًِ َى َن َٗمٺْم ڂُمقِب ٫َمٻَمْط، ٭َمڇمَن َأُٖمق  ِحِؽ اٮمرِّ ـَ اٮمذُّ ٺْمُح ٲِم ِْمَډُم َواٮمٴمَّ َواٮمرَّ

ف يرٚمؿ ويرى ويٹمٺمر َٓ َيٸْمٽَمَؿ َأنَّ رٖمَّ ـٍ ِٓم َد٥ْمَقاَك إًِذا َٙمڇمِهًَل َأْن  اٮمذڂمقب، َٚمتَّك  َرِزي

ڃَمَل َر١ُمقَل  ًْ ڂُمقملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  َي ـِ اٮمذُّ ٿمڇَم َوَيٹْمٺِمُر َوَيٴْمٺَمُح ٥َم  ِب؟: َأَيْرَٚمُؿ َرٖمُّ

ِْمَډِم َواٜمٹَْْمٺِمَرِة، َو٬َمْد ٬َمَرَأ  َٖمْؾ ُهَق ٭َمڇم٫مِر ِٓم د٥مقاك، إِذا ِل يٸمرف اَّلل ٖمڇمٮمرى َواٮمرَّ

ڂُمقِب،  ـِ اٮمذُّ ـْ َرِْمَتِِف َوٲَمٹْمٺِمَرٗمِِف َوَصٺْمِحِف ٥َم ََم ١َمڃَمٮَمُف ٥َمَمَّ واٮْمٻُمْرآَن َو١َمپِمَع ٲَمڇم َذ٭َمَر اَّللَُّ ٫مځِمِف ٲِم إڂِمَّ

َٓ ٥َمَمَّ  ْ ََيِْد ٫مځِمِف ذ٭مر ،٥َمٽمِؿَ َٓ َيٸْمٽَمُؿ  ٌُْؾ، َو٬َمَرَأ اٮْمٻُمْرآَن ٫َمَقَٙمَد ٫مځِمِف ِذ٭ْمَرُه، َوَِل ـَ ٖمِِف ٬َم  َوآٲَم

 اٮمٵمحؽ.

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

( ٲمـ ٣مريؼ يٸمٝم ٖمـ 081(، واٖمـ ٲمڇمٙمف )4730(، وأٖمق داود )06086أٛمرٙمف أِمد )وضًٔػ:  (0)

 وو٭مځمع ُمڀمقل. .٥مٶمڇمء، ٥مـ و٭مځمع ٖمـ ُٚمُدس، ويٻمڇمل: اٖمـ ٥ُمُدس، ٥مـ أِّب رزيـ اٮمٸمٻمځم٦م ٖمف
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ِلُّ  ُه اٮمٿمٌَّ ُف يَ  ملسو هيلع هللا ىلص٫َمٽَمَمَّ َأْٛمَٟمَ ا»ٵْمَحُؽ ٬َمڇمَل: َأڂمَّ ـْ َربٍّ َ ْوَحُؽ َخْرً َدُم ِم ًْ َٕ َوٮَمْق ٭َمڇمَن  شَٓ 

١ْمَتَحڇمَل َأْن يَ  َٓ ِلِّ ٥َمَٝم َٗمڃْمِويٽمَِؽ  ـٍ ٮمٽِمٿمٌَّ ـْ َربي َيْرَٚمُؿ ويرى  :ملسو هيلع هللا ىلصٻُمقَل َأُٖمق َرِزي َٓ ڂَمٸْمَدُم ٲِم

ـَ  ويٹمٺمر ُف ٬َمْد آٲَم ٌُْؾ ِٓم ٭مَِتڇمٖمِِف: ٛمًٞما، ٜمڇَِم َأڂمَّ ٚمځمؿٌ إڂمُِّف ٪َمٺُمق﴿َو٬َمَرَأ ٬َم َراَك ٫َمڇم٥ْمٻِمٽْمُف، َوٲَمڇم أُ  ،﴾ٌر رَّ

 َٗمٸْمٻِمٽُمُف.

٥م وَن ُ٘مؿَّ ِل ٗمڃمڂمػ ٲمـ َهَذا اٮمتَّڃْمِويَؾ َٚمتَّك ادَّ ُ ُْؿ ُيٺَمنِّ ٿمَّډِم َأِنَّ ًُّ ـْ َأْهِؾ اٮم ځمڊم ٥َمَٝم ٬َمْقٍم ٲِم

ڀِمْؿ. اَّلل  َوِحَؽ  ًِ ـْ َأڂْمٺُم  ٥َمَٝم ٲَمڇم َيٸْمٻِمٽُمقَن ٲِم

ـْ َأ٫ْمٸَمڇملِ  ٌُِّف ٢َمځْمًئڇم ٲِم پَمْع َأَٚمًدا ٲِمٿمڀُْمْؿ ُيٳَم ًْ ٥ِمځمِف ٥َمٽَمځْمڀِمْؿ: ٕڂمَّڇم َِلْ ڂَم َٗمٸَمڇم٨َم اَّلل  َوَهَذا ٭َمِذٌب َٗمدَّ

ـْ َأ٫مْ   ٲِم
ٍ
ء ُٞمَك  ْخٽُمق٬ِم٧َم، وٮمټمٿمَّڇم ڂَمٻُمقُل:ٸَمڇمِل اٜمَْ ٖمٯَِمْ ًِ َيٵْمَحُؽ ٭َمََم َيٳَمڇمُء َو٭َمََم َيٽمِځمُؼ ٖمِِف، َوَٗمٺْم

َؽ  ٌُقٌذ ِٓم َٚمٳمِّ  .َهَذا ٲَمٿمْ

َتپِمُؾ َأْن َيټُمقَن  ـْ َهَذا َأْيٵًمڇم ٫َمٻُمٽْمڊَم: ََيْ ًٞما َأْوَٚمَش ٲِم ًِ ِحَؽ َٗمٺْم َت اٮمٵمَّ ْ ُ٘مؿَّ ٫َمنَّ

ٌُْدَو ٮَمُف  ـْ َٛمٽْمِؼ َوِحټُمُف َأْن َي ا َوٲُمٹِمځمًثڇم َوَدٮمځِمًَل إ٨َِم اجْلَٿمَّډِم.اَّلل  َٛمٽْمٌؼ ٲِم ً ٩ٌَمِّ  َوڇمِٚمټًمڇم َيڃْمٗمځِمڀِمْؿ ٲُم

ـٍ  ـْ َأِِّب َرِزي ٌَتَُّف ٥َم ِذي َرَوْيَتُف َوَ٘م پَمُع ٲَمڇم ِٓم َٚمِديثَِؽ اٮمَّ ًْ َٓ َٗم َڇم اٜمٸَُْمڇمِرُض! َأ  َوَْيََؽ َأهيُّ

ٿمڇَم؟ ٬َمڇمَل: ٵْمَحُؽ رَ َأيَ اَّلل،  ٬ُمٽْمڊُم: َيڇم َر١ُمقَل ٬َمڇمَل:  ؿْ »ٖمُّ ًَ ٽُمُؼ اَّللَُّ شَٕ ْ َيٻُمْؾ: َأَُيْ َٛمٽْمٻًمڇم ، َوَِل

ـْ َربٍّ »َيٵْمَحُؽ، ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل:  َدُم ِم ًْ َٕ ا َٓ  ـْ َربي َُيْٽُمُؼ شَ ْوَحُؽ َخْرً َٓ ڂَمٸْمَدُم ٲِم ، َوَِلْ َيٻُمْؾ: 

ڇمِٚمَؽ، ٫َمڀَمَذا ِٓم ڂَمٺْمِس َٚمِديثِ   اٮْمٸَمٻْمُؾ ٲَمَع َهَذا اٮمتَّْخٽمِځمِط؟. ٮَمَؽ  كَؽ ٮَمْق ٬َمْد ٥َمٻِمٽْمَتُف، وأڂمَّ اٮمٵمَّ

ـَ احْلَؼِّ َواٜمٸَْْمٻُمقِل: ٫َمَز٥َمپْمڊَم أنَّ اَّللََّ  ـْ َهَذا ٲِم ِحِؽ َأْٖمٸَمَد ٲِم ًٞما ٮمٽِمٵمَّ ًِ واد٥َّمځمڊم َأْيٵًمڇم َٗمٺْم

ُه، ٫َمَذٮمَِؽ َوِحُؽ  ُف ُيٵْمِحټُمُف َوَيَنُّ ُه َأڂمَّ ُ  ُٗمٺَمنِّ
ٍ
ء ـْ َرْ ـْ َرُٙمٍؾ َأْو ٲِم ٸَمڇم٨َم ٗمَ اَّلل  َيٵْمَحُؽ ٲِم

ٌَډِم، َيٸْمٿمِل َأنَّ اخْلٽَْمَؼ َوَوِحټَمڀُمْؿ َو٭َمََلٲَمڀُمْؿ َّللَِِّ. ًْ  ٥َمَٝم اٮمٿمِّ

ٮَمڊِم اٮْمٸَمَرٖمځِمَّډُم إ٨َِم ٮُمٹَمتَِؽ َوٮُمٹَمڇمِت َأْصَحڇمٖمَِؽ َٙمڇمَز  قَّ َڇم اٜمٸَُْمڇمِرُض: إَِذا ََتَ ٫مځُمٻمڇمل ٮَمَؽ َأهيُّ

ـْ هَ  ـْ َهَذا اٮمتَّڃْمِويِؾ، َوَأ٫ْمَحُش ٲِم ٌ ِٓم ڂَمٺْمِس ٫مځِمڀَمڇم َأڂْمټَمُر ٲِم ِٞم، َوَهَذا َأْيٵًمڇم ٖم٧مِّ ًِ َذا اٮمتَّٺْم
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ِلِّ  ـِ اٮمٿمٌَّ ـٍ ٥َم ـْ َأِِّب َرِزي ِذي َرَوْيَتُف ٥َم َْا َ ا َرُشقَل  أَ وَحؽ»٬َمڇمَل ٮَمُف:  أڂمَّف ملسو هيلع هللا ىلصَٚمِديثَِؽ اٮمَّ َرب 

ٿمڇَم، َوٮَمْق ٬َمڇمَل ٭َمَذٮمَِؽ ٮَمټَمڇمَن َٙمڇمِهًَل: إِْذ ١َم  ،ش؟اهللَِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ڃَمَل َر١ُمقَل َوَِلْ َيٻُمْؾ: أُيٵمحؽ َرٖمُّ

بُّ اخْلٽَْمَؼ؟ َو٬َمْد ٬َمَرأَ  ، ﴾َأْوَحَؽ َوَأْٖمټَمك قوأڂمَُّف هُ ﴿َٗمٸَمڇم٨َم: اَّلل  ِٓم ٭مَِتڇمِب  أُيٵمحؽ اٮمرَّ

ڇمِئِؾ َأِِّب ُيق١ُمَػ  ًَ ـْ ٲَم َڇم اٜمٸَُْمڇمِرُض ٫مځِمََم َٗمَتٻَمٽمَّڈُم ٫مځِمِف ٲِم ـِ  ،٫َمٽَمِق ا٢ْمَتٹَمٽْمڊَم َأهيُّ ًَ ـِ احْلَ ِد ْٖم  ،َوُِمپَمَّ

تِل َوڂُمٷَمَرائِ  ٸَمڇمِب اٜمٸََْمڇمِِّن اٮمَّ ََٚمڇمِديڋِم اٮمٴمِّ ْٕ َض ٖمپِِمْثِؾ َهِذِه ا ـْ َأْن َٗمَتٸَمرَّ ڀِمْؿ ٭َمڇمَن َأ٥ْمَذَر ٮَمَؽ ٲِم

َهڇم ٖمَِجڀْمٍؾ  ُ اُء ٫َمُتٺَمنِّ ٌَُٰمَ ِٞمَهڇم اٮْمٸُمٽَمََمُء َوَأْصَحڇمُب اٮْمٸَمَرٖمځِمَّډِم اٮْم ًِ ـْ َٗمٺْم َتٸْمٺِمل ٲِم ًْ ٭َمڇمَن َي

  هاَوَوََلٍل.

 تٓبٝ٘:

فٖمـ ٥مٌد اٮمٟم رِمف اَّلل ٓم هذه اٜمًڃمٮمډم، أٛمٶمڃم اْلٲمڇمم ا ٭َمََم ِٓم  صٺمډم اٮمٵمحؽ وٚمرَّ

، وٮمق أڂمف ١مٽمؽ ٲمًٽمؽ اٮمًٽمػ، اٮمذي ١مٽمټمف ٓم ١مڇمئر اٮمٴمٺمڇمت (08/345اٮمتپمڀمځمد )

 .ٮمټمڇمن ٛمًٞما ٮمف، وأ١مٽمؿ، وأٚمټمؿ
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ـْ ( 81 :  َؿاَل اهللُ َظزَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللِ ؓؓ َأِِّب ُهَرْيَرَة  َو٥َم َوَجؾَّ

ـْ افُِْزِ  َّ ُة إَِزاِري، َؾ زَّ
ًِ َم: َ اُء ِرَداَِل، َواْف ُٓ اَزَظِْل َواِحًدا ِمْْ ِٔف ِذ افَّْارِ إَٔ

َِ َأْٛمَرَٙمُف  شف

ٽمٌِؿ، َوَأِْمَدُ  ًْ َِْمَدَ ٲُم
ِٕ ٽمٺْمُظ   .(0)، َواٮمَّ

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 ٚايهربٜا٤ هلل عص ٚجٌ. ،إثبات ؾفيت ايعص٠

ٌڇمت صٺمتل اٮمٸمزة، واٮمټمٟميڇمء َّلل ٥مز وٙمؾ، وُهڇم صٺمتڇمن دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘م

 ٗمٽمځمٻمڇمن ٖمجَلل اَّلل و٥مٷمپمتف. ٓ ِتڇم٘مَلن صٺمډم اٜمخٽمقق.

]اٮمٌٻمرة:  ﴾إڂِمََّؽ َأڂْمڊَم اٮْمٸَمِزيُز احْلټَمِځمؿُ ﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: وٲمـ أدٮمډم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٸمزة: 

ـْ َٗمٳَمڇمءُ ﴿: ٙمؾ و٥مَل و٬مقٮمف . [029 ـْ َٗمٳَمڇمُء َوُٗمِذلُّ ٲَم و٬مقٮمف:  .[26آل ٥مپمران: ] ﴾َوُٗمٸِمزُّ ٲَم

َة َّللَِِّ َُجځِمٸًمڇم﴿ َة َّللَِِّ َُجځِمٸًمڇم﴿ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مو ،[039]اٮمٿمًڇمء:  ﴾٫َمڅمِنَّ اٮْمٸِمزَّ  ،[65]يقڂمس:  ﴾إِنَّ اٮْمٸِمزَّ

ُة َُجځِمٸًمڇم﴿ ِة ٥َمَمَّ َيٴِمٺُمقن َ﴾  ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مو ،[01]٫مڇم٣مر:  ﴾٫مٽمٽمِف اٮْمٸِمزَّ ٌَْحڇمَن َرٖمَِّؽ َربِّ اٮْمٸِمزَّ ﴿١ُم

ُة َوٮمَِر١ُمقٮمِِف َوٮمٽِْمپُمڄْمٲِمٿم٧ِمَ ﴿ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مو ،[081]اٮمٴمڇم٫مڇمت:  .[ 8]اٜمٿمڇم٫مٻمقن:  ﴾َوَّللَِِّ اٮْمٸِمزَّ

ؿَّ »٭مڇمن يٻمقل:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن اٮمٿمٌل ¶٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس  “اٮمٴمحځمح٧م” وٓم ُٓ افِ

َٓ إَِففَ  َِْؽ،  زَّ
ًِ ِْ  إِنِّ َأُظقُذ بِ َِّ ِو ُْ َْٕت، َأْن  َّٓ َأ قُت، وَ لإِ ُّ  َ َٓ ل  افَِّذي  َْٕت اْيَ ـ  ، َأ اجْلِ

ُْقنَ  ق ُّ ُْٕس َ  ِ ْْ  .(2)شَوا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .(7382(، وأِمد )2621أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)

 .( واٮمٽمٺمظ ٜمًٽمؿ2707(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )7383أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (2)
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 ملسو هيلع هللا ىلص(، و٪مٞمه ٥مـ ٥مثَمن ٖمـ أِّب اٮمٸمڇمص، أن اٮمٿمٌل 3890) “١مٿمـ أِّب داود” وٓم

وأصٽمف ٓم ٲمًٽمؿ  .أ٥مقُذ ٖمٸمزِة اَّلل و٬ُمدرٗمِف، ٲِمـ ذِّ ٲمڇم أِٙمدُ ٥مٽمپمف د٥مڇمء يد٥مق ٖمف، يٻمقل: 

(2212.) 

 وٲمـ أدٮمډم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمټمٟم، واٮمټمٟميڇمء:

ـُ ﴿ُهَق ٬مقل اَّلل ٗمٸمڇم٨م:  َلُم اٜمُڄْمٲِم ًَّ وُس اٮم َّٓ ُهَق اٜمٽَمُِؽ اٮْمٻُمدُّ اَّللُ اٮمَِّذي ٓ إٮَِمَف إِ

٭ُمقَن﴾  ٌَْحڇمَن اَّللِ ٥َمَمَّ ُي٩ْمِ ُ ١ُم ٌَّڇمُر اٜمَُتټَمٟمِّ ـُ اٮْمٸَمِزيُز اجْلَ َوٮَمُف ﴿و٬مقٮمف: . [23]احل٩م:اٜمڀَُمځْمپِم

ََمَواِت َوإَرْ  ًَّ َيڇمُء ِٓم اٮم  .[ 37]اجلڇم٘مځمډم:  ﴾ټمِځمؿُ ِض َوُهَق اٮْمٸَمِزيُز احْلَ اٮْمټمِْٟمِ

ِلِّ ، ؓ ٥مـ أِّب ٲمق١مك  اٮمٴمحځمح٧م وٓم ـِ اٮمٿمٌَّ ٍة »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص٥َم ـْ ؾِوَّ َجََّْتاِن ِم

ْقِم َوَبْغَ َأْن َ ْْ  ََ َم، َوَما َبْغَ اْف ِٓ َم، َوَما ؾِٔ ُٓ َُٔت
ـْ َذَ ٍب إِٓ َم، َوَجََّْتاِن ِم ِٓ َم، َوَما ؾِٔ ُٓ َٔتُ

ُيُروا إِٓ

 َّٓ ِْؿ إِ ِف ِذ َجَِّْة َظْدنٍ إَِػ َر ِّ ِٓ َ اِء َظَذ َوْج  .(0)ش ِرَداُء اْفُِْزِ

 :َعاْٞ ايعص٠

 (:811)ص اللافٔة الشافٔة قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف

 أڂمك يرام ٙمٿمڇمب ذي اٮمًٽمٶمڇمن *** وهق اٮمٸمزيز ٫مٽمـ يرام ٙمٿمڇمٖمف

 يٹمٽمٌف رء هذه صٺمتڇمن *** وهق اٮمٸمزيز اٮمٻمڇمهر اٮمٹمَلب ِل

 ٫مڇمٮمٸمز ٚمځمٿمئذ ٘مَلث ٲمٸمڇمن *** قة هل وصٺمفوهق اٮمٸمزيز ٖمٻم

 ٲمـ ٭مؾ وٙمف ٥مڇمدم اٮمٿمٻمٴمڇمن *** وهل اٮمتل ٭مپمٽمڊم ٮمف ١مٌحڇمڂمف

 ٬مقة و٬مدر.، و٥مزة و٪مٽمٌډم ٬مٽمڊم: ٫مڇمٮمٸمزة ٘مَلث ٲمٸمڇمِّن: ٥مزة اٲمتٿمڇمع، و٥مزة ٬مڀمر

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.081ٽمؿ ٖمر٬مؿ )(، وٲم4878ًأٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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ـْ ( 80 ِلِّ ؓ َأِِّب ُهَرْيَرَة  َو٥َم ـِ اٮمٿمٌَّ ُِقَن »٬َمڇمَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، ٥َم ـْ َؿْقٍم َ ْدُخ َظِجَب اهللُ ِم

ََلِشؾِ افيَج  ٌَُخڇمِريُّ  شََّْة ِذ اف َّ  .(0)َأْٛمَرَٙمُف اٮم

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 إثبات ؾف١ ايَعَجِب هلل عص ٚجٌ.

ٓ ِتڇم٘مؾ  دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ، ٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف،

ٌء َوُهَق صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م، وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمڇم، ﴿ ٌَٴِمٞمُ ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽِمِف َرْ پِمځمُع اٮْم ًَّ  ﴾اٮم

ـْ ٮَمُف ٭ُمٺُمًقا َأَٚمدٌ ﴿، [00]اٮمٳمقرى:   .[4]اْلٛمَلص:  ﴾َوَِلْ َيټُم

ٌْڊُم ﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: ويدل ٥مٝم ذٮمؽ أيٵًمڇم  َخُرونَ  َٖمْؾ ٥َمِج ًْ  . [02]اٮمٴمڇم٫مڇمت:  ﴾َوَي

 ٖمٻمراءة وؿ اٮمتڇمء.

َذا ٭ُمٿمَّڇم ُٗمَراًٖمڇم َأِئٿمَّ ﴿و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: 
ِ
 ﴾ڇم ٮَمٺِمل َٛمٽْمٍؼ َٙمِديدٍ َوإِْن َٗمٸْمَجڈْم ٫َمٸَمَجڈٌم ٬مقِلْؿ َأء

 .[5]اٮمر٥مد: 

، ٫َمٻَمڇمَل: إِِّنِّ ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل: َٙمڇمَء َرُٙمٌؾ إ٨َِم َر١ُمقِل اَّللِ  ،ؓ  ُهَرْيَرَة، قَأٖمِ وروى 

َّٓ ٲَمڇمٌء، ُ٘مؿَّ  ، ٲَمڇم ٥ِمٿمِْدي إِ ِذي َٖمٸَمَثَؽ ٖمڇِمحْلَؼِّ ڇمِئِف، ٫َمٻَمڇمٮَمڊْم: َواٮمَّ ًَ
َُمڀُْمقٌد، ٫َمڃَمْر١َمَؾ إ٨َِم َٖمٸْمِض ڂمِ

ِذي َٖمٸَمثََؽ َأْر١َمَؾ إ٨َِم  ، َواٮمَّ َٓ َـّ ٲِمثَْؾ َذٮمَِؽ:  ڀُم ـَ ٭ُمٽمُّ  ُأْٛمَرى، ٫َمٻَمڇمٮَمڊْم ٲِمْثَؾ َذٮمَِؽ، َٚمتَّك ٬ُمٽْم

َّٓ ٲَمڇمٌء، ٫َمٻَمڇمَل:  ، ٲَمڇم ٥ِمٿمِْدي إِ ُف اهللُ»ٖمڇِمحْلَؼِّ َة َرِ َ َِ ْٔ َِّ ـْ ُ ِؤُػ َ َذا اف ـَ ش؟َم ، ٫َمٻَمڇمَم َرُٙمٌؾ ٲِم

ڂَْمٴَمڇمِر، ٫َمٻَمڇمَل: َأڂَمڇم، َيڇم َر١ُمق ْٕ ٲْمَرَأٗمِِف: َهْؾ ٥ِمٿمَْدِك ا ِٓ َل اَّللِ، ٫َمڇمڂْمٶَمٽَمَؼ ٖمِِف إ٨َِم َرْٚمٽِمِف، ٫َمٻَمڇمَل 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.3101أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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، ٫َمڅمَِذا َدَٛمَؾ َوځْمٺُمٿمڇَم ٫َمڃَم٣ْمٺِمِئ 
ٍ
ء ٽمِځمڀِمْؿ ٖمٯَِمْ ٌْځَمڇمِِّن، ٬َمڇمَل: ٫َمٸَمٽمِّ َّٓ ٬ُمقُت ِص َٓ إِ ٌء؟ ٬َمڇمٮَمڊْم:  َرْ

اَج، َوَأِريِف َأڂمَّڇم ڂَمڃْم٭ُمُؾ، ٫َمڅمَِذا َأْهَقى ٮمځَِمڃْم٭مُ  َ اِج َٚمتَّك ُٗمٶْمٺِمِئځمِف، ٬َمڇمَل: اٮمنِّ َ َؾ، ٫َمٻُمقٲِمل إ٨َِم اٮمنِّ

ِلِّ  ٌََح ٪َمَدا ٥َمَٝم اٮمٿمٌَّ ځْمُػ، ٫َمٽَمَمَّ َأْص ـْ »، ٫َمٻَمڇمَل: ملسو هيلع هللا ىلص٫َمٻَمٸَمُدوا َوَأ٭َمَؾ اٮمٵمَّ َؿْد َظِجَب اهللُ ِم

ةَ  َِ ْٔ َِّ َم اف ُُ
ٍِ
ْٔ َم بَِو ُُ

ًِ  .(0)ٲمتٺمؼ ٥مٽمځمف، واٮمٽمٺمظ ٜمًٽمؿ شَصِْٔ

ـِ ٥َمڇمٲِمٍر، ٬َمڇمَل: ١َمپِمٸْمڊُم ٿمڇمد صحځمح ٖمڅم١م (07443) وأٛمرج أِمد ٌَډَم ْٖم ـْ ٥ُمٻْم ٥َم

ُن »َيٻُمقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَر١ُمقَل اَّللِ  ذِّ َٗ َجبَِؾ ُ  ِْ
َِّٔة فِ
يِ ـْ َراِظل َؽٍَْؿ ِذ َرْأِس افنَّ ًَْجُب َرب َؽ ِم  َ

ُٔؿ، ََيَ  َِ ُن َوُ  ذِّ َٗ ُيُروا إَِػ َظْبِدي َ َذا، ُ  ْٕ َُقُل اهللُ: ا ، َؾَٔ ََلِة َوُ َهعِّ ًْٔئا؟ َؿْد بِافهَّ ُِ َص ا

ْرُت َففُ  ٍَ َّْةَ  ،َؽ ُتُف اجْلَ ِْ  .شَوَأْدَخ

َّى  قال شٔذ اإللْسِمو ابً تٔنٔة زمحُ اه يف  (:4/381)َمِجُنْع اِلَفَتا

ڇم ٬َمْقٮُمُف:  ڈُم ا١ْمتِ )َوَأٲمَّ ڈِم ٲِمٿمْفُ اٮمتَّٸَمجُّ . ٫َمځُمٻَمڇمُل: ڂَمٸَمْؿ. َو٬َمْد َيټُمقُن ٲَمٻْمُروڂًمڇم (ٸْمٷَمڇمٌم ٮمٽِْمپُمَتٸَمجَّ

ڈِم  ٖمَِجڀْمؾِ  ٌَڈِم اٮمتَّٸَمجُّ ًَ ـْ ڂَمٷَمڇمِئِرهِ  ،ٖمِ  ٥َمٽمِځمؿٌ  ،َو٬َمْد َيټُمقُن ٜمڇَِم َٛمَرَج ٥َم
ٍ
ء  ،َوَاَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم ٖمټُِمؾِّ َرْ

ـْ ڂَمٷَمڇمِئِرِه  ڈُم خِلُُروِٙمِف ٥َم ڈَم ٲِمٿمُْف: َٖمْؾ َيتٸََمجَّ ٌَڈَم ٲَمڇم َٗمٸَمجَّ َٓ َيٸْمٽَمَؿ ١َم ٫َمََل ََيُقُز ٥َمٽَمځْمِف َأْن 

ڇم ٮمٸَِمٷَمپَمډِم ١َمٌٌَِِف َأْو ٮمٸَِمٷَمپَمتِِف. ٫َمڅمڂِمَُّف َوَصَػ  َٗمٸْمٷمِځمًَم ٮَمُف. َوَاَّللَُّ ُؿ ٲَمڇم ُهَق ٥َمٷمځِمٌؿ: إٲمَّ َٗمٸَمڇم٨َم ُيٸَمٷمِّ

ِّ ٖمڃَِمڂمَّ  َربُّ اٮْمٸَمْرِش ﴿ُف ٥َمٷمِځمٌؿ ٫َمٻَمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: َٖمٸْمَض اخْلَْٞمِ ٖمڃَِمڂمَُّف ٥َمٷمِځمٌؿ. َوَوَصَػ َٖمٸْمَض اٮم٩مَّ

ـَ اٜمَْ  َوٮَمٻَمْد آَٗمځْمٿمڇَمكَ ﴿َو٬َمڇمَل:  ﴾اٮْمٸَمٷمِځمؿِ  ٌْٸًمڇم ٲِم ُْؿ ﴿َو٬َمڇمَل:  ﴾َثڇمِِّن َواٮْمٻُمْرآَن اٮْمٸَمٷمِځمؿَ ١َم َوٮَمْق َأِنَّ

ا َِلُْؿ َوأَ  ـْ ٮَمُدڂمَّڇم َأْٙمًرا *  ٢َمدَّ َٗمْثٌځِمًتڇم٫َمٸَمٽُمقا ٲَمڇم ُيق٥َمٷُمقَن ٖمِِف ٮَمټَمڇمَن َٛمْٞمً َٗمځْمٿمڇَمُهْؿ ٲِم َٔ َوإًِذا 

َٓ إْذ ١َمپِمٸْمُتپُمقُه ٬ُمٽْمُتْؿ ٲمَ ﴿َو٬َمڇمَل:  ﴾٥َمٷمِځمًَم  َذا ١ُمٌْ َوٮَمْق َحڇمڂَمَؽ َهَذا ڇم َيټُمقُن ٮَمٿمڇَم َأْن ڂَمَتټَمٽمََّؿ ِِبَ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .( واٮمٽمٺمظ ٜمًٽمؿ2154(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )3798أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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َتڇمٌن ٥َمٷمِځمؿٌ  َك ٮَمٷُمٽْمٌؿ ٥َمٷمِځمؿٌ ﴿َو٬َمڇمَل:  ﴾ُِبْ ْ ٌْڊُم ﴿. َوِِلََذا ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: ﴾إنَّ اٮم٩مِّ  َٖمْؾ ٥َمِج

َخُرونَ  ًْ ؿِّ  ﴾َوَي َ  ،٥َمَٝم ٬ِمَراَءِة اٮمٵمَّ ْٕ ـْ ٭ُمٺْمِرِهْؿ ٲَمَع ُوُوقِح ا ډِم.٫َمڀُمٿمڇَم ُهَق ٥َمَجڈٌم ٲِم  ِدٮمَّ

ِلُّ  ْد َظِجَب اهللَُّ»ٮمٽِمَِّذي آَ٘مَر ُهَق َواٲْمَرَأُٗمُف َوځْمٺَمڀُمََم:  ملسو هيلع هللا ىلصَو٬َمڇمَل اٮمٿمٌَّ ََ َوِٓم ٮَمٺْمٍظ ِٓم  شَف

ِحځمِح:  َم اْفَباِرَحةَ »اٮمٴمَّ ُُ ًِ ـْ ُصْْ َة ِم َِ ْٔ َِّ ْد َضِحَؽ اهللَُّ اف ََ ـْ ». َو٬َمڇمَل: شَف َظِجَب َرب ؽ ِم

َْٔ ْت َفُف َصْبقَ  َّٔةٍ »َو٬َمڇمَل:  (0)شةٌ َصابٍّ َف
ـْ َراِظل َؽٍَْؿ َظَذ َرْأِس َصيِ ُن  ،َظِجَب َرب ؽ ِم ذِّ َٗ  ُ

ٔؿُ  َِ َُقُل اهللَُّ ،َوُ  َٔ ُيُروا إَػ َظْبِدي :َؾ ْٕ  ّمتٰما هاَأْو ٭َمََم ٬َمڇمَل. َوڂَمْحَق َذٮمَِؽ. شُا

 ب اهلل عص ٚجٌ:َجَعبعض املعاْٞ ي

 (:6/2) بدائع الفْائدَكَنا َفٕ  ابً القٔه زمحُ اه اإلماو قال

ب ربؽ مـ صاب فٔ ت فف جِ ظَ »ٺمٸمؾ ڂمحق ٮم٭مَم يدل ٥مٝم ِمٌډم اَّلل اٮمتٸمجڈم 

 .وڂمحق ذٮمؽ (2)شووضاَف إػ افهَلة ، ًجب ربؽ مـ رجؾ ثار مـ ؾراصف»و شصبقة

و٬مقٮمف:  ﴾ْن َٗمٸْمَجڈْم ٫َمٸَمَجڈٌم ٬َمْقُِلُؿْ َوإِ ﴿ض اٮمٺمٸمؾ ڂمحق ٬مقٮمف: ٹمٻمد يدل ٥مٝم ٖم٫م

ٌْڊُم ﴿ َخرُ  َٖمْؾ ٥َمِج ًْ َو٭َمځْمَػ َٗمټْمٺُمُروَن َوَأڂْمُتْؿ ﴿و٬مقٮمف:  ﴾ٖمڇِمَّللَِّ٭َمځْمَػ َٗمټْمٺُمُروَن ﴿: ﴾ونَ َوَي

َيټُمقُن  ٭َمځْمَػ ﴿و٥مدم ٚمًٿمف ڂمحق:  ،و٬مد يدل ٥مٝم اٲمتٿمڇمع احلټمؿ ﴾ْتَٝم ٥َمٽَمځْمټُمْؿ آَيڇمُت اَّللَِّٗمُ 

٭م٧َِم ٥َمڀْمدٌ  ٭َمځْمَػ ﴿وأڂمف ٓ يٽمځمؼ ٖمف ٫مٸمٽمف ڂمحق:  ،و٬مد يدل ٥مٝم ٚمًـ اٜمٿمع ٲمٿمف ﴾ٮمٽِْمپُم٩ْمِ

 ها.﴾وا َٖمٸْمَد إِيََمِِنِؿْ ِدي اَّللَُّ ٬َمْقٲمڇًم ٭َمٺَمرُ هَيْ 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

، وٓم إ١مٿمڇمده اٖمـ ِلځمٸمډم، وهق ؓ ( ٲمـ ٚمديڋم ٥مٻمٌډم ٖمـ ٥مڇمٲمر 07370أٛمرٙمف أِمد ) ضًٔػ: (0)

 وٸمځمػ.

 ه.( ٥مـ اٖمـ ٲمًٸمقد، وهق ٚمديڋم صحځمح ٖمٶمر٬مف و٢مقاهد3949أٛمرٙمف أِمد ) (2)
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ـْ ( 82 ـِ َأِِّب َو٬مَّڇمٍص  َو٥َم ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللِ ؓؓ ١َمٸْمِد ٖم َؽ َف َّٕ إِ

ا ِذ  َٓ ُِ ًَ َة َُتْ َّ َْ  ِ ا: َحتَّك اف َٓ ْٔ َِ اَػ إِٓ ُأِجْرَت َظ ًَ َْ ا َوْجَف اهللِ  ل ِ َ
ٌِ ْبَت َْ ًة  ََ ٍَ َٕ َؼ 

ٍِ
ْْ ِذ  ُْ

 .(0)ٲُمتَّٺَمٌؼ ٥َمٽَمځْمفِ  شَرَأَِْؽ امْ 

 مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
 إثبات ؾف١ ايٛج٘ هلل عص ٚجٌ.

ٓ ِتڇم٘مؾ  دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ، ٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف،

پِمځمُع اٮمْ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م، وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمڇم، ﴿ ًَّ ٌء َوُهَق اٮم  ﴾ٌَٴِمٞمُ ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽِمِف َرْ

ـْ ٮَمُف ٭ُمٺُمًقا َأَٚمدٌ ﴿، [00]اٮمٳمقرى:   .[4]اْلٛمَلص:  ﴾َوَِلْ َيټُم

٭ْمَرامِ ويدل ٥مٝم ذٮمؽ أيٵًمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: ﴿ ٌْٻَمك َوْٙمُف َرٖمَِّؽ ُذو اجْلَََلِل َواْْلِ  ﴾َوَي

َّٓ َوْٙمڀَمفُ و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: ﴿ .[ 27]اٮمرِمـ:   َهڇمٮمٌِؽ إ
ٍ
ء وأيڇمت ٓم  . [88]اٮمٻمٴمص:  ﴾٭ُمؾُّ َرْ

 ٭مثٞمة ٲمٸمٽمقٲمډم.ذٮمؽ 

 حتسٜف املبتدع١ هلرٙ ايؿف١ ٚايسد عًِٝٗ.

 (:617)ص رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه

ٿمَّډِم ٫َمٽَمځْمَس ٖمپَِمَجڇمٍز َٖمْؾ ٥َمَٝم  ًُّ بِّ َٙمؾَّ َٙمََلٮُمُف َٚمځْمڋُم َوَرَد ِٓم اٮْمټمَِتڇمِب َواٮم َوْٙمُف اٮمرَّ

 .َٚمٻِمځمٻَمتِفِ 
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.0628(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )2742أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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ٽمُ  ِز ِٓم َهَذا، ٫َمٻَمڇمٮَمڊْم ٣َمڇمِئٺَمډٌم: ٮَمٺْمُظ اٮْمَقْٙمِف َزاِئٌد، َواْٛمَتٽَمَػ اٜمٸَُْمٶمِّ قَن ِٓم ِٙمڀَمډِم اٮمتََّجقُّ

ُْؿ. ٥َْمَٝم، َوُيِريُدوَن َرِبَّ ْٕ ِف ا َّٓ اْٖمتٹَِمڇمَء َرٖمِّ ٌْٻَمك َرٖمَُّؽ، إِ  َواٮمتَّٻْمِديُر َوَي

اِت، َوَهذَ  ا ٬َمْقُل ُأوٮَمِئَؽ َوإِِن اْٛمَتٽَمٺُمقا َو٬َمڇمٮَمڊْم ٫مِْر٬َمډٌم ُأْٛمَرى ٲِمٿمڀُْمْؿ: اٮْمَقْٙمُف ٖمپَِمٸْمٿمَك اٮمذَّ

 .ِٓم اٮمتَّٸْمٌِِٞم ٥َمٿمْفُ 

ِذي  َنَّ اٮمَّ ِٕ  َّمٽُْمق٬ًمڇم ٲُمٿمٺَْمٴِمًَل، ٬َمڇمٮُمقا: 
ِ
ء َٓ َو٬َمڇمٮَمڊْم ٫مِْر٬َمډٌم: َ٘مَقاُٖمُف َوَٙمَزاُؤُه، ٫َمَجٸَمٽَمُف َهڄُم

 .ُيَراُد ُهَق اٮمثََّقاُب 

ـُ ١َمٸِمځمٍد َوَهِذِه َأ٬ْمَقاٌل ڂَمٸُمقُذ ٖمَِقْٙمِف اَّللَِّ اٮْمٸَمٷمِځمِؿ  ـْ َأْهٽمڀَِمڇم، ٬َمڇمَل ٥ُمْثََمُن ْٖم ٸَمٽَمٿمڇَم ٲِم ـْ َأْن ََيْ ٲِم

ِلِّ  ُف ٬َمڇمَل ِٓم ٬َمْقِل اٮمٿمٌَّ ، َو٬َمْد َٚمټَمك ٬َمْقَل ٖم٩ِْمٍ اٜمَِْريِزِّ َأڂمَّ اِرٲِملُّ ْبُد ُ َهعِّ » ملسو هيلع هللا ىلصاٮمدَّ ًَ إَِذا َؿاَم اْف

فِ  ِٓ ِْٔف بَِقْج َِ َتپَمُؾ َأْن ُيٻْمٌَِؾ  شَأْؿَبَؾ اهللَُّ َظ ڇمڂمِِف َوَأ٫ْمٸَمڇمٮمِِف َوٲَمڇم َأْوَٙمڈَم َُيْ ًَ اَّللَُّ ٥َمٽَمځْمِف ٖمٿِمٸِْمپَمتِِف َوإِْٚم

ـَ اٮمثََّقاِب، ٫َمٻَمْقٮُمُف ٮمٽِْمپُمٴَم٦مِّ  ٌْٻَمك َوْٙمُف َرٖمَِّؽ ﴿ ٲِم َف ٖمِِف إ٨َِم َرٖمَِّؽ قِ ٗمُ  َأْي ٲَمڇم [27]اٮمرِمـ:  ﴾َوَي ٙمَّ

٥َْمََم  ْٕ ـَ ا ڇمحِلَډِم، َو٬َمْقٮُمُف: ٲِم ٌْٽَمډُم اَّللَِّ.[ 005]اٮمٌٻمرة:  ﴾قا ٫َمَثؿَّ َوْٙمُف اَّللََِّقٮمُّ ٫َمڃَمْيٿمَََم ٗمُ ﴿ِل اٮمٴمَّ  َأْي ٬ِم

ـْ ُوُٙمقٍه:  َواٮْمٻَمْقُل ٖمڃَِمنَّ ٮَمٺْمَظ اٮْمَقْٙمِف َُمڇَمٌز َٖمڇم٣مٌِؾ ٲِم

َٓ ُيپْمَتٿمَُع ڂَمٺْمځُمُف، ٫َمٸَمَٝم َهَذا  َأَحُدَ ا: َٓ  َٓأنَّ اٜمََْجڇمَز  َيپْمَتٿمَِع َأْن ُيٻَمڇمَل: ٮَمځْمَس َّللَِِّ َوْٙمٌف َو

ِف َوَأْٛمَٟمَ ٖمِِف ٥َمٿمُْف َر١ُمقُل اَّللَِّ َٚم  ًِ ـْ ڂَمٺْم يٌح ٜمَِڇم َأْٛمَٟمَ ٖمِِف ٥َم ٻِمځمٻَمډَم ٮمَِقْٙمڀِمِف، َوَهَذا َٗمټْمِذيڈٌم َسِ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

َْصِؾ َواٮمٷمَّڇمِهِر ٖمََِل ٲُمقِٙمڈٍم. افثَّاِن: ْٕ ـِ ا  َأڂمَُّف ُٛمُروٌج ٥َم

َتٽْمِزُم ٭َمْقَن َٚمځَمڇمٗمِِف َو١َمپْمٸِمفِ  افثَّافُِث: ًْ ِه َو٬ُمْدَرٗمِِف َو٭َمََلٲِمِف َوإَِراَدٗمِِف  َأنَّ َذٮمَِؽ َي َوَٖمَٰمِ

َم َٗمٻْمِريُرُه. َٓ َٚمٻِمځمٻَمډًم، ٭َمََم َٗمٻَمدَّ  َو١َمڇمِئِر ِصٺَمڇمٗمِِف َُمڇَمًزا 

ابُِع:  :َأنَّ َد٥ْمَقى اٜمٸَُْمٶمِِّؾ َأنَّ اٮْمَقْٙمَف ِصٽَمډٌم ٭َمِذٌب ٥َمَٝم اَّللَِّ َو٥َمَٝم َر١ُمقٮمِِف َو٥َمَٝم اٮمٽمُّٹَمډمِ  افرَّ

ڊْم ِِمَّڇم ٥ُمڀِمَد ِزَيڇمَدُِتَڇم.٫َمڅمِنَّ َهذِ  ًَ  ِه اٮْمټَمٽمپَِمډَم ٮَمځْم
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اِمُس: َيڇمَدَة ِٓم ٬َمْقٮمِِف:  اخْلَ ٥ِمَل اٮمزِّ ڇمَغ ٜمٸَُِمٶمٍِّؾ آَٛمَر َأْن َيدَّ ًَ ُف ٮَمْق ١َمڇمَغ َذٮمَِؽ ٮَم َأُظقُذ »َأڂمَّ

ةِ اهللَِّ َوُؿْدَرِْفِ  زَّ
ًِ ٥ِمل ٲمُ شبِ َيڇمَدَة ِٓم ١َمپْمٸِمِف ، َوَيټُمقُن اٮمتَّٻْمِديُر َأ٥ُمقُذ ٖمڇِمَّللَِّ، َوَيدَّ ٸَمٶمٌِّؾ آَٛمُر اٮمزِّ

ِه َو٪َمْٞمِ َذٮمَِؽ.  َوَٖمَٰمِ

اِدُس: ـُ إٮِْمٹَمڇمَء َوْٙمڀِمِف ٮَمٺْمٷًمڇم َوٲَمٸْمٿمًك، َوَأنَّ ٮَمٺْمٷَمُف َزاِئٌد َوٲَمٸْمٿمڇَمُه  اف َّ َأنَّ َهَذا َيَتٵَمپمَّ

 ٲُمٿمَْتٍػ.

ابُِع: ُُهَ  اف َّ ٌَځْمڀَمٻِملُّ َو٪َمْٞمُ اِت ٲَمڇم َذ٭َمَرُه اخْلٶَمَّڇمِِّبُّ َواٮْم ڇم، ٬َمڇمٮُمقا: ٜمََّڇم َأَوڇمَف اٮْمَقْٙمَف إ٨َِم اٮمذَّ

ٌْٻَمك َوْٙمُف َرٖمَِّؽ ﴿َوَأَوڇمَف اٮمٿمَّٸْمڊَم إ٨َِم اٮْمَقْٙمِف ٫َمٻَمڇمَل  ٭ْمَرامِ  َوَي  [27]اٮمرِمـ:  ﴾ُذو اجْلَََلِل َواْْلِ

٭ْمَرامِ ُذو اجْلَََلِل وَ ﴿َوَأنَّ ٬َمْقٮَمُف:  ،َدلَّ ٥َمَٝم َأنَّ ِذ٭ْمَر اٮْمَقْٙمِف ٮَمځْمَس ٖمٴِِمٽَمډمٍ   [27]اٮمرِمـ:  ﴾اْْلِ

اِت. ،ِصٺَمډٌم ٮمٽِْمَقْٙمفِ   َوَأنَّ اٮْمَقْٙمَف ِصٺَمډٌم ٮمٽِمذَّ

ْؾ َر٫ْمَع ٬َمْقٮمِِف ٬ُمٽْمڊُم  ٭ْمَرامِ ﴿: ٫َمَتڃَمٲمَّ َقْٙمَف، ٥ِمٿمَْد ِذ٭ْمِرِه اٮمْ  [27]اٮمرِمـ:  ﴾ُذو اجْلَََلِل َواْْلِ

ِه ِٓم ٬َمْقٮمِِف  ٌَڇمَرَك ا١ْمُؿ َرٖمَِّؽ ﴿َوَٙمرِّ ٭ْمَرامِ ِذي اجْلَََلِل َوا َٗم  .[78]اٮمرِمـ:  ﴾ْْلِ

: ـُ ٲَُمِؿ  افثَّاِم ْٕ ـْ ٮُمٹَمڇمِت ا َٓ ُيٸْمَرُف ِٓم ٮُمٹَمډٍم ٲِم ُف   )َأڂمَّ
ِ
ء ْ ِف،  (َوْٙمُف اٮمٯمَّ ًِ ٖمپَِمٸْمٿمَك َذاٗمِِف َوڂَمٺْم

بِّ َأْن ٬َمڇمَل: ُهَق ٭َمٻَمْقٮمِِف:  ٌََّف ٖمِِف اٜمٸَُْمٶمُِّؾ َوْٙمَف اٮمرَّ ُف َوْٙم )، وَ (َوْٙمُف احْلڇَمِئطِ )َو٪َمڇمَيډُم ٲَمڇم ٢َم

ٲَْمرِ )، وَ (َوْٙمُف اٮمٿمَّڀَمڇمرِ )، وَ (اٮمثَّْقِب  ْٕ  (.َوْٙمُف ا

اِت  ٌِِّف: ٮَمځْمَس اٮْمَقْٙمُف ِٓم َذٮمَِؽ ٖمپَِمٸْمٿمَك اٮمذَّ ٌْٶمٌِؾ  ،٫َمځُمٻَمڇمُل ِِلََذا اٜمٸَُْمٶمِِّؾ اٜمُْٳَم َٖمْؾ َهَذا ٲُم

ٌَځْمِف ٫َمڀُمَق ٲُمٻَمڇمٖمٌِؾ ٮمُِدُٖمِرهِ 
ٌَډِم ٮمٻَِمْقٮمَِؽ ٫َمڅمِنَّ َوْٙمَف احْلڇَمِئِط َأَٚمُد َٙمڇمڂمِ ، َو٭َمپِمْثِؾ َهَذا َوْٙمُف اٮْمټَمٸْم

ڈِم اٜمُْٵَمڇمِف إٮَِمځْمِف، ٫َمٽَمَمَّ ٭َمڇمَن اٜمُْٵَمڇمُف إٮَِمځْمِف ٖمٿِمڇَمًء ٭َمڇمَن  ،َوُدُٖمُرَهڇم، ٫َمڀُمَق َوْٙمٌف َٚمٻِمځمٻَمډمً  ًْ َوٮَمټمِٿمَُّف ٖمَِح

ٌَځْمفِ 
ِف َو٭َمَذٮمَِؽ َوْٙمُف اٮمثَّْقِب َأَٚمُد َٙمڇمڂمِ ًِ ـْ ِٙمٿمْ ًِ  ،َوْٙمڀُمُف ٲِم ـْ ِٙمٿمْ ِف َو٭َمَذٮمَِؽ َوْٙمُف َوُهَق ٲِم

ٮُمفُ  َٓ  ،اٮمٿمَّڀَمڇمِر َأوَّ  . ُيٻَمڇمُل جِلپَِمځمِع اٮمٿمَّڀَمڇمرِ َو
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ٮُمفُ  ٌَّڇمٍس: َوْٙمُف اٮمٿمَّڀَمڇمِر َأوَّ ـُ ٥َم  .َوٲِمٿمُْف ٬َمْقُِلُْؿ: َصْدُر اٮمٿمَّڀَمڇمرِ  .(0)َو٬َمڇمَل اْٖم

ُل ٲَمڇم ُيَقاَٙم  ُف َأوَّ ڂَمَّ
ِٕ  

ٍ
ء َتٻْمٌُِؾ ٭ُمؾِّ َرْ ًْ ٹَمډِم ٲُم ٲَْمِر َواٮْمَقْٙمُف ِٓم اٮمٽمُّ ْٕ ْأِي َوا ُف ٲِمٿمُْف، َوَوْٙمُف اٮمرَّ

ـٍ ٭َمڇمَن  ،ٲَمڇم َيٷْمڀَمُر َأڂمَُّف َصَقاُٖمفُ  ڈِم ٲَمڇم ُيٵَمڇمُف إٮَِمځْمِف، ٫َمڅمِْن ُأِوځمَػ إ٨َِم َزٲَم ًْ َوُهَق ِٓم ٭ُمؾِّ َِمَؾي ٖمَِح

ٌِِف، َوإِْن ُأِوځمَػ إ٨َِم َ٘مقْ  ًْ ٍب َأْو َٚمڇمِئٍط ٭َمڇمَن اٮْمَقْٙمُف َزٲَمٿمڇًم، َوإِْن ُأِوځمَػ إ٨َِم َٚمځَمَقاٍن ٭َمڇمَن ٖمَِح

 ٌِ ًْ ـْ ٖمَِح ءٌ ﴿ِف، َوإِْن ُأِوځمَػ إ٨َِم ٲَم ٭َمڇمَن َوْٙمڀُمُف َٗمٸَمڇم٨َم  [00]اٮمٳمقرى:  ﴾ٮَمځْمَس ٭َمپِمْثٽِمِف َرْ

 ٭َمَذٮمَِؽ.

َتپِمُؾ َذٮمِ  افتَّاِشُع: َٓ ََتْ ٹَمډَم  ٌَڇم٣مِِؾ، ٫َمڅمِنَّ اٮمٽمُّ ـْ َأْٖمٶَمِؾ اٮْم َؽ َأنَّ َِمْٽَمُف ٥َمَٝم اٮمثََّقاِب اٜمُْٿمٺَْمٴِمِؾ ٲِم

. ك َوْٙمڀًمڇم ٮمٽِْمپَمَجڇمِزيِّ پمَّ ًَ َٓ ُيٸْمَرُف َأنَّ اجْلََزاَء ُي  َو

: اِذُ ًَ ِلِّ  اْف ـِ اٮمٿمٌَّ ُف ا١ْمتَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اٮمثََّقاَب َّمٽُْمقٌق، ٫َمٻَمْد َصحَّ ٥َم  ٸَمڇمَذ ٖمَِقْٙمِف اَّللَِّ َأڂمَّ

ـْ ٫م ِر ِؿ افَِّذي َأْذَ » ُد٥َمڇمِئِف َيْقَم اٮمٶمَّڇمِئِػ: پِم َُ َؽ اْف ِٓ َُِمُت، َأُظقُذ بَِقْج َؿْت َفُف افي 

َُِح  ِخَرةِ  َوَص ْٔ َٔا َوا ْٕ ِْٔف َأْمُر افد  َِ ُـّ ٖمَِر١ُمقِل اَّللَِّ  ،شَظ َٓ ُيٷَم َتٸِمځمَذ ٖمپَِمْخٽُمقٍق  ملسو هيلع هللا ىلصَو ًْ  .َأْن َي

ٌَُخڇمِريِّ ” َوِٓم  ٬ُمْؾ ُهَق اٮْمٻَمڇمِدُر ٥َمَٝم ﴿ٜمََّڇم ُأڂْمِزَل ٥َمٽَمځمِْف:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َر١ُمقَل اَّللَِّ  “َصِحځمِح اٮْم

 ٌْ ـْ ٫َمْق٬ِمټُمؿْ ٸَمڋَم ٥َمٽمَ َأْن َي َؽ »٬َمڇمَل:  [65]إڂمٸمڇمم:  ﴾ځْمټُمْؿ ٥َمَذاًٖمڇم ٲِم ِٓ ڊِم  شَأُظقُذ بَِقْج ـْ ََتْ َأْو ٲِم

َؽ »٬َمڇمَل:  .[ 65]إڂمٸمڇمم:  ﴾َأْرُٙمٽمټُِمؿْ  ِٓ  .شَأُظقُذ بَِقْج

: اِدي َظَؼَ ِلَّ  اْيَ َة افََّْيِر » ٭َمڇمَن َيْد٥ُمق ِٓم ُد٥َمڇمِئِف: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اٮمٿمٌَّ َُٖفَؽ َفذَّ َؽ َأْش ِٓ  إَِػ َوْج

اََِؽ  ََ ْقَق إَِػ فِ َة اٮمٿمَّٷَمِر إ٨َِم اٮمثََّقاِب  شَوافنَّ ڃَمَل ٮَمذَّ ًْ ـْ ٮمځَِم ْ َيټُم پِمځَمډُم َذٮمَِؽ  ،َوَِل ًْ َٓ ُيٸْمَرُف َٗم َو

َٓ ٥ُمْر٫ًمڇم. ،َوْٙمڀًمڇم ٥ًمڇم َو َٓ َذْ  ٮُمٹَمډًم َو

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

أٛمرٙمف اٖمـ ٙمرير ، واٖمـ أِّب ٚمڇمٗمؿ ٓم ٗمٺمًٞم أيډم، ٖمڅم١مٿمڇمد ٫مځمف ٬مڇمٖمقس ٖمـ أِّب ٤مٌځمڇمن، و٫مځمف وٸمػ،  (0)

 وأٛمرٙمف اٖمـ ٙمرير ٲمـ وٙمف آٛمر ٖمًٽمًٽمډم اٮمٸمق٫مځم٧م، وهل ١مٽمًٽمډم وٸمځمٺمډم.
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: ِلَّ  افثَّاِن َظَؼَ اَذ بِاهللَِّ ؾَ » ٬َمڇمَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اٮمٿمٌَّ ًَ ـِ اْشَت ْؿ بَِقْجِف اهللَِّ َم ُُ ََٖف ـْ َش َِٖظُٔذوُه، َوَم

َْٖظُىقهُ  ـِ  َوِٓم  شَؾ ٿمَ ًُّ ِلِّ  اٮم ـِ اٮمٿمٌَّ ـْ َٚمِديڋِم َٙمڇمٖمٍِر ٥َم ََحٍد َأْن َ ْ ََٖل » ٬َمڇمَل: ملسو هيلع هللا ىلصٲِم ِٕ ٌِل  َٓ َ َْْب

َّْةَ  َّٓ اجْلَ  .بَِقْجِف اهللَِّ إِ

: ٽمٌِؿ ِٓم  افثَّافَِث َظَؼَ ًْ ـْ َٚم  َصِحځمِحفِ  ٲَمڇم َرَواُه ٲُم ٢َْمٸَمِريِّ ٬َمڇمَل: ٲِم ْٕ ِديڋِم َأِِّب ٲُمق١َمك ا

َٓ َ َْامُ » :ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللَِّ  ْ طَ  ،إِنَّ اهللََّ  َِ ُض اْف ٍِ ٌِل َفُف َأْن َ َْاَم، ََيْ َٓ َ َْْب فُ  ،َو ًُ  ،َوَ ْرَؾ

ارِ  َٓ ِؾ افَّْ َّ ِْٔؾ َؿْبَؾ َظ َِّ ُؾ اف َّ ِْٔف َظ اِر َؿْبَؾ اف ،َوُ ْرَؾُع إَِف َٓ ُؾ افَّْ َّ ِْٔؾ، ِحَجاُبُف افْ قُر َفْق َوَظ َِّ

ك إِ  َٓ َت ْٕ ِف َما ا ِٓ َْحَرَؿْت ُشُبَحاُت َوْج َٕ ُف  ٍَ َن فِ ـَ َِ ِْ ـْ َخ ُه ِم ِْٔف َبَكُ  .شَف

ٌْٶمُِؾ  ٌََٰمِ إٮَِمځْمِف ُٗم تِل ِهَل اجْلَََلُل َواٮمٿمُّقُر إ٨َِم اٮْمَقْٙمِف َوإَِوڇم٫َمډُم اٮْم ٌَُحڇمِت اٮمَّ ًُّ ٫َمڅمَِوڇم٫َمډُم اٮم

ُ َأنَّ اٜمَُْراَد َوْٙمڀُمُف.َوٗمُ  ،٭ُمؾَّ َُمڇَمزٍ   ٧ٌَمِّ

: ابَِع َظَؼَ َٓ َِنڇَمٌر، ڂُمقُر  افرَّ ټُمْؿ ٮَمځْمٌؾ َو ٸُمقٍد: ٮَمځْمَس ٥ِمٿمَْد َرٖمِّ ًْ ـُ ٲَم ٌُْد اَّللَِّ ْٖم ٲَمڇم ٬َمڇمٮَمُف ٥َم

ـْ ڂُمقِر َوْٙمڀِمفِ  َْرِض ٲِم ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ٽُمقٍق َّمْ  ، ٫َمڀَمْؾ َيٴِمحُّ َأْن َُيْپَمَؾ اٮْمَقْٙمُف ِٓم َهَذا ٥َمَٝم (0)اٮم

ڀَمډِم، َوَهَذا ٲُمٶَمڇمٖمٌِؼ ٮمٻَِمْقٮمِِف  ٌْٽَمډِم َواجْلِ َٓ ٲَمٸْمٿمَك ٮَمُف، َأْو َيټُمقَن ٖمپَِمٸْمٿمَك اٮْمٻِم  :ملسو هيلع هللا ىلصَأْو َيټُمقَن ِصٽَمډًم 

َمُت » ُِ َؿْت َفُف افي  َؽ افَِّذي َأْذَ ِٓ  .(2)شَوَأُظقُذ بُِْقِر َوْج

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 “اٮمزهد”(، وأٖمق داود ٓم 740، و475)ص “اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز”أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم  ضًٔػ: (0)

 “احلٽمځمډم”(، وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم 000) “اٮمٸمٷمپمډم”(، وأٖمق اٮمٳمځمخ ٓم 8886) “اٮمټمٌٞم”(، واٮمٶمٟماِّن ٓم 058)

( ٲمـ ٣مريؼ ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم، ٥مـ اٮمزٖمٞم أِّب ٥مٌد 674) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”(، واٮمٌځمڀمٻمل ٓم 0/037)

 ٖمف. ؓ اٮمًَلم، ٥مـ أيقب ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمټمرز، ٥مـ اٖمـ ٲمًٸمقد 

ـُ ٥َمٌِد اَّللِ َُمڀُمقُل  ََلم، وهق اٖمـ ُٙمَقاَٗمٳِمٞم، َوَأُيقُب ٖم ًَّ َٖمِٞم أِّب ٥َمٌِد اٮم وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: جلَڀَمڇمٮَمډِم اٮمزُّ

 احلڇَمِل َأْيٵًمڇم.

( ٲمـ ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ 0136) “اٮمد٥مڇمء”(، وٓم 03/73) “اٮمټمٌٞم”وٸمځمػ: أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم  (2)

 =يقم أصڇمٖمف اٮمټمرب ٓم د٥مقٗمف ٓم اٮمٶمڇمئػ،  ملسو هيلع هللا ىلصڇم ٖمف اٮمٿمٌل ، وهق وپمـ د٥مڇمء ٣مقيؾ، د٥م¶ٙمٸمٺمر 
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: اِمَس َظَؼَ َيڇمِت  اخْلَ ْٔ َر ١ِمځَمڇمَق ا ـْ َٗمَدٖمَّ ََٚمڇمِديڋِم وَ  ،َأنَّ ٲَم ْٕ تِل ٫مځِمڀَمڇم ِذ٭ْمُر  ،ا َ٘مڇمِر اٮمَّ ْٔ َوا

ُف  ـْ َِمَٽَمڀَمڇم ٥َمَٝم اٜمََْجڇمِز، َوَأڂمَّ ٌُٶْمََلِن ٬َمْقِل ٲَم ٭ْمَراِم ٬َمٶَمَع ٖمِ ٥َْمَٝم ِذي اجْلَََلِل َواْْلِ ْٕ َوْٙمِف اَّللَِّ ا

ٺْمُظ َصڇمحِلڇًم ِٓم َذٮمَِؽ ٮُمٹَمډًم، ٫َمټَمځمَْػ  َٓ َيٴْمٽُمُح ٮمَِذٮمِ  اٮمثََّقاُب َواجْلََزاُء، ٮَمْق ٭َمڇمَن اٮمٽمَّ َؽ َواٮمٽمَّٺْمُظ 

٭ْمَرامِ ﴿ٮُمٹَمډًم، ٫َمپِمٿمڀَْمڇم ٬َمْقٮُمُف:  ٌْٻَمك َوْٙمُف َرٖمَِّؽ ُذو اجْلَََلِل َواْْلِ َوٲَمڇم ﴿َو٬َمْقٮُمُف:  [27]اٮمرِمـ:  ﴾َوَي

َزى  ـْ ڂمٸِْمپَمډٍم ُْمْ ََٚمٍد ٥ِمٿمَْدُه ٲِم َّٓ اْٖمتِ  *ِٕ ٥َْمَٝم إِ ْٕ ِف ا  . [21 - 09]اٮمٽمځمؾ:  ﴾ٹَمڇمَء َوْٙمِف َرٖمِّ

: اِدُس َظَؼَ َحڇمَٖمډَم  اْفَقْجُف اف َّ ٿمَّډِم  ريض اَّلل ٥مٿمڀمؿَأنَّ اٮمٴمَّ ًُّ َواٮمتَّڇمٖمٸِِم٧َم َوَُجځِمَع َأْهِؾ اٮم

ٌَڇم٥ِمڀِمْؿ ٲُمتَّٺِمٻُمقَن ٥َمَٝم َأنَّ اٜمڄُْْمٲِمٿم٧ِمَ  ـْ َأْٗم ١ْمتٻَِمڇمٲَمډِم ٲِم ِٓ َْرَٖمٸَمډِم، َوَأْهِؾ ا ْٕ ډِم ا َِئپمَّ ْٕ  َواحْلَِديڋِم َوا

 ِ ِلُّ َيَرْوَن َوْٙمَف َرِبِّ َ ِِبَڇم اٮمٿمٌَّ تِل ٫َمنَّ َيڇمَدُة اٮمَّ َحڇمَٖمډُم  ملسو هيلع هللا ىلصْؿ ِٓم اجْلَٿمَّډِم، َوِهَل اٮمزِّ ـَ ﴿َواٮمٴمَّ ِذي ٮمٽِمَّ

ٿمَك َوِزَيڇمَدةٌ أَ  ًْ ٿمُقا احْلُ ًَ ٽمٌِؿ ِٓم  [26]يقڂمس:  ﴾ْٚم ًْ ِلِّ  َصِحځمِحفِ  ٫َمَرَوى ٲُم ـِ اٮمٿمٌَّ  ملسو هيلع هللا ىلصٖمڅِم١ِْمٿمڇَمِدِه ٥َم

ـَ أَ ﴿ِٓم ٬َمْقٮمِِف  ِذي ًْ ٮمٽِمَّ ٿمُقا احْلُ ًَ افََّْيُر إَِػ َوْجِف اهللَِّ »٬َمڇمَل:  [26]يقڂمس:  ﴾ٿمَك َوِزَيڇمَدةٌ ْٚم

اَػ  ًَ ـْ َأڂْمټَمَر َٚمٻِمځمٻَمډَم اٮْمَقْٙمفِ شَْ ـْ ٮمٽِمٿمَّٷَمِر ٥ِمٿمَْدُه َٚمٻِمځمٻَمډمً  :، ٫َمپَم َٓ ١ِمځمَََّم إَِذا َأڂْمټَمَر اٮْمَقْٙمَف  ،َِلْ َيټُم َو

، ٫َمځَمٸُمقُد اٮمٿمَّٷَمُر ٥مِ  دٍ ٿمَْدُه إ٨َِم َٛمځَمڇمٍل ُُمَ َواٮْمٸُمٽُمقَّ  .رَّ

: ابُِع َظَؼَ اِت ِٓم َُجځِمِع  اْفَقْجُف اف َّ ََم َوَرَد ٲُمٵَمڇم٫ًمڇم إ٨َِم اٮمذَّ َأنَّ اٮْمَقْٙمَف َٚمځْمڋُم َوَرَد ٫َمڅمڂِمَّ

بِّ َٗمٸَمڇم٨َم ڂَمْق٥َمڇمِن:  ٲَمَقاِرِدِه، َواٜمُْٵَمڇمُف إ٨َِم اٮمرَّ

ٌَځْمڊِم اَّللَِّ َوڂَمڇم٬َمډِم اَّللَِّ َوُرو ڀَمڇم ٭َم ًِ ِح اَّللَِّ َو٥َمٌِْد اَّللَِّ َوَر١ُمقِل اَّللَِّ ٫َمڀَمَذا َأ٥ْمځَمڇمٌن ٬َمڇمِئپَمډٌم ٖمٿِمٺَْم

يٍػ َوخَتْٴِمځمٍص، َوِهَل إَِو   .ڇم٫َمډُم َِمٽُْمقٍك إ٨َِم ٲَمڇمٮمټِمِفِ إَِوڇم٫َمډُم َٗم٩ْمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َْٕت »وهق ٖمٶمقٮمف:  = اِ َِغ، َأ تِل، َوَ َقاِن َظَذ افَّْاِس، َأْرَحَؿ افرَّ َِ َة ِحٔ َِّ ِت، َوؿِ ًَْػ ُؿقَّ ق َض ُُ َْٔؽ َأْص ؿَّ إَِف ُٓ َِّ اف

 ِْ ُّ َّٓ ِْل، إَِػ َظُدوٍّ َ َتَج ُِ
َُِْ ـْ  اِ َِغ، إَِػ َم ـْ َؽْوَباَن َظَعَّ َأْرَحُؿ افرَّ ُُ َْ  ْ َتُف َأْمِري، إِْن َل ُْ َِّ ل َأْو إَِػ َؿِر ٍب َم

ََِح  َُِمُت، َوَص َؿْت َفُف افي  َؽ افَِّذي َأْذَ ِٓ ََٔتَؽ َأْوَشُع ِل، َأُظقُذ بُِْقِر َوْج
ِْٔف َأْمُر َؾََل ُأَباِل، َؽْرَ َأنَّ َظاؾِ َِ  َظ

ْْزِ  ُْ ِخَرِة، َأْن  ْٔ َٔا َوا ْٕ َة افد  َٓ ُؿقَّ َٓ َحْقَل َو ْرََض، َو َْ ْتَبك َحتَّك  ًُ ؾَّ َظَعَّ َشَخَىَؽ، َفَؽ اْف
َل ِّب َؽَوَبَؽ َأْو ُ ِ

َّٓ بَِؽ   . وإ١مٿمڇمده وٸمځمػ: ٓم إ١مٿمڇمده ٥مٿمٸمٿمډم اٖمـ إ١محڇمق، وهق ٲمدٮمس، وِل يٰمح  ٖمڇمٮمًَمع.شإِ
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ِه  ٗمِِف َو١َمپْمٸِمِف َوَٖمَٰمِ ڀَمڇم ٭َمٸِمٽْمِؿ اَّللَِّ َوَٚمځَمڇمٗمِِف َو٬ُمْدَرٗمِِف َو٥ِمزَّ ًِ َٓ َٗمٻُمقُم ٖمٿِمٺَْم )اٮمثَّڇمِِّن( ِصٺَمڇمٌت 

 ِرِه َو٭َمََلٲِمِف، ٫َمڀَمَذا إَِذا َوَرَدْت ٲُمٵَمڇم٫َمډًم إٮَِمځْمِف ٫َمڀِمَل إَِوڇم٫َمډُم ِصٺَمډٍم إ٨َِم اٜمَْْقُصقِف ِِبَڇم.َوڂُمق

َف َذٮمَِؽ  إَِذا ُأِوځمَػ إٮَِمځْمِف َوَٙمڈَم َأْن َٗمټُمقَن  هَوَٖمَٰمُ  ٸُمفَقْٙمڀِمف اٮْمټَمِريؿ َو١َمپمْ ٫مإَِذا ٥ُمرِّ

َٓ إَِوڇم٫َمډَم  َوڇم٫َمډُم َٗمٿمٺِْمل َأْن َيټُمقَن اٮْمَقْٙمُف َّمٽُْمق٬ًمڇم إَِوڇم٫َمُتُف إَِوڇم٫َمډَم َوْصٍػ  َٛمٽْمٍؼ، َوَهِذِه اْْلِ

ـِ َأِِّب َداُوَد ٥َمٿمُْف  ِجَد  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْن َيټُمقَن َٚمٳْمًقا ِٓم اٮْمټَمََلِم، َوِٓم ١ُمٿمَ ًْ ُف ٭َمڇمَن إَِذا َدَٛمَؾ اٜمَْ َأڂمَّ

ًَئِؿِ »: ٬َمڇمَل  ِر ؿِ  ،َأُظقُذ بِاهللَِّ اْف َُ ِف اْف ِٓ ِْىَ  ،َوبَِقْج ِد ؿِ َوُش ََ ِجٔؿِ  إِِف اْف َْٔىاِن افرَّ ـَ افنَّ  .(0)شِم

اِت َوَٖم٧ْمَ ا١ْمتٸَِمڇمَذٗمِِف ٖمڇِمٮْمَقْٙمِف  ١ْمتٸَِمڇمَذِة َٖم٧ْمَ ا١ْمتٸَِمڇمَذٗمِِف ٖمڇِمٮمذَّ ِٓ ْؾ ٭َمځْمَػ ٬َمَرَن ِٓم ا ٫َمَتڃَمٲمَّ

ڀَمڇم،  ،اٮْمټَمِريؿِ  ًُ اُت ڂَمٺْم ُف اٮمذَّ ـْ ٬َمڇمَل: إڂِمَّ يٌح ِٓم إِْٖمٶَمڇمِل ٬َمْقِل ٲَم ُف َوَهَذا َسِ ـْ ٬َمڇمَل: إڂِمَّ َو٬َمْقِل ٲَم

 َّمٽُْمقٌق.

: ـُ َظَؼَ ٌْٽَمډِم اَّللَِّ اْفَقْجُف افثَّاِم َٞم َوْٙمِف اَّللَِّ ٖمٻِِم ًِ ٽَمِػ  ،َأنَّ َٗمٺْم ًَّ َوإِْن ٬َمڇمٮَمُف َٖمٸْمُض اٮم

، َوُهَق ٬َمْقٮمُ  َٓ ٪َمْٞمَ ََم ٬َمڇمٮُمقُه ِٓم ٲَمْقِوٍع َواِٚمٍد  ، ٫َمڅمڂِمَّ ڇم٫مٸِِملُّ َوَّللَِِّ ﴿ُف َٗمٸَمڇم٨َم: ٭َمپُمَجڇمِهٍد َوَٗمٌٸَِمُف اٮمٳمَّ

قا ٫َمَثؿَّ  ُق َواٜمٹَْْمِرُب ٫َمڃَمْيٿمَََم ُٗمَقٮمُّ ٫َمڀَمڈْم َأنَّ َهَذا ٭َمَذٮمَِؽ ِٓم َهَذا [ 005]اٮمٌٻمرة:  ﴾َوْٙمُف اَّللَِّ اٜم٩َْْمِ

تِل َذ٭َمَر اَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم  ِه ِٓم اٜمََْقاِوِع اٮمَّ  ٫مځِمڀَمڇم اٮْمَقْٙمَف، اٜمَْْقِوِع، ٫َمڀَمْؾ َيٴِمحُّ َأْن ُيٻَمڇمَل َذٮمَِؽ ِٓم ٪َمْٞمِ

ٌْٻَمك َوْٙمُف َرٖمَِّؽ ﴿ٺِمځمُد٭ُمْؿ َهَذا ِٓم ٬َمْقٮمِِف: ٫َمََم يُ  ٭ْمَرامِ  َوَي َو٬َمْقٮمِِف  [27]اٮمرِمـ:  ﴾ُذو اجْلَََلِل َواْْلِ

َّٓ اْٖمتِ ﴿ ٥َْمَٝم إِ ْٕ ِف ا  [9ن: ]اْلڂمًڇم ﴾ ڂُمٶْمٸِمپُمټُمْؿ ٮمَِقْٙمِف اَّللَِّإڂِمَََّم ﴿َو٬َمْقٮمِِف  [21]اٮمٽمځمؾ:  ﴾ٹَمڇمَء َوْٙمِف َرٖمِّ

ِحځمَح ِٓم ٬َمْقٮمِِف: ٥َمَٝم  َيڇمِت  .[005]اٮمٌٻمرة:  ﴾٫َمَثؿَّ َوْٙمُف اَّللَِّ﴿َأنَّ اٮمٴمَّ ْٔ ُف ٭َمٻَمْقٮمِِف ِٓم ١َمڇمِئِر ا َأڂمَّ

بِّ َٗمٸَمڇم٨َم  ٿمَّډِم ٲُمٵَمڇم٫ًمڇم إ٨َِم اٮمرَّ ًُّ ځمُئُف ِٓم اٮْمٻُمْرآِن َواٮم َرَد َُمِ ُف ٬َمِد ا٣مَّ تِل ُذ٭مَِر ٫مځِمڀَمڇم اٮْمَقْٙمُف، ٫َمڅمڂِمَّ   ٥َمَٝم اٮمَّ

٣َمِريٻَمډٍم َواِٚمَدٍة َوٲَمٸْمٿمًك َواِٚمٍد، ٫َمٽَمځْمَس ٫مځِمِف ٲَمٸْمٿمځََمڇمِن ُّمَْتٽمٺَِمڇمِن ِٓم َُجځِمِع اٜمََْقاِوِع ٪َمْٞمَ اٜمَْْقِوِع 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

.ٖمڅم١مٿم ¶( ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص 466أٛمرٙمف أٖمق داود ) ح ـ: (0) ـٍ  ڇمٍد ٚمً
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ِذي ُذ٭مَِر ِٓم ١ُمقَرةِ  ٌَٻَمَرِة َوُهَق ٬َمْقٮُمُف:  اٮمَّ ُ  [005]اٮمٌٻمرة:  ﴾٫َمَثؿَّ َوْٙمُف اَّللَِّ﴿اٮْم َٓ َيَتٸَم٧مَّ َوَهَذا 

بِّ َٚمٻِمځمٻَمډًم، ٫َمَحپْمٽُمُف ٥َمَٝم ٪َمْٞمِ َِمْٽُمُف ٥مَ  َٓ ُيپْمَتٿمَُع َأْن ُيَراَد ٖمِِف َوْٙمُف اٮمرَّ ڀَمډِم، َو ٌْٽَمډِم َواجْلِ َٝم اٮْمٻِم

ُحُف:  ڀَمڇم َأْو٨َم، ُيَقوِّ ٌْٽَمډِم ٭َمٿمٷََمڇمِئِرِه ٭ُمٽمِّ  اٮْمٻِم

: َٓ ُيٸْمَرُف إ٣ِْمََلُق َوْٙمِف اَّللَِّ ٥َمَٝم اٮمْ  اْفَقْجُف افتَّاِشُع َظَؼَ ُف  َٓ َأڂمَّ ٥ًمڇم َو َٓ َذْ ٌْٽَمډِم ٮُمٹَمډًم َو ٻِم

َٛمِر  ،٥ُمْر٫ًمڇم ْٔ ڇم ٥َمَٝم ا ُف، ٫َمََل َيْدُٛمُؾ َأَٚمُدُُهَ ڀَمڇم، َواٮْمَقْٙمُف ٮَمُف ا١ْمٌؿ َُيُٴمُّ ٌْٽَمډُم َِلڇَم ا١ْمٌؿ َُيُٴمُّ َٖمِؾ اٮْمٻِم

ك وِ  پمَّ ًَ ٌْٽَمډُم ُٗم َتٸَمڇمُر ا١ْمپُمُف ٮَمُف، ڂَمٸَمْؿ، اٮْمٻِم ًْ َٓ ُي َوٮمټُِمؾي ِوْٙمڀَمډٌم ُهَق ﴿ْٙمڀَمډًم، ٭َمََم ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم: َو

اِت َأْيٿمَََم َٗمټُمقڂمُ  ځمڀَمڇم ٫َمڇم١ْمَتٌٻُِمقا اخْلَْٞمَ  .[048]اٮمٌٻمرة:  ﴾قاٲُمَقٮمِّ

ـْ ُأ٥ِمٽمَّڊْم ٖمَِحْذِف ٫َمڇمِئڀَمڇم ٭َمِزڂَمډٍم َو٥ِمَدٍة، َوإڂِمَََّم 
ك ِٙمڀَمډًم َوَأْصٽُمڀَمڇم ِوْٙمڀَمډٌم ٮَمټمِ پمَّ ًَ َو٬َمْد ُٗم

ُٙمَؾ  َنَّ اٮمرَّ ِٕ ٌْٽَمډًم َوِوْٙمڀَمډًم  ځَمڊْم ٬ِم پِمځَمُتڀَمڇم َوْٙمڀًمڇم ٫َمََل  ُيٻَمڇمٖمٽُِمڀَمڇم َوُيَقاِٙمڀُمڀَمڇم ١ُمپمِّ ًْ ڇم َٗم ٖمَِقْٙمڀِمِف، َوَأٲمَّ

ٌْٽَمډِم )ِوْٙمڀَمډَم اَّللَِّ پِمځَمډُم اٮْمٻِم ًْ َٓ ُيٸْمَرُف َٗم ُف  ( ِٓم ٥َمڀْمَد ٖمِِف، ٫َمټَمځْمَػ إَِذا ُأِوځمَػ إ٨َِم اَّللَِّ َٗمٸَمڇم٨َم ٲَمَع َأڂمَّ

ـَ اٮْمټَمََلمِ   ٲِم
ٍ
ء َٓ ، ٫َمټَمځْمَػ ُيٶْمٽَمُؼ ٥َمٽَمځمْ َرْ پِمځَمُتڀَمڇم َوْٙمڀًمڇم؟ڀَمڇم َوْٙمُف اَّللَِّ َو ًْ  !ُيٸْمَرُف َٗم

وَن: ْؼُ
ًِ َْو٨َم ِِبَڇم  اْفَقْجُف اْف ْٕ ـِ ٮَمټَمڇمَن ا ٲَْمَرْي ْٕ ـَ ا َيډَم ٮَمِق اْٚمَتپَمٽَمڊْم ٭ُمؾَّ َواِٚمٍد ٲِم ْٔ َأنَّ ا

٭ْمَراِم  َ  ؛إَِراَدُة َوْٙمڀِمِف اٮْمټَمِريِؿ ِذي اجْلَََلِل َواْْلِ َنَّ اٜمُْٴَم٦مِّ ِف، ٫َمټَمڇمَن ِٕ ُف إ٨َِم َرٖمِّ ٲَمٻْمٴُمقُدُه اٮمتََّقٙمُّ

ٌف إ٨َِم َرٖمَِّؽ، ٮَمځْمَس ِٓم  ځْمڊَم ٫َمڃَمڂْمڊَم ٲُمَتَقٙمِّ ڀَمڇمِت َصٽمَّ ُف إ٨َِم َأيِّ اجْلِ ـَ اٜمُْٿمڇَم١ِمڈِم َأْن َيْذ٭ُمَر َأڂمَّ ٲِم

َيډُم َوا ْٔ َف إ٨َِم َرٖمَِّؽ، ٫َمَجڇمَءِت ا ڀَمڇمِت ٲَمڇم َيپْمٿمَُع اٮمتََّقٙمُّ َوَّللَِِّ ﴿ډًم ٖمڇِمٜمٻَْْمٴُمقِد ٫َمٻَمڇمَل: ٫مځِمَ اْٛمتََِلِف اجْلِ

قا ٫َمَثؿَّ َوْٙمُف اَّللَِّ ُق َواٜمٹَْْمِرُب ٫َمڃَمْيٿمَََم ُٗمَقٮمُّ  .[005]اٮمٌٻمرة:  ﴾اٜم٩َْْمِ

ِع َأنَّ اَّللََّ َٗمٸَمڇم٨َم ٫َمْقَق   ْ ٫َمڃَمْٛمَٟمَ َأنَّ اجْلپَِمځمَع ٲُمٽْمټُمُف َو٬َمْد َٛمٽَمٻَمُف، َو٬َمْد ٥ُمٽمَِؿ ٖمڇِمٮْمٺِمٶْمَرِة َواٮم٩مَّ

ِق إ٨َِم اٮْمٸمَ  ْ ـَ اٮم٩مَّ ٌََؾ ِوْٙمڀَمډًم ٲِم ـِ ا١ْمَتٻْم ٌَڇمٍر، ٫َمپَم
ځمٌط ٖمڇِمٜمَْْخٽُمق٬َمڇمِت ٥َمڇمٍل ٥َمٽَمځْمڀَمڇم ٖمټُِمؾِّ ا٥ْمتِ ڇمَِلِ ُِمِ

ََمِل َأِو اجْلٿَمُقِب َأْو َٖم٧ْمَ َذٮمَِؽ  ٌََؾ  :اٮْمٹَمْرِب َأِو اٮمٳمَّ ِف َٚمٻِمځمٻَمډًم، َواَّللَُّ َٗمٸَمڇم٨َم ٬ِم ٌف إ٨َِم َرٖمِّ ُف ٲُمَتَقٙمِّ ٫َمڅمڂِمَّ
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ُؿ َوْٙم  َٓ ُيَتَقهَّ ، َوُهَق ٲَمَع َذٮمَِؽ ٫َمْقَق ١َمََمَواٗمِِف ٥َمڇمٍل ٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمِف، َو ڀِمِف إ٨َِم َأيِّ ِٙمڀَمډٍم َصٝمَّ

ـِ  ٲَْمَرْي ْٕ ـِ ا  .اْٙمتََِم٥ُمڀُمََم ُهَق اٮْمَقا٬ِمعُ َٖمِؾ  ،َٗمٿمڇَمِٓمَ َهَذْي

ٺمَ  ـْ آَيڇمِت اٮمٴمِّ َيډَم ٲِم ْٔ ٌَڇمِت َٙمٸَمَؾ ا ْ٘م ډُم َأْهِؾ اْْلِ ڇمِت َوَذ٭َمَرَهڇم ٲَمَع اٮْمَقْٙمِف، ٲَمَع َوِِلََذا ٥َمڇمٲمَّ

ْؿ: إِنَّ اَّللََّ َٗمٸَمڇم٨َم ٫َمْقَق ١َمََمَواٗمِِف ٥َمَٝم ٥َمْر٢ِمِف.  ٬َمْقِِلِ

وَن: ايادياْفَقْجُف  ْؼُ
ًِ ًة  َواْف َ ِحځمَحډَم َوَٙمْدَِتَڇم ٲُمٺَمنِّ ََٚمڇمِديڋَم اٮمٴمَّ ْٕ ٽْمڊَم ا َأڂمََّؽ إَِذا َٗمڃَمٲمَّ

ډًم ٲِمٿمُْف ٭َمٻَمْقٮمِ  ََلةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصِف ٮمِْمَيډِم، ٲُمٳْمَتٻمَّ ْؿ إَِػ افهَّ ـُ فُ  :إَِذا َؿاَم َأَحُد بُِؾ َربَّ َْ َم َ ْ َت َّٕ ، (0)شَؾِ٘

ُْٔتؿْ » َو٬َمْقٮمِِف: َِّ ََلِة َؾَِ٘ذا َص ْؿ بِافهَّ ـُ ُْٖمُر ُف فَِقْجِف  :إِنَّ اهللََّ َ  َٓ ُتقا، َؾِ٘نَّ اهللََّ َ ِْْهُب َوْج
ٍِ َت ِْ َْ َؾََل 

ْت َظْبِدِه ِذ َصََلِِْف َما َلْ  َ  ٍِ َت ٌَّڇمنَ  (2)شِْ ـُ ِٚم ٲِمِذيُّ ِٓم َصِحځمحِ  َرَواُه اْٖم ْ  ٖمڇمٛمتٴمڇمرها.؟.ِف َواٮم٠مِّ

 دلنْع فتاّاِكنا يف  شسح الْالْسطٔة ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف

(2/861:) 

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 

 ٮمټمڇمن ٲمـ ٚمځمڋم اٮمٸمٻمؾ ٙمڇمئًزا أن يرٗمٺمع، أ٥مٿمل: اٮمثقاب. :ٖمٌٻمڇمئف

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 ٖمڅم١مٿمڇمد ٚمًـ ٥مٝم ذط ٲمًٽمؿ. ؓ ( ٥مـ أِّب ١مٸمځمد اخلدري 00085أٛمرٙمف أِمد ) ح ـ: (0)

( ٥مـ احلڇمرث ا٢ٕمٸمري 6233(، واٖمـ ٚمٌڇمن )2863(، واٮم٠مٲمذي )07071أٛمرٙمف أِمد ) ح ـ: (2)

 ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح.
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ب اٜمپمټمـ أو ٲمـ ٫مڀمؾ ٗمٻمقٮمقن أن: إن وٙمف اَّلل اٮمذي وصػ اَّلل ٖمف ڂمٺمًف ٲمـ ٖمڇم

 ٖمڇمب اٮمقاٙمڈم؟

 إذا ٫منوه ٖمڇمٮمثقاب، صڇمر ٲمـ ٖمڇمب اٜمپمټمـ اٮمذي َيقز وٙمقده و٥مدٲمف.

 و٬مقِلؿ ٲمردود ٖمَم ي٦م:

: ًٓ أڂمف ّمڇمٮمػ ٮمٷمڇمهر اٮمٽمٺمظ، ٫مڅمن ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ أن هذا وٙمف ٛمڇمص، وٮمځمس هق  أو

 اٮمثقاب.

ًٔا:  أڂمف ّمڇمٮمػ ْلُجڇمع اٮمًٽمػ، ٫مَم ٲمـ اٮمًٽمػ أٚمد ٬مڇمل: إن اٜمراد ٖمڇمٮمقٙمف ثإ

اٮمثقاب! وهذه ٭متٌڀمؿ ٖم٧م أيديٿمڇم ٲمزٖمقرة ِمٺمق٤مډم، أٛمرٙمقا ٮمٿمڇم ڂمٴًمڇم ٥مـ اٮمٴمحڇمٖمډم أو 

وٲمـ ٗمٌٸمڀمؿ ٖمڅمٚمًڇمن أِنؿ ٫منوا هذا اٮمتٺمًٞم، ٮمـ ْمدوا إ٨م ذٮمؽ  ،٥مـ أئپمډم اٮمتڇمٖمٸم٧م

 ١مٌځمًَل أٖمًدا.

ُذو اجْلَََلِل ﴿هؾ يپمټمـ أن يقصػ اٮمثقاب ِبذه اٮمٴمٺمڇمت اٮمٸمٷمځمپمډم:  ثافًثا:

٭ْمَرامِ  ٓ يپمټمـ. ٮمق ٬مٽمٿمڇم ٲمثًَل ٙمزاء اٜمتٻم٧م ذو ٙمَلل وإ٭مرام! ٫مڀمذا ٓ  [27ـ: ]اٮمرِم ﴾َواْْلِ

 ٖمڃمڂمف ذو اجلَلل واْل٭مرام. وٙمڀمفَيقز أٖمًدا، واَّلل ٗمٸمڇم٨م وصػ 

ا: ًً حجابف افْقر، فق ـنٍف: » :ملسو هيلع هللا ىلصڂمٻمقل: ٲمڇم ٗمٻمقٮمقن ٓم ٬مقل اٮمر١مقل  راب

ٿمقر . ٫مڀمؾ اٮمثقاب ٮمف هذا اٮمشٕحرؿت شبحات وجٓف ما إتٓك إفٔف بكه مـ خَِف

 اٮمذي َيرق ٲمڇم اڂمتڀمك إٮمځمف ٖمٰم اَّلل ٲمـ اخلٽمؼ؟ أٖمًدا، 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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ټمـ وا٥مٽمؿ أن هذا اٮمقٙمف اٮمٸمٷمځمؿ اٜمقصقف ٖمڇمجلَلل واْل٭مرام وٙمف ٓ يپم

 اْلٚمڇم٣مډم ٖمف وصٺًمڇم، وٓ يپمټمـ اْلٚمڇم٣مډم ٖمف ٗمٴمقًرا، ٖمؾ ٭مؾ رء ٗمٻمدره، ٫مڅمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م

َٓ َُيِځمٶُمقَن ٖمِِف ٥ِمٽْمًَم ﴿٫مقق ذٮمؽ وأ٥مٷمؿ، ٭مَم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:   .[001]٣مف:  ﴾َو

قايٛا:  ﴾نٌ غ٤ٞ ٖايو إال ٚجٗ٘﴿املبتدع١ ع٢ً أٌٖ ايط١ٓ قٛي٘ تعاىل:  أٚزد

 إال ذات٘.

 دلنْع فتاّاَِكَما فِي  شسح الْالْسطٔة محُ اه يفّقال اإلماو العجٔنني ز

(2/861:) 

َّٓ َوْٙمڀَمفُ ﴿٫مڅمن ٬مځمؾ: ٲمڇم اٜمراد ٖمڇمٮمقٙمف ٓم ٬مقٮمف:   َهڇمٮمٌِؽ إِ
ٍ
ء ؟  [88]اٮمٻمٴمص:  ﴾٭ُمؾُّ َرْ

وإن أردت ٖمڇمٮمقٙمف ڂمٺمس  إن ٬مٽمڊم: اٜمراد ٖمڇمٮمقٙمف اٮمذات، ٫مځمخٳمك أن ٗمټمقن ٚمر٫مڊم،

ٖمٸمض ٲمـ ٓ يٻمدرون اَّلل ٚمؼ ٬مدره،  اٮمٴمٺمډم أيٵًمڇم و٬مٸمڊم ٓم ِمٷمقر، وهق ٲمڇم ذهڈم إٮمځمف

 ٫مَمذا ٗمٴمٿمع؟! -ٚمځمڋم ٬مڇمٮمقا: إن اَّلل يٺمٿمك إٓ وٙمڀمف 

٫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.

ة ٥مـ اٮمذات ٖمدون إ٘مٌڇمت اٮمقٙمف، وإن أردت ٖمٻمقٮمؽ: اٮمذات: أن اٮمقٙمف ٥مٌڇمر

 ٫مڀمذا َتريػ و٪مٞم ٲمٻمٌقل.

َّٓ َوْٙمڀَمفُ ﴿و٥مٽمځمف ٫مٿمٻمقل:  أي: إٓ ذاٗمف اٜمتٴمٺمډم ٖمڇمٮمقٙمف، وهذا ٮمځمس ٫مځمف رء:  ،﴾إِ

يٻمقٮمقن: إن اٜمراد ٖمڇمٮمقٙمف اٮمذات: ؿ ٖم٧م هذا وٖم٧م ٬مقل أهؾ اٮمتحريػ أِنٕن اٮمٺمرق 

 هاأن ٮمف وٙمڀًمڇم، ٫مٸمٟم ٖمف ٥مـ اٮمذات. ٓ



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

286 

 

 

ـْ ( 83 ْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللِ ؓؓ َأِِّب ُهَرْيَرَة  َو٥َم ُُ إِنَّ اهللَ َ ْرََض َف

ًْٔئا، َوَأْن  قا بِِف َص ـُ ْؼِ ُْ  َٓ ُبُدوُه َو ًْ َْ ْؿ: َأْن  ُُ ْؿ َثََلًثا، َ ْرََض َف ُُ َثََلًثا، َوَ ْ َخُط َف

َْاِص  ُْ ُؿقا، َوَأْن  رَّ ٍَ َْ  َٓ ا َو ًً قا بَِحْبِؾ اهللِ ََجِٔ ُّ َتِه ًْ ْؿ، َْ ـُ ُه اهللُ َأْمَر َّٓ ـْ َو ُحقا َم

الِ  َٗ ْثَرَة اف   ـَ ْؿ: ِؿَٔؾ َوَؿاَل، َوإَِضاَظَة افيَمِل، َو ُُ ٽمٌِؿ، َأْٛمَرَٙمُف ٲمُ  شَوَ ْ َخُط َف ًْ

 .(0)وأِمد، واٮمٽمٺمظ ِٕمد

ـْ ( 84 ـِ َأِِّب ٣َمڇمٮمڈٍِم  َو٥َم ٭َمڇمَن َيٻُمقُل ِٓم آِٛمِر  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َر١ُمقَل اَّللِؓؓ ٥َم٦ِمِّ ْٖم

قَبتَِؽ، َوَأُظقُذ » ِوْٗمِرِه: َُ ـْ ُظ اَؾاَِْؽ ِم ًَ ُّ ـْ َشَخىَِؽ، َوبِ ؿَّ إِنِّ َأُظقُذ بِِرَضاَك ِم ُٓ افِ

ِ َؽ  ٍْ َٕ َْٔت َظَذ  َم َأْثَْ ـَ َْٕت  َْٔؽ، َأ َِ َداُوَد  َأْٛمَرَٙمُف َأُٖمق شبَِؽ ِمَْْؽ َٓ ُأْحِل َثَْاًء َظ

 .(2)ٖمڅِم١ِْمٿمڇَمٍد َصِحځْمٍح 

 حلديثنيمسائل العقيدة املستفادة من ا
 ٚايطدط هلل عص ٚجٌ. ،إثبات ؾفيت ايسضا

دٮمڊم أٚمڇمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمتل اٮمروڇم، واٮمًخط َّلل ٥مز وٙمؾ، وُهڇم 

 صٺمتڇمن ٗمٽمځمٻمڇمن ٖمجَلل اَّلل و٥مٷمپمتف. ٓ ِتڇم٘مَلن صٺمډم اٜمخٽمقق.

 وٲمـ أدٮمډم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمروڇم أيٵًمڇم:

 .٭مثٞمة ٲمـ ٭متڇمب اَّللٓم آيڇمت  ﴾ْؿ َوَرُوقا ٥َمٿمْفُ َريِضَ اَّللُ ٥َمٿمڀْمُ ﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: 
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.8799(، وأِمد )0705أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ) (0)

(، واٮمٿمًڇمئل ٓم 3882(، واٮم٠مٲمذي )0079ـ ٲمڇمٙمف )وأٛمرٙمف اٖم(، 0427أٛمرٙمف أٖمق داود ) (2)

 ، وإ١مٿمڇمده صحځمح.ؓ ٲمـ ٚمديڋم ٥م٦م ٖمـ أِّب ٣مڇمٮمڈم  (0747)
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َجَرةِ ﴿و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ڊَم اٮمٳمَّ ٌَڇمِيٸمقڂَمَؽ ََتْ ـْ اٜمُْڄْمٲِمٿم٧َِم إِْذ ُي  [08]اٮمٺمتح:  ﴾ٮَمٻَمْد َريِضَ اَّللُ ٥َم

١ْمََلَم ِديٿمڇًمَوَرِو ﴿و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  . إِْن وَ ﴿ و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:. [3]اٜمڇمئدة:  ﴾ځمڊُم ٮَمټُمُؿ اْْلِ

 .[7]اٮمزٲمر:  ﴾َٗمٳْمټُمُروا َيْرَوُف ٮَمټُمؿْ 

ـْ ٥َمڇمِئٳَمډَم، ٬َمڇمٮَمڊْم: ٫َمٻَمْدُت َر١ُمقَل اَّللِ ( 486) صحځمح ٲمًٽمؿ وٓم ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص٥َم ٮَمځْمٽَمډًم ٲِم

ڇم ٲَمٿمٴُْمقَٖمَتڇمِن َوُهَق  ِجِد َوُُهَ ًْ ـِ ٬َمَدٲَمځْمِف َوُهَق ِٓم اٜمَْ ُتُف ٫َمَق٬َمٸَمڊْم َيِدي ٥َمَٝم َٖمٶْم ًْ اٮْمٺِمَراِش ٫َمڇمٮْمَتپَم

ـْ َشَخىَِؽ، وَ »َيٻُمقُل:  ؿَّ َأُظقُذ بِِرَضاَك ِم ُٓ َُقَبتَِؽ، َوَأُظقُذ بَِؽ ِمَْْؽ افِ ـْ ُظ اَؾاَِْؽ ِم ًَ ُّ بِ

ِ َؽ  ٍْ َٕ َْٔت َظَذ  َم َأْثَْ ـَ َت  ْٕ َْٔؽ َأ َِ  .شَٓ ُأْحِِص َثَْاًء َظ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة، ٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللِ ( 0706) صحځمح ٲمًٽمؿ وٓم إِنَّ اهللَ » :ملسو هيلع هللا ىلص٥َم

ْؿ  ُُ َرُه َف ُْ ْؿ َثََلًثا، َوَ  ُُ ًْٔئا، َ ْرََض َف قا بِِف َص ـُ ُْْؼِ  َٓ ُبُدوُه، َو ًْ َْ ْؿ: َأْن  ُُ ََض َف َثََلًثا، َؾَرْ

اِل،  َٗ ْثَرَة اف   ـَ َٔؾ َوَؿاَل، َو
ْؿ: ؿِ ُُ َرُه َف ُْ ُؿقا، َوَ  رَّ ٍَ َْ  َٓ ا َو ًً قا بَِحْبِؾ اهللِ ََجِٔ ُّ َتِه ًْ َْ َوَأْن 

 .شَوإَِضاَظِة ادَْالِ 

 وٙمؾ أيٵًمڇم: وٲمـ إدٮمډم ٓم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمًخط َّلل ٥مز

ڀُمْؿ َأْن ١َمِخَط اَّللُ ٥َمٽَمځْمڀِمؿْ ﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ًُ ٲَمڊْم َِلُْؿ َأڂمٺُم  . [81]اٜمڇمئدة:  ﴾ٮَمٌِْئَس ٲَمڇم ٬َمدَّ

ٌَٸُمقا ٲَمڇم َأ١ْمَخَط اَّللَ َو٭َمِرُهقا ِرْوَقاڂَمفُ ﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: و ُُؿ اٗمَّ  .[ 28]ِمپمد:  ﴾َذٮمَِؽ ٖمڃَِمِنَّ

ـْ َأِِّب ١َمٸِمځمٍد اخلُْدِريِّ  اٮمٴمحځمح٧م وٓم َباَرَك »: ملسو هيلع هللا ىلص، ٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل َر١ُمقُل اَّللَِّ ٥َم َْ إِنَّ اهللََّ 

َُقُل: َ ْؾ  َدْ َؽ، َؾَٔ ًْ َْا َوَش َْٔؽ َربَّ َُقُفقَن: َفبَّ َٔ َْ ِؾ اجَلَِّْة: َ ا َأْ َؾ اجَلَِّْة؟ َؾ
ِٕ َُقُل  اَػ َ  ًَ َْ َو

َْٔتَْا َما َْٕرََض َوَؿْد َأْظَى َُقُفقَن: َوَما َفَْا َٓ  َُقُل:  َرِضُٔتْؿ؟ َؾَٔ َٔ َؽ، َؾ
َِ ِْ ـْ َخ ِط َأَحًدا ِم ًْ ُْ َلْ 

َُقُل: ُأِحؾ   َٔ ـْ َذفَِؽ؟ َؾ ٍء َأْؾَوُؾ ِم ، َوَأي  َرْ ـْ َذفَِؽ، َؿاُفقا: َ ا َربِّ ْؿ َأْؾَوَؾ ِم ُُ ا ُأْظىِٔ َٕ َأ

َدُه َأَبًدا ًْ ْؿ َب ُُ ْٔ َِ ْؿ ِرْضَقاِن، َؾََل َأْشَخُط َظ ُُ ْٔ َِ  .شَظ
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 فتني ٚايسد عًِٝٗ.حتسٜف املبتدع١ هلاتني ايؿ

 دلنْع فتاّاَِكَما فِي  شسح الْالْسطٔة ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف

(2/612:) 

 .أو إرادة اٮمثقاب ،واٜمراد ٖمڇمٮمرى اٮمثقاب: ٬مڇمل أهؾ اٮمتٸمٶمځمؾ

٫مڇمجلقاب أن ڂمٻمقل: هذا َتريػ ٮمٽمټمٽمؿ ٥مـ ٲمقاوٸمف: ٫مَم اٮمذي أدرا٭مؿ أن اٜمراد 

 ٝم اَّلل ٲمڇم ٓ ٗمٸمٽمپمقن ٲمـ وٙمڀم٧م:٫مڃمڂمتؿ أن ٬مٽمتؿ ٥م ٖمڇمٮمرى اٮمثقاب؟

 اٮمقٙمف إول: س٫متؿ اٮمٿمص ٥مـ ٤مڇمهره ٖمَل ٥مٽمؿ.

 اٮمقٙمف اٮمثڇمِّن: أ٘مٌتؿ ٮمف ٲمٸمٿمك ٛمَلف اٮمٷمڇمهر ٖمَل ٥مٽمؿ.

٬مڇم٥مدٗمټمؿ:  ٘مؿ ڂمٻمقل ِلؿ: اْلرادة: إذا ٬مٽمتؿ: إِنڇم ٘مڇمٖمتډم َّلل ٥مز وٙمؾ: ٫مڅمڂمف ٗمٿمتٻمض

ـْ ُيِريُد اٮم﴿ٮمإلڂمًڇمن إرادة: ٭مَم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:  ٕن ِٛمَرةَ ٲِمٿمټُْمْؿ ٲَم ْٔ ـْ ُيِريُد ا ڂْمځمڇَم َوٲِمٿمټُْمْؿ ٲَم  ﴾دُّ

٫َمَقَٙمَدا ٫مځِمڀَمڇم ﴿٫مٽمإلڂمًڇمن إرادة، ٖمؾ ٮمٽمجدار إرادة: ٭مَم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:  :[052]آل ٥مپمران:

٫مڃمڂمتؿ إٲمڇم أن ٗمٿمٺمقا اْلرادة ٥مـ اَّلل ٥مز وٙمؾ ٭مَم  :[77]اٮمټمڀمػ: ﴾ِٙمَداًرا ُيِريُد َأْن َيٿمٻَْمضَّ 

قا َّلل ٥مز وٙمؾ ٲمڇم أ٘مٌتف ٮمٿمٺمًف، وإن ٭مڇمن ڂمٺمځمتؿ ٲمڇم ڂمٺمځمتؿ ٲمـ اٮمٴمٺمڇمت، وإٲمڇم أن ٗمثٌت

 هاٮمٽمپمخٽمقق ڂمٷمٞمه ٓم ا١ٓمؿ ٓ ٓم احلٻمځمٻمډم.
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على أهل السنت  تفصل يف ذكر بعض ما أورده املبتدع
 وادعىا عليهم التأويل

َٗا ﴿تعاىل:  قٛي٘ ِِ َي ُٗ َّا َف َِْعا َٓا َأ ِِٜدٜ ًَِت َأ ُِ َّا َع َِ  ِِ ُٗ َٓا َي ًَِك َّا َخ ِٚا َأ ََٜس  ِِ ََٚي َأ

َََٕ  [.57]ٜظ: ﴾اِيُهٛ

أوٮمتؿ ٓم هذه أيډم: ٫مټمځمػ ٗمٿمټمرون  ٬مڇمل أهؾ اٮمتٸمٶمځمؾ: أڂمتؿ ـ يٸمٿمقن أهؾ اٮمًٿمډم ـ

٥مٽمځمٿمڇم اٮمتڃمويؾ: ٫مٻمد ٬مٽمتؿ ٫مځمڀمڇم: إن اَّلل ِل يٌڇمذ ٛمٽمؼ إڂمٸمڇمم ٖمځمديف، وأن اٜمراد ِمڇم ٥مپمٽمڊم 

 أيديٿمڇم، يٸمٿمل: ٖمٻمدرٗمف.

ُُ اُهّ ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى َكَنا َفٕ َمِجُن َقاَل َش  (:1/61)ْع اِلَفَتا

ٺْمُظ ڂَمٷمًِٞما ٜمَِڇم  ـ يٸمٿمل ٲمـ آد٥مڇمءات اٮمٌڇم٣مٽمډم ـ َوِِمَّڇم ُيٳْمٌُِف َهَذا اٮْمٻَمْقَل  َأْن َُيْٸَمَؾ اٮمٽمَّ

ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن ٗمَ ﴿ٮَمځْمَس ٲِمْثٽَمُف ٭َمََم ٬ِمځمَؾ ِٓم ٬َمْقٮمِِف  ٫َمٻِمځمَؾ ُهَق ٲِمثُْؾ  ؟ ﴾ًْ

 ؟﴾٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم َوَِلْ َيَرْوا َأڂمَّڇم َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َِلُْؿ ِِمَّڇمأَ ﴿٬َمْقٮمِِف: 

َْيِدي: ٫َمٴَمڇمَر ٢َمٌځِمڀًمڇم ٖمِ  ْٕ ُف ُهٿمڇَم َأَوڇمَف اٮْمٺِمٸْمَؾ إ٨َم ا ڂَمَّ
ِٕ ٻَمْقٮمِِف: ٫َمڀَمَذا ٮَمځْمَس ٲِمثَْؾ َهَذا: 

ٌَڊْم َأْيِديټُمؿْ ﴿ ًَ ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل: ﴾ ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ﴿ٻَمڇمَل: ٫مَ  :ڇمَف اٮْمٺِمٸْمَؾ إٮَمځْمفِ َوُهٿمڇَم َأَو  ﴾٫َمٌََِم ٭َم

١َمډَم ٖمٴِِمځمٹَمډِم اٜمٺُْْمَردِ  ﴾ٖمځَِمَديَّ ﴿ ُف اٜمٻَُْمدَّ ًَ ُف ُهٿمڇَم َذ٭َمَر ڂَمٺْم ـِ َذ٭َمَر ٮَمٺْمَظ  ،َوَأْيٵًمڇم: ٫َمڅمڂِمَّ َوِٓم اٮْمځَمَدْي

ق٣َمَتڇمنِ ﴿٬َمْقٮمِِف: ٭َمََم ِٓم  اٮمتَّْثٿمځِمَډمِ  ًُ ٌْ َْيِدَي  ﴾َٖمْؾ َيَداُه ٲَم ْٕ إ٨َم ِصځمٹَمډِم اجْلپَْمِع  َوُهٿمڇَمَك َأَوڇمَف ا

ِري ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿٫َمٴَمڇمَر ٭َمٻَمْقٮمِِف:  َوٖمځَِمِدِه اخْلَْٞمُ  ﴾ٖمځَِمِدِه اٜمٽُْْمُؽ ﴿. َوَهَذا ِٓم اجْلپَْمِع ڂَمٷمُِٞم ٬َمْقٮمِِف: َْمْ
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ُف َٗمڇمَرًة ٖمٴِِمځمٹَمډِم اْٜمُٺْمَرِد ٲُمٷْمڀَمرً ِٓم  ًَ ٌَْحڇمڂَمُف َوَٗمٸَمڇم٨َم َيْذ٭ُمُر ڂَمٺْم ا َأْو ٲُمٵْمپَمًرا َوَٗمڇمَرًة اٜمٺُْْمَرِد ٫َمڇَمَّللَُّ ١ُم

 َوَأٲْمَثڇمُل َذٮمَِؽ. ﴾٫َمَتْحٿمڇَم ٮَمَؽ ٫َمْتًحڇم ٲُمٌځِمٿمڇًمإڂمَّڇم ﴿ٴِمځمٹَمډِم اجْلپَْمِع ٭َمٻَمْقٮمِِف: ٖمِ 

ِذي  َنَّ ِصځمٹَمډَم اجْلپَْمِع َٗمٻْمَتيِض اٮمتَّٸْمٷمِځمَؿ اٮمَّ ِٕ  : ُف ٖمٴِِمځمٹَمډِم اٮمتَّْثٿمځَِمډِم ٬َمطُّ ًَ َٓ َيْذ٭ُمُر ڂَمٺْم َو

ََم  ُف: َوُرٖمَّ َتِحٻمُّ ًْ ڇم ِصځمٹَمډُم اٮمتَّْثٿمځَِمډِم ٫َمَتُدلُّ ٥َمَٝم اٮْمٸَمَدِد اٜمَْْحٴُمقِر  ،َٗمُدلُّ ٥َمَٝم ٲَمٸَمڇمِِّن َأ١ْمََمِئفِ  َي َوَأٲمَّ

ـْ َذٮمَِؽ  ٌس ٥َم ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن ٗمَ ﴿٫َمٽَمْق ٬َمڇمَل:  ،َوُهَق ٲُمٻَمدَّ ٜمڇََم ٭َمڇمَن  ﴾ًْ

َوٖمځَِمِدِه اخْلَْٞمُ َوٮَمْق ٬َمڇمَل  ﴾ٖمځَِمِدِه اٜمٽُْْمُؽ ﴿َوُهَق ڂَمٷمُِٞم ٬َمْقٮمِِف:  ﴾ِِمَّڇم ٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم﴿٭َمٻَمْقٮمِِف: 

٫ْمَرادِ  ؟ ٖمٴِِمځمٹَمډِم اٮمتَّْثٿمځِمډَِم  :َٛمٽَمٻْمڊم ٖمٴِِمځمٹَمډِم اْْلِ ٮَمټَمڇمَن ٲُمٺَمڇمِر٬ًمڇم ٮَمُف: ٫َمټَمځْمَػ إَذا ٬َمڇمَل َٛمٽَمٻْمڊم ٖمځَِمَديَّ

َتٺِمځمٵَمډمِ  ًْ ََٚمڇمِديڋِم اٜمُْ ْٕ ِت ا َٓ َٓ ٽَمِػ ٥َمَٝم ٲِمْثِؾ ٲَمڇم َدلَّ  ،َهَذا ٲَمَع َد ًَّ َٖمْؾ اٜمَُْتَقاٗمَِرِة َوإُِْجَڇمِع اٮم

 ه.ا٥َمٽَمځْمِف اٮْمٻُمْرآنُ 

 (: 63ص) رلتصس الصْاعقَكَنا َفٕ  قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اهّ

َوڇم٫َمډِم إٮَِمځْمفِ  ٖمََِم ﴿٭َمٻَمْقٮمِِف:  َوِهُّ اٮْمٺَمْرِق َأنَّ اٮْمٺِمٸْمَؾ ٬َمْد ُيٵَمڇمُف إ٨َِم َيِد ِذي اٮْمځَمِد اٜمَُْراِد اْْلِ

ٲَمڊْم َيَداكَ  ٌَڊْم َأْيِديټُمؿْ ﴿[ 01]احلڌم:  ﴾٬َمدَّ ًَ  .[31]اٮمٳمقرى: ﴾ ٫َمٌََِم ٭َم

ڇم إَِذا ُأِوځمَػ إٮَِمځْمِف اٮْمٺِمٸْمُؾ   إ٨َِم َيِدِه ٲُمٺْمَرَدًة َأْو ٲُمَثٿمَّڇمةً  ،َوَأٲمَّ
ِ
ٌَڇمء َي ٖمڇِمٮْم ْٗمُف  :ُ٘مؿَّ ٥ُمدِّ ٫َمڀُمَق ِِمَّڇم َٖمڇمَذَ

ٌْ  ٖمِِف، َوِِلََذا ٬َمڇمَل  ـُ ٥َمپْمٍرو: ٥َم َِٔدِه، َوَؽَرَس »ُد اَّللَِّ ْٖم َؼ آَدَم بِ َِ َّٓ َثََلًثا: َخ َِٔدِه إِ ْؼ بِ ُِ إِنَّ اهللََّ َلْ ََيْ

َتَب افتَّ  ـَ ْرَدْوِس بَِِٔدِه، َو ٍِ َِٔدهِ َجََّْة اْف  .(0)شْقَراَة بِ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

أٛمرٙمف ٮمٺمظ احلديڋم اٜمذ٭مقر ِل أٙمده ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص، ٓ ٲمر٫مق٥ًمڇم وٓ ٲمق٬مق٫ًمڇم، وإڂمَم  (0)

(، واٮمٌځمڀمٻمل ٓم 23) ( ر٬مؿ0/48) “صٺمډم اجلٿمډم”(، وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم 28ر٬مؿ ) “اٮمٴمٺمڇمت”اٮمدار٬مٶمٿمل ٓم 

٥مٌد  ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث، ٥مـ أٛمځمف ( ٲمـ ٣مريؼ692( ر٬مؿ )2/025) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”

َٛمٽَمَؼ اَّللَُّ ٥َمزَّ َوَٙمؾَّ َ٘مََلَ٘مډَم ٖمٽمٺمظ:  ،د اَّلل ٖمـ احلڇمرث ٖمـ ڂمق٫مؾاَّلل ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث، ٥مـ أٖمځمف ٥مٌ

 ًَّ ٬مڇمل اٮمٌځمڀمٻمل: هذا  .ََلُم ٖمځَِمِدِه، َو٭َمَتڈَم اٮمتَّْقَراَة ٖمځَِمِدِه، َو٪َمَرَس اٮْمٺِمْرَدْوَس ٖمځَِمِدهِ َأ٢ْمځَمڇمَء ٖمځَِمِدِه، َٛمٽَمَؼ آَدَم ٥َمٽَمځْمِف اٮم

 .ٲمر١مؾ

 = ٬مٽمڊم: وٓم إ١مٿمڇمده ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل، وهق ُمڀمقل.
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ـْ َِلڇَم اْٛمتٴَِمڇمٌص ٖمَِذٮمَِؽ  ٭َمڇمڂَمڊِم اٮْمځَمُد ِهَل اٮْمٻُمْدَرة٫َمٽَمْق  ْ َيټُم َدَم ٫َمٵِمځمٽَمډٌم  ،َِل ِٔ َٓ ٭َمڇمڂَمڊْم  َو

 ِِمَّڇم َٛمٽَمَؼ ٖمڇِمٮْمٻُمْدَرةِ ٖمَِذٮمَِؽ ٥َمَٝم ٭ُمؾِّ َرْ 
ٍ
 .ء

ِلُّ  َت َأُبق » َم اٮْمٻِمځَمڇمٲَمډِم ٫َمځَمٻُمقٮُمقَن:َأنَّ َأْهَؾ اٜمَْْق٬ِمِػ َيڃْمُٗمقڂَمُف َيقْ  ملسو هيلع هللا ىلصَو٬َمْد َأْٛمَٟمَ اٮمٿمٌَّ ْٕ َ ا آَدُم َأ

َِٔدهِ  َؽ اهللَُّ بِ ََ َِ تِِف ٮَمُف:َذٮمَِؽ ٬َمڇمَل آَدُم ٜمُِ َو٭مَ  شاْفَبَؼِ َخ ََلِمِف » ق١َمك ِٓم ُِمڇَمٙمَّ َُ اَك اهللَُّ بِ ٍَ اْصَى

َِٔدهِ  َْفَقاَح بِ ْٕ َِٔدهِ ـَ »، َوِٓم ٮَمٺْمٍظ آَٛمَر: شَوَخطَّ َفَؽ ا ـْ َأَصحِّ  ،شَتَب َفَؽ افتَّْقَراَة بِ َوُهَق ٲِم

ََٚمڇمِديڋِم، َو٭مَ  ْٕ َت َبِْل آَدَم َأنَّ ا» .َذٮمَِؽ احْلَِديڋُم اٜمَْٳْمڀُمقرُ ا َْ َِ َة َؿاُفقا: َ ا َربِّ َخ َُ
دَََْلَِ

اَػ  ًَ َْ اَل اهللَُّ  ََ ِخَرَة، َؾ ْٔ َٔا َوَفَْا ا ْٕ ُؿ افد  ْؾ ََلُ ًَ ُبقَن، َؾاْج ـَ ُبقَن َوَ ُُِْْحقَن َوَ ْر ُِقَن َوَ ْؼَ ـُ ْٖ  َ :

ْخُت ؾِِٔف  ٍَ َٕ ُت بََِٔديَّ َو َْ َِ ـْ َخ ِة َم ُؾ َصافَِح َذرِّ َّ ًَ ـْ َٓ َأْج ـُ ُِْت َفُف  ـْ ُؿ َّ ـَ ـْ ُروِحل   ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:0/260) “اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز”و٬مڇمل اٮمدارٲمل ٓم  =

ٌُْد اٮْمَقاِٚمِد  ـُ إ١ِْمََم٥ِمځمَؾ، َ٘مٿمڇَم ٥َم َ٘مٿمڇَم ٲُمق١َمك ْٖم ـُ ٲِمڀْمَراَن َٚمدَّ ٌَځْمُد ْٖم ـُ ِزَيڇمٍد، َ٘مٿمڇَم ٥ُم  ،َ٘مٿمڇَم ُُمڇَمِهدٌ  -َوُهَق اٜمُْټْمتڈُِم -ْٖم

ـُ ٥ُمپَمرَ  ٌُْد اَّللَِّ ْٖم ڇمئِِر  -َٛمٽَمَؼ اَّللَُّ َأْرَٖمٸَمډَم َأ٢ْمځَمڇمَء ٖمځَِمِدِه: :٬َمڇمَل: ٬َمڇمَل ٥َم ًَ
اٮْمٸَمْرُش، َواٮْمٻَمٽَمُؿ، َو٥َمْدٌن، َوآَدُم ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل ٮمِ

 إ١مٿمڇمده صحځمح، رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت. .: ٭مـ ٫َمټَمڇمنَ اخْلٽَْمِؼ 

 (:0008) “اٮمًٿمډم”و٬مڇمل اْلٲمڇمم ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم 

ـِ َزْيٍد، ٥مَ  ـْ ٥َم٦ِمِّ ْٖم ـُ َأِِّب َٙمٸْمٺَمٍر، ٥َم ـُ ْٖم ًَ ٌَډَم، ڂمڇم َٚم ، ڂمڇم َأُٖمق ٬ُمَتځْم ـُ ٥َم٦ِمي َ٘مٿمِل َأُٖمق َٚمٺْمٍص ٥َمپْمُرو ْٖم ـْ َٚمدَّ

ٌَّڇمسٍ  ـِ ٥َم ـِ اْٖم ـِ ٲِمڀْمَراَن، ٥َم َوَٙمؾَّ َأْرَٖمٸَمډَم َأ٢ْمځَمڇمَء ٖمځَِمِدِه، َو١َمڇمئُِر َذٮمَِؽ  َٛمٽَمَؼ اَّللَُّ ٥َمزَّ  ٬َمڇمَل: ¶ ُيق١ُمَػ ْٖم

ـْ ٫َمټَمڇمَن، َٛمٽَمَؼ اٮْمٻَمٽَمَؿ ٖمځَِمِدِه، َوآَدَم ٖمځَِمِدِه، َواٮمتَّْقَراَة ٭َمتٌََڀَمڇم ٖمځَِمدِ   .ِه، َوَٙمٿمَّڇمِت ٥َمْدٍن ٖمځَِمِدهِ ٬َمڇمَل: ٮَمُف ٭ُم

د ٖمـ ٙمد٥مڇمن. وهق يتٻمقى ٖمڇمٮمذي ٬مٌٽمف، إ١مٿمڇمده وٸمځمػ: ٮمٵمٸمػ ٚمًـ ٖمـ أِّب ٙمٸمٺمر، و٥م٦م ٖمـ زي

 وٮمف ٚمټمؿ اٜمر٫مقع، واَّلل أ٥مٽمؿ.
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انَ  َُ ـْ ٬َمْقٮمِِف:  (0)شَؾ ٫َمٽَمْق ٭َمڇمَن ٲِمثَْؾ  [75]ص:  ﴾َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ﴿َوَهَذا اٮمتَّْخٴِمځمُص إڂِمَََّم ٫ُمڀِمَؿ ٲِم

ڂَْمٸَمڇمُم ِٓم َذٮمَِؽ ١َمَقاًء. :[70]يس:  ﴾ِِمَّڇم ٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم﴿٬َمْقٮمِِف:  ْٕ  ٮَمټَمڇمَن ُهَق َوا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

إٖمراهځمُؿ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٛمڇمٮمد  ٲمـ ٣مريؼ(، 04584) “اٮمټمٌٞم”أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم  ضًٔػ مُْر: (0)

ځميص، د، ٘مٿمڇم أٖمق اٜمٴِمِّ ڇمج ٖمـ ِمپمَّ ف، ٥مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ، ٥مـ ٥َمٶمڇمء ٖمـ  ٘مٿمڇم َٚمجَّ د ٖمـ ٲُمٶَمرِّ ڇمن ِمپمَّ ًَّ ٪م

َٔا »، ٬مڇمل: ملسو هيلع هللا ىلص، ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥َمپمرو، ٥مـ اٮمٿمٌلِّ َيًڇمر ْٕ َْٔت َبِْل آَدَم افد  َْا، َأْظَى َة َؿاَفْت: َ ا َربَّ َُ
إِنَّ ادَََلَِ

َم َج  ـَ ق، و ُٓ ِْ َٕ ُب وَٓ  َْٕؼَ ُؾ وَٓ  ـُ ْٖ َٕ ِدَك، وَٓ  ّْ َ بُِّح بَِح ُٕ ـُ  ْح َٕ َبُ قَن، و ِْ ُبقَن وَ  ا وَ ْؼَ َٓ ُِقَن ؾٔ ـُ ْٖ َِْت َ  ًَ

ـْ َلَُ  ـُ ـْ ؿُِت َفُف:  َّ ـَ ََٔديَّ  ُت بِ َْ َِ ـْ َخ ِة َم ُؾ َصافَِح ُذرِّ َّ ًَ ْؾ َفَْا أِخَرَة  ؿال: َٓ َأْج ًَ َٔا َؾاْج ْٕ انَ ُؿ افد  َُ  .ش َؾ

 ( ٲمـ ٣مريؼ ٣مٽمحډم ٖمـ زيد، ٥مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ ٖمف. 6073) (096/ 6) “إو١مط”ٓم وأٛمرٙمف 

 ٭مذاب وهق اٜمٴمځميص، ٛمڇمٮمد ٖمـ اَّلل ٥مٌد ٖمـ راهځمؿإٖم و٫مځمف(: 254/ 0) “اٜمجپمع”٬مڇمل اِلځمثپمل ٓم 

 .أيٵمڇمً  ٭مذاب وهق زيد، ٖمـ ٣مٽمحډم إو١مط ١مٿمد وٓم ٲم٠موك،

 و٬مد روي ٲمق٬مق٫ًمڇم ٥مٝم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص. ؿِت:

َ٘مٿمڇَم (257- 0/256) “اٜمريزاٮمرد ٥مٝم ”أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم  ـُ َصڇمٮمٍِح  َٚمدَّ ٌُْد اَّللَِّ ْٖم  لَٚمد٘مٿمِ ، ٥َم

ـِ َأ١ْمٽَمؿَ َٚم ، اٮمٽمَّځْمڋم ـْ َزْيِد ْٖم ـُ ١َمٸْمٍد، ٥َم َ٘مٿمِل ِهٳَمڇمُم ْٖم ڇمرٍ  ،دَّ ًَ ـِ َي  ْٖم
ِ
ـْ ٥َمٶَمڇمء ـِ  ،٥َم ـَ ٥َمپْمِرو ْٖم ٌَْد اَّللَِّ ْٖم َأنَّ ٥َم

ْرِش، وَ »٬َمڇمَل:  ،اٮْمٸَمڇمصِ  ًَ ُة اْف َِ ُبقَن، َوِمَّْا َ َ رَّ ََ ُة اْدُ َُ
َْا، ِمَّْا ادَََْلَِ ُة: َ ا َربَّ َُ

ْد َؿاَفِت ادَََْلَِ ََ ِمَّْا اْفَُِراُم َف

َ بُِّح اهللََّ ُٕ ـُ  ْح َٕ اُِْبقَن، َو َُ َٓ ٕ ٖم اْف اَر  َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ َٓ ٍٕس، خَِت َبْ اف َٔا،  لَو ْٕ ُؿ افد  َِْت ََلُ ًَ آَدَم َؾَج

ُجقنَ  ُبقَن َوَ َتَزوَّ ُِقَن َوَ ْؼَ ـُ ْٖ ْؿ َ  ُٓ َت ِْ ًَ ْؾ َفَْ  َوَج ًَ َٔا َؾاْج ْٕ ُؿ افد  َِْت ََلُ ًَ َم َج َُ اَل: فـ أؾًؾ، ثؿَّ َؾ ََ ِخَرَة َؾ ْٔ ا ا

ََٖفة اُفقا مثؾ َذفِؽ ،ظادو ؾاجتٓدوا ادَْْ  ََ اَل: فـ أؾًؾ، ثؿَّ ظادو ؾاجتٓدو ،َؾ ََ اَل:  اَؾ ََ ََٖفة بِّثؾ َذفَِؽ، َؾ ادَْْ 

انَ  َُ ـْ ؿِت َفُف: ــ َؾ َّ ـَ ََٔديَّ  ُت بِ َْ َِ ـْ َخ ِة َم َؾ َصافَِح ُذرِّ َّ ًَ ـْ َأْج  ش.؟َف

 ٥مـ اٮمدارٲمل، و٬مڇمل: إ١مٿمڇمده صڇمٮمح. (82)ص  “اٮمٸمٽمق”ذهٌل ٭مَم ٓم اٮموذ٭مره  

و٬مد ٛمقٮمػ هٳمڇمم ٖمـ  ٓم إ١مٿمڇمده ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح، وهق ٭مڇمٗمڈم اٮمٽمځمڋم، ٫مځمف وٸمػ يًٞم. ؿِت:

ـِ أَ ١مٸمد: ٫مٻمد رواه  ـْ َزْيِد ْٖم ٲمْ ﴿ِٓم ٬َمْقٮمِِف َٗمٸَمڇم٨َم:  ،١ْمٽَمؿَ ٲَمٸْمپَمٌر ، ٥َم ٽْمٿمَ َوٮَمٻَمْد ٭َمرَّ ]اْلهاء:  ﴾ڇمُهؿْ ٿمڇَم َٖمٿمِل آَدَم َوَِمَ

ٿمڇَم [71 پُمقَن ، ٫َمٽَمْؿ ُٗمٸْمٶمٿِمڇَم َذٮمَِؽ  لإڂِمََّؽ آَٗمځْمڊَم َٖمٿمِ  ، ٬َمڇمَل: ٬َمڇمٮَمڊِم اٜمَََْلئِټَمډُم: َرٖمَّ ڂْمځَمڇم َيڃْم٭ُمٽُمقَن ٲِمٿمڀَْمڇم َوُيٿمٸَمَّ آَدَم اٮمدُّ

ـْ َٛمٽَمٻْمڊُم  ډِم ٲَم يَّ َٓ َأْٙمٸَمُؾ َصڇمٮمَِح ُذرِّ ِِت  ِٛمَرِة ، ٫َمٻَمڇمَل: َو٥ِمزَّ ْٔ ـْ ٫َمټَمڇمنَ ٖمځَِمَديَّ ٭مَ  ٫َمڃَم٥ْمٶمٿِمڇَم ِٓم ا ـْ ٬ُمٽْمڊُم ٮَمُف: ٭ُم  ش.پَم

 ( ٥مـ ٲمٸمپمر ٖمف.0592) “ٗمٺمًٞمه”أٛمرٙمف ٥مٌد اٮمرزاق ٓم 

٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح، أو وهذا أصح، أ٥مٿمل أڂمف ٲمـ ٬مقل زيد ٖمـ أ١مٽمؿ: ٫مځمټمقن اٮمقصؾ وًُهڇم إٲمڇم ٲمـ 

 = ٲمـ هٳمڇمم ٖمـ ١مٸمد.
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ٽمپُِمقَن َأنَّ ٬َمْقٮَمُف: ٫َمٽَمَمَّ ٫مَ  ًْ ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ٖمځَِمَديَّ ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن ٗمَ ﴿ڀِمَؿ اٜمُْ [ 75]ص:  ﴾ًْ

ُجَد ٮَمُف، َو٫َمڀِمَؿ  ًْ ـْ ُأٲِمَر َأْن َي ـِ ٥َمَٝم ٲَم ُيقِٙمڈُم ٮَمُف خَتْٴِمځمٴًمڇم َوَٗمٺْمٵِمځمًَل ٖمټَِمْقڂمِِف َّمٽُْمق٬ًمڇم ٖمڇِمٮْمځَمَدْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا١ٕمَمء ”ٻمل ٓم ، واٮمٌځمڀم(0165، ر٬مؿ 2/469) “اٮمًٿمډم” أٛمرٙمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓمو =

ٚمد٘مٿمڇم اِلځمثؿ ٖمـ  (049ر٬مؿ  072/ 0) “٢مٸمڈم اْليَمن”(، وٓم 688ر٬مؿ  020/ 2) “واٮمٴمٺمڇمت

وهق ٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مَلق، ٬مڇمل: ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ يٻمقل:  ،ٛمڇمرٙمډم، ڂمڇم ٥مثَمن ٖمـ ٥مَلق

 ... ٫مذ٭مره ٖمٿمحقه. ٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص: أن اٮمٿمٌل أٛمٟمِّن إڂمٴمڇمري

ة ٖمـ رويؿ ٮمځمس ٮمف ١مَمع ٲمـ أٚمد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم، ٫مڀمق و٥مرو وإڂمٴمڇمري هذا ٓ ُيدرى ٲمـ هق،

 ٲمر١مؾ.

ٙمٿمځمد  ، ٚمځمڋم أورده ٲمـ ٣مريؼ(689) “واٮمٴمٺمڇمت ا١ٕمَمء”و٬مد ٙمڇمء ٲمٰمٚمڇم ٖمف ٥مٿمد اٮمٌځمڀمٻمل ٓم 

٬مڇمل: ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ َيدث ٥مـ  ٥مٌد رٖمف ٖمـ صڇمٮمح اٮمٻمرر ٖمـ ٚمټمځمؿ، ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر، ٥مـ

 .ڇم ٖمٿمحقهذ٭مره ٲمر٫مق٥م٫مٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل ريض اَّلل ٥مٿمف، 

 .٥مـ ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل إڂمٴمڇمري ٲمر١مٽمډم ٥مروة ٖمـ رويؿروايډم إٓ أن 

٘مؿ أيٵًمڇم ٙمٿمځمد ٖمـ ٚمټمځمؿ ٫مځمف وٸمػ، ٬مڇمل ٫مځمف اٮمدار٬مٶمٿمل: ٮمځمس ٖمڇمٮمٻمقي. و٬مد ٛمڇمٮمٺمف أٖمق زر٥مډم 

اْلٲمڇمم ٫مرواه ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر ٖمڅم١مٿمڇمده... ٭مَم رواه اجلَم٥مډم، و٬مڇمل ٫مځمف ٥مـ إڂمٴمڇمري، ٖمدون ٗمًپمځمډم 

 (.688) “ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت”ٮمٌځمڀمٻمل ٓم ٙمڇمٖمر. أٛمرٙمف ا

ڇم، ٫مڃمٛمرٙمف ٲمـ ٣مريؼ 52/039و٬مد أٛمرٙمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر ) ًً ٖمټمر ِمپمد  أِّب( و١مپمك إڂمٴمڇمري أڂم

ٚمد٘مٿمل  ،ٚمد٘مٿمڇم ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ ،ٖمـ أيقب اٮمداراِّن ٚمد٘مٿمڇم احلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓن

ٚمد٘مٿمل أڂمس ٖمـ  :ٽمخپمل يٻمقل٬مڇمل ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ اٮم ،٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مٌځمدة ٖمـ ٥مَلق

 .ٲمڇمٮمؽ

وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ: أٖمق ٖمټمر ِمپمد ٖمـ أيقب اٮمداراِّن، واحلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓن، ِ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 

 (، وإڂمَم هق اٮمداراِّن.689ٻمؼ ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت )يٺمٶمـ ٮمذٮمؽ ِم



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

294 

 

ِقيَ َذٮمَِؽ َأْهُؾ اٜمَْْق٬ِمِػ ِٚم٧َم َٙمٸَمٽمُ  ًْ ـْ َٛمٴَمڇمِئٴِمِف، ٭َمڇمڂَمڊِم اٮمتَّ َأَوَِلْ ﴿ډُم َٖمځْمٿمَُف َوَٖم٧ْمَ ٬َمْقٮمِِف: قُه ٲِم

 ه.اَٛمٶَمڃًم َِمٵًْمڇم [70]يس:  ﴾٥َمپِمٽَمڊْم َأْيِديٿمڇَم َأڂْمٸَمڇمٲًمڇم َيَرْوا َأڂمَّڇم َٛمٽَمٻْمٿمڇَم َِلُْؿ ِِمَّڇم

 (:71)ص القْاعد املجلى قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف

 أيډم وٚمٻمځمٻمتڀمڇم، ٚمتك يٻمڇمل: إِنڇم س٫مڊم ٥مٿمف؟ ٲمڇم هق ٤مڇمهر هذه :يٻمڇمل

 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 ٪مٞمهڇم، ِل ُيٽمٻمڀمڇم ٖمځمده، 

ڂمزل ِبڇم  واٜمراد صڇمٚمٌڀمڇم ٲمٸمروف ٓم اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډم اٮمتل ،ٮمټمـ إوڇم٫مډم اٮمٸمپمؾ إ٨م اٮمځمد

 اٮمٻمرآن.

 أٲمڇم اٮمٻمقل إول ٫مٽمځمس هق ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ ٮمقٙمڀم٧م:

أن اٮمٽمٺمظ ٓ يٻمتٵمځمف ٖمپمٻمتچم اٮمٽمًڇمن اٮمٸمرِّب اٮمذي ڂمزل اٮمٻمرآن ٖمف، أٓ  أحدُها:

ٌڊَْم َأْيِديټُمؿْ ﴿ٗمرى إ٨م ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ًَ ٌَډٍم ٫َمٌََِم ٭َم ـْ ٲُمٴِمځم ٤َمڀَمَر ﴿، و٬مقٮمف: ﴾َوٲَمڇم َأَصڇمَٖمټُمْؿ ٲِم

ڇمُد ِٓم اٮْمَٟمِّ  ًَ ٌَڊْم َأْيِدي اٮمٿمَّڇمِس ٮمځُِمِذيٻَمڀُمؿْ اٮْمٺَم ًَ ٌَْحِر ٖمََِم ٭َم ڀُمْؿ  َواٮْم ِذي ٥َمپِمٽُمقا ٮَمٸَمٽمَّ اٮمَّ

ٲَمڊْم َأْيِديټُمؿْ ﴿و٬مقٮمف:  ،﴾َيْرِٙمٸُمقنَ  ٫مڅمن اٜمراد: ٲمڇم ٭مًٌف اْلڂمًڇمن ڂمٺمًف  ،﴾َذٮمَِؽ ٖمََِم ٬َمدَّ

٨م: ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٭َمََم ِٓم  وإن ٥مپمٽمف ٖمٹمٞم يده، ٖمخَلف ٲمڇم إذا ٬مڇمل: ٥مپمٽمتف ٖمځمدي، ،وٲمڇم ٬مدٲمف

ـْ ٥ِمٿمِْد اَّلل﴿ ٌُقَن اٮْمټمَِتڇمَب ٖمڃَِمْيِدهيِْؿ ُ٘مؿَّ َيٻُمقٮُمقَن َهَذا ٲِم ـَ َيټْمُت ِذي ، ٫مڅمڂمف يدل ٥مٝم ﴾٫َمَقْيٌؾ ٮمٽِمَّ

 ٲمٌڇمذة اٮمٯمء ٖمڇمٮمځمد.

أڂمف ٮمق ٭مڇمن اٜمراد أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٛمٽمؼ هذه إڂمٸمڇمم ٖمځمده، ٮمټمڇمن ٮمٺمظ أيډم:  افثان:

ُجَد ٜمڇَِم َٛمٽَمٻْمڊُم ﴿ڇم٨م ٓم آدم: ٛمٽمٻمٿمڇم ِلؿ ٖمڃميديٿمڇم أڂمٸمڇمٲمڇم. ٭مَم ٬مڇمل اَّلل ٗمٸم ًْ ٲَمڇم ٲَمٿمٸََمَؽ َأْن َٗم

ٮْمٿمڇَم ٥َمٽَمځْمَؽ اٮْمټمَِتڇمَب ﴿، ٕن اٮمٻمرآن ڂمزل ٖمڇمٮمٌځمڇمن ٓ ٖمڇمٮمتٸمپمځمډم، ٮمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م: ﴾ٖمځَِمَدّي  َوڂَمزَّ

 
ٍ
ء ٌْځَمڇمڂمڇًم ٮمټُِمؾِّ َرْ

 .﴾ٗمِ



 

 شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار 

 

295 

 

وإذا ٤مڀمر ٖمٶمَلن اٮمٻمقل إول، ٗمٸم٧م أن يټمقن اٮمٴمقاب هق اٮمٻمقل اٮمثڇمِّن، وهق: 

ٮمٽمٺمظ أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٛمٽمؼ إڂمٸمڇمم ٭مَم ٛمٽمؼ ٪مٞمهڇم، وِل ُيٽمٻمڀمڇم ٖمځمده، ٮمټمـ أن ٤مڇمهر ا

إوڇم٫مډم اٮمٸمپمؾ إ٨م اٮمځمد ٭مڅموڇم٫متف إ٨م اٮمٿمٺمس ٖمپمٻمتچم اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډم، ٖمخَلف ٲمڇم إذا 

و٥مدي ٖمڇمٮمٌڇمء إ٨م اٮمځمد، ٫متٿمٌف ٮمٽمٺمرق، ٫مڅمن اٮمتٿمٌف ٮمٽمٺمروق ٖم٧م  ،أوځمػ إ٨م اٮمٿمٺمس

 هاثٞم ٲمـ اْل٢مټمڇمٓت.اٜمتٳمڇمِبڇمت ٲمـ أٙمقد أڂمقاع اٮمٸمٽمؿ، وٖمف يزول ٭م

َُا٤ِ ﴿تعاىل:  قٛي٘ ٣َٛ ِإَي٢ ايطَّ َِّ اِضَت  .﴾ُث

٬مڇمل اٜمٸمٶمٽمډم ّمڇم٣م٧ٌم أهؾ اٮمًٿمډم: أوٮمتؿ هذه أيډم ٫مٻمٽمتؿ: ا١متقى إ٨م اٮمًَمء، 

 ٖمپمٸمٿمك ٥مپمد إ٨م ٛمٽمؼ اٮمًَمء.

 (:18)ص القْاعد املجلى قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف

 قٮم٧م:واجلقاب: أن ٕهؾ اٮمًٿمډم ٓم ٗمٺمًٞمهڇم ٬م

ل ٓم ٗمٺمًٞمه أِنڇم ٖمپمٸمٿمك ارٗمٺمع إ٨م اٮمًَمء. وهق اٮمذي رٙمحف اٖمـ ٙمرير ٬مڇم أحدُها:

 ُ٘مؿَّ ا١ْمَتَقى ﴿وأو٨م اٜمٸمڇمِّن ٖمٻمقل اَّلل ٙمؾ ٘مٿمڇمؤه: ٖمٸمد أن ذ٭مر اخلَلف: 
ِ
ََمء ًَّ إ٨َِم اٮم

َـّ  اُه قَّ ًَ وذ٭مره  ه.ادٖمرهـ ٖمٻمدرٗمف، وٛمٽمٻمڀمـ ١مٌع ١مَموات: ٥مَل ٥مٽمځمڀمـ وارٗمٺمع، ٫م﴾٫َم

وأ٭مثر ٲمٺمني اٮمًٽمػ، وذٮمؽ ِتًټمڇم ٖمٷمڇمهر ٮمٺمظ  ،اٖمـ ٥مٌڇمس ٥مـ هاٮمٌٹمقي ٓم ٗمٺمًٞم

 ، وٗمٺمقيٵمڇم ٮمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمډم هذا آرٗمٺمڇمع إ٨م اَّلل ٥مز وٙمؾ.﴾ا١ْمَتَقى﴿

أن ا١ٓمتقاء هٿمڇم ٖمپمٸمٿمك اٮمٻمٴمد اٮمتڇمم. وإ٨م هذا اٮمٻمقل ذهڈم اٖمـ  افَقل افثان:

أي:  :٭مثٞم ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة اٮمٌٻمرة، واٮمٌٹمقي ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة ٫مٴمٽمڊم، ٬مڇمل اٖمـ ٭مثٞم

ـَ ٲمٸمٿمك اٮمٻمٴمد واْل٬مٌڇمل، ٕڂمف ٥مدي ٖمڅم٨م.  ٬مٴمد إ٨م اٮمًَمء، وا١ٓمتقاء هڇمهٿمڇم ُوپمِّ

 .: أي: ٥مپمد إ٨م ٛمٽمؼ اٮمًَمءيو٬مڇمل اٮمٌٹمق
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ا٬م٠من  ﴾ا١ْمَتَقى﴿وهذا اٮمٻمقل ٮمځمس س٫مڇم ٮمٽمټمَلم ٥مـ ٤مڇمهره، ٕن اٮمٺمٸمؾ 

 ف.ٖمحرف يدل ٥مٝم اٮمٹمڇميډم وآڂمتڀمڇمء، ٫مڇمڂمتٻمؾ إ٨م ٲمٸمٿمك يٿمڇم١مڈم احلرف اٜمٻم٠من ٖم

ٌَڇمُد اَّللَِّ ٥َمځْمٿمڇمً ﴿ ٗمرى إ٨م ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م: أٓ ُب ِِبَڇم ٥ِم رَوى ِبڇم ٚمځمڋم ٭مڇمن ٲمٸمٿمڇمهڇم يَ  ﴾َي٩ْمَ

ُب ﴿٥مٌڇمد اَّلل، ٕن اٮمٺمٸمؾ  يٿمڇم١مٌڀمڇم وهق يروى،  ا٬م٠من ٖمڇمٮمٌڇمء ٫مڇمڂمتٻمؾ إ٨م ٲمٸمٿمك ﴾َي٩ْمَ

ـ ٲمٸمٿمك يٿمڇم١مڈم ٲمٸمٿمك احلرف اٜمتٸمٽمؼ ٖمف ٮمځمٽمتئؿ اٮمټمَلم.  ها٫مڇمٮمٺمٸمؾ ُيٵَمپمَّ

َٕ ُنِفَسَتِجِسٟ ِب﴿تعاىل:  قٛي٘ ِٔ نَا َُ َٓا َجَصا٤ّ ِي ِٓ ُٝ  [.73]ايكُس: ﴾َأِع

 ٬مڇمل اٜمٸمٶمٽمډم ٕهؾ اٮمًٿمډم: أوٮمتؿ هذه أيډم ٫مٻمٽمتؿ: ْمري ٖمحٺمٷمٿمڇم وٲمرأى ٲمٿمڇم.

 (:44)ص القْاعد املجلى قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف

ِري ٖمڃَِم٥ْمځُمٿمٿِمڇَم﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ٥مـ ١مٺمځمٿمډم ڂمقح:  ٥َمَٝم َوٮمُِتٴْمٿمََع ﴿، و٬مقٮمف ٜمق١مك: ﴾َْمْ

 .﴾٥َمځْمٿمِل

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 ُيَرٖمَّك ٫مقق ٥م٧م اَّلل ٗمٸمڇم٨م؟.

و٥م٧م اَّلل ٗمر٥مڇمهڇم وٗمټمٽمڄمهڇم، و٭مذٮمؽ ٗمرٖمځمډم  ،ريأو يٻمڇمل: إن ٤مڇمهره أن اٮمًٺمځمٿمډم ْم

 ٲمق١مك ٗمټمقن ٥مٝم ٥م٧م اَّلل ٗمٸمڇم٨م ير٥مڇمه ويټمٽمڄمه ِبڇم.

 وٓ ريڈم أن اٮمٻمقل إول ٖمڇم٣مؾ ٲمـ وٙمڀم٧م:

أڂمف ٓ يٻمتٵمځمف اٮمټمَلم ٖمپمٻمتچم اخلٶمڇمب اٮمٸمرِّب، واٮمٻمرآن إڂمَم ڂمزل ٖمٽمٹمډم  إول:

ڇم َأڂْمَزٮْمٿمڇَمُه ٬ُمْرآڂمڇًم ٥مَ ﴿اٮمٸمرب، ٬مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨م:  ڂَمَزَل ﴿، و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م: ﴾َرٖمځِّمڇًم ٮَمٸَمٽمَّټُمْؿ َٗمٸْمٻِمٽُمقنَ إڂِمَّ

وُح إٲَِم٧مُ  ـَ  * ٖمِِف اٮمرُّ ـَ اٜمُْٿمِْذِري ڇمٍن ٥َمَرِِّبي * ٥َمَٝم ٬َمٽْمٌَِؽ ٮمَِتټُمقَن ٲِم ًَ
 ٲُم٧ٌِم﴾. ٖمٽِمِ
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وٓ أٚمد يٺمڀمؿ ٲمـ ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ: ٫مَلن يًٞم ٖمٸمځمٿمل. أن اٜمٸمٿمل: أڂمف يًٞم داٛمؾ 

ٙمف ٭مڇمن وهق را٭مڈم ٥مٝم ج ٥مٝم ٥مځمٿمل. أن خترَّ خترَّ  ٥مځمٿمف. وٓ ٲمـ ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ: ٫مَلن

٥مځمٿمف. وٮمق اد٥مك ٲمدع أن هذا ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ ٓم هذا اخلٶمڇمب ٮمٵمحؽ ٲمٿمف اٮمًٺمڀمڇمء ٫مٵمًَل 

 ٥مـ اٮمٸمٻمَلء.

أن هذا ِمتٿمع ٪مڇميډم آٲمتٿمڇمع، وٓ يپمټمـ ٜمـ ٥مرف اَّلل و٬مدره ٚمؼ ٬مدره أن  افثان:

ر٢مف ٖمڇمئـ ٲمـ ٛمٽمٻمف، ٓ َيؾ ٫مځمف يٺمڀمپمف ٓم ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨م، ٕن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمًتق ٥مٝم ٥م

رء ٲمـ ّمٽمق٬مڇمٗمف، وٓ هق ٚمڇمل ٓم رء ٲمـ ّمٽمق٬مڇمٗمف، ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٥مـ ذٮمؽ ٥مٽمًقا 

 ٭مًٌٞما.

٫مڅمذا ٗم٧ٌم ٖمٶمَلن هذا ٲمـ اٮمٿمڇمٚمځمډم اٮمٽمٺمٷمځمډم واٜمٸمٿمقيډم، ٗمٸم٧م أن يټمقن ٤مڇمهر اٮمټمَلم 

ډم ٲمق١مك هق اٮمٻمقل اٮمثڇمِّن: أن اٮمًٺمځمٿمډم ْمري و٥م٧م اَّلل ٗمر٥مڇمهڇم وٗمټمٽمڄمهڇم، و٭مذٮمؽ ٗمرٖمځم

 ير٥مڇمه ويټمٽمڄمه ِبڇم. ،ٗمټمقن ٥مٝم ٥م٧م اَّلل

٫مڅمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م إذا ٭مڇمن يټمٽمڄمه  ،وهذا ٲمٸمٿمك ٬مقل ٖمٸمض اٮمًٽمػ: )ٖمپمرأى ٲمٿمك(

ٮمزم ٲمـ ذٮمؽ أن يراه، وٓزم اٜمٸمٿمك اٮمٴمحځمح ٙمزء ٲمٿمف، ٭مَم هق ٲمٸمٽمقم ٲمـ دٓٮمډم  :ٖمٸمځمٿمف

 هااٮمٽمٺمظ.

َُٜبا﴿تعاىل:  قٛي٘ َُا  َّ ََْو ِإ ُِٜعٛ َُٜبا  َٔ َّ ايَِّرٜ ِِِإ ِٗ ِِٜدٜ َِٛم َأ َُٜد اهلِل َف َٕ اهلَل   ﴾ُِٜعٛ

 [.71]ايفتح:

أِنڇم ٮمځمًڊم ٥مٝم  :٬مڇمل اٜمٸمٶمٽمډم: وا٫مٻمتپمقڂمڇم يڇم ٲمـ ٗمٿمټمرون اٮمتڃمويؾ ٓم هذه أيډم

 ٤مڇمهرهڇم، وأن اٜمٌڇميٸمډم ِل ٗمټمـ َّلل ٲمٌڇمذة، وأن يد اَّلل ِل ِتس أيدي اٜمخٽمق٬م٧م.

 (:71)ص القْاعد املجلى قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف
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 واجلقاب: أن يٻمڇمل: هذه أيډم ٗمٵمپمٿمڊم ُجٽمت٧م:

ٌَڇمِيٸُمقَن اَّللََّ﴿ :٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م اجلِّة إوػ: ََم ُي ٌَڇمِيٸُمقڂَمَؽ إڂِمَّ ـَ ُي ِذي  .﴾إِنَّ اٮمَّ

 و٬مد أٛمذ اٮمًٽمػ أهؾ اٮمًٿمډم ٖمٷمڇمهرهڇم وٚمٻمځمٻمتڀمڇم. وهل سَيډم ٓم أن اٮمٴمحڇمٖمډم

ـِ ﴿ٮمف ٗمٸمڇم٨م: ٬مق٭َمََم ِٓم  ڂمٺمًف، ملسو هيلع هللا ىلص٭مڇمڂمقا يٌڇميٸمقن اٮمٿمٌل  ريض اَّلل ٥مٿمڀمؿ ٮَمٻَمْد َريِضَ اَّللَُّ ٥َم

َجَرةِ  ڊَم اٮمٳمَّ ٌَڇمِيٸُمقڂَمَؽ ََتْ  .﴾اٜمُْڄْمٲِمٿم٧َِم إِْذ ُي

ٌَڇمِيٸُمقَن اَّللََّ﴿وٓ يپمټمـ ٕٚمد أن يٺمڀمؿ ٲمـ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ََم ُي أِنؿ يٌڇميٸمقن اَّلل  ﴾إڂِمَّ

ف ٓم ڂمٺمًف، وٓ أن يّد٥مل أن ذٮمؽ ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ: ٜمٿمڇم٫مڇمٗمف ٕول أيډم واٮمقا٬مع، وا١متحڇمٮمت

 ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨م.

ٕڂمف ر١مقٮمف، و٬مد ٖمڇميع  :ٲمٌڇميٸمډم ٮمف ملسو هيلع هللا ىلصوإڂمَم ٙمٸمؾ اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمٌڇميٸمډم اٮمر١مقل 

اٮمٴمحڇمٖمډم ٥مٝم اجلڀمڇمد ٓم ١مٌځمؾ اَّلل ٗمٸمڇم٨م، وٲمٌڇميٸمډم اٮمر١مقل ٥مٝم اجلڀمڇمد ٓم ١مٌځمؾ ٲمـ 

أر١مٽمف ٲمٌڇميٸمډم ٜمـ أر١مٽمف، ٕڂمف ر١مقٮمف اٜمٌٽمغ ٥مٿمف، ٭مَم أن ٣مڇم٥مډم اٮمر١مقل ٣مڇم٥مډم ٜمـ 

١ُمقَل ٫َمٻَمْد َأ٣َمڇمَع اَّلل﴿٨م أر١مٽمف، ٮمٻمقٮمف ٗمٸمڇم ـْ ُيٶِمِع اٮمرَّ  .﴾ٲَم

وٗمڃميځمده،  ملسو هيلع هللا ىلصإ٨م اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمـ ٗم٩ميػ اٮمٿمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصوٓم إوڇم٫مډم ٲمٌڇميٸمتڀمؿ اٮمر١مقل 

 وٗمق٭مځمد هذه اٜمٌڇميٸمډم، و٥مٷمپمڀمڇم، ور٫مع ٢مڃمن اٜمٌڇميٸم٧م: ٲمڇم هق ٤مڇمهر ٓ ُيٺمك ٥مٝم أٚمد.

، وهذه أيٵمڇم ٥مٝم ٤مڇمهرهڇم ﴾َيُد اَّللَِّ ٫َمْقَق َأْيِدهيِؿْ ﴿٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  اجلِّة افثإٔة:

وٚمٻمځمٻمتڀمڇم، ٫مڅمن يد اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٫مقق أيدي اٜمٌڇميٸم٧م، ٕن يده ٲمـ صٺمڇمٗمف، وهق ١مٌحڇمڂمف 

 ٫مق٬مڀمؿ ٥مٝم ٥مر٢مف، ٫مټمڇمڂمڊم يده ٫مقق أيدهيؿ.

ٲمٌڇميٸمډم َّلل ٥مز  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ وٚمٻمځمٻمتف، وهق ٮمتق٭مځمد ٭مقن ٲمٌڇميٸمډم اٮمٿمٌل

ٕيدهيؿ، أٓ ٗمرى أڂمف يٻمڇمل:  وٙمؾ، وٓ يٽمزم ٲمٿمڀمڇم أن ٗمټمقن يد اَّلل ٙمؾ و٥مَل ٲمٌڇمذة

 اٮمًَمء ٫مق٬مٿمڇم، ٲمع أِنڇم ٲمٌڇميٿمډم ٮمٿمڇم ٖمٸمځمدة ٥مٿمڇم. 
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 ٲمع ٲمٌڇميٿمتف ٗمٸمڇم٨م خلٽمٻمف، و٥مٽمقه ٥مٽمځمڀمؿ. ملسو هيلع هللا ىلصاٜمٌڇميٸم٧م  ٫مځمد اَّلل ٥مز وٙمؾ ٫مقق أيدي

، ملسو هيلع هللا ىلص يد اٮمٿمٌل ﴾َيُد اَّللَِّ ٫َمْقَق َأْيِدهيِؿْ ﴿وٓ يپمټمـ ٕٚمد أن يٺمڀمؿ أن اٜمراد ٖمٻمقٮمف: 

اٮمٽمٺمظ، ٕن اَّلل ٗمٸمڇم٨م أوڇمف اٮمځمد إ٨م ڂمٺمًف، ووصٺمڀمڇم وٓ أن يد٥مل أن ذٮمؽ ٤مڇمهر 

٥مٿمد ٲمٌڇميٸمډم اٮمٴمحڇمٖمډم ِل ٗمټمـ ٫مقق أيدهيؿ، ٖمؾ ٭مڇمن  ملسو هيلع هللا ىلصٖمڃمِنڇم ٫مقق أيدهيؿ. ويد اٮمٿمٌل 

 هايًٌٶمڀمڇم إٮمځمڀمؿ، ٫مځمپمًؽ ٖمڃميدهيؿ ٭مڇمٜمٴمڇم٫مح ِلؿ، ٫مځمده ٲمع أيدهيؿ ٓ ٫مقق أيدهيؿ.

ََا﴿تعاىل:  قٛي٘  ُِ ًَ َِْع َٚ  َٕ َِْطا َٓا اإِل ًَِك ُٔ َأِقَسُب  ََٚيَكِد َخ َِْح َٚ  ُ٘ َِْفُط  ِ٘ ُِٛع ِب َِٛض ُت

َِٛزِٜد ٌِ اي ِٔ َحِب َِ  ِ٘ ِٝ ِٔ ال ﴿ٚقٛي٘ تعاىل:  ﴾ِإَي ََٚيهِ  ِِ ِٓهُ َِ  ِ٘ ِٝ ُٔ َأِقَسُب ِإَي َِْح َٚ

َٕ  ﴾ُتِبِؿُسٚ

٬مڇمل اٜمٸمٶمٽمډم: وا٫مٻمتپمقڂمڇم يڇم ٲمـ ٗمٿمټمرون اٮمتڃمويؾ ٓم هذه أيډم: أِنڇم ٮمځمًڊم ٥مٝم 

 اٜمَلئټمډم.٤مڇمهرهڇم، وأن اٮمٻمرب اٜمذ٭مقر هق ٬مرب 

 (:46)ص القْاعد املجلى قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف

واجلقاب: أن ٗمٺمًٞم اٮمٻمرب ٫مځمڀمَم ٖمٻمرب اٜمَلئټمډم ٮمځمس س٫مڇم ٮمٽمټمَلم ٥مـ ٤مڇمهره 

 ٜمـ ٗمدٖمره.

ـُ ﴿٫مځمڀمڇم ٖمَم يدل ٥مٝم ذٮمؽ، ٚمځمڋم ٬مڇمل: أٲمڇم أيډم إو٨م: ٫مڅمن اٮمٻمرب ٲمٻمځمد  َوڂَمْح

ٌِْؾ اٮْمَقرِ  ـْ َٚم ََمِل ٬َمٸِمځمدٌ  * يدِ َأ٬ْمَرُب إٮَِمځْمِف ٲِم ـِ اٮمٳمِّ ـِ اٮْمځَمپِم٧ِم َو٥َم ځَمڇمِن ٥َم ك اٜمَُْتٽَمٻمِّ ٲَمڇم  * إِْذ َيَتٽَمٻمَّ

ـْ ٬َمْقلٍ  كإِْذ يَ ﴿٫مٺمل ٬مقٮمف:  ،إِّٓ ٮَمَدْيِف َر٬ِمځمڈٌم ٥َمتځِمٌد﴾ َيٽْمٺِمُظ ٲِم دٮمځمؾ ٥مٝم أن اٜمراد ٖمف:  ﴾َتٽَمٻمَّ

 ٬مرب اٜمٽمټم٧م اٜمتٽمٻمځم٧م.

ٖمحڇمل آٚمتٵمڇمر، واٮمذي َيي اٜمځمڊم وأٲمڇم أيډم اٮمثڇمڂمځمډم: ٫مڅمن اٮمٻمرب ٫مځمڀمڇم ٲمٻمځمد 

ْتُف رُ ﴿٥مٿمد ٲمقٗمف هؿ اٜمَلئټمډم، ٮمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ١ُمٽُمٿمڇَم َوُهْؿ َٚمتَّك إَِذا َٙمڇمَء َأَٚمَد٭ُمُؿ اٜمَْْقُت َٗمَق٫مَّ



 داارشرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث امل

311 

 

٣ُمقنَ  ونَ ﴿ن ٓم ٬مقٮمف: ، ٘مؿ إ﴾ٓ ُيٺَمرِّ ٌِْٰمُ دٮمځمًَل ٖمځمٿمڇم ٥مٝم أِنؿ اٜمَلئټمډم، إذ  ﴾َأْم َأڂْمُتْؿ ٓ ُٗم

وٮمټمـ ٓ ڂمٌٰمه، وهذا يٸم٧م أن يټمقن اٜمراد  ،ٓم ڂمٺمس اٜمټمڇمن يدل ٥مٝم أن هذا اٮمٻمريڈم

 ٬مرب اٜمَلئټمډم، ١ٓمتحڇمٮمډم ذٮمؽ ٓم ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨م.

ٖمٻمك أن يٻمڇمل: ٫مٽمَمذا أوڇمف اَّلل اٮمٻمرب إٮمځمف، وهؾ ٙمڇمء ڂمحق هذا اٮمتٸمٌٞم ٲمراًدا ٖمف 

 اٜمَلئټمډم؟.

 ٫مڇمجلقاب: أوڇمف اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٬مرب ٲمَلئټمتف إٮمځمف ٕن ٬مرِبؿ ٖمڃمٲمره، وهؿ ٙمٿمقده

 ور١مٽمف.

ٌِْع  ٫َمڅمَِذا ٬َمَرْأڂَمڇمهُ ﴿اًدا ٖمف اٜمَلئټمډم، ٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م: و٬مد ٙمڇمء ڂمحق هذا اٮمتٸمٌٞم ٲمر ٫َمڇمٗمَّ

، ٲمع أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م أوڇمف ملسو هيلع هللا ىلص، ٫مڅمن اٜمراد ٖمف ٬مراءة ٙمٟميؾ اٮمٻمرآن ٥مٝم ر١مقل اَّلل ﴾٬ُمْرآڂَمفُ 

 ٖمڃمٲمر اَّلل ٗمٸمڇم٨م صحڊم إوڇم٫مډم ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٻمراءة إٮمځمف، ٮمټمـ ٜمڇم ٭مڇمن ٙمٟميؾ يٻمرؤه ٥مٝم اٮمٿمٌل 

 ٸمڇم٨م.اٮمٻمراءة إٮمځمف ٗم

ى﴿و٭مذٮمؽ ٙمڇمء ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:  ٩ٌُْمَ ْوُع َوَٙمڇمَءْٗمُف اٮْم ـْ إِْٖمَراِهځمَؿ اٮمرَّ  ٫َمٽَمَمَّ َذَهڈَم ٥َم

 ها، وإٖمراهځمؿ إڂمَم ٭مڇمن َيڇمدل اٜمَلئټمډم اٮمذيـ هؿ ر١مؾ اَّلل ٗمٸمڇم٨م.﴾َُيَڇمِدٮُمٿمڇَم ِٓم ٬َمْقِم ٮُمقطٍ 

 .«احلجس األضٛد ميني اهلل يف األزض»حدٜح: 

 :(881) الطعٔفةالسلسلة  يفو األلباىٕ زمحُ اه قال اإلما

 واٖمـ ٥مدي (،0/224/2) اٮمٺمقائد أٛمرٙمف أٖمق ٖمټمر ٖمـ ٛمَلد ٓم مُْر 

( و٥مٿمف اٖمـ 328/ 6( واخلٶمځمڈم )0/ 2/3) إٲمڇمٕم واٖمـ ٖم٩مان ٓم (،07/2)

( ٲمـ ٣مريؼ إ١محڇمق ٖمـ ٖم٩م اٮمټمڇمه٦م، ٚمد٘مٿمڇم 2/84/944) اٮمقاهځمڇمت اجلقزي ٓم

 ڇم.ٲمر٫مق٥مً  ٖمف،ؓؓ  ٥مـ ٙمڇمٖمر ،٥مـ ِمپمد ٖمـ اٜمٿمټمدر ل،أٖمق ٲمٸم٩م اٜمدائٿم
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و٪مٞمه ٲمـ اٮمر٫مٸمڇمء  ،و٬مڇمل: يروي ٥مـ ٲمڇمٮمؽ ،ذ٭مره اخلٶمځمڈم ٓم ٗمرُجډم اٮمټمڇمه٦م هذا

٘مؿ روى ٗمټمذيٌف ٥مـ أِّب ٖمټمر ٖمـ أِّب ٢مځمٌډم،  ،أٚمڇمديڋم ٲمٿمټمرة، ٘مؿ ١مڇمق ٮمف هذا احلديڋم

 أيٵمڇم ٲمق١مك ٖمـ هڇمرون وأٖمق زر٥مډم، و٬مڇمل اٖمـ ٥مدي ٥مٻمڈم احلديڋم: هق ٓم و٬مد ٭مذٖمف

وزاد اٖمـ اجلقزي: ٓ  ،اٜمځمزان٭َمََم ِٓم  ٥مداد ٲمـ يٵمع احلديڋم، و٭مذا ٬مڇمل اٮمدار٬مٶمٿمل

 يٴمح، وأٖمق ٲمٸم٩م وٸمځمػ.

ٲمـ روايډم اخلٶمځمڈم  اجلڇمٲمع و٬مڇمل اٜمٿمڇموي ٲمتٸمٻمٌڇم ٥مٝم اٮمًځمق٣مل ٚمځمڋم أورده ٓم

واٖمـ ٥مًڇم٭مر: ٬مڇمل اٖمـ اجلقزي: ٚ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 

( ٲمـ ٣مريؼ أِّب ٥م٦م إهقازي، ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٥مٌد اَّلل ِمپمد ٖمـ ٥05/91/2مًڇم٭مر )

 .ٙمٸمٺمر ٖمـ ٥مٌځمد اَّلل اٮمټمَل٥مل احلپميص ٖمًٿمده ٥مٿمف ٖمف

هذا، وِل يذ٭مر ٫مځمف ٙمرٚمڇم وٓ ٗمٸمديَل، ٮمټمـ أٖمق ٥م٦م  لأورده ٓم ٗمرُجډم اٮمټمَل٥م

 .هقازي ٲمتڀمؿ، ٫مڇمحلديڋم ٖمڇم٣مؾ ٥مٝم ٭مؾ ٚمڇملإ

( ٥مـ إٖمراهځمؿ 3/017/0) ٪مريڈم احلديڋم ٘مؿ رأيڊم اٖمـ ٬متځمٌډم أٛمرج احلديڋم ٓم

  .٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ٲمق٬مق٫مڇم ٥مٽمځمف ،٥مـ ٥مٶمڇمء ،ٖمـ يزيد

وإن ٭مڇمن ٓم ١مٿمده وٸمځمػ ٙمدا، ٫مڅمن إٖمراهځمؿ هذا وهق اخلقزي  ،واٮمق٬مػ أ٢مٌف

 .٭مَم ٬مڇمل أِمد واٮمٿمًڇمئل ،ٲم٠موك

 :يڋم ٖمًٿمد آٛمر وٸمځمػ ٥مـ اٖمـ ٥مپمروٮمټمـ روي احلد
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و٬مڇمل: ٗمٺمرد ٖمف  ،(2/ 0/33) إو١مط ( واٮمٶمٟماِّن ٓم2737رواه اٖمـ ٛمزيپمډم )

اٮمتٸمٽمځمؼ  ( وهق ّمرج ٓم333)ص  ا١ٕمَمء وٮمذا وٸمٺمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ،٥مٌد اَّلل ٖمـ اٜمڄمٲمؾ

 (.023/  2) اٮمر٪مځمڈم

 وإذا ٥مر٫مڊم ذٮمؽ، ٫مپمـ اٮمٸمجڇمئڈم أن يًټمڊم ٥مـ احلديڋم احلڇم٫مظ اٖمـ رٙمڈم ٓم

اٮمٺمڇم٥مقس احلٿم٦ٌم أڂمف ٭مڇمن  ويتڃمول ٲمڇم روي ٥مـ اٖمـ ،(075-7/074) يؾ اٮمٶمٌٻمڇمتذ

ٖمڃمن اٜمراد ٖمځمپمځمٿمف أڂمف ِمؾ ا١ٓمتَلم واٮمتٻمٌځمؾ،  .يٻمقل: احلجر ا١ٕمقد يپم٧م اَّلل ٚمٻمځمٻمډم

وٮمځمس ُمڇمزا، وٮمځمس ٫مځمف ٲمڇم يقهؿ اٮمٴمٺمډم  ،وأن هذا اٜمٸمٿمك هق ٚمٻمځمٻمډم ٓم هذه اٮمٴمقرة

٭مٽمف اٮمتٿمٌځمف ٥مٝم وٸمػ احلديڋم، وأڂمف ٓ دا٥مل اٮمذاٗمځمډم أصَل، و٭مڇمن يٹمٿمځمف ٥مـ ذٮمؽ 

 هإن اٮمتٺمًٞم ٫مرع اٮمتٴمحځمح ٭مَم ٓ ُيٺمك. :أو ٗمڃمويٽمف ،ٮمتٺمًٞمه

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:1/162)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ځمَّډمِ 
ٌَٽمِ ـْ َٖمٸْمِض احْلٿَمْ ڇم ٲَمڇم َٚمټَمڇمُه َأُٖمق َٚمڇمٲِمٍد اٮْمٹَمَزإِمُّ ٥َم َّٓ َ٘مََلَ٘مډَم : َأنَّ َوَأٲمَّ ْل إ ْ َيَتڃَموَّ َأِْمَد َِل

َْرضِ »َأ٢ْمځَمڇمَء:  ْٕ ُغ اهللَِّ ِذ ا ِّ َْشَقُد َ  ْٕ َجُر ا ـْ َأَصابِِع » شاْيَ ْغِ ِم ًَ َباِد َبْغَ ُأْصُب
ًِ ُِقُب اْف َوُؿ

ـِ  َ ْ ـِ » شافرَّ َّ َٔ َبِؾ اْف
ـْ ؿِ ـِ ِم َ ْ َس افرَّ ٍَ َٕ ټَمڇمَيډُم ٭َمِذٌب ٥َمَٝم َأِْمَد َِلْ ٫َمڀَمِذِه احْلِ  شَوإِنِّ َأِجُد 

ـْ َأْصَحڇمٖمِِف ڂَمٻْمَؾ َذٮمَِؽ ٥َمٿمُْف. َوَهَذا احْلَٿم٦ٌَِْمُّ  َٓ َيٸْمِرُف َأَٚمٌد ٲِم َيٿمٻُْمٽْمڀَمڇم َأَٚمٌد ٥َمٿمُْف ٖمڅِم١ِْمٿمڇَمِد: َو

َٓ ٥ِمٽْمپُمُف ٖمََِم ٬َمڇمَل  َٓ ُيٸْمَرُف  ِذي َذ٭َمَر ٥َمٿمُْف َأُٖمق َٚمڇمٲِمٍد َُمڀُْمقٌل  َٓ ِصْد٬ُمفُ  ،اٮمَّ  ه.ا٫مځِمََم ٬َمڇمَل  َو

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن َّى  َقاَل َش  (:4/167)َكَنا َفٕ َمِجُنْع اِلَفَتا

ِلِّ  ـْ اٮمٿمٌَّ ٌُڊُم  ملسو هيلع هللا ىلصُرِوَي ٥َم َٓ َيْث ٌَّڇمٍس ٬َمڇمَل:  ،ٖمڅِم١ِْمٿمڇَمِد  ـِ ٥َم ـْ اْٖم ََم ُهَق ٥َم َواٜمَْٳْمڀُمقُر إڂمَّ

َْرضِ » ْٕ ١َْمَقُد َيپِم٧ُم اَّللَِّ ِٓم ا ْٕ ٌَّٽَمفُ  ،احْلََجُر ا ـْ َصڇم٫َمَحُف َو٬َم ٌََّؾ  :٫َمپَم ََم َصڇم٫َمَح اَّللََّ َو٬َم  ٫َمټَمڃَمڂمَّ

 .شَيپِمځمٿمَفُ 
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َر اٮمٽمَّٺْمَظ اٜمَْٿمٻُْمقَل  ـْ َٗمَدٖمَّ ْ  :َوٲَم ـْ َِل َّٓ ٥َمَٝم ٲَم َٓ إ٢ْمټَمڇمَل ٫مځِمِف إ ُف  َ ٮَمُف َأڂمَّ ْرهُ َٗم٧ٌَمَّ ُف  :َيَتَدٖمَّ ٫َمڅمڂِمَّ

َْرضِ »٬َمڇمَل:  ْٕ ُغ اهللَِّ ِذ ا ِّ َْرضِ »َدُه ٖمٻَِمْقٮمِِف ٫َمٻَمځمَّ  شَ  ْٕ ْ ُيٶْمٽمِْؼ ٫َمځَمٻُمقَل َيپِم٧ُم اَّللَِّ  شِذ ا َوَِل

ڇمٮمُِػ ُٚمټْمَؿ اٮمٽمَّ  ََم »ٺْمِظ اٜمُْٶْمٽَمِؼ. ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل: َوُٚمټْمُؿ اٮمٽمَّٺْمِظ اٜمٻَُْمځمَِّد ُُيَ ٌَّٽَمُف ٫َمټَمڃَمڂمَّ ـْ َصڇم٫َمَحُف َو٬َم ٫َمپَم

ٌََّؾ َيپِمځمٿمَفُ َصڇم٫مَ   .شَح اَّللََّ َو٬َم

يٌح ِٓم َأنَّ اٜمُْٴَمڇم٫مَِح َِلْ ُيٴَمڇم٫مِْح َيپِم٧َم اَّللَِّ َوٲَمٸْمٽُمقٌم أَ  ٌَِّف ٖمِِف: َوَهَذا َسِ ٌََّف ٪َمْٞمُ اٜمٳَُْم نَّ اٜمُْٳَم

ـْ  ،َأْصًَل  ـْ  َوٮَمټمِ ُ َأنَّ احْلََجَر ٮَمځْمَس ٲِم ٧ٌَمِّ ُل احْلَِديڋِم َوآِٛمُرُه ُي ـْ ُيٴَمڇم٫مُِح اَّللََّ ٫َمڃَموَّ ٌَِّف ٖمپَِم ٢ُم

ُ َأنَّ اَّللََّ َٗمٸَمڇم٨َم ٭َمََم َٙمٸَمَؾ ٮمٽِمٿمَّڇمِس َٖمځْمًتڇم  ،َق ٲَمٸْمٽُمقٌم ٥ِمٿمَْد ٭ُمؾِّ ٥َمڇم٬ِمؾٍ ِصٺَمڇمِت اَّللَِّ ٭َمََم هُ  ٧ٌَمِّ ـْ ُي
َوٮَمټمِ

 
ِ
َتٽمپُِمقڂَمُف: ٮمځَِمټُمقَن َذٮمَِؽ ٖمپَِمٿمِْزٮَمډِم َٗمٻْمٌځِمِؾ َيِد اٮْمٸُمٷَمََمء ًْ ٫َمڅمِنَّ َذٮمَِؽ  :َيٶُمق٫ُمقَن ٖمِِف: َٙمٸَمَؾ َِلُْؿ ٲَمڇم َي

 ٌِّ َٓ َيَتټَمٽمَّپُمقنَ  ،ؾِ َٗمٻْمِريڈٌم ٮمٽِْمپُمٻَم ٖمََِم ٫مځِمِف إْوََلُل  َوَٗمټْمِريٌؿ ٮَمُف ٭َمََم َٙمَرْت اٮْمٸَمڇمَدُة َوَاَّللَُّ َوَر١ُمقٮُمُف 

ـْ ، اٮمٿمَّڇمسِ  َ َِلُْؿ ِٓم احْلَِديڋِم ٲَمڇم َيٿمٺِْمل ٲِم َ َِلُْؿ ٲَمڇم َيتَّٻُمقَن: ٫َمٻَمْد َٖم٧مَّ ـْ َأْن ُي٧ٌَمِّ َٓ ُٖمدَّ ٲِم َٖمْؾ 

 هااٮمتَّپْمثځِمِؾ.

 .«أجد ْفظ ايسمحٔ َٔ قبٌ ايُٝٔ إْٞ»حدٜح: 

 :(1147) السلسلة الصحٔحة قال اإلماو األلباىٕ زمحُ اه يف

 .ش نر إػ افّٔـ - ْا اإن أجد ٍٕس افر ـ مـ »

ٚمد٘مٿمڇم أٖمق زر٥مډم: ٘مٿمڇم أٖمق  :(7/61/6358) اٜمٸمجؿ اٮمټمٌٞم أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم

 :)ح( ٥مـ اٮمقٮمځمد ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ ،اٮمځمَمن: ٘مٿمڇم إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ ٥مځمڇمش

٘مٿمڇم ٖمټمر ٖمـ ١مڀمؾ: ٘مٿمڇم ٥مٌد اَّلل ٖمـ يق١مػ: ٘مٿمڇم ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح احلپميص: و

٥مـ ٙمٌٞم  ،٥مـ اٮمقٮمځمد ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ اجلرر ،ٚمد٘مٿمل إٖمراهځمؿ ٖمـ ١مٽمځمَمن ا٫ٕمٶمس

، ٚمتك ٭مڇمدت ملسو هيلع هللا ىلصدڂمقت ٲمـ ر١مقل اَّلل  ٖمـ ڂمٺمٞم: ٚمد٘مٿمل ١مٽمپمډم ٖمـ ڂمٺمځمؾ اٮمًټمقِّن ٬مڇمل:
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ٗمر٭مڊم اخلځمؾ، وأٮمٻمل اٮمًَلح، وز٥مؿ ر١مقل اَّلل!  ر٭مٌتڇمي ِتًڇمن ٫مخذه، ٫مٻمٽمڊم: يڇم

ـذبقا! أن جاء افَتال، ٓ ْزال مـ أمتل أمة ؿاَّة ظذ » أ٬مقام أن ٓ ٬متڇمل! ٫مٻمڇمل:

و٬مڇمل وهق ٲمقل  .شايؼ، طا رة ظذ افْاس،  ز غ اهلل ؿِقب ؿقم ؿاِْق ؿ فْٔافقا مْٓؿ

ؽر  توفَد أوحل إل أن مٍُق،  ْا اإن أجد ٍٕس افر ـ مـ »٤مڀمره إ٨م اٮمځمپمـ: 

ذ ٕقاصٔٓا اخلر إػ  قم افَٔامة، وأ ِٓا  مِبث، وْتبًقن أؾْادًا، واخلٔؾ مًَقد

 .شمًإقن ظِٔٓا

 ٥مـ اٮمقٮمځمد ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ، وهق ٘مٻمډم ،٬مٽمڊم: وا١مٿمڇمده صحځمح ٲمـ اٮمقٙمف إول

 وٓم اٮمقٙمف أٛمر ٖمټمر ٖمـ ١مڀمؾ: ٫مځمف وٸمػ. ٲمـ رٙمڇمل ٲمًٽمؿ.

٘مؿ ٗم٧ٌم أن ا١مؿ أٖمځمف ِمرف، صقاٖمف و٢مځمخ ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح احلپميص ِل أ٥مر٫مف! 

 -462)ص  ا١ٕمَمء واٮمٴمٺمڇمت ٬مد أٛمرج احلديڋم ٓم ٫مٻمد رأيڊم اٮمٌځمڀمٻمل ،)١مڇمِل(

( ٲمـ ٣مريؼ ِمپمد ٖمـ إ١محڇمق اٮمٴمڇم٪مڇمِّن: أڂمڇم ٥مٌد اَّلل ٖمـ يق١مػ: أڂمڇم ٥مٌد اَّلل ٖمـ 463

 ١مڇمِل احلپميص: ٘مٿمڇم إٖمراهځمؿ ٖمـ ١مٽمځمَمن ا٫ٕمٶمس ٖمف.

 -وهق ا٢ٕمٸمري -َّلل ٖمـ ١مڇمِل احلپميص٬مٽمڊم: ٫مڀمق إ١مٿمڇمد صحځمح أيٵمڇًم: ٕن ٥مٌد ا

 ٘مٻمډم اٗمٺمڇم٬مڇًم، وٲمـ رٙمڇمل اٮمٌخڇمري.

ٗمٵمٽمځمٽمف وٲمـ وَلل اٮمٳمځمخ اٮمټمق٘مري، وٲمٸمڇمداٗمف ٮمٽمًٿمډم وأٚمڇمديڋم اٮمٴمٺمڇمت، و

 !.٭مڇمن أٖمق داود يذٲمف ٥مٝم اٖمـ ١مڇمِل هذا ٖمٻمقٮمف: ا١ٕمَمء ٮمٽمٻمراء: ٗمٸمٽمځمٻمف ٓم ٚمڇم٢مځمډم

ود إيڇمه ٜمذهٌف، أِّب دا٫متٸمڇمٲمك ٥مـ أ٬مقال إئپمډم اٜمجپمٸمډم ٥مٝم ٗمق٘مځمٻمف، وٗمٳمٌڋم ٖمذم 

وهق يٸمٽمؿ أن ذٮمؽ ٓ يي ٓم ٥مداٮمتف وصحډم ٚمديثف ٥مٿمد  ،١مٿمٿمف و٬مد أٛمرج ٮمف ٓم

اٮمٸمٽمَمء ٗمٿمٴمځمٴمڇًم وٗمٺمريٸمڇًم، ٲمع أن احلديڋم ٮمځمس ٮمف ٥مَل٬مډم ٖمڇمٮمٴمٺمڇمت: ٭مَم يڃمِت ٥مـ اٖمـ 

 ٗمځمپمځمډم.
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٥مٝم أڂمف ٬مد ٗمقٖمع ٓم اٮمقٙمف إول ٭مَم رأيڊم، ٫مَل ييه اٮمذم اٜمذ٭مقر ٮمق ٭مڇمن ٬مدٚمڇًم 

تف، وٮمټمـ هذا هق ٢مڃمن أهؾ إهقاء: ٓ ُيٽمٴمقن ٮمٽمٌحڋم اٮمٸمٽمپمل، وإڂمَم يتٌٸمقن ٓم ٘مٻم

 ٲمٿمف ٲمڇم يقا٫مؼ أهقاءهؿ! واَّلل اٜمًتٸمڇمن.

٥مٻمر دار و» وا٥مٽمؿ أن هذا احلديڋم ٬مد ٙمڇمء ٓم ٖمٸمض ٣مر٬مف زيڇمدة أٛمرى ٖمٽمٺمظ:

 .شاٜمڄمٲمٿم٧م ٖمڇمٮمٳمڇمم

ډم، ٫مڃم٥مدت خترَيف هٿمڇم حلديڋم اٮم٠مُج ،(0935) ٖمعو٭مٿمڊم ٛمرٙمتف ٓم اٜمجٽمد اٮمرا

ٮمټمـ ٲمـ  ،(0197ٓم اٜمجٽمد اٮمثڇمٮمڋم ) اٮمٵمٸمځمٺمډم ٲمًتدر٭مڇًم ٖمف ٥مٝم خترَيل إيڇمه ٓم

ٚمديڋم أِّب هريرة، ٫مڀمذا ٢مڇمهد ٬مقي ٮمف ٲمـ ٚمديڋم ١مٽمپمډم ٖمـ ڂمٺمځمؾ، أوٙمڈم ٥م٦م خترَيف 

هٿمڇم، واٮمتٿمٌځمف ٥مٝم أن احلديڋم صڇمر ٖمف صحځمحڇًم، واحلپمد َّلل ٥مٝم ٗمق٫مځمٻمف، وأ١مڃمٮمف اٜمزيد 

 ٲمـ ٫مٵمٽمف.

احلديڋم، ٫مٻمد ١مَلم اٖمـ ٗمځمپمځمډم رِمف اَّلل يذهڈم إ٨م ٘مٌقت هذا: ويٌدو أن ٢مځمخ اْل

 ، و٥مـ هذا احلديڋم ٓم(احلجر ا١ٕمقد يپم٧م اَّلل ٓم إرض )رأيتف ١مئؾ ٥مـ ٚمديڋم: 

( ؟ ٫مٵمٸمػ إول، دون هذا، و٬مڇمل ٲمٌځمٿمڇًم ٲمٸمٿمڇمه، 398 -6/397)َُمپُْمقع اٮْمٺَمَتڇمَوى 

 وأڂمف ٤مڇمهر ٫مځمف: ٫مٻمڇمل:

ـِ »٬َمْقٮُمُف  َّ َٔ ـْ اْف ُ  شِم ٧ٌَمِّ ـِ اْٛمتٴَِمڇمٌص ٖمٴِِمٺَمڇمِت اَّللَِّ  :ٲَمٻْمٴُمقَد احْلَِديڋِم  ُي ُف ٮَمځْمَس ٮمٽِْمځَمپَم ٫َمڅمڂِمَّ

َـّ َذٮمَِؽ  ـَ ٬َمڇمَل ٫مځِمڀِمْؿ:  ،َٗمٸَمڇم٨َم َٚمتَّك ُيٷَم ِذي ٌُّقڂَمُف اٮمَّ
ٌُّڀُمْؿ َوَُيِ

ـَ َُيِ ِذي ـْ ٲِمٿمڀَْمڇم َٙمڇمَء اٮمَّ ـْ ﴿َوٮَمټِم ٲَم

ْقَف َيڃْمِِت اَّللَُّ ًَ ـْ ِديٿمِِف ٫َم ٌُّقڂَمفُ  ٖمٻِمَ َيْرَٗمدَّ ٲِمٿمټُْمْؿ ٥َم
ٌُّڀُمْؿ َوَُيِ

 .﴾ْقٍم َُيِ
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ُْؿ ٬َمْقُم َأِِّب ٲُمق١َمك  : ٫َمَذ٭َمَر َأِنَّ
ِ
ء َٓ ـْ َهڄُم َيډُم: ١ُمِئَؾ ٥َم ْٔ ُف ٜمََّڇم ڂَمَزٮَمڊْم َهِذِه ا َو٬َمْد ُرِوَي َأڂمَّ

ِحځمَحډُم ٲِمثُْؾ ٬َمقْ  ََٚمڇمِديڋُم اٮمٴمَّ ْٕ : َوَٙمڇمَءْت ا ٢َْمٸَمِريِّ ْٕ ـِ »ٮمِِف: ا َّ َٔ ْؿ َأْ ُؾ اْف ـُ ا َْ ُِقًبا  َأ َأَرقَّ ُؿ

ِ َمُن َ َمنَوَأْفَغَ أَ  ْْ َّٔةٌ  ْؾئَِدًة: ا
ُة َ َمِٕ َّ ُْ

 .(0)شَواْيِ

ـْ  ـُ ٥َم ِْمَ َس اٮمرَّ ٲَْمٴَمڇمَر ٫َمٌڀِِمْؿ ڂَمٺمَّ ْٕ ِة َو٫َمَتُحقا ا دَّ ـَ ٬َمڇمَٗمٽُمقا َأْهَؾ اٮمرِّ ِذي  ُهْؿ اٮمَّ
ِ
ء َٓ َوَهڄُم

َص َذٮمِ  ،اٜمُْڄْمٲِمٿم٧َِم اٮْمټُمُرَٖمڇمِت  ـْ َٛمٴمَّ  ٖمڃُِمَوْيِس ٫َمٻَمْد َأْٖمٸَمَد.َؽ َوٲَم

٫مٽمځمس احلديڋم ٲمـ أٚمڇمديڋم  :و٥مٝم هذا اٜمٸمٿمك :قال األلباىٕ زمحُ اه

اٮمذي  اٮمٸمٽمق ذهٌل ٓم ُجٽمډم أٚمڇمديثڀمڇم ٓم ٭متڇمٖمفاٮمٴمٺمڇمت، وٮمذٮمؽ ِل يقرده احلڇم٫مظ اٮم

٭مٿمڊم اٛمتٰمٗمف، وهق ٲمٶمٌقع، ٛمَل٫مڇًم ٮمٽمٳمځمخ زاهد اٮمټمق٘مري اٮمذي ٪مپمز ٲمـ صحتف ٭مَم 

ب اٖمـ ٗمځمپمځمډم رِمف اَّلل ٲمڇم ٚمټمڇمه اٮمٹمزإم ٥مـ ٖمٸمض ٮمذٮمؽ ٭مذَّ ٗمٻمدم ٲمع اٮمرد ٥مٽمځمف، و

 :(5/398: ٲمٿمڀمڇم هذا احلديڋم، ٫مٻمڇمل )احلٿمڇمٖمٽمډم أن اْلٲمڇمم أِمد ِل يتڃمول إٓ ٘مَل٘مډم أ٢مځمڇمء

٫مڀمذه احلټمڇميډم ٭مذب ٥مٝم أِمد، ِل يٿمٻمٽمڀمڇم أٚمد ٥مٿمف ٖمڅم١مٿمڇمد، وٓ يٸمرف أٚمد ٲمـ 

 ها.ٿمف، وهذا احلٿم٦ٌم ُمڀمقل ٓ يٸمرفأصحڇمٖمف ڂمٻمؾ ذٮمؽ ٥م

٬مځمؾ:  و٬مڇمل: ،اٮمٿمڀمڇميډم د أورد احلديڋم ٓم ٲمڇمدة )ڂمٺمس( ٲمـرأيڊم اٖمـ إ٘مٞم ٬م ٘مؿ

٥مٿمك ٖمف إڂمٴمڇمر: ٕن اَّلل ڂمٺمس ِبؿ اٮمټمرب ٥مـ اٜمڄمٲمٿم٧م، وهؿ يَمڂمقن: ِٕنؿ ٲمـ 

إزد، ٬مڇمل إزهري: )اٮمٿمٺمس( ٓم احلديڋم ا١مؿ ووع ٲمقوع اٜمٴمدر احلٻمځمٻمل ٲمـ: 

ل: أٙمد ٭مڃمڂمف ٬مڇم :٫مرج يٺمرج ٗمٺمرَيڇًم و٫مرٙمڇًم(٭مَم يٻمڇمل: ) ،ًڇًم(ٺمَ س ٗمٿمٺمځمًڇًم وڂمَ س يٿمٺمِّ )ڂمٺمَّ 

 ها.ٗمٿمٺمځمس رٖمټمؿ ٲمـ ٬مٌؾ اٮمځمپمـ

ـْ ؿَِبِؾ »أٲمڇم احلديڋم ٖمٽمٺمظ:  قال أبْ عبد اه غفس اه لُ: ْؿ ِم ُُ َس َربِّ ٍَ َٕ َوَأِجُد 

ـِ  َّ َٔ  ٫مڀمق ٬مٶمٸمډم ٲمـ ٚمديڋم أ٣مقل ٲمٿمف: شاْف

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ؓ ( ٥مـ أِّب هريرة 52(، وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ )3499أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ) (0)
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 ٲمًٿمد اٮمٳمڇمٲمځم٧م و (،4660) إو١مط اٮمٶمٟماِّن ٓم(، و01978أٛمرٙمف أِمد )

ِلِّ  ،ؓ  ُهَرْيَرةَ ٥مـ أِّب ٢َمٌځِمڈٍم َأِِّب َرْوٍح،  ٲمـ ٣مريؼ (0183) ـِ اٮمٿمٌَّ : ٬مڇمل ملسو هيلع هللا ىلص٥َم

ـِ » َّ َٔ َبِؾ اْف
ـْ ؿِ ْؿ ِم ُُ َس َربِّ ٍَ َٕ ٌَٔة، َوَأِجُد 

َة َ َمِٕ َّ ُْ
ِ َمَن َ َمٍن، َواْيِ ْْ َٓ إِنَّ ا رَ  ،َأ ٍْ ُُ َٓ إِنَّ اْف  َأ

 ٍَ ِِْب ِذ اْف ََ ُ قَق، َوَؿْ َقَة اْف ٍُ ُؿ َواْف َتاَُلُ ٌْ ـَ َ  ِر، َواْفَقَبِر، افَِّذ  ًْ ـَ َأْصَحاِب افنَّ اِد  دَّ

بِؾِ  ِ ْْ َٔاضُِغ َظَذ َأْظَجاِز ا  .شافنَّ

وهذا إ١مٿمڇمٌد وٸمځمٌػ: جلڀمڇمٮمډم ٚمڇمل ٢مٌځمڈم أِّب روح، و٬مد ٗمٺمرد ِبذه اٮمزيڇمدة: 

ـِ » َّ َٔ َبِؾ اْف
ـْ ؿِ ْؿ ِم ُُ َس َربِّ ٍَ َٕ ٲمـ ٣مرق ٥مـ  . واحلديڋم ٓم اٮمٴمحځمح٧م، و٪مٞمُهڇمشَوَأِجُد 

 ، ٖمدون هذه اٮمزيڇمدة.ؓ أِّب هريرة 

ُ٘ ُنُٓت مسَع٘ ايرٟ ٜطُع ب٘، ٚبؿَسٙ »حدٜح  قاٍ اهلل تعاىل: فإذا أحببُت

 .«ايت ٜبطؼ بٗا، ٚزجً٘ اييت ميػٞ بٗايرٟ ٜبؿس ب٘، ٜٚدٙ اي

ُُ اُه ُِٔذ اإِللِْسِمِو َزَمَن  (:1/111) اجلْا  الصحٔحَكَنا َفٕ  َقاَل َش

ڇمِد اٮْمٸَمڇممِّ َأْو َوْٚمَدِة  َوَهَذا احْلَِديڋُم  َ َتِّ ِٓ ، َأْو ا َتڌمُّ ٖمِِف اٮْمٻَمڇمِئٽُمقَن ٖمڇِمحْلٽُُمقِل اٮْمٸَمڇممِّ ٬َمْد ََيْ

ٌَڇمِه اٮمٿمَّٴَمڇمَرى. ـْ َذٮمَِؽ، ٭َمڃَم٢ْم ـْ َيٻُمقُل ٖمڇِمخْلڇَمصِّ ٲِم َتڌمُّ ٖمِِف ٲَم  اٮْمُقُٙمقِد، َو٬َمْد ََيْ

ُف ٬َمڇمَل  ، ٫َمڅمڂِمَّ ډٌم ٥َمَٝم اٮْمٺَمِريٻَم٧ْمِ ْرِب »: َواحْلَِديڋُم ُٚمجَّ ُتُف بِاْيَ ْٕ ْد آَذ ََ ٔيا َؾ
ـْ َظاَدى ِل َوفِ ، شَم

ِف َوَٖم٧ْمَ َوٮمځِمِِّف، َو٥َمُدوِّ وَ  ًِ ا ُيٸَمڇمِدي َوٮمځِمَُّف، َوٲَمځمََّز َٖم٧ْمَ ڂَمٺْم ٌَڊَم َ٘مََلَ٘مډًم: َوٮمځِمًّڇم ٮَمُف، َو٥َمُدوًّ ٮَمځمِِّف، ٫َمڃَمْ٘م

رْ »٫َمٻَمڇمَل:  ُتُف بِاْيَ ْٕ ْد آَذ ََ ٔيا َؾ
ـْ َظاَدى ِل َوفِ ُه  ،شِب َم َٓ ِذي َوا ـْ َدلَّ َذٮمَِؽ ٥َمَٝم َأنَّ َوٮمځِمَُّف اٮمَّ

َوٮَمټمِ

ـْ ُيٸَمڇمِدي، ٫َمځَمټُمقُن  ـْ ُيَقإِم َوُيٸَمڇمِدي ٲَم ٌْٹِمُض، َوُيَقإِم ٲَم ٌْٹِمُض ٲَمڇم ُي ٫َمٴَمڇمَر َُيڈِمُّ ٲَمڇم َُيڈِمُّ َوُي

ُف ٲُمٸَمڇمٍد َّللَِِّ. ـْ ٥َمڇمَداُه، ٖمڃَِمڂمَّ بُّ ٲُمڄْمِذڂًمڇم ٖمڇِمحْلَْرِب ٜمَِ  اٮمرَّ

 ؿَّ ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:٘مُ 
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ْٔفِ » َِ ْضُت َظ ْثِؾ َأَداِء َما اْؾَسَ
ِّ َب إَِلَّ َظْبِدي بِ رَّ ََ َْ ِب،  ،شَوَما  ٌِْد اٜمَُْتٻَمرِّ َق َٖم٧ْمَ اٮْمٸَم ٫َمٺَمرَّ

ِب إٮَِمځْمِف، ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل:  بِّ اٜمَُْتٻَمرَّ ُب إَِلَّ بِافََّْقاؾِِؾ َحتَّك أُ »َواٮمرَّ رَّ ََ َٓ َ َزاُل َظْبِدي َ َت َ شِحبَّفُ َو ٧ٌَمَّ ، ٫َم

ٖمِِف ٖمڇِمٮمٿمََّقا٫مِِؾ َواٮْمٺَمَراِئِض. ٌُُّف َٖمٸْمَد َٗمٻَمرُّ
ُف َُيِ  َأڂمَّ

ُه افَِّذي ُ بِْكُ بِِف، َوَ َدُه »ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل:  ُع بِِف، َوَبَكَ َّ ُف افَِّذي َ ْ  ًَ ّْ ُْْت َش ـُ َؾَِ٘ذا َأْحَبْبُتُف 

ِق  ّْ ُف افَّتِل َ  َِ ا، َوِرْج ا افَّتِل َ ْبىُِش ِ َ ڇمِد اٮْمٸَمڇممِّ َأِو شِ َ َ َتِّ ِٓ ، َو٥ِمٿمَْد َأْهِؾ احْلٽُُمقِل َوا

ٌَْؾ   ٬َم
ٍ
ء ، َأْو ِٓم ٭ُمؾِّ َرْ

ٍ
ء اٮْمَقْٚمَدِة: ُهَق َصْدُرُه َوَٖمٶْمٿمُُف َو٤َمڀْمُرُه َوَرْأ١ُمُف َو٢َمٸْمُرُه، َوُهَق ٭ُمؾُّ َرْ

ِب َوَٖمٸْمَدُه، َو٥ِمٿمَْد اخْلڇَمصِّ َوَأْهِؾ احْلٽُُمقِل َصڇمرَ    اٮمتَّٻَمرُّ
ِ
ُهَق، َوُهَق ٭َمڇمٮمٿمَّڇمِر َواحْلَِديِد َواٜمڇَْمء

ْدَراِك َواٮْمٺِمٸْمِؾ. َٓ َُيَْتصُّ ٖمَِذٮمَِؽ آٮَمډَم اْْلِ  ، ـِ ٌَ  َواٮمٽمَّ

 ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل َٗمٸَمڇم٨َم:

ِق » ّْ ، َوِّب َ ْبىُِش، َوِّب َ  ُع، َوِّب ُ ْبِكُ َّ   ،شَؾبِل َ ْ 
ِ
ء َٓ بُّ ُهَق  -َو٥َمَٝم ٬َمْقِل َهڄُم اٮمرَّ

ِذي يَ  ١ُمقُل إڂِمَََّم ٬َمڇمَل: ٫َمٌِل، ُ٘مؿَّ ٬َمڇمَل: اٮمَّ ٌْٶمُِش َوَيپْمٯِم، َواٮمرَّ ٌِْٰمُ َوَي پَمُع َوُي ََٖفِْل »ًْ ـْ َش
َوَفئِ

فُ  َّٕ ُِظَٔذ َٕ اَذِن  ًَ ـِ اْشَت
ََُّْٔف، َوَفئِ

ُْظىِ ًٓ  ،شَٕ ُئق ًْ بَّ ٲَم َتٸِمځمًذا، َواٮمرَّ ًْ ٌَْد ١َمڇمِئًَل ٲُم ٫َمَجٸَمَؾ اٮْمٸَم

َتٸَمڇمًذا ٖمِِف، َوَهَذا ًْ ٭َمڊْم ِِّب ٢َمٺَمَتڇمُه،  ٲُم رَّ پَمُع ٲِمْثُؾ ٬َمْقٮمِِف: ٲَمڇم ََتَ ًْ ڇمَد، َو٬َمْقٮُمُف: ٫َمٌِل َي َ َتِّ ِٓ ُيٿمڇَم٬ِمُض ا

.  (.2/370)َُمپُْمقع اٮْمٺَمَتڇمَوى  واڂمٷمر أيٵًمڇمه اُيِريُد ٖمِِف اٜمَِْثڇمَل اٮْمٸِمٽْمپِملَّ
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ََِسضُِت فًِ َت»حدٜح:   َّ َٔ آد َّ ايكٝا١َ: ٜا اب َّ ٜكٍٛ ٜٛ َّٕ اهلل عصَّ ٚج ُعِدْٞ، إ

َّٕ عبدٟ فالْا  ََا عًَُت أ َِٝف أُعُٛدَى ٚأَْت زبُّ ايعاملني ؟ قاٍ: أ قاٍ: ٜازب َن

 ،َّ َٔ آد ُ٘ يَٛجدتين عٓدٙ ؟ ٜا اب ََّْو يٛ ُعِدَت ُٙ ؟ أَا عًَُت أ ََِسَض فًِ َتُعِد

َُُو ٚأَْت زبُّ ايعاملني ؟  ُُِتَو فًِ ُتطعُين، قاٍ: ٜا زب، نٝف أطِع اِضَتِطَع

ََا  ََّْو يٛ قاٍ: أ ََا عًَُت أ ُ٘، أ ُِ عًَُت أْ٘ اضتطعَُو عبدٟ فالٕ فًِ ُتِطِع

ُِٝتَو فًِ َتِطكين، قاٍ: ٜا زب،  َٔ آدّ، اضَتطك أطعُت٘ يٛجدَت ذيو عٓدٟ؟ ٜا اب

ٚنٝف أضِكَٝو ٚأَْت زبُّ ايعاملني؟ قاٍ: اِضَتطَكاى عبدٟ فالٕ، فًِ َتِطِك٘، 

ُ٘ ٚجدَت ذيو عٓدٟ َِٝت َّْو يٛ َضَك  .«أَا إ

 (:74)ص القْاعد املجلى قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف

وِل يٰم٫مقه ٥مـ ٤مڇمهره ٖمتحريػ يتخٌٶمقن ٫مځمف  ،ن اٮمًٽمػ أٛمذوا ِبذا احلديڋمإ

 ٖمڃمهقائڀمؿ، وإڂمَم ٫منوه ٖمَم ٫منه ٖمف اٜمتټمٽمؿ ٖمف.

، ٖمځمٿمف اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٖمٿمٺمًف، ٚمځمڋم (ٲمروڊم، وا١متٶمٸمپمتؽ، وا١متًٻمځمتؽ)٫مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م: 

، (أڂمف ا١متٶمٸمپمؽ ٥مٌدي ٫مَلن)، و(٥مٌدي ٫مَلڂمڇم ٲمرضأٲمڇم ٥مٽمپمڊم أن )٬مڇمل: 

 .(ا١متًٻمڇمك ٥مٌدي ٫مَلن)و

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 

١متٶمٸمڇمم اٜمٵمڇمف إٮمځمف، وا١ٓمتًٻمڇمء ٖمپمراده، ٫مڅمذا ٫منڂمڇم اٜمرض اٜمٵمڇمف إ٨م اَّلل، وآ

ِل يټمـ ٓم ذٮمؽ سف ٮمٽمټمَلم  :اٜمٵمڇمف إٮمځمف، ٖمپمرض اٮمٸمٌد وا١متٶمٸمڇمٲمف وا١متًٻمڇمئف

٥مـ ٤مڇمهره، ٕن ذٮمؽ ٗمٺمًٞم اٜمتټمٽمؿ ٖمف، ٫مڀمق ٭مَم ٮمق ٗمټمٽمؿ ِبذا اٜمٸمٿمك اٖمتداء، وإڂمَم 

ِذي يُ ﴿أوڇمف اَّلل ذٮمؽ إ٨م ڂمٺمًف أوًٓ ٮمٽم٠م٪مځمڈم واحلڋم، ٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م  ـْ َذا اٮمَّ ٻْمِرُض ٲَم

 .﴾اَّلل
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وهذا احلديڋم ٲمـ أ٭مٟم احلجڌم اٮمداٲمٹمډم ٕهؾ اٮمتڃمويؾ، اٮمذيـ َير٫مقن ڂمٴمقص 

، وإڂمَم ملسو هيلع هللا ىلصاٮمٴمٺمڇمت ٥مـ ٤مڇمهرهڇم ٖمَل دٮمځمؾ ٲمـ ٭متڇمب اَّلل ٗمٸمڇم٨م، وٓ ٲمـ ١مٿمډم ر١مقل اَّلل 

 َير٫مقِنڇم ٖمٳمٌف ٖمڇم٣مٽمډم، هؿ ٫مځمڀمڇم ٲمتٿمڇم٬مٵمقن ٲمٵمٶمرٖمقن.

، وٮمق ٭مڇمن ملسو هيلع هللا ىلصڇم٨م ور١مقٮمف إذ ٮمق ٭مڇمن اٜمراد ٛمَلف ٤مڇمهرهڇم ٭مَم يٻمقٮمقن ٮمٌځمٿمف اَّلل ٗمٸم

 هذا احلديڋم.٭َمََم ِٓم  ملسو هيلع هللا ىلص٤مڇمهرهڇم ِمتٿمٸمڇم ٥مٝم اَّلل ٭مَم ز٥مپمقا ٮمٌځمٿمف اَّلل ور١مقٮمف 

وٮمق ٭مڇمن ٤مڇمهرهڇم اٮمَلئؼ ٖمڇمَّلل ِمتٿمٸمڇم ٥مٝم اَّلل ٮمټمڇمن ٓم اٮمټمتڇمب واٮمًٿمډم ٲمـ وصػ 

 هااَّلل ٗمٸمڇم٨م ٖمَم يپمتٿمع ٥مٽمځمف ٲمڇم ٓ َيٱم إٓ ٖمټمٽمٺمډم، وهذا ٲمـ أ٭مٟم اٜمحڇمل.
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َّ: »حدٜح َّ عصَّ اهلل إ َّ ٜكٍٛ ٚج َٔ ٜا: ايكٝا١َ ٜٛ َّ اب َِٝف ٜازب: قاٍ ٞ،َتُعِدْ فًِ ََِسِضُت آد  َن

ََا: قاٍ ؟ ايعاملني زبُّ ٚأَْت أُعُٛدَى َّ عًَُت أ ُٙ فًِ ََِسَض فالْا عبدٟ أ ََّو عًَُت أَا ؟ َتُعِد  يٛ أ

ُ٘ َٔ ٜا ؟ عٓدٙ يَٛجدتين ُعِدَت َّ، اب ُُِتَو آد َُُو نٝف زب، ٜا: قاٍ ُتطعُين، فًِ اِضَتِطَع  ٚأَْت أطِع

ََا: قاٍ ؟ ايعاملني زبُّ ُ٘، فًِ فالٕ عبدٟ اضتطعَُو أْ٘ عًَُت أ ُِ ََا ُتِطِع ََّو عًَُت أ  أطعُت٘ يٛ أ

َٔ ٜا عٓدٟ؟ ذيو يٛجدَت ُِٝتَو آدّ، اب  زبُّ ٚأَْت أضِكَٝو ٚنٝف زب، ٜا: قاٍ َتِطكين، فًِ اضَتطك

َّو أَا َتِطِك٘، فًِ فالٕ، عبدٟ اِضَتطَكاى: قاٍ ايعاملني؟ ُ٘ يٛ إ َِٝت  416 ...... «.عٓدٟ ذيو ٚجدَت َضَك
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