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إنَّ احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

ـْ ؾمٞمئ٤مت أقمَمًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُُمِْمؾَّ ًمف، وَُمـ ُيْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف،  وُِم

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف 

 . 

٤م سمٕمد:   أُمَّ

ُ يمَمَل قِمٚمٛمٞم٦ٍَّم ُمٜمٝمجٞم٦ٍَّم ؾمٚمٗمٞم٦َّمٍ ِرؾَم٤مًَم٦ٍم ُمٗمٞمدة، ومٝمذا ْذٌح خمتٍََمٌ قمغم  ، شُمٌلمن

ٌََف اعمُ  يـ، وشمدطمُض ؿُم ـ قمـاًمدن ًَ وم٤مع احلَ ُة واًمٍماطم٦م، واًمدن ـِ  ٌتدقملم، ومٞمٝم٤م اًم٘مقَّ دي

ووومنؼ ذم ًمنٗمٝم٤م ومٞمٝم٤م، ١مَ ، أسْمَدَع ُمُ ، واًمّذب قمـ ؾمٜم٦َِّم رؾمقِل اهلل ضمؾَّ وقمال اهلل

ـٍ  ـمرِح ُمقاوٞمٕمٝم٤م سم٠مؾمٚمقٍب ؾمٝمٍؾ، ًَ  .وشمرشمٞم٥ٍم طَم

٤م شُمٕمتؼم  ـْ يمٜمقز اًمٕمٚمقم  -قمغم صٖمر طمجٛمٝم٤م–وذم احل٘مٞم٘م٦ِم: إَّنَّ يمٜمْزًا قمٔمٞمًَم ُِم

ٚمٗمٞم٦م.  ًَّ  اًم

س ذم اعم٤ًمضِمِد واعمرايمزِ  واجل٤مُمٕم٤مت،  أْٟمَّمُح سم٘مراءهت٤م ودراؾمتٝم٤م، وأن شُمدرَّ

٦م:وأن شُم٘مرأ  ٦ِم واخل٤مصَّ ـَ  ذم اعمج٤مًمِس اًمٕم٤مُمَّ احل٨من قمغم اإلؾمالم،  وذًمَِؽ عم٤َِم ومٞمٝم٤م ُِم

واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف، واحل٨من قمغم اًمًٜم٦َِّم واًمث٤ٌمت قمٚمٞمٝم٤م، واحل٨من قمغم اشمن٤ٌمع ُمٜمٝم٩ِم 

ـْ يمؾن  الٓت، وُِم ٚمػ واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف، واًمتَّحِذير ُِمـ اًمٌَِدِع واعمحدصم٤مت واًمْمَّ ًَّ اًم

ـَ اًمردود اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م  ـِ اهلل، ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُِم  ٕم٦م. اعم٘مٜمؿمٌٝم٦ٍم وومتٜم٦ٍم حتدُث قمغم دي
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قمقَن أن ؾمَمطم٦م اًمِمٞمخ ًا قمغم اعمٜمحروملم اًمذيـ يدَّ ٤م ذم طَمدن ذاهِت٤م شُمٕمتؼم ردَّ يمَم أَّنَّ

هذا  مل يٙمـ يردُّ قمغم اًمٌَِدِع وأهٚمٝم٤م، وأنَّ ُمٜمٝمجف ذم ذًمَِؽ أومَٞمٌح: وشم٤مهلل أنَّ  

 . اومؽماٌء قمٚمٞمف، وسمٖمٌل، وشمٕمدي

ـِ اهلل شمٕم٤ممم، شمزظمر  سم٤مًمٜمٗم٤مح قمـ اعمٜمٝم٩م إنَّ يمت٥َم اًمِمٞمخ شمزظمر سم٤مًمٜمنٗم٤مح قمـ دي

ـْ ؿم١مون هذا  ٚمٗمل، قم٘مٞمدًة، وأطمٙم٤مُم٤ًم، وُمٕم٤مُمالٍت، وقمٚمًَم، ودقمقًة، وُم٤م هق ُِم ًَّ اًم

يـ اًمٕمٔمٞمؿ  ذًمَِؽ إٓ أطمُد رضمٚملم:  رُ ، وٓ ُيٜمٙمِ اًمدن

٤م ضم٤مهٌؾ ٓ يٕمرُف هذا اإلُم٤مم، وٓ يٓمٚمع قمغم قمٚمٛمف اًمٌحر.   إُمَّ

٤م ُُمٙم٤مسمٌر يٕمرومف ويٕمرف دقمقشمف ًمٙمٜمف ُيٕم٤مٟمِد.  وإُمَّ

٤مـمح اجلٌَؾ سمرأؾِمِف سمؾ طم٤مُُلُؿ يمح٤مل اًمذي يٜم، ىمقل ه١مٓءومال ييُّ اإلُم٤مم 

 ًمٞمْمٕمٗمف !!.

 جلٌؾِ ا أؿمِٗمؼ قمغم اًمرأِس ٓ شمِمٗمْؼ قمغم       فـــ٤مزِم ًمٞمُقهٜمــاًمٕم ؾـــح اجلٌــي٤م ٟم٤مـمِ  

يـ وظمٓمر آسمتداع(. :وهل سمٕمٜمقان  )اإلسمداع ذم يمَمل اًمدن

َ زم ىمراءأمحُد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم وإِّنن  ، وآقمتٜم٤مء هب٤م ذطم٤مً هت٤مأْن ينَّ

 وحت٘مٞم٘م٤ًم. 

ٌُٝم٤م وأُمرُّ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مطمث٤ًم قمـ  :وم٘مد يمٜم٧ُم إذا أردتُّ اًمٜمٔمَر إمم سمٕمض اًمرؾم٤مئؾ ُأىمٚمن

٤م شم٘مقل  أواومُِؼ هذه اًمرؾم٤مًم٦م سملماعمراد، و ، ُمرارًا وشمٙمرارًا: ويم٠مَّنَّ هذه  زم: اىمرأيديَّ

، وم٘مٚم٧ُم ًمٜمٗمز دقمٞمٜمل أٟمٔمر عم٤مذا هذه ٤مًمٕمؾَّ اهلل أن يٜمَٗمَٕمَؽ هب تٗمداًمرؾم٤مًم٦م، واؾم

ُب قمًاًل ص٤مومٞم٤ًم ؾم٤مئٖم٤ًم. ًا: وم٘مرأهُت٤م ومقضمدتُّ يم٠مٟمَّٜمل أذاًمرؾم٤مًم٦م شمٚمت٘مل سمٞمدي يمثػم

ـْ ىمراءهت٤م إٓ وأقم٤موده٤م ُمرة شمٚمق أظمرى. ُم٤م إن أ  ٟمتٝمل ُِم
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صمؿَّ أردتُّ أن ُأضم٤مزي ُم١مًمنٗمٝم٤م ؿمٙمرًا وووم٤مًء: ومرأي٧ُم أن ًمٞمس صمؿَّ ؿمٙمر وٓ 

ـْ ظِمدُمتٝم٤م وآقمتٜم٤مء هب٤م ذطم٤ًم وحت٘مٞم٘م٤ًم وٟمنمًا سمٕمد اًمدقم٤مء عم١مًمٗمٝم٤م.  ووم٤مء أقمٔمؿ ُِم

 .وومْمٚمف ويمرُِمفِ وم٤مٟمتٗمٕم٧ُم هب٤م، واٟمتٗمٕم٧ْم يب سم٢مذن اهلل 

٤م أٟم٤م ومزدتُّ هب٤م إيَمٟم٤ًم وقمٚمًَم وقمٛماًل وصم٤ٌمشم٤مً   .أُمَّ

٤م هل وم٤مزدادت ذطم٤ًم وسمٞم٤مٟم٤ًم وٟمنمًا ووأ ، وذًمَِؽ سم٤مًمٕمٙمقف قمٚمٞمٝم٤م فمٝمقراً ُمَّ

ـْ يقِم آصمٜملم  ـُ ىم٤مئٛمقن قمغم ظمدُمتٝم٤م، سمداي٦ًم ُِم ٤مٍم وٟمح / رسمٞمع 6ؾمٌٕم٦َم أيَّ

هـ. ُمع اٟمِمٖم٤مزم 8348/ رسمٞمع إول/82هـ، إمم يقِم إطمد 8348إول/

  احلٛمُد واعمٜم٦َّم.هللقمٜمٝم٤م ذم يقم اخلٛمٞمس واجلٛمٕم٦م، و

 :عٔيل فٖٗا* 

ٚم٦مً  - 8 يمؾن ُمقوقٍع يٜم٤مؾمٌف. وم٤مًمتٌقي٤ٌمت ُِمٜمنل، سمح٥ًم  ضمٕمٚم٧ُم ُل٤م أسمقاسم٤ًم ُمٗمّمَّ

 وًمٞم٧ًم ُمـ اعم١مًمنػ.

طم٧ُم يمؾَّ  – 2 ذم  تُّ أن يٜمٗمَع اهلل سمف، واقمتٛمدْ  سم٤مٍب ْذطم٤ًم خمتٍمًا سمَِم أرضمق َذَ

اًمنمح قمغم إدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وأصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٦م، وأدجم٧ُم ومٞمف سمٕمَض 

 اعم٤ًمئؾ واًمٗمقائد اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمَم حيت٤مج إًمٞمٝم٤م اًم٘م٤مرئ.

ـْ ُمّم٤مدره٤م،  – 4 ـَ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وأصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٦م ُِم َر ُِم
ضم٧ُم ُم٤م ُذيمِ ظمرَّ

٘متٝم٤م حت٘مٞم٘م٤ًم قمٚمٛمٞم٤َّمً قمغم ِووْمِؼ أصقِل وىمقاقِمِد أهِؾ احلدي٨م.  وطم٘مَّ

 اًم٘م٤مهرة( همالومٝم٤م أظمي. –قمغم ـمٌٕم٦م )دار اعمٜمٝم٤مج  ومٞمٝم٤م واقمتٛمدتُّ 

ٞمتٝم٤م ) ِح ِرَشاَلِة اإِلْبَد وؾمٛمَّ ِع َوَخٌَِر إِْوتَاُع إَْشََمع بََِشْ ْ اع ِِف َكََمِل الَشر

 (.آْبتَِداعِ 
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. وأن يرزىمٜم٤م اًمّمدَق واإلظمالص ذم اًم٘مقل هب٤مأؾم٠مل اهلل ضمؾَّ وقمال أن يٜمٗمَع 

 واًمٕمٛمؾ، وٓ طمقل وٓ ىمقَة زم إٓ سم٤مهلل، هق طمًٌل وٟمِٕمَؿ اًمقيمٞمؾ.

 

 يمتٌف

 أسمق قمٌد اًمرمحـ ُمٕم٤مذ سمـ أمحد سمـ وم١ماد اًمزقمٞمؿ

 ُمٙمت٦ٌم ُمريمز اإلُم٤مم اًمقادقمل سمـ)ُم٤مشمر(. –إب  –اًمٞمٛمـ 
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، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ (8) فهلل ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمتقب إًمٞم احلٛمدُ 

ذور أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمَمًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال 

قمٌده  اً وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمد اهلله٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ 

 ،ورؾمقًمف، أرؾمٚمف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مُلدى وديـ احلؼ، ومٌٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وأدى إُم٤مٟم٦م

تف قمغم حمج٦م وضم٤مهد ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده طمتك أشم٤مه اًمٞم٘ملم، وشمرك أُمَّ  ،وٟمّمح إُم٦م

ذم مجٞمع   ومٞمٝم٤م ُم٤م حتت٤مضمف إُم٦مسملمَّ  :سمٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م إٓ ه٤مًمؽ

ٓ   ضائراً وا ترك الٕبل » :طمتك ىم٤مل أسمق ذر  ،ؿم١موَّن٤م جٕاحٗف ِف  ُب يّ

ُمـ اعمنميملم ًمًٚمَمن اًمٗم٤مرد  وىم٤مل رضمٌؾ . (2) «السَمء إٓ ذكر لٕا وٕف عَٓمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاده٤م صم٤مسمت٦م ذم أطم٤مدي٨م ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م، وًمٕمٚمَّف زي٤مدة )وٟمتقب إًمٞمف(: ًمٞم٧ًم  (8)

َٞم٤ًم سم٤مًمٕمٚمَمء، يمَم َذيَمَر ذًمَِؽ ذم ذطمف ًمٙمت٤مسمف   (.889)ص:"أصقل ذم اًمتٗمًػم"شم٠مؾمن

صمٜم٤م  ،سمـ ٟمٛمػماصمٜم٤م ( وم٘م٤مل: طمد28499سمرىمؿ ) "ُمًٜمده"اإلُم٤مم أمحد ذم أظمرضمف  (2)

ًم٘مد شمريمٜم٤م  :ر ىم٤مل أسمق ذ :ىم٤مًمقا ،صمٜم٤م أؿمٞم٤مخ ُمـ اًمتٞمؿطمد ،قمـ ُمٜمذر ،إقمٛمش

 . وُم٤م حيرك ـم٤مئر ضمٜم٤مطمٞمف ذم اًمًَمء إٓ أذيمرٟم٤م ُمٜمف قمٚمَمً  حمٛمد 

 ومٞمف: ضمٝم٤مًم٦م أؿمٞم٤مخ ُمٜمذر. وٕمٞمٌػ.وإؾمٜم٤مده 

( وم٘م٤مل:  طمدصمٜم٤م 8623) "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم "وًمف ـمريؼ أظمرى أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماِّن ذم 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد اعم٘مري، طمدصمٜم٤م 

 ، سمف.سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ ومٓمٍر، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ أيب ذر ؾمٗمٞم٤من
= 
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لّد هنا٘ا »ٟمٕمؿ،  ىم٤مل: -آداب ىمْم٤مء احل٤مضم٦م-خلراءة ؿ طمتك اٙمُ ٙمؿ ٟمٌٞمن ٛمَ : قمٚمَّ 

، أو أن أحجارٍ  أن ٘ستٕجل بٙقؾ وـ ثالثةِ أن ٘ستّبؾ الّبٓة بُائط أو بقل، أو 

ٍْ ٘ستٕجل بال  .(8)« ؿٍ ٗٔني، أو أن ٘ستٕجل برجٗع أو ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ايرويف  (:8838سمرىمؿ ) "اًمٕمٚمؾ"ذم  ، ىم٤مل احل٤مومظ اًمدارىمٓمٜمل ٦مُمٕمٚم   وهل =

 .قمٞمٞمٜم٦م قمـ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قمـ أيب ذر

 .وًمٞمس سمّمحٞمح قمٜمف قمـ اًمثقري أيْم٤مً  :وىمٞمؾ

وهق  ،يرويف قمـ ومٓمر قمـ ُمٜمذر اًمثقري قمـ أيب ذر ُمرؾمالً  سمـ قمٞمٞمٜم٦ماوهمػم 

 .اًمّمحٞمح

قمٛمش قمـ ُمٜمذر اًمثقري قمـ أؿمٞم٤مخ ُلؿ قمـ إ :وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم واًمثقري واسمـ ٟمٛمػم

 ا.هـ قمـ أيب ذر

سمرىمؿ  "ُمًٜمده"، أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ىمٚم٧ُم: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب اًمدرداء 

قمـ  ،ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م قمـ ،طمدصمٜم٤م حيٞمك ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب سمٙمر( وم٘م٤مل: 5809)

٤م ذم اًمًَمء ـمػم وُم : ًم٘مد شمريمٜم٤م رؾمقل اهلل قمٓم٤مء ىم٤مل : ىم٤مل أسمق اًمدرداء 

 .إٓ ذيمرٟم٤م ُمٜمف قمٚمَمً  فيٓمػم سمجٜم٤مطم

 سملم قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح وأيب اًمدرداء، وم٢مٟمف مل يًٛمع ُمٜمف.وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع 

، وأظمرضمف أمحد واظمُتٚمِػ قمغم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م يمَم ذيمر ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ طمجٍر 

رواشمف سمـ ُمٜمٞمع، ُمـ ـمريؼ ومٓمر قمـ أيب يٕمغم ُمٜمذر، قمـ أيب اًمدرداء، ىم٤مل احل٤مومظ: 

 (.4935سمرىمؿ ) "اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م". اٟمٔمر صم٘م٤مت ، إٓ أٟمف ُمٜم٘مٓمع

 ٛمٙمؿ ٟمٌٞمٙمؿ ىمد قمٚمَّ  ، أٟمَّف ىمٞمؾ ًمف:(، قمـ ؾمٚمَمن 262ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) رواه (8)

َة » ًم٘مد ،أضمؾ :وم٘م٤مل :ىم٤مل ؟رء طمتك اخلراءة يمؾَّ  َٓ ْب ِّ بَِؾ اْل ّْ َْ٘ستَ ا َأْن  َ٘ ائٍِط َأْو لِ هَنَا َُ

نِي، َأْو َأْن بَ  ِٔ
َٗ َْ٘سَتِْٕجَل بِاْل ـْ َثاَلِث َأْحَجاٍر، َأْو َأْن َ٘ ْقٍل، َأْو َأْن  ََٙقؾر ِو ْسَتِْٕجَل بِ

ٍْؿٍ َ٘  ََ  . «ْسَتِْٕجَل بَِرِجٍٗع َأْو بِ
= 
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 يـ وومروعَ اًمدن  شمٕم٤ممم ومٞمف أصقَل   اهللُؽ ًمؽمى هذا اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ىمد سملمَّ وإٟمَّ 

  ............................................................... ،(8) يـاًمدن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ إمم أص (8) ، وضمٕمٚمقه وىمد اٟمت٘مده أهُؾ اًمٕمٚمؿ ،قٍل وومروٍع ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾشم٘مًٞمؿ اًمدن

 شم٘مًٞمًَم ُُمٌَتَدقم٤ًم، ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ.

واًمٗمرق  (:89/207)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمَم ذم  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

سملم ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع وإصقل إٟمَم هق ُمـ أىمقال أهؾ اًمٌدع ُمـ أهؾ اًمٙمالم 

واعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م وُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمٝمؿ، واٟمت٘مؾ هذا اًم٘مقل إمم أىمقاٍم شمٙمٚمَّٛمقا 

 سمذًمؽ ذم أصقل اًمٗم٘مف، ومل يٕمرومقا طم٘مٞم٘م٦م هذا اًم٘مقل وٓ همقره ا.هـ اعمراد

جمٛمقع "ع، ُمع اًمرّد قمٚمٞمٝم٤م، اٟمٔمر اًمٗمروق سملم ُم٤ًمئؾ إصقل واًمٗمرو صمؿ َذيَمَر 

 (.84/825( و)57-3/56( و)282-89/207)"اًمٗمت٤موى

وم٠مُم٤م اًمتٗمريؼ سملم ٟمقع (: 437-24/436)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمَم ذم وىم٤مل 

ومٝمذا اًمٗمرق  :وسملم ٟمقع آظمر وشمًٛمٞمتف ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع ،وشمًٛمٞمتف ُم٤ًمئؾ إصقل

 ،طم٤ًمن وٓ أئٛم٦م آؾمالم٢مصؾ ٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ قمـ اًمت٤مسمٕملم ُلؿ سمأًمٞمس ًمف 

٤مه ُمـ ذيمره ُمـ وقمٜمٝمؿ شمٚم٘مَّ  ،َم هق ُم٠مظمقذ قمـ اعمٕمتزًم٦م وأُمث٤مُلؿ ُمـ أهؾ اًمٌدعإٟمو

 :ق سملم اًمٜمققملمٟمف ي٘م٤مل عمـ ومرَّ ٢موم :وهق شمٗمريؼ ُمتٜم٤مىمض ،يمتٌٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم

 ؟ومٞمٝم٤مئ ر اعمخٓميٙمٗمَّ  لُم٤م طمد ُم٤ًمئؾ إصقل اًمت

 ؟وُم٤م اًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع

ُم٤ًمئؾ  لوُم٤ًمئؾ اًمٗمروع ه، ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد لُم٤ًمئؾ إصقل ه: ن ىم٤مل٢موم

 .اًمٕمٛمؾ
= 



ِع َوظَمَٓمِر آسْمتَِداع  ْ  اإِلسْمَداع ذِم يَمََمِل اًمنمَّ

 

84 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومْمؾ ُمـ أأن قمثَمن  وذم ؟هؾ رأى رسمف أم ٓحمٛمد  ذمومتٜم٤مزع اًمٜم٤مس  :ىمٞمؾ ًمف =

 لوشمّمحٞمح سمٕمض إطم٤مدي٨م ه ،ورم يمثػم ُمـ ُمٕم٤مٟمك اًم٘مرآن ؟ومْمؾأ أم قمكم قمكم

 .ُمـ اعم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مدي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وٓ يمٗمر ومٞمٝم٤م سم٤مٓشمٗم٤مق

ُم٤ًمئؾ  لاًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م وحتريؿ اًمٗمقاطمش واخلٛمر ه ووضمقب

 .شمٗم٤مققمٛمٚمٞم٦م واعمٜمٙمر ُل٤م يٙمٗمر سم٤مٓ

 .اعم٤ًمئؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م لن ىم٤مل إصقل هوإ

 ،ويمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞم٧ًم ىمٓمٕمٞم٦م ،يمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٕمٛمؾ ىمٓمٕمٞم٦م :ٞمؾ ًمفىم

اعم٠ًمًم٦م قمٜمد وىمد شمٙمقن  ،و٤مومٞم٦مويمقن اعم٠ًمًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م أو فمٜمٞم٦م هق ُمـ إُمقر اإل

 ،يمٛمـ ؾمٛمع اًمٜمص ُمـ اًمرؾمقل ،ًمٔمٝمقر اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع ًمف ، رضمؾ ىمٓمٕمٞم٦م

ًمٕمدم  :قمـ أن شمٙمقن ىمٓمٕمٞم٦م ومْمالً  ،وقمٜمد رضمؾ ٓ شمٙمقن فمٜمٞم٦م ،وشمٞم٘مـ ُمراده ُمٜمف

  .أو ًمٕمدم متٙمٜمف ُمـ اًمٕمٚمؿ سمدًٓمتف ، أو ًمٕمدم صمٌقشمف قمٜمده، ي٤مهإسمٚمقغ اًمٜمص 

اذا أٟم٤م ُم٧م : طمدي٨م اًمذى ىم٤مل ٕهٚمف  لقمـ اًمٜمٌ ،"اًمّمح٤مح" وىمد صم٧ٌم ذم 

اهلل  لومقاهلل ًمئـ ىمدر اهلل قمغم ًمٞمٕمذسمٜم ،اًمٞمؿ ذم صمؿ ذروِّن ،صمؿ اؾمح٘مقِّن ،وم٤مطمرىمقِّن

واًمٌحر سمرد ُم٤م أظمذ  ،سمرد ُم٤م أظمذ ُمٜمف اًمؼمَّ  وم٤مُمر اهللُ ،ُمـ اًمٕم٤معملم سمف أطمداً ُم٤م قمذَّ  قمذاسم٤مً 

  . ًمفومٖمٗمر اهلل ،ظمِمٞمتؽ ي٤م رب :ىم٤مل ؟ُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م صٜمٕم٧َم  :وىم٤مل ،ُمٜمف

َـّ  ،ىمدرة اهلل ورم اعمٕم٤مد ومٝمذا ؿمؽ ذم ذا إوأٟمف ٓ ي٘مدر اهلل قمٚمٞمف ، أٟمف ٓ يٕمقد سمؾ فم

 ا.هـ  همػم هذا اعمقوع وهذه اعم٤ًمئؾ ُمًٌقـم٦م ذم ،وهمٗمر اهلل ًمف ،ومٕمؾ ذًمؽ

 . (88-5/87) ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  "ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م" وراضمع

(: 322-2/382)"خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"يمَم ذم  اسمـ اًم٘مٞمؿ وىم٤مل اإلُم٤مم 

قه٤م أصقًٓ وومروقم٤ًم، وىم٤مًمقا:  ٛمقا اًمديـ إمم ُم٤ًمئؾ قمٚمٛمٞمن٦م وقمٛمٚمٞم٦م، وؾمٛمَّ ًَّ ؿ ىم إَّنَّ

٤م ُم٤ًمئؾ  احلؼُّ ذم ُم٤ًمئؾ إصقل واطمٌد، وُمـ ظم٤مًمٗمف ومٝمق يم٤مومر، أو وم٤مؾمؼ، وأُمَّ

ر ومٞمٝم٤م اخلٓم٠م، ويمؾ ، وٓ ُيتّمقَّ ٌ جمتٝمد  اًمٗمروع ومٚمٞمس هلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م طمٙمٌؿ ُمٕملمَّ

 ُمّمٞم٥م حلٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمذي هق طمٙمٛمف!!.
= 
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قه  = قه أصاًل مم٤َّم ؾمٛمُّ د آصٓمالح ٓ يتٛمٞمَّز سمف ُم٤م ؾمٛمُّ وهذا اًمت٘مًٞمؿ ًمق رضمع إمم جمرَّ

 ومرقم٤ًم، ومٙمٞمػ وىمد ووٕمقا قمٚمٞمف أطمٙم٤مُم٤ًم: ووٕمقه٤م سمٕم٘مقُلؿ وآرائٝمؿ.

 ُمٜمٝم٤م: اًمتٙمٗمػم سم٤مخلٓم٠م ذم ُم٤ًمئؾ إصقل دون اًمٗمروع، وهذا ُمـ أسمٓمؾ اًم٤ٌمـمؾ.

وُمٜمٝم٤م: إصم٤ٌمت اًمٗمروع سم٠مظم٤ٌمر أطم٤مد دون إصقل وهمػم ذًمؽ، ويمؾ شم٘مًٞمؿ ٓ 

ع سم٤مٓقمت٤ٌمر ومٝمق شم٘مًٞمٌؿ سم٤مـمؾ جي٥م إًمٖم٤مؤه.  يِمٝمد ًمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأصقل اًمنمَّ

ىمقا سملم ُم٤م ؾمّٛمقه أصقًٓ  وهذا اًمت٘مًٞمؿ أصٌؾ ُمـ أصقل والل اًم٘مقم، وم٢مَّنؿ ومرَّ

عمٕملمَّ ومٞمٝم٤م سمؾ طمٙمؿ اهلل ومٞمٝم٤م خيتٚمػ وُم٤م ؾمٛمقه ومروقم٤ًم، وؾمٚمٌقا اًمٗمروع طمٙمؿ اهلل ا

سم٤مظمتالف آراء اعمجتٝمديـ، وضمٕمٚمقا ُم٤م ؾمّٛمقه أصقًٓ ُمـ أظمٓم٠م ومٞمف قمٜمدهؿ ومٝمق 

يم٤مومر، وم٤مؾمؼ، وادَّقمقا اإلمج٤مع قمغم هذا اًمتٗمريؼ !!، وٓ حُيٗمظ ُم٤م ضمٕمٚمقه إمج٤مقم٤ًم قمـ 

 إُم٤مٍم ُمـ أئٛم٦ِم اعمًٚمٛملم، وٓ قمـ أطمٍد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم. 

هؾ اًمٙمالم حيٙمقن اإلمج٤مع قمغم ُم٤م مل ي٘مٚمف أطمٌد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم، سمؾ وهذا قم٤مدُة أ

 أئٛم٦م اإلؾمالم قمغم ظمالومف.

٤م هذه دقمقة إصؿ واسمـ قمٚمٞم٦م  قمك اإلمج٤مع وم٘مد يمذب، أُمَّ وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: ُمـ ادَّ

قمقٟمف ُمـ اإلمج٤مع.  وأُمث٤مُلَم يريدون أن يٌٓمٚمقا ؾمٜمـ رؾمقل اهلل   سمَم يدَّ

ّمقص وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وهق اًمذي ذيمره إئٛم٦م وُمـ اعمٕمٚمقم ىمٓمٕم٤ًم سم٤مًمٜم

٤ًم: أنَّ اعمجتٝمديـ اعمتٜم٤مزقملم ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٞمًقا يمّٚمٝمؿ ؾمقاء سمؾ  إرسمٕم٦م ٟمّمَّ

 ومٞمٝمؿ اعمّمٞم٥م واعمخٓمئ. 

وم٤مًمٙمالم ومٞمَم ؾمّٛمقه أصقًٓ وومٞمَم ؾمّٛمقه ومروقم٤ًم يٜم٘مًؿ إمم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمحؼ ذم ٟمٗمس 

قمت٘م٤مد ذم احلٙمؿ إمم ُمٓم٤مسمؼ وهمػم ُمٓم٤مسمؼ يم٤مٟم٘م٤ًمم إُمر، وهمػم ُمٓم٤مسمؼ، وم٤مٟم٘م٤ًمم آ

 آقمت٘م٤مد ذم سم٤مب اخلؼم إمم ُمٓم٤مسمؼ وهمػم ُمٓم٤مسمؼ. 

وم٤مًم٘م٤مئؾ ذم اًمٌمء طمالل واًم٘م٤مئؾ طمرام ومٞمف إص٤مسم٦ُم أطمدمه٤م وظمٓم٠م أظمر، يم٤مًم٘م٤مئؾ 

أٟمَّف ؾمٌح٤مٟمف ُيرى واًم٘م٤مئؾ أٟمف ٓ ُيرى ذم إص٤مسم٦م أطمدمه٤م وظمٓم٠م أظمر، واًمٙمذب 

أو قمٛمدًا يم٤مًمٙمذب قمٚمٞمف ظمٓم٠ًم أو قمٛمدًا ذم أظمر، وم٢منَّ اعُمخؼم قمغم اهلل شمٕم٤ممم ظمٓم٠ًم 
= 
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ُمف، وم٠مطمدمه٤م  = خيؼم قمـ اهلل أٟمَّف أُمَر سمٙمذا وأسم٤مطمف، وأظمر خُيؼم أٟمَّف َّنك قمٜمف وطمرَّ

 خُمٓمئ ىمٓمٕم٤ًم.

وٓ طمراُم٤ًم، سمؾ  اًمٗمرق سمٞمٜمٝمَم أٟمف جيقز أن يٙمقن ذم ٟمٗمس إُمر ٓ طمالًٓ وم٢من ىمٞمؾ: 

 حتريٛمف. ، طمرام ذم طمؼ ُمـ اقمت٘مد هق طمالل ذم طمؼ ُمـ اقمت٘مد طمٚمف

 .وهمػمه "اعمٗمت٤مح"هذا سم٤مـمؾ ُمـ وضمقه قمديدة ، وىمد ذيمرٟم٤مه٤م ذم يمت٤مب : ىمٞمؾ

 .إٟمف ظمالف ٟمص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وظمالف إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م وأئٛم٦م اإلؾمالم :ُمٜمٝم٤م

 أن يٙمقن طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم شم٤مسمٕم٤ًم ٔراء اًمرضم٤مل وفمٜمقَّن٤م .  ُمٜمٝم٤م:

٤ًم ىمٌٞمح٤ًم ُمروٞم٤ًم هلل ُمًخقـم٤ًم ًمف حمٌقسم٤ًم ًمف ٙمقن اًمٌمء اًمقاطمد طمًٜمي أن: وُمٜمٝم٤م

 ُمٌٖمقو٤ًم.

 أٟمف يٜمٗمل طم٘مٞم٘م٦م طمٙمؿ اهلل ذم ٟمٗمس إُمر. :وُمٜمٝم٤م

شمٌٕم٤ًم ًمٚمٕم٘م٤مئد، ومٛمـ اقمت٘مد سمٓمالن احلٙمؿ اعمٕملم يم٤من  أن شمٙمقن احل٘م٤مئؼ :وُمٜمٝم٤م

صحتف يم٤من صحٞمح٤ًم، وُمـ اقمت٘مد طمٚمف يم٤من طمالًٓ، وُمـ  سم٤مـماًل، وُمـ اقمت٘مد

طمراُم٤ًم، وهذا اًم٘مقل يمَم ىم٤مل ومٞمف سمٕمض اًمٕمٚمَمء: أوًمف ؾمٗمًٓم٦م، ن اقمت٘مد حتريٛمف يم٤م

 ن اهللأزٟمدىم٦م، وم٢مٟمف يتْمٛمـ سمٓمالن طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ وضمقد اعمجتٝمديـ، و وآظمره

 طمٙمًَم أُمره سمف وَّن٤مه قمٜمف.  مل ينمع ًمرؾمقًمف 

إمم ظمؼمه وإرادشمف، وم٢مذا أراد إجي٤مب اًمٌمء وأظمؼم سمف  إن طمٙمؿ اهلل يرضمع :وُمٜمٝم٤م

حتريٛمف وأُمر سمذًمؽ ص٤مر طمراُم٤ًم، وم٢مٟمٙم٤مر أن يٙمقن هلل طمٙمؿ  ، وإذا أرادص٤مر واضم٤ٌمً 

 وإًمٖم٤مء ًمتٕمٚم٘مٝمَم سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم. ،وإرادشمف إٟمٙم٤مر خلؼمه

ظمٓم٠م ذم  إٟمف يرومع صمٌقت إضمريـ ًمٚمٛمّمٞم٥م، وإضمر ًمٚمٛمخٓمئ، وم٢مٟمف ٓ :وُمٜمٝم٤م

 .ٟمٗمس إُمر ٟمٗمس إُمر قمٜمدهؿ، سمؾ يمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م حلٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم

:  رؾمقل اهلل  أٟمف يٌٓمؾ أن يقاومؼ أطمد طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم، ومٚمٞمس ًم٘مقل :وُمٜمٝم٤م

 ن ؾمٚمٞمَمن ؾم٠مل)إُمٕمٜمك، وٓ ًم٘مقًمف :  (ًم٘مد طمٙمٛم٧م ومٞمٝمؿ سمحٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم اعمٚمؽ)

ْٛمٜم٤َمَه٤م﴿ُمٕمٜمك، وٓ ًم٘مقًمف :  (رسمف طمٙمًَم يّم٤مدف طمٙمٛمف وم٠مقمٓم٤مه إي٤مه  ﴾ؾُمَٚمْٞمََمنَ  وَمَٗمٝمَّ
= 
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إذا اضمتٝمد )ًم٘مقًمف :  ُمٕمٜمك، إذ يمؾ ُمٜمٝمَم طمٙمؿ سمٕملم طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٜمدهؿ ، وٓ =

 ُمٕمٜمك.( احل٤ميمؿ وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران ، وإذا اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر

ومٞمٝم٤م سمرأيل وم٢من  وأيْم٤ًم ومٝمذا إمج٤مع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل اًمّمديؼ ذم اًمٙمالًم٦م : أىمقل

 .سمريء ُمٜمف ورؾمقًمف اهلليم٤من صقاسم٤ًم ومٛمـ اهلل، وإن يم٤من ظمٓم٠م ومٛمٜمل وُمـ اًمِمٞمٓم٤من و

صقاسم٤ًم ومٛمـ اهلل ، وإن يٙمـ  وىم٤مل قمٛمر ًمٙم٤مشمٌف : ايمت٥م هذا ُم٤م رآه قمٛمر ، وم٢من يٙمـ

ُم٤م يدري قمٛمر أص٤مب احلؼ أم  واهلل وىم٤مل ذم ىمْمٞم٦م ىمْم٤مه٤م : .ظمٓم٠م ومٛمـ قمٛمر

 ... ذيمره أمحد. .أظمٓم٠مه

ومٛمـ اهلل ،  وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ذم ىمّم٦م سمروع : أىمقل ومٞمٝم٤م سمرأيل ، وم٢من يٙمـ صقاسم٤مً 

 ....وإن يٙمـ ظمٓم٠م ومٛمٜمل وُمـ اًمِمٞمٓم٤من واهلل سمريء ُمٜمف ورؾمقًمف

أظمؼمي زيدًا أٟمف ىمد أسمٓمؾ ضمٝم٤مده ُمع رؾمقل : وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ٕم وًمد زيد سمـ أرىمؿ

اسمـ قم٤ٌمس وىمد ٟم٤مفمروه ذم ُم٠ًمًم٦م ُمتٕم٦م احل٩م  وىم٤مل .إٓ أن يتقب اهلل 

ء ، أُم٤م ختِمقن أن شمٜمزل قمٚمٞمٙمؿ طمج٤مرة ُمـ اًمًَم واطمتجقا قمٚمٞمف سم٠ميب سمٙمر وقمٛمر:

 .وشم٘مقًمقن ىم٤مل أسمق سمٙمر وقمٛمر  أىمقل : ىم٤مل رؾمقل اهلل

أهيَم أومم أن يتٌع  َّنك قمٜمف وم٘م٤مل: إن أسم٤مك :ويم٤من اسمـ قمٛمر ي٠مُمر سم٤مًمتٛمتع ومٞم٘مقًمقن ًمف

  ....يمت٤مب اهلل أو يمالم قمٛمر

ًمذُمف يمٚمٝم٤م  وأيْم٤ًم وم٤مٕطم٤مدي٨م وأي٤مت اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ آظمتالف ذم اًمديـ اعمتْمٛمٜم٦م

يم٤مٟم٧م شمٚمؽ  اهلل واطمد ، وُم٤م قمداه ومخٓم٠م ، وًمق ؿمٝم٤مدة سحي٦م سم٠من احلؼ قمٜمد

 .إىمقال يمٚمٝم٤م صقاسم٤ًم مل يٜمف اهلل ورؾمقًمف قمـ اًمّمقاب وٓ ذُمف

ُمـ قمٜمده  وأيْم٤ًم وم٘مد أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أن آظمتالف ًمٞمس ُمـ قمٜمده وُم٤م مل يٙمـ

ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اهللَِّ ًَمَقضَمُدوا﴿ومٚمٞمس سم٤مًمّمقاب ، ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ظْمتاَِلوًم٤م ومِٞمِف ا َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

اظمتٚمٗم٧م ُمٕم٤مٟمٞمف  وهق وإن يم٤من ذم اظمتالف أًمٗم٤مفمف ومٝمق يدل قمغم أن ُم٤م ﴾يَمثػًِما

 .ًمٞمس ُمـ قمٜمد اهلل ، إذ اعمٕمٜمك هق اعم٘مّمقد
= 
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حتريٛمف  وأيْم٤ًم وم٢مذا اظمتٚمػ اعمجتٝمدان ومرأى أطمدمه٤م إسم٤مطم٦م دم إٟم٤ًمن ، وأظمر =

ُمـ أهؾ اجلٜم٦م  ٤مً ورأى أطمدمه٤م شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومرا خمٚمدًا ذم اًمٜم٤مر ، وأظمر رآه ُم١مُمٜم

ذم ٟمٗمس إُمر ، أو  ، ومال خيٚمق إُم٤م أن يٙمقن اًمٙمؾ طم٘م٤ًم وصقاسم٤ًم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم

اًم٘مقًملم ، وأظمر ظمٓم٠م ،  اجلٛمٞمع ظمٓم٠م قمٜمده ، أو اًمّمقاب واحلؼ ذم واطمد ُمـ

ُمٜمٝمَم سم٤مًمّمقاب ، ومٙمٞمػ يٙمقن  وإول واًمث٤مِّن فم٤مهر اإلطم٤مًم٦م ومه٤م سم٤مُلقس أؿمٌف

اًمٜم٤مر. ويمقن اعمّمٞم٥م واطمدًا هق احلؼ  ٚمدًا ذم اجلٜم٦م وذمإٟم٤ًمن واطمد ُم١مُمٜم٤ًم يم٤مومرًا خم

واًمِم٤مومٕمل، يمَم طمٙم٤مه أسمق إؾمح٤مق ذم ذح  وهق ُمٜمّمقص اإلُم٤مم أمحد وُم٤مًمؽ

أن اعمّمٞم٥م واطمد ، وهذا ىمقًمف ذم اًم٘مديؿ  ًمف أن ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل "اًمٚمٛمع"

 .واجلديد

ُمّمٞم٥م ،  وًمٞمس قمٜمده ُم٠ًمًم٦م شمدل قمغم أن يمؾ جمتٝمد :ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق اًمٓمٞم٥م

إىمقال اعمختٚمٗم٦م  وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝم٤م سحي٦م أن احلؼ قمٜمد اهلل ذم واطمد ُمـ

  .وهق ديـ اهلل ذم ٟمٗمس إُمر اًمذي ٓ ديـ ًمف ؾمقاه

ومٞمَم ؾمٛمقه  وًمٞمس اًمٖمرض اؾمت٘مّم٤مء هذه اعم٠ًمًم٦م ، سمؾ اعم٘مّمقد أن اخلٓم٠م ي٘مع

سمخؼم  جيقز إصم٤ٌمشمف ومروقم٤ًم يمَم ي٘مع ومٞمَم ضمٕمٚمقه أصقًٓ ومٜمٓم٤مًمٌٝمؿ سمٗمرق صحٞمح سملم ُم٤م

 .ؾمٌٞماًل إٓ سمدقم٤مٍو سم٤مـمٚم٦م اًمقاطمد ُمـ اًمديـ وُم٤م ٓ جيقز ، وٓ جيدون إمم اًمٗمرق

 .و٤مسمط ذًمؽ صمؿ ٟمٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مًمٗمرق سملم ُم٤ًمئؾ إصقل واًمٗمروع وُم٤م

 .ي٠مصمؿ ضم٤مطمده صمؿ ٟمٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مًمٗمرق سملم ُم٤م ي٠مصمؿ أهق إصمؿ يمٗمر أو ومًقق وُم٤م ٓ

يٙمتٗمل ومٞمف سم٤مًمٔمـ وٓ  ، وُم٤موٟمٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مًمٗمرق سملم ُم٤م اعمٓمٚمقب ُمٜمف اًم٘مٓمع اًمٞم٘مٞمٜمل 

وىمد شمٙمٚمٛمقا ذم اًمٗمرق سملم  :اجلقيٜمل ىم٤مل .ؾمٌٞمؾ ُلؿ إمم شم٘مرير رء ُمـ ذًمؽ اًمٌت٦م

 .دًمٞمؾ ىمٓمٕمل واًمٗمرع سمخالومف إصقل واًمٗمروع وم٘م٤مًمقا : إصؾ ُم٤م ومٞمف

اًم٘مٓمٕمل ،  ىمٚم٧م : وهذا يٚمزم ُمٜمف اًمدور وم٢مٟمف إذا ىمٞمؾ ٓ شمث٧ٌم إصقل إٓ سم٤مًمدًمٞمؾ

 .ٞمف دًمٞمؾ ىمٓمٕمل يم٤من ذًمؽ دورًا فم٤مهراً صمؿ ىمٞمؾ وإصؾ ُم٤م قمٚم
= 
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يمقضمقب ، وم٢من يمثػمًا ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمؾ أيمثره٤م قمٚمٞمٝم٤م أدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م: وأيْم٤مً  =

واًمٖم٤مئط  اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م واًمزيم٤مة وٟم٘مض اًمقوقء سم٤مًمٌقل

ُمـ  وهٙمذا أيمثر اًمنميٕم٦م أدًمتٝم٤م ىمٓمٕمٞم٦م ، ويمثػم ،ووضمقب اًمٖمًؾ سم٤مٓطمتالم

 . دهؿ أصقل أدًمتٝم٤م فمٜمٞم٦ماعم٤ًمئؾ اًمتل هل قمٜم

سم٤معمٗمٝمقم  وهٙمذا ذم أصقل اًمديـ وأصقل اًمٗم٘مف أيمثر ُمـ أن يذيمر ، يم٤مًم٘مقل

اًمٕمٍم ،  واًم٘مٞم٤مس ، وشم٘مدُمٝمَم قمغم اًمٕمٛمقم وإُمر سمٕمد احلٔمر وُم٠ًمًم٦م اٟم٘مراض

 .ذًمؽ وىمقل اًمّمح٤ميب ، وآطمتج٤مج سم٤معمراؾمٞمؾ وذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ، وأوٕم٤مف

مه٤م سمٌ٘م٤مء  ٘م٤مء اًمرب شمٕم٤ممم وىمدُمف ، هؾويمذًمؽ ذم أصقل اًمديـ يمٛم٠ًمًم٦م احل٤مل وسم

 ؟وىمدم زائديـ قمغم اًمذات

أو زائد قمٚمٞمٝم٤م ، وإصم٤ٌمت اعمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿ  واًمقضمقد اًمقاضم٥م ، هؾ هق ٟمٗمس اعم٤مهٞم٦م

شمٙمقن هذه اعم٤ًمئؾ وٟمحقه٤م ومرقمٞم٦م وشمٚمؽ  سم٤مًمٜمٗمس وهمػم ذًمؽ ، ومٕمغم هذا اًمٗمرق

 .اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م أصقًمٞم٦م

 .سمخالومف واًمٗمرع ،اًمتٕمٌد ومٞمف إٓ سم٠مُمر واطمد ُمٕملموىمٞمؾ : إصؾ ُم٤م ٓ جيقز : ىم٤مل

ومٞمٝم٤م إٓ  وهذا اًمٗمرق أومًد ُمـ إول ، وم٢من أيمثر اًمٗمروع ٓ جيقز اًمتٕمٌد ىمٚم٧م:

وإسم٤مطم٦م  سم٤معمنموع قمغم ًم٤ًمن يمؾ ٟمٌل ، ومال جيقز اًمتٕمٌد سم٤مًمًجقد ًمألصٜم٤مم

وؿمٝم٤مدة اًمزور  اًمٗمقاطمش وىمتؾ اًمٜمٗمقس واًمٔمٚمؿ ذم إُمقال ، واٟمتٝم٤مك إقمراض

سمذًمؽ ، وي٘مقًمقن  ق ذًمؽ، وإن يم٤من ٟمٗم٤مة اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح جيقزون اًمتٕمٌدوٟمح

ُمـ أسمٓمؾ اًم٤ٌمـمؾ ، وىمد  جيقز أن شم٠ميت اًمنمائع ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ ، وم٘مقُلؿ

اًمٙمت٤مب ، وإٟمف مم٤م يٕمٚمؿ سمٓمالٟمف  ذيمرٟم٤م وم٤ًمده ُمـ أيمثر ُمـ ؾمتلم وضمٝم٤ًم ذم همػم هذا

 .سم٤مًميورة 

واًمٗمرع ، ٕمٚمؿ ُمـ همػم شم٘مديؿ ورود اًمنمعوىمٞمؾ : إصؾ ُم٤م جيقز أن ي ىم٤مل:

يًٛمقَّن٤م  سمخالومف ، وهذا اًمٗمرق أيْم٤ًم ذم هم٤مي٦م اًمٗم٤ًمد ، وم٢من أيمثر اعم٤ًمئؾ اًمتل

واًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ  أصقًٓ مل شمٕمٚمؿ إٓ سمٕمد ورود اًمنمع ، يم٤مىمتْم٤مء إُمر ًمٚمقضمقب ،
= 
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شمٕمٚمؿ إٓ سم٤مًمًٛمع ، ومجقاز  ، ويمقن اًم٘مٞم٤مس طمج٦م ، سمؾ أيمثر ُم٤ًمئؾ أصقل اًمديـ مل =

قمرؿمف سمخالف ُم٠ًمًم٦م قمٚمقه  ؤي٦م اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واؾمتقاؤه قمغمر

وأيمثر ُم٤ًمئؾ اعمٕم٤مد وشمٗمّمٞمٚمف ٓ  ومقق اعمخٚمقىم٤مت سم٤مًمذات وم٢مَّن٤م ومٓمري٦م رضوري٦م ،

وٟمٕمٞمٛمف وؾمجؾ اعمٚمٙملم وهمػم ذًمؽ  يٕمٚمؿ ىمٌؾ ورود اًمنمع ، وُم٤ًمئؾ قمذاب اًم٘مؼم

 .ورود اًمنمع ُمـ ُم٤ًمئؾ إصقل اًمتل ٓ شمٕمٚمؿ ىمٌؾ

اؾمت٘مرار ع ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًم٤ٌمىمالِّن : يمؾ ُم٠ًمًم٦م حيرم اخلالف ومٞمٝم٤م ُمو

يم٤مٟم٧م أو ذقمٞم٦م  اًمنمع ويٙمقن ُمٕمت٘مد ظمالومٝم٤م ضم٤مهاًل ، ومٝمل ُمـ إصقل ، قم٘مٚمٞم٦م

وهذا وأن يم٤من أىمرب  ئ ومٞمف.، واًمٗمرع ُم٤م ٓ حيرم اخلالف ومٞمف أو ُم٤م ٓ ي٠مصمؿ اعمخٓم

اًمٗمروع ىمٓمٕمل وإن يم٤من ومٞمٝم٤م  ُم٤ًمئؾمم٤م ىمٌٚمف ومٝمق سم٤مـمؾ أيْم٤ًم ، وم٢من يمثػمًا ُمـ 

اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف وإن يم٤من ىمٓمٕمٞم٤ًم ومال  ظمالف ، وإن يم٤من ٓ ي٠مصمؿ اعمخٓمئ ومٞمٝم٤م خلٗم٤مء

 . اًم٘م٤ميض ذًمؽ ومٞمَم إذا ظمٗمل قمٚمٞمف اًمٜمص يٚمزم آؿمؽماك ذم اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ، وىمد ؾمٚمؿ

 إصقًمٞم٤مت هل اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ، :ىمد ذيمر سمٕمْمٝمؿ ومرىم٤ًم آظمر وم٘م٤ملو

 ئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٓمٚمقب ُمٜمٝم٤م أُمران : اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،واًمٗمروقمٞم٤مت هل اعم٤ًم

 اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ أيْم٤ًم ، وهق طم٥م اًم٘مٚم٥م وسمٖمْمف وطمٌف :واعمٓمٚمقب ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

اًمٕمٛمؾ  ًمٚمحؼ اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف وشمْمٛمٜمتف ، وسمٖمْمف اًم٤ٌمـمؾ اًمذي خي٤مًمٗمٝم٤م ، ومٚمٞمس

اجلقارح ، وأقمَمل  ُم٘مّمقرًا قمغم قمٛمؾ اجلقارح ، سمؾ أقمَمل اًم٘مٚمقب أصؾ ًمٕمٛمؾ

وشمّمدي٘مف وطمٌف وذًمؽ  اجلقارح شمٌع ، ومٙمؾ ُم٠ًمًم٦م قمٚمٛمٞم٦م وم٢مٟمف يتٌٕمٝم٤م إيَمن اًم٘مٚم٥م

ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ذم ُم٤ًمئؾ  قمٛمؾ ، سمؾ هق أصؾ اًمٕمٛمؾ ، وهذا مم٤م همٗمؾ قمٜمف يمثػم

إقمَمل ، وهذا ُمـ أىمٌح اًمٖمٚمط  اإليَمن ، طمٞم٨م فمٜمقا أٟمف جمرد اًمتّمديؼ دون

همػم ؿم٤ميملم ومٞمف  اًمٜمٌل  سمّمدق وأقمٔمٛمف ، وم٢من يمثػمًا ُمـ اًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا ضم٤مزُملم

اًم٘مٚم٥م ُمـ طم٥م ُم٤م ضم٤مء سمف واًمرو٤م سمف  ، همػم أٟمف مل ي٘مؽمن سمذًمؽ اًمتّمديؼ قمٛمُؾ 

ال هتٛمؾ هذا اعمقوع وم٢مٟمف ُمٝمؿ ضمدًا ، سمف شمٕمرف . وموإرادشمف واعمقآة واعمٕم٤مداة قمٚمٞمف

 .طم٘مٞم٘م٦م اإليَمن
= 
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 ُمـ وم٤معم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ، واعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ، وم٢من اًمِم٤مرع مل يٙمتػ =

سمٛمجرد اًمٕمٚمؿ  اعمٙمٚمٗملم ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت سمٛمجرد اًمٕمٛمؾ دون اًمٕمٚمؿ ، وٓ ذم اًمٕمٚمٛمٞم٤مت

 .دون اًمٕمٛمؾ

 وومّرق آظمرون سملم إصقل واًمٗمروع سم٠من ُم٤ًمئؾ إصقل هل اًمتل يٙمٗمر

ٓ  ضم٤مطمده٤م ، يم٤مًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م واعمٕم٤مد وإصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت ، وُم٤ًمئؾ اًمٗمروع ُم٤م

، ووضمقب ّمالة واؿمؽماط اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦ميٙمٗمر ضم٤مطمده٤م ، يمقضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم اًم

وٓ ُمٜمٕمٙمس ،  وهذا اًمٗمرق همػم ُمٓمرد ُمًح اًمرأس يمٚمف ذم اًمقوقء، وٟمحق ذًمؽ.

إصقل ٓ يٙمٗمر  وم٢من يمثػمًا ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع يٙمٗمر ضم٤مطمده٤م ، ويمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ

 .ضم٤مطمده٤م يمَم شم٘مدم سمٞم٤مٟمف

ضمحد ُم٤م  وم٤مًمتٙمٗمػم طمٙمؿ ذقمل ، وم٤مًمٙم٤مومر ُمـ يمٗمره اهلل ورؾمقًمف ، واًمٙمٗمر :وأيْم٤مً 

قمٚمٛمٞم٦م أو قمٛمٚمٞم٦م ،  قمٚمؿ أن اًمرؾمقل ضم٤مء سمف ، ؾمقاء يم٤من ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمًٛمقَّن٤م

سمف ومٝمق يم٤مومر ذم دق  سمٕمد ُمٕمرومتف سم٠مٟمف ضم٤مء ومٛمـ ضمحد ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل 

 .اًمديـ وضمٚمف

ق آظمرون سملم إصقل واًمٗمروع سم٠من إصقل ُم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مخلؼم ، واًمٗمروع ُم٤م  وومرَّ

وهق وم٤مؾمد أيْم٤ًم ، ، همػم ظم٤مرج قمـ اًمٗمروق اعمت٘مدُم٦مشمتٕمٚمؼ سم٤مًمٓمٚم٥م ، وهذا اًمٗمرق 

وقمٛماًل ، وطم٤ٌمً ورو٤مً ،  وم٢من اًمٕمٌد ُمٙمٚمػ سم٤مًمتّمديؼ هبذا وهذا ، قمٚمًَم وإيَمٟم٤مً 

 .وُمقآة قمٚمٞمف وُمٕم٤مداة يمَم شم٘مدم

ق آظمرون سمٞمٜمٝمَم سم٠من ُم٤ًمئؾ إصقل هل ُم٤م ٓ يًقغ اًمت٘مٚمٞمد ومٞمٝم٤م وُم٤ًمئؾ ، وومرَّ

ُم٤م اًمذي جيقز : ع أٟمف دور ممتٜمع وم٢مٟمف ي٘م٤مل ُلؿاًمٗمروع جيقز اًمت٘مٚمٞمد ومٞمٝم٤م ، وهذا ُم

ومٞمف ُم٤ًمئؾ  ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع ، واًمذي ٓ جيقز اًمت٘مٚمٞمد :ومٞمف اًمت٘مٚمٞمد ؟ ومٞم٘مقًمقن

اًمٗمروع ٓ جيقز  إصقل ، وهق أيْم٤ًم وم٤مؾمد ـمردًا وقمٙم٤ًًم ، وم٢من يمثػمًا ُمـ ُم٤ًمئؾ

سم٤م وحتريؿ اخلٛمر واًمر اًمت٘مٚمٞمد ومٞمٝم٤م يمقضمقب اًمٓمٝم٤مرة واًمّمٞم٤مم واًمّمالة واًمزيم٤مة

ضم٤مء سمذًمؽ وؿمؽ ومٞمف مل  واًمٗمقاطمش واًمٔمٚمؿ ، وم٢من ُمـ مل يٕمٚمؿ أن اًمرؾمقل 
= 
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سم٤مًمتقطمٞمد وشمّمديؼ اعمرؾمٚملم  يٕمرف أٟمف رؾمقل ، يمَم أن ُمـ مل يٕمٚمؿ أٟمف ضم٤مء =

واًمٙمالم ، مل يٕمرف يمقٟمف ُمرؾماًل  وإصم٤ٌمت ُمٕم٤مد إسمدان وإصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت واًمٕمٚمق

د ًمٚمٕم٤مضمز قمـ آؾمتدٓل ، يمَم ومٞمٝم٤م اًمت٘مٚمٞم ومٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ اخلؼمي٦م واًمٓمٚمٌٞم٦م جيقز

  .دٝم٤م اًمت٘مٚمٞمٞمجيقز وم ٓأن يمثػمًا ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

ُمٓمرد وٓ  ومت٘مًٞمؿ اًمديـ إمم ُم٤م يث٧ٌم سمخؼم اًمقاطمد وُم٤م ٓ يث٧ٌم سمف ، شم٘مًٞمؿ همػم

 . . ا.هـ سم٤مظمتّم٤مرُمٜمٕمٙمس وٓ قمٚمٞمف دًمٞمؾ صحٞمح

 ىمٚم٧ُم: هذا يمالٌم ىمقي  ُمٗمِحٌؿ. 

ـْ ىمد اٟمت٘مده يمِمٞمخ  * وىمد ي٘مقُل ىم٤مئٌؾ: إذا يم٤من هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمٌتدقم٤ًم ومٚمَمذا ُيٕمؼمن سمف َُم

 اإلؾمالم واسمـ اًم٘مٞمؿ، وهٜم٤م قمؼمَّ سمف اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم !: ومٙمٞمػ اًمتقضمٞمف؟ 

ـَ واجلقاب:   أُمقٌر:اإلٟمٙم٤مر ُلذا اًمت٘مًٞمؿ ُمراد ه١مٓء ُِم

إلقمذار ًمٚمٛمخٓمئ ذم اًمٗمروع إٟمٙم٤مر اًمتٗمريؼ اًمذي يؽمشم٥َّم قمٚمٞمف اًمتٙمٗمػم أو ا  -أ 

 دوَن إصقل وًمق يم٤من قمـ اضمتٝم٤مد.

إٟمٙم٤مر اًمتٗمريؼ اًمذي حيٍم دائرة آضمتٝم٤مد ومٞمًتًٞمٖمٝم٤م ذم اًمٗمروع، ويٜمٙمره٤م  –ب 

 ذم إصقل، وجيٞمز اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٗمروع، وٓ يّمّححف سمقضمٍف ذم إصقل. 

ع،  –ت  وًمق ىمٚم٧َّم ذم إٟمٙم٤مر اًمتٗمريؼ اًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمف اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠من ؿمٕم٤مئر اًمنمَّ

: أن ٓ يتخٚمَّػ اًمٙمكم،  ٟمٔمر اًمٜم٤مفمريـ ٕنَّ اجلزئٞم٤مت ُمٕمتؼمة ذم إىم٤مُم٦م اًمُٙمكمن

  ومتتخٚمػ ُمّمٚمحتف اعم٘مّمقدة سم٤مًمتنميع.

يـ إمم ىمنم وًُم٤ٌمب" اٟمٔمر  "دٓئؾ اًمّمقاب ذم إسمٓم٤مل سمدقم٦م شم٘مًٞمؿ اًمدن

 .طمٗمٔمف اهلل ووومَّ٘مف–( ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمٞمؿ اُلالزم 808-807)ص:
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ىم٤مل  ،اعمج٤مًمس وآؾمتئذان  طمتك آداَب ، وسملمَّ (8)ف  اًمتقطمٞمد سمجٛمٞمع أٟمقاقمومٌلمَّ 

ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  ﴿ شمٕم٤ممم:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أٟمقاقمف: ٟمققم٤من: شمقطمٞمد اعمرؾِمْؾ. وشمقطمٞمد اعمُْرؾَمؾ.    (8)

٤م ، وشمقطمٞمده قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم:  * أُمَّ  اعمُْرؾِمُؾ: ومٝمق اهلل قمزَّ وضمؾَّ

 إول: اًمرسمقسمٞم٦م. 

 اًمث٤مِّن: إًمقهٞم٦م. 

 اًمث٤مًم٨م: إؾمَمء واًمّمٗم٤مت. 

 وًَمَؽ أن شم٘مقَل قمغم ىمًٛملم: -

 سمٞم٦م وإؾمَمء واًمّمٗم٤مت. إول: اًمٕمٚمٛمل اخلؼمي اإلصم٤ٌميت: وهق شمقطمٞمد اًمرسمق

اٟمٔمر اًمث٤مِّن: اًمٓمٚمٌل اإلرادي: وهق شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م. واًمذي ُي٘م٤مل ًمف: اًمٕم٤ٌمدة. 

-8/548)ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  "اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج"(، 4)ص:ًمِمٞمخ اإلؾمالم  "اًمرؾم٤مًم٦م اًمتدُمري٦م"

ـ  "اخل٤مًمص اًمديـ"، (8/32)ٓسمـ أيب اًمٕمز  "اًمٓمح٤موي٦ماًمٕم٘مٞمدة ذح "، (542 ًمّمديؼ طمً

 .(8/98)حل٤مومظ طمٙمٛمل  "اًم٘مٌقل ُمٕم٤مرج"، (8/56)اًم٘مٜمقضمل 

٤م اعمُْرؾَمؾ: ومٝمق رؾمقُل اهلل  ، وشمقطمٞمده: هق إومراده سم٤معمت٤مسمٕم٦م، ومال شمتٌَّع إٓ * وأُمَّ

ـَ  ُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ اًمقطمل: اًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم. أصم٧ٌم هذا اسمـ اًم٘مٞمؿ، واسمـ أيب اًمٕمز، وُِم

 ًمح آل اًمِمٞمخ.اعمٕم٤مسيـ: اسمـ سم٤مز واًمٕمثٞمٛملم وإًم٤ٌمِّن، واًمقادقمل، وص٤م

وإذا ُأـمٚمَِؼ شم٘مًٞمؿ اًمتقطمٞمد، وأٟمَّف يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م: رسمقسمٞم٦م وأًمقهٞم٦م وأؾمَمء -

 وصٗم٤مت: وم٤معمراد سمف شمقطمٞمُد اعمُْرؾِمؾ، وهق اهلل ضمؾَّ وقمال. 

(، ُمتـ 28/208)"شمٗمًػم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي" وعمٕمروم٦م أٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م راضمع:

روو٦م اًمٕم٘مالء وٟمزه٦م "( 895)ص:"ًمدي٤مٟم٦ماإلسم٤مٟم٦م قمغم أصقل ا" "اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م"

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم "( 48ًمٕمٌد اًمرزاق اًمٌدر )ص: "دٓئؾ أىم٤ًمم اًمتقطمٞمد"يمَم ذم رؾم٤مًم٦م  "اًمٗمْمالء

ذح "( 4،2،8)ج:"اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج"( 6،2،8)ج:"جمٛمقع اًمٗمت٤موى" (8/849)"اًم٘مرآن

 =وُم٤م سمٕمد(  44)ص:"شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد"( 396)ص:"اجل٤مُمع اًمٗمريد"( 8/32)"اًمٓمح٤موي٦م
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وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[88]اعمج٤مدًم٦م: ﴾ىئ  مئ

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ

ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

 .[28-27]اًمٜمقر:  ﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ ٿ   ٿ  ٿ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ﴿ طمتك آداب اًمٚم٤ٌمس، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 .[06]الٕقر: ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ

ہ   ہ  ہ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ ﴿

ۆئ  ﴿ ،[59]إطمزاب:  ﴾ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ﴿ ،[13]الٕقر: ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

 ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى

 يـ ؿم٤مُمٌؾ  هب٤م أن هذا اًمدن إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمٙمثػمة اًمتل يتٌلمَّ  . [381]البّرة:

يمَم أٟمف ٓ جيقز ومٞمف اًمٜم٘مص، وُلذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم  ،ٓ حيت٤مج إمم زي٤مدة يم٤مُمٌؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمٕم٤مرج "( 24)ص: "طم٤مؿمٞم٦م إصقل اًمثالصم٦م"وُم٤م سمٕمد(  -88)ص: "طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد" =

اجل٤مُمع اًمٗمريد "يمَم ذم  "اًم٘مقل اًمًديد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"وُم٤م سمٕمد(  - 8/98)"اًم٘مٌقل

( 30-2/40)"جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م"( 32-8/38) "ح يمت٤مب اًمتقطمٞمدًمنمو

إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد ذح يمت٤مب "( 24-8/9)"اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"

قم٘مٞمدة "وُم٤م سمٕمد( و 27)ص: "اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد"( و23-8/89)"اًمتقطمٞمد

اعم٤ٌمدئ اعمٗمٞمدة "( 87-8/85)"اًمتٛمٝمٞمد ًمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"وُم٤م سمٕمد(  89)ص: "اًمتقطمٞمد

 (.85)ص:"ذم اًمٗم٘مف واًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة
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ومَم ُمـ ، [89]اًمٜمحؾ: ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴿وصػ اًم٘مرآن: 

، ٤مً ٤م ٟمّمَّ ٜمف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف إُمَّ سمٞمَّ إًمٞمف ذم ُمٕم٤مدهؿ وُمٕم٤مؿمٝمؿ إٓ  رء حيت٤مج اًمٜم٤مُس 

 .(8) ٤م ُمٗمٝمقُم٤مً ، وإُمن وإُم٤م ُمٜمٓمقىم٤مً  ،أو إيَمءً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ﴿٤مل  شمٕم٤ممم: ىم (8)

 .[89] اًمٜمحؾ: ﴾ڃ  ڃ

 هؾ هق قمغم قمٛمقُمف؟ قمغم ىمقًملم:     ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ﴿اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمقًمف 

اًم٘مقل إول: ًمٞمس قمغم قمٛمقُمف، سمؾ هق ُمـ اًمٕم٤مم اعمراد سمف اخل٤مص، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

[، 25-23]إطم٘م٤مف: ﴾ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿قمـ ريح قم٤مد 

 وُمٕمٚمقم أَّن٤م مل شمّدُمر اًمًَمء وإرض، وإٟمَم دُمرت شمٚمؽ اًمٌ٘م٤مع اًمتل شمًٙمٜمٝم٤م قم٤مد.

 أي: ًمٙمؾ رء حيت٤مضمقن إمم ذيمره وسمٞم٤مٟمف. ﴾ڄ  ڄ  ڄ ﴿وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

اًم٘مقل اًمث٤مِّن: أي٦م شمٌ٘مك قمغم قمٛمقُمٝم٤م، واعمراد أن يمؾ رء ُذيمر جمٛماًل وُمٗمّماًل، ومَم 

ؾ ذم ُمقوع آظمر ُمٜمف، أو ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ڻ   ﴿أمجؾ ذم اًم٘مرآن وم٘مد وُمّمن

 .[7]احلنم: ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

ًمٜم٤مس إمم سمٞم٤مٟمف وُمٕمرومتف ُمـ أُمقر اًمنميٕم٦م إٓ هق وأىمقل: ُم٤م ُمـ رء حيت٤مج ا

ٚمف ذم ُمقوٍع آظمر، أو سمٞمَّٜمتف اًمًٜم٦م  ُمقضمقد ذم اًمٙمت٤مب، إُم٤م جمٛمؾ سمٞمَّٜمف اًمٙمت٤مب وومّمَّ

وومّّمٚمتف، واًمًٜم٦م وطمٌل، ومَم ُمـ ُم٠ًمًم٦م ذقمٞم٦م إٓ وهل ُمقضمقدة ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ 

  ، ُمٜمٓمقىم٤ًم أو ُمٗمٝمقُم٤ًم.، شمْمٛمٜم٤ًم، أو ًمزوُم٤مً قمٛمقُم٤مً ٟمّم٤ًم أو 

ڌ  ڎ  ڎ   ﴿، ومٙم٘مقًمف شمٕم٤ممم اًمٜمص وم٠مُمثٚمتف يمثػمة، وأُم٤م اًمٕمٛمقم٤م أُم

ٙمؾ ظمٌٞمث٦م وُمية، ومٝمذه أي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًم، [857]إقمراف: ﴾ڈ  ڈ   ژ

٦م واًم٘م٤مت، وهمػمه٤م  ٛمَّ يمنمب اعمًٙمر واًمدظم٤من واعمخدرات وأيمؾ احلِمٞمِم٦م واًمِمَّ
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمـ اعميات احلًٞم٦م، وهٙمذا اعميات اعمٕمٜمقي٦م ذم اًمّديـ، هذه أي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمذًمؽ،  =

وم٢مذا ىم٤مل ؿمخص: ُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم حتريؿ اعمخدرات ُمثاًل أو ذب اًمّدظم٤من؟ 

، ﴾ڎ  ڈ  ڈ   ژ ڌ  ڎ  ﴿وم٤مجلقاب: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

ڃ   ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،[895]اًمٌ٘مرة: ﴾ہ ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴿وٟمٔمػمه٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   چ  چ

  وأيُّ  ،[40-29]اًمٜم٤ًمء: ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک ڈ  ژ
ٍ
 رء

أي٤مت اًمٙمريَمت  هذهيّي اجلًؿ وم٘مد سملّم اهلل حتريٛمف ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، ذم ُمثؾ 

يـ يم٤مُمٌؾ ؿم٤مُمٌؾ ُمٌلّم ًمٙمؾ رء ُمـ  ُمقر اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م إاعم٤ٌمريم٤مت: إذن وم٤مًمدن

 قمغم طم٥ًم ُم٤م ذيمرٟم٤م، وقمغم اًمٓمري٘م٦م اعمذيمقرة، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

 وىمد شمقذم(: 476-3/475)"إقمالم اعمقىمٕملم"ذم  اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ * ىم٤مل 

 ،ُم٦م ُمٜمف قمٚمَمً وُم٤م ـم٤مئر ي٘مٚم٥م ضمٜم٤مطمٞمف ذم اًمًَمء إٓ ذيمر ًمأل رؾمقل اهلل 

 ،واًم٘مٕمقد، واًمٜمقم واًم٘مٞم٤مم ،وآداب اجلَمع ،داب اًمتخكمآطمتك  ء،ٛمٝمؿ يمؾ رٚمَّ وقم

 ،واًمّمٛم٧م واًمٙمالم ،ىم٤مُم٦مواًمًٗمر واإل ،واًمٜمزول ،واًمريمقب ،يمؾ واًمنمبوإ

حلٞم٤مة طمٙم٤مم اأومجٞمع  ،واًمّمح٦م واعمرض، واًمٖمٜمك واًمٗم٘مر ،واًمٕمزًم٦م واخلٚمٓم٦م

ويقم  ،واجلٜم٦م ،واًمٜم٤مر ،واجلـ ،واعمالئٙم٦م ،واًمٙمرد ،ووصػ ُلؿ اًمٕمرش ،واعمقت

شمؿ شمٕمريػ طمتك أُلٝمؿ إومٝمؿ ُمٕمٌقدهؿ ورَّ وقم ،قملم يطمتك يم٠مٟمف رأ، اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م ومٞمف

ٝمؿ أممٟمٌٞم٤مء وومٝمؿ إوقمرَّ  ،٤مهدوٟمف سم٠موص٤مف يمَمًمف وٟمٕمقت ضمالًمفِميم٠مَّنؿ يروٟمف وي

ومٝمؿ ُمـ ـمرق وقمرَّ  ،طمتك يم٠مَّنؿ يم٤مٟمقا سمٞمٜمٝمؿوُم٤م ضمرى ُلؿ وُم٤م ضمرى قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمٝمؿ 

ُمـ أطمقال  وقمرومٝمؿ ، ُمتف ىمٌٚمفومف ٟمٌل ٕاخلػم واًمنم دىمٞم٘مٝم٤م وضمٚمٞمٚمٝم٤م ُم٤م مل يٕمرّ 

واًمٕمذاب ًمٚمروح ، وُم٤م حيّمؾ ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ،اعمقت وُم٤م يٙمقن سمٕمده ذم اًمؼمزخ

ٕم٤مد أدًم٦م اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة واعم ومٝمؿ ويمذًمؽ قمرَّ  ،ف سمف ٟمٌل همػمهواًمٌدن ُم٤م مل يٕمرن 

 :هؾ اًمٙمٗمر واًمْمالل ُم٤م ًمٞمس عمـ قمرومف طم٤مضم٦م ُمـ سمٕمدهأواًمرد قمغم مجٞمع ومرق 
= 
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26 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومٝمؿ ويمذًمؽ قمرَّ  ،قمٚمٞمف لويٌٞمٜمف ويقوح ُمٜمف ُم٤م ظمٗم ،مم ُمـ يٌٚمٖمف إي٤مه إاًمٚمٝمؿ إٓ =

ُمـ ُمٙم٤ميد احلروب وًم٘م٤مء اًمٕمدو وـمرق اًمٜمٍم واًمٔمٗمر ُم٤م ًمق قمٚمٛمقه وقم٘مٚمقه  

ُمـ ُمٙم٤ميد إسمٚمٞمس  ومٝمؿ رَّ ويمذًمؽ قم ،ورقمقه طمؼ رقم٤ميتف مل ي٘مؿ ُلؿ قمدو أسمداً 

وُم٤م يتحرزون سمف ُمـ يمٞمده وُمٙمره وُم٤م يدومٕمقن سمف ذه ُم٤م  ،وـمرىمف اًمتل ي٠مشمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م

ُمـ أطمقال ٟمٗمقؾمٝمؿ وأوص٤مومٝم٤م ودؾم٤مئًٝم٤م  ومٝمؿ ويمذًمؽ قمرَّ  ،ٓ ُمزيد قمٚمٞمف

ُمقر ُمٕم٤ميِمٝمؿ أُمـ  ومٝمؿ ويمذًمؽ قمرَّ  ،مم ؾمقاهإويمَمئٜمٝم٤م ُم٤م ٓ طم٤مضم٦م ُلؿ ُمٕمف 

 ا.هـ  ٧م ُلؿ دٟمٞم٤مهؿ أقمٔمؿ اؾمت٘م٤مُم٦م  ُمٓؾمت٘م٤مُم٤م ًمق قمٚمٛمقه وقمٛمٚمقه 

ـْ هذا اًمٙمالم ذم يمت٤مسمف   "ومت٤موى إُم٤مم اعمٗمتلم ورؾمقل ربن اًمٕم٤معملم"واٟمٔمر أوؾمَع ُِم

 (.879-878)ص:

ُم٦م اًمًٕمدي إدًم٦م اًم٘مقاـمع واًمؼماهلم ذم إسمٓم٤مل أصقل "ذم  وىم٤مل اًمٕمالَّ

ې  ې  ې    ۉ﴿(: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 6/63) "جمٛمقع رؾم٤مئٚمف"يمَم ذم  "اعمٚمحديـ

ۇئ  ۆئ    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ

. [863]آل قمٛمران: ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  

، ويمَمل شمٕمٚمٞمٛمف ًمٚمخٚمؼ، ويمَمل شمٜمٗمٞمذه هذه أي٦م دًم٧َّم قمغم يمَمل قمٚمِؿ اًمرؾمقل 

الح اًمذي ضم٤مء سمف، ومٝمؾ ذم إُمٙم٤من أطمٍد ُمـ اًمٌنم  إوًملم –ًمٚمٝمدى واًمّمَّ

وضمقد هذه اًمٕمٚمقم اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٜم٤َّمومٕم٦م اًمقاؾمٕم٦م ذم ؿمخٍص واطمٍد،  -وأظمريـ

الل اعمٌلم، طمتَّك  وطمّمقل اًمتَّٕمٚمٞمؿ ُمٜمف ُٕٟم٤مٍس يم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمَِؽ ذم هم٤مي٦ِم اجلٝمؾ واًمْمَّ

ع؟ صمؿَّ ُمع هذا  الل إمم اًمٕمٚمؿ اًمقاؾمع واُلدى اعمتٜمقن اٟمت٘مٚمقا ُمـ هذا اجلٝمؾ واًمْمَّ

 ذم ؿمخٍص واطمٍد ٟمٗمذ  -أو وضمقد ُم٤م ُي٘م٤مرسمف–ٜمع وضمقده اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ اعمٛمت

ذم اخلٚمؼ هذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ واإلصالطم٤مت اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م وم٤مؾمت٘م٤مُم٧م سمف إُمقر 

وصٚمح٧م إطمقال، إنَّ ذم ذًمؽ ًمٕمؼمًة ًمٚمٛمٕمتؼميـ، وآي٤مٍت ُٕوزم إًم٤ٌمب، طمٞم٨م 

ضم٤مًمس أطمدًا ُمـ  سُمٕم٨م هذا اًمٜمٌّل إُّمل اًمذي ٓ ي٘مرأ يمت٤مسم٤ًم، وٓ خيّط سمٞمٛمٞمٜمف، وٓ
= 
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اًمٕمٚمَمء اًم٤ًمسم٘ملم ومتٕمٚمَّؿ ُمٜمٝمؿ، ومج٤مء سمٕمٚمقم إوًملم وأظمريـ وسمَم ومٞمف صالح اًمدٟمٞم٤م  =

ٕم٧م قمـ اًم٘مٚمقب سمف اًمٔمٚمَمت،  الٓت، وشم٘مِمَّ يـ، ومزاًم٧م سمف اجلٝم٤مٓت واًمْمَّ واًمدن

تف أؾم٤ٌمب اُلالك واًمّردى، ؿمِٝمَد هبذا  وطمّمؾ يمَمل اًمرؿمد واُلدى، وزال قمـ أُمَّ

، واشمَّٗمؼ اخلٚمؼ قمغم أٟمَّف مل يقضمد أطمٌد ُي٘م٤مرسمف ُمـ اًمٕمٔمَمء، ويمٞمػ إوًمٞم٤مء وإقمداء

ي٘م٤مرسمف أطمٌد أو ُيداٟمٞمف ويمؾُّ ظمّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اًمٙمَمل ًمف ُمٜمٝم٤م أقماله٤م وأرومٕمٝم٤م، وسمف 

ٱ   ﴿ يمٛمٚم٧م اًمٕم٘مقل واًمٌّم٤مئر، وٓ ي٘مدح ذم هذا إٓ يمّؾ ُم٤ٌمه٧ٍم ُمٙم٤مسمر.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ا.هـ.  [86اًمِمقرى:] ﴾ٺ  ٺ  ٿ   ٿ 

يـ وؿمٛمقًمف:  * ُمـ أوضمف يمَمل اًمدن

ٕمدي ذم هذا اًم٤ٌمب ُم٤م ينَّ اهلل،  ًَّ ٟمذيمر يمالُم٤ًم مجٞماًل ًمٚمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًم

ة واجلزاًم٦م واًمقوقح. ٤َم ومٞمف ُمـ اًم٘مقَّ
 عمِ

يـ"ذم   ىم٤مل  يمَم ذم  "ومحٚمتف ورضم٤مًمف مم٤م اومؽماه اًم٘مّمٞمٛمل ذم أهمالًمف شمٜمزيف اًمدن

يـ اإلؾمالُمل هق ديـ اًمٕمدل واًمرمح٦م 878-6/870) "جمٛمقع رؾم٤مئٚمف" (: اًمدن

اهرة اعمٌٜمٞم٦م قمغم صالح اًم٘مٚمقب وإرواح  واًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م، وهق ديـ اعمدٟمٞم٦م اًمزَّ

ٕمل إمم اًمٙمَمل واًمرىمل ذم ُمٕم٤مرج اًمًٕم٤مدة  ًَّ يـ واًمدٟمٞم٤م، وقمغم اًم وصالح اًمدن

يـ اًمذي طم٨مَّ قمغم يمؾن ظمػٍم وٟمْٗمٍع وصالٍح، وه يـ اًمذي واًمٗمالح، وهق اًمدن ق اًمدن

ؾم٤موى سملم ـمٌ٘م٤مت اخلٚمؼ ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمدل واحل٘مقق، ومٚمؿ يٌح ُلؿ اًمٔمٚمؿ سمقضمٍف ُمـ 

اًمقضمقه: وم٤مًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم واًمنميػ واًمقوٞمع واًم٘مقي واًمْمٕمٞمػ واًمٕمزيز واًمذًمٞمؾ 

يـ اًمذي حي٨مُّ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمَم  يمّٚمٝمؿ قمٜمده ؾمقاء، ىمد ؿمٛمٚمٝمؿ قمدًمف ورمحتف، وهق اًمدن

، وهق قم٤ٌمدة اهلل وطمده واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف، واًمتَّٕمٌد ًمف فم٤مهرًا ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ ٕضمٚمف

يـ اًمذي ي٠مُمر سمجٛمٞمع ُمٕم٤مزم إظمالق  وسم٤مـمٜم٤ًم، ودوام آومت٘م٤مر إًمٞمف، وهق اًمدن

يـ اًمذي شمّمٚمح سمف  وحم٤مؾمٜمٝم٤م، ويٜمٝمك قمـ مجٞمع ُم٤ًموهي٤م وأراذُل٤م، وهق اًمدن
= 
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ر سمتٕمّٚمؿ اًمٕمٚمقم إطمقال: ومٙمَم طم٨مَّ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٛمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م اًمٜم٤مومٕم٦م، ويمَم أُم =

واًمٗمٜمقن اًمتل شمرضمع إمم اإلٟم٤مسم٦م إمم اهلل وقمٌقديتف، وم٘مد طم٨مَّ قمغم شمٕمّٚمؿ اًمٕمٚمقم 

٦م، وإصالح أطمقاُل٤م واؾمتٕمداده٤م عم٘م٤موُم٦م  واًمٗمٜمقن اًمتل شمٕملم قمغم ىمٞم٤مم طمٞم٤مة إُمَّ

إُمؿ إظمرى، وُمٖم٤مًمٌتٝم٤م واًمقىم٤مي٦م ُمـ ذوره٤م وأرضاره٤م، ويمَم أُمر سمتٕمّٚمؿ قمٚمقم 

وإظمالق اًمتل شمرضمع إمم صالح اًم٘مٚمقب وإرواح وم٘مد أُمر  اًمتقطمٞمد واًمٕم٘م٤مئد

سم٤مًمتٕمّٚمؿ واًمّتٗم٘مف ذم إطمٙم٤مم اًمتل شمرضمع إمم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕم٤ٌمدات اًمٔم٤مهرة واعمٕم٤مُمٚم٦م 

اًمٕم٤مدًم٦م، واًم٘مٞم٤مم سمجٛمٞمع احل٘مقق اعمتٜمققم٦م قمغم وضمف اًمقوم٤مء واًمٕمدل وُمقاوم٘م٦م 

، وآؾمتٕمدادات احلٙمٛم٦م، ويمذًمؽ أُمر سمتٕمّٚمؿ اًمٗمٜمقن احلرسمٞم٦م وأداب اًمٕمًٙمري٦م

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٜم٤َّمومٕم٦م، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذم ضم٤مٟم٥م ُم٘م٤موُم٦م إقمداء وُمٝم٤ممجتٝمؿ 

، وهذا ؿم٤مُمٌؾ ًمٙمؾن ُم٤م شمتٕمٚمؼ سمف [60]إٟمٗم٤مل: ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿

آؾمتٓم٤مقم٦م ُمـ أٟمقاع اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن اًمٕمًٙمري٦م اعمقضمقدة ذم وىم٧م اًمتٜمزيؾ، واًمتل 

٘مٚمٞم٦م وؾمٞم٤مؾم٦م داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م، وصٜم٤مقم٤مت ٟم٤مومٕم٦م حتدث إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ُمـ ىمّقة قم

وشمٕمٚمؿ رُمل وريمقب، وؾم٤مئر اًمٗمٜمقن اًمتل ٓ شمتؿ ُم٘م٤موُم٦م إقمداء إٓ هب٤م، وىم٤مل ذم 

، وم٠مُمر اعم١مُمٜملم [78]اًمٜم٤ًمء: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿ضم٤مٟم٥م اعمداومٕم٦م  

سم٠مظمذ طمذرهؿ ُمـ قمدوهؿ، وهق اًمتَّقىمل وآطمتَمء ُمـ قمدوان إقمداء، سمٙمؾن 

هؿ وُمٙم٤مئدهؿ وأؾمٚمحتٝمؿ وُمداظمٚمٝمؿ وؾمٞمٚم٦ٍم وؾم٥ٌم حت ّمؾ سمف اًمقىم٤مي٦م ُمـ ذن

 وخم٤مرضمٝمؿ: وذًمؽ خيتٚمػ سم٤مظمتالف إطمقال وإزُم٤من. 

ويمؾُّ آي٦ٍم أو طمدي٨م ومٞمف إُمر سم٤مجلٝم٤مد واحل٨م قمٚمٞمف وم٢مٟمَّف يدظمؾ ومٞمف اًم٘مٞم٤مم سمجٛمٞمع 

اًمِمئقن اًمتل شمٕملم قمغم اجلٝم٤مد، وخيتٚمػ ذًمؽ سم٤مظمتالف إطمقال وإزُمٜم٦م 

يـ واًمنميٕم٦م شمٜمزيؾ ُمـ طمٙمٞمٍؿ محٞمٍد وإُمٙمٜم٦م، وهذا  ُمـ اًمؼماهلم قمغم أنَّ هذا اًمدن

، وم٢منَّ إرؿم٤مداشمف اًمٕم٤مًمٞم٦م يمَم شمرى شمّمٚمح ًمٙمؾن زُم٤مٍن وحمؾ: سمؾ ٓ 
ٍ
قمٚمٞمٍؿ سمٙمؾن رء

 شمّمٚمح إُمقر إٓ هب٤م. 
= 
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ويمَم أٟمَّف أُمر سم٤مٓؾمتٕمداد سم٤مًم٘مقة اعم٤مدي٦م وم٘مد أُمر سم٤مٓؾمتٕمداد سم٤مًم٘مقة اعمٕمٜمقي٦م، طمٞم٨م  =

ثَّٝمؿ قمغم آضمتَمع وإًُمٗم٦م سملم اعمًٚمٛملم، وآشمٗم٤مق قمغم مجٞمع أُمر اًمٜم٤مس وطم

ُمّم٤محلٝمؿ اًمٙمٚمٞم٦م: يمَم أُمر سمذًمؽ ذم اعمّم٤مًمح اجلزئٞم٦م ذم يمؾن ُم٤م ي٠مشمقن وُم٤م يذرون ذم 

اظمٚمٞم٦م وأطمقاُلؿ اخل٤مرضمٞم٦م، وأُمرهؿ سم٤مإليَمن اًمٙم٤مُمؾ واًمتقيّمؾ اًم٘مقي  أطمقاُلؿ اًمدَّ

يـ قمغم اهلل، ومتريـ اًمٜمّٗمقس قمغم اًم٘مقة واًمِمج٤مقم ٦م واًمتدّرب ذم يمؾن أُمٍر ٟم٤مومٍع ذم اًمدن

يـ حيّثٝمؿ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمجٛمٞمع إؾم٤ٌمب اًمٜم٤مومٕم٦م، اًمتل شمّمؾ إًمٞمٝم٤م ىمقاهؿ  واًمدٟمٞم٤م: وم٤مًمدن

ٌن٥م إؾم٤ٌمب وظم٤مًم٘مٝم٤م وُمدسّمره٤م، ويٌلمن ُلؿ أنَّ  واؾمتٓم٤مقمتٝمؿ، وقمغم اًمتقيمؾ قمغم ُُمً

ن قمٔمٛم٧م وىمقي٧م إُمريـ ُمتالزُم٤من، ٓ ي٘مقم أطمدمه٤م إٓ سم٤مٔظمر، وم٤مٕؾم٤ٌمب وإ

٤م حمٙمقُم٦م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره، وٓ يتّؿ ًمٚم٘م٤مئؿ هب٤م أُمره ُمـ يمؾن وضمٍف إٓ سمتقيّمٚمف  وم٢مَّنَّ

ٌٌّٝم٤م وُمٍّمومٝم٤م واًم٘م٤مسمض قمغم ٟم٤مصٞمتٝم٤م وأزُمتٝم٤م.   واقمتَمده قمغم اهلل شمٕم٤ممم، ُمً

يـ ُمع ذًمؽ أنَّ اًمتقيمؾ وطمده سمدون ومٕمؾ إؾم٤ٌمب وسمدون اًم٘مٞم٤مم  وخيؼميمؿ اًمدن

اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م: ًمٞمس سمتقيمؾ طم٘مٞم٘مل، سمؾ هق وٕمٌػ  سم٤معم٘مدور ُمـ اًمِمئقن

وقمجٌز، ومٙمٚمَم ىمقي شمقيّمؾ اعمًٚمٛملم قمغم رهّبؿ ىمقي٧م أقمَمُلؿ اًمٜم٤َّمومٕم٦م، وىمقي٧م 

مهٛمٝمؿ، واٟمٌٕمث٧م قمزائٛمٝمؿ إمم مجٞمع ُمّم٤محلٝمؿ، واًمرّب شمٕم٤ممم ًم٘مٞم٤مُمٝمؿ سم٤مُٕمريـ 

ُمقرهؿ، وحت٘مٞم٘مٝمؿ ًمٚمتقيمؾ قمٚمٞمف واضمتٝم٤مدهؿ ذم ومٕمؾ إؾم٤ٌمب يٕمٞمٜمٝمؿ، ويٞمن ُلؿ أ

ل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ٟمٍمه وُمٕمقٟمتف وشم٠ميٞمده سمح٥ًم ىمٞم٤مُمٝمؿ  ؼ ُلؿ رضم٤مءهؿ، وُيٜمزن وحي٘من

سم٤مُٕمريـ: واًمٜمّمقص ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم حت٨مُّ قمغم إُمر سم٤مًمتقيمؾ قمغم اهلل ذم يمؾن 

يـ يمٚمُّف ىمٞم٤مٌم  إُمقر، وإواُمر سم٤مٕظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمٜم٤مومٕم٦م ٓ شمٜمحٍم، سمؾ اًمدن

ٌن  يـ ٌٝم٤م وُمٍّمومٝم٤م، سم٤مٕؾم٤ٌمب، وشمقيّمٌؾ قمغم ُمً وهذا الذي ٘برٖٕا عٓٗف وـ الد 

 ا.هـ.  اإلشالول هق وـ الَْمل الذي ٓ يّاربف كَمل

يمَم ذم  "إدًم٦م اًم٘مقاـمع واًمؼماهلم ذم إسمٓم٤مل أصقل اعمٚمحديـ"ذم  وىم٤مل 

(: ُمـ حم٤مؾمـ اإلؾمالم وىمٞم٤مُمف سمٙمؾن إصالٍح أٟمَّف ًمٞمس 6/66) "جمٛمقع رؾم٤مئٚمف"

ُمقضّمف وطم٤ميمؿ وص٤مطم٥م دوًم٦ٍم وضمٝم٤مٍد،  -ُمع ذًمؽ–قم٘م٤مئد وأظمالىم٤ًم وم٘مط، وإٟمَم هق 
= 
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ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ ٤م إظمقة: إن سمٕمض اًمٜم٤مس يٗمن ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:هيُّ أ

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇ

 قمغم أن اًمٙمت٤مب اًم٘مرآن. ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴿ يٗمن ىمقًمف: ،[48]إٟمٕم٤مم: ﴾ژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ اإلؾمالُمل  = سمٕم٘م٤مئده وأظمالىمف وآداسمف وشمقضمٞمٝم٤مشمف وطمٙمٛمف وؾمٚمٓمتف ومح٤ميتف –وم٤مًمدن

ٌؾ  دًم٦م قمغم أٟمَّف شمٜمزيٌؾ ُمـ أيمؼم إ -احل٘مقق اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م، يمَم هق ُمنموٌح ُمٗمّمَّ

يـ اًمذي مل يٌؼ ظمػمًا  ، إذ ذع ُلؿ هذا اًمدن
ٍ
 ُمـ طمٙمٞمٍؿ محٞمد، قمٚمٞمٍؿ سمٙمؾن رء

٤ًم إٓ أىم٤مُمف، وٓ قمدًٓ إٓ  ًا إٓ طمّذر ُمٜمف، وٓ طم٘مَّ إٓ دلَّ قمٚمٞمف وطم٨مَّ قمٚمٞمف، وٓ ذَّ

يـ ـٌ ودوًم٦ٌم، وضم٤مُمٌع سملم ُمّم٤مًمح اًمدن  ضمٕمؾ ًمف ُم٤ًمًمؽ وـمرىم٤ًم ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م. ومٝمق دي

واًمدٟمٞم٤م، وسملم اًمت٤ًمُمح واًمتٞمًػم، وسملم اًمٕمّزة واًم٘مّقة واعم٘م٤موُم٦م ًمٙمؾن ُمٕم٤مٟمٍد حم٤مٍد 

ـٌ سمال دوًم٦م وآظمرة وٓ دٟمٞم٤م  ُمٕم٤مٍد ًمٚمديـ وأهٚمف، قمٙمس ُم٤م ٟمٌذه اعمٚمحدون أٟمَّف دي

ؿ ىم٤مًمقا ذًمؽ ًمٞمتقؾمٚمقا إمم شمثٌٞمط أهٚمف قمـ ُم٘م٤موُم٦م اعمٕمتديـ، وسمذًمؽ  ُمٕمٝم٤م، وم٢مَّنَّ

ًتٕمٛمريـ اًمٔم٤معملم، ومٝم١مٓء اًمذيـ ىم٤مًمقا ذًمؽ يمذسمقا يٛمٝمدون اًمٓمريؼ ًمألقمداء اعم

 وفمٚمٛمقا ويم٤مدوا ًمإلؾمالم وأهٚمف ويم٤مٟمقا أضمراء وؾمَمهة ًمألقمداء، واهلل أقمٚمؿ ا.هـ. 

يمالٌم يمثػٌم ذم هذا اًم٤ٌمب ذم هم٤مي٦م اًم٘مقة واًمقوقح، ظمّمقص٤ًم ذم رؾم٤مًمتف  وًمف 

ًم٘مقاـمع إدًم٦م ا"، وذم رؾم٤مًمتف "أصقل قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم"اعمقؾمقُم٦م سمـ

يـ"، وذم رؾم٤مًمتف "واًمؼماهلم ذم إسمٓم٤مل أصقل اعمٚمحديـ ٝم٤م "أصقل اًمدن ، ويمٚمُّ

 ُمٓمٌققم٦م وٛمـ جمٛمقع رؾم٤مئٚمف )اعمجٚمد اًم٤ًمدس(.
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وم٢من اهلل  :٤م اًم٘مرآن، وأُمَّ اعمحٗمقظُ  اًمٚمقُح  :سم٤مًمٙمت٤مب هٜم٤م اعمرادَ  واًمّمقاب: أنَّ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿ ٗمل وهق ىمقًمف:اًمٜمَّ ـَ ُمِ  سم٠مسمٚمغَ  فُ ٗمَ َص شمٕم٤ممم وَ 

ـْ ىمقًمف:لَم غ وأسمْ ٚمَ ومٝمذا أسمْ ، ﴾ڄ  .(8) ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿  ُِم
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حف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي، واًمٌٖمقي، واًمُ٘مرـمٌل، واسمـ  (8) هذا ىمقٌل ٕهِؾ اًمٕمٚمؿ، ورضمَّ

ـْ ؾمٞم٤مق يمالُمف، واًم٘م٤مؾمٛمل، واًمًٕمدي، وإًم٤ٌمِّن، واًمٕمثٞمٛملم، وهم –ػمهؿ يمثػٍم ُِم

 رمحٝمؿ اهلل. 

حف  ف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: وقمزاه اعم٤موردي إمم اجلٛمٝمقر، وممَـّ رضمَّ وذه٥َم مج٤مقم٦ٌم إمم أٟمَّ

 .اسمـ قمٓمٞم٦م 

(، 2/882)"اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن شمٗمًػم اعم٤موردي"(، و243و9/242)"شمٗمًػم اًمٓمؼمي"اٟمٔمر 

زاد "(، و2/290ٓسمـ قمٓمٞم٦م ) "اعمحرر اًمقضمٞمز"(، و4/832ًمٚمٌٖمقي ) "ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ"و

شمٗمًػم "(، و6/320)ًمٚم٘مرـمٌل  "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"(، و4/45ٓسمـ اجلقزي ) "اعمًػم

(، 452و3/450ًمٚم٘م٤مؾمٛمل ) "حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ"، و(2/880ٓسمـ يمثػم ) "اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

روو٤مت ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ ذح رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم "(، و255ًمٚمًٕمدي )ص: "شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"و

 (.27عمٕم٤مذ اًمزقمٞمؿ )ص: "ٗمنن اًم٘مرآن اًمٙمريؿإًم٤ٌمِّن يمٞمػ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم
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اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم اًم٘مرآن؟ وقمدد يمؾ  أقمدادَ  : أيـ ٟمجدُ ٤مئاًل ي٘مقلوًمٕمؾ ىم

ٜم٤م ٓ ٟمجد ذم اًم٘مرآن سمٞم٤من أقمداد ريمٕم٤مت يمؾ أٟمَّ  صالة ذم اًم٘مرآن؟ ويمٞمػ يًت٘مٞمؿُ 

 ؟.﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ واهلل ي٘مقل: ،صالة

ف ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن  ًمٜم٤م ذم يمت٤مسمف أٟمَّ اهلل شمٕم٤ممم سملمَّ  أنَّ  :واجلقاب قمغم ذًمؽ

ٜم٤م قمٚمٞمف:، وسمَم ٟم٠مظمذ سمَم ىم٤مًمف اًمرؾمقل   ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿ دًمَّ

. ومَم [7]احلنم: ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ﴿ ،[80]اًمٜم٤ًمء:

قمٚمٞمف، ٕن اًمًٜم٦م أطمد ىمًٛمل اًمقطمل اًمذي أٟمزًمف  اًمًٜم٦م وم٢من اًم٘مرآن ىمد دلَّ  فُ تْ ٜمَسمٞمَّ 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ﴿يمَم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،ٛمف إي٤مهاهلل قمغم رؾمقًمف وقمٚمَّ 

ومَم ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م وم٘مد ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل قمز . وقمغم هذا [884]اًمٜم٤ًمء: ﴾ېئ

 .(8)ؾ وضم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜم٦َُّم  (8) ًُّ ـْ قِمٜمِْد اهلل، وهل اعمّمدر اًمث٤مِّن ًمٚمتنميع، اًم ڀ  ڀ    ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وطمٌل ُِم

ے  ے  ۓ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [3-4]اًمٜمجؿ : ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ

﮲   ﮳ پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [50]إٟمٕم٤مم : ﴾ۓ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ   ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  پ  پ

ڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [85]يقٟمس :  ﴾چ     چ  چ
= 
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ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [7]احلنم:  ﴾ۀ    ہ  ہ =

 .[33]اًمٜمحؾ :  ﴾ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ

٤من سمـ قمٓمٞم٦َّم  ًَّ  : يم٤من ضمؼميؾ يٜمزل قمغم رؾمقل اهلل ىم٤مل اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ طم

سم٤مًمًٜم٦م، يمَم يٜمزل قمٚمٞمف سم٤مًم٘مرآن، ويٕمّٚمٛمف إّي٤مه يمَم يٕمٚمٛمف اًم٘مرآن اهـ أظمرضمف اإلُم٤مم 

 وإؾمٜم٤مده صحٞمح.. (803سمرىمؿ ) "اًمًٜم٦م"اعمروزي ذم 

(: وصُػ اًمًٜم٦م سم٤مإلٟمزال 8/85) "ـمرح اًمتثري٥م"ذم  وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل 

صحٞمح: وم٘مد يم٤من يٜمزل هب٤م يمَم يٜمزل سم٤مًم٘مرآن، يمَم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ذم اًمرضمؾ 

اًمذي أطمرم ًمٕمٛمرة وهق ُمتٛمْمخ سمخٚمقق، ومٜمزل اًمقطمل ذم ذًمؽ سم٤مًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م ُمـ 

 احلدي٨م اعمِمٝمقر اهــ ،«عٔرتؽ وا كَٕت صاًَ٘ا ِف حجؽ فاصَٕف ِف»ىمقًمف 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڦ   ڦ   ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وىم٤مل [248]اًمٌ٘مرة :  ﴾   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ   ﴿شمٕم٤ممم: 

ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

 ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [863]آل قمٛمران :  ﴾ی

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  ﴿[، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 884]اًمٜم٤ًمء : 

، [829]اًمٌ٘مرة :  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ چ  چ  ڇ   ڇ

ڱ   گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [43]إطمزاب :  ﴾ڱ    ڱ  ں         ں  ڻ  ڻ

ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     

 .[2]اجلٛمٕم٦م :  ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
= 
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(: ومذيمر اهلل اًمٙمت٤مب 8039-804)ص "اًمرؾم٤مًم٦م"ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  =

وهق اًم٘مرآن وذيمر احلٙمٛم٦م ومًٛمٕم٧م ُمـ أرى ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن ي٘مقل 

يمٌر، وهذا يِمٌف ُم٤م ىم٤مل،  واهلل أقمٚمؿ:  ٕن اًم٘مرآن ذ  احلٙمٛم٦م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

 -وأشمٌٕمتف احلٙمٛم٦م، وذيمر اهلل ُمٜمف قمغم ظمٚم٘مف سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م، ومٚمؿ جيز 

: وذًمؽ أَّن٤م ُم٘مروٟم٦م  أن ي٘م٤مل احلٙمٛم٦م ه٤م هٜم٤م إٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل -واهلل أقمٚمؿ 

ُمع يمت٤مب اهلل، وأن اهلل اومؽمض ـم٤مقم٦م رؾمقًمف، وطمتؿ قمغم اًمٜم٤مس اشم٤ٌمع أُمره، ومال 

، عم٤م وصٗمٜم٤م ُمـ أن جيقز أن ي٘م٤مل ًم٘مقًمف ومرض إٓ ًمٙمت٤مب اهلل صمؿ ؾمٜم٦م رؾمقًمف 

اهلل ضمٕمؾ اإليَمن سمرؾمقًمف ُم٘مروٟم٤ًم سم٤مإليَمن سمف، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ُمٌٞمٜم٦م قمـ اهلل ُمٕمٜمك 

غم ظم٤مص٦م وقم٤مُم٦م، صمؿ ىمرن احلٙمٛم٦م هب٤م سمٙمت٤مسمف وم٤مشمٌٕمٝم٤م إي٤مه ومل جيٕمؾ ُم٤م أراد دًمٞماًل قم

 هذا ٕطمد ُمـ ظمٚم٘مف همػم رؾمقًمف. ا.هــ

ىم٤مل همػم واطمٍد ُمـ  (:4/466) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمَم ذم  وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

ٚمػ: احلٙمٛم٦م ُمـ اًمًٜم٦م: ٕن اًمذي يم٤من ُيتغم ذم سمٞمقت أزواضمف  ًّ ريض اهلل -اًم

أٓ إين أوتٗت الْتاب ووثٓف » ، وُلذا ىم٤مل ف ؾمقى اًم٘مرآن هق ؾمٜمت -قمٜمٝمـ

 ا.هــ «وَف

اشمٗم٤مق اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح قمغم ذًمؽ ذم يمت٤مسمف  ىمٚم٧ُم: وىمد ٟم٘مؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

( وم٘م٤مل: واًمٙمت٤مب هق اًم٘مرآن، واحلٙمٛم٦م هل اًمًٜم٦م سم٤مشمٗم٤مق 848)ص:"اًمروح"

 اًمًٚمػ ا.هـ 

 :وُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمًٜم٦م وطمٌل 

بِ » ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل ، طمدي٨م أيب هريرة  َ٘ ـْ  َٗاِء ِو بِ ْ٘ ـَ إَ  َل إِٓر َقْد ُأْعٌِ  ل  َوا ِو

ِف اْلَبََشُ  ْٗ َٓ ـَ َع ُف آَو ُٓ ـَ أَياِت َوا ِوْث ًٗا َأْوَحك اَّللرُ إَِلر ، ِو ٘رََم َكاَن الرِذى ُأوتُِٗت َوْح  ،َوإِ

َٗاَوةِ 
ِّ ا َيْقَم اْل ًَ َْٙرُجق َأْن َأُكقَن َأْكَثَرُهْؿ َتابِ ( وُمًٚمؿ 7273)سمرىمؿ رواه اًمٌخ٤مري  «َف

 (.852)سمرىمؿ 
= 



ِع َوظَمَٓمِر آسْمتَِداع  ْ  اإِلسْمَداع ذِم يَمََمِل اًمنمَّ
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 َأؾْمَٛمُٕمُف ىم٤مل: يُمٜم٧ُْم َأيْمُت٥ُم يُمؾَّ َر  وطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  =
ٍ
ء

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ  َٛمُٕمُف  لُأِريُد طِمْٗمَٔمُف، وَمٜمََٝمْتٜمِ  ُِم ًْ ىُمَرْيٌش، َوىَم٤مًُمقا: َأشَمْٙمُت٥ُم يُمؾَّ رء شَم

ـِ اًْمٙمَِت٤مِب، وَمَذيَمْرُت سَمنَمٌ يَ  َوَرؾُمقُل اهللَِّ  ْٙم٧ُم قَم ًَ َو٤م، وَم٠َمُْم ُؿ ذم اًْمَٖمَْم٥ِم َواًمرن َتَٙمٚمَّ

ٌُِٕمِف إمَِم ومِٞمِف وَمَ٘م٤مَل َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل اهللَِّ  َِٗدهِ َوا  اْكُتْب َفَق »، وَم٠َمْوَُم٠َم سم٠ُِمْص ِسك بِ ِْ َ٘ الرِذى 

ُرُج ِوُْٕف إِٓر َحؼ    "ُمًٜمده"( وأمحد ذم 4636)سمرىمؿ  "ؾمٜمٜمف"أظمرضمف أسمق داود ذم  «ََيْ

 .(،  وهق صحٞمٌح 2/862)

ُأوتُِٗت  َأَٓ إيِن  »أٟمف ىم٤مل  قمـ اًمٜمٌل  ،وطمدي٨م اعم٘مدام سمـ ُمٕمد يٙمرب 

ْؿ ِِبََذا الّرآن  ُْ ْٗ َٓ ُّقُل: َع تِِف َي َْ اُن َعَذ َأِري ََ ُف، َأَٓ ُيقِصُؽ َرُجٌؾ َصْب ََ ُف َو َٓ اْلَِْتاَب َوِوْث

ُوقُه، َأَٓ َٓ ََيِؾُّ  ـْ َحَراٍم َفَحر  ُّٓقُه، َوَوا َوَجْدُتْؿ فِِٗف ِو َِٙح ـْ َحالٍَل َف َفََم َوَجْدُتْؿ فِِٗف ِو

ُؿ  ْؿ ََلْ ُْ اِهٍد إِٓر َأْن َل ََ ُة ُو ٌَ َّ باِع، َوَٓ ُل ـَ الس  اٍب ِو َ٘ ََمِر إهيل، َوَٓ ُكؾُّ ذي  اَْلِ

ُف َأْن  َٓ ُروُه َف ّْ ْ َي ُروُه، َفِْٛن ََل ّْ ْؿ َأْن َي
ِٖ ْٗ َٓ ََ ْقٍم َف َّ َزَل بِ َ٘ ـْ  ا، َوَو َٖ ا َصاِحُب َٖ َِٕك َعْٕ ُْ َيْسَت

ْثِؾ قَِراهُ  ِٔ ْؿ بِ ُٖ َب
ِّ
َْ سم٢مؾمٜم٤مٍد  ،(87873( وأمحد )3603)سمرىمؿ أظمرضمف أسمق داود  .«ُي

 .صحٞمح

ًمٚمح٤مومظ أيب  "احلّج٦م ذم سمٞم٤من اعمحّج٦م"يمَم ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق حمٛمد اًمدارُمل 

(: ي٘مقل: أوشمٞم٧م اًم٘مرآن، وأوشمٞم٧م ُمثٚمف ُمـ اًمًٜمـ 2/297اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مِّن )

 سمف ا.هـ اعمراد.اًمتل مل يٜمٓمؼ اًم٘مرآن سمٜمّّمف، وُم٤م هل ُمٗمّنة إلرادة اهلل شمٕم٤ممم 

(: ىمقًمف 3/276) "ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ذح ؾمٜمـ أيب داود"ذم  وىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓم٤ميب 

طمدمه٤م: أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه أ: حيتٛمؾ وضمٝملم ُمـ اًمت٠مويؾ: «أوتٗت الْتاب ووثٓف وَف»

 أٟمف أويت ُمـ اًمقطمل اًم٤ٌمـمـ همػم اعمتٚمق ُمثؾ ُم٤م أقمٓمل ُمـ اًمٔم٤مهر اعمتٚمق.

اًمٙمت٤مب وطمٞم٤ًم ُيتغم، وأُويت اًمٌٞم٤من أي: أذن ًمف أن  وحُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه: أٟمف ُأويت

يٌلم ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب ويٕمّؿ وخيّص، وأن يزيد قمٚمٞمف ومٞمنمع ُم٤م ًمٞمس ذم اًمٙمت٤مب ذيمٌر 

 ومٞمٙمقن ذًمؽ ذم وضمقب احلُٙمؿ وًمزوم اًمٕمٛمؾ سمف يم٤مًمٔم٤مهر اعمتٚمق ُمـ اًم٘مرآن ا.هــ
= 



ِح ِرؾَم٤مًَم٦ِم     إُِْمَت٤مُع إؾَْمََمع سمنَِمْ
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 ىمٚم٧ُم: ويمال آطمتَمًملم صحٞمٌح. =

تِِف »ىم٤مل: قمـ اًمٜمٌل  ،طمدي٨م أيب راومعو َْ نَير َأَحَدُكْؿ ُوترًِْئا َعَذ َأِري
ِِ َٓ ُأْل

ا ِف  َ٘ َْ٘دِرى َوا َوَجْد ُّقُل: َٓ  َٗ ُْٗت َعُْٕف؛ َف را َأَوْرُت بِِف َأْو هَنَ ـْ َأْوِرى ِِم ْٙتِِٗف إَْوُر ِو َي

َٕاهُ  َْ َب  ( سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح.3605)سمرىمؿ أظمرضمف أسمقداود  «كَِتاِب اَّللرِ اتر

طملم ظمًٗم٧م  عائىةأشمٞم٧م  :أَّن٤م ىم٤مًم٧م ٧م أيب سمٙمرأؾمَمء سمٜم وطمدي٨م

سمٞمده٤م ٟمحق  وم٠مؿم٤مرت ؟ُم٤م ًمٚمٜم٤مس :وم٘مٚم٧م ،وهل ىم٤مئٛم٦م شمّمكم ،واًمٜم٤مس ىمٞم٤مم ،اًمِمٛمس

ومٚمَم اٟمٍمف  ،سمرأؾمٝم٤م أن ٟمٕمؿ ىم٤مًم٧م ،آي٦م :وم٘مٚم٧م ،ؾمٌح٤من اهلل :وم٘م٤مًم٧م ،اًمًَمء

ٍء ََلْ َأَرُه » :صمؿ ىم٤مل ،محد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف  رؾمقل اهلل ـْ ََشْ ٓر َوَقْد َرَأْيُتُف ِِف َوا ِو إِ

ٕرَة َوالٕرارَ  اِول َهَذا َحترك اْْلَ َّ ـْ فِْتَِٕة  ،َو ُبقِر َقِريًبا ِو ُّ َتُٕقَن ِِف الْ ِْ ْؿ ُت ُْ ٘ر َوُأوِحَل إَِلر َأ

الِ  جر ـُ َأْو ادُْْسُِٓؿ ، الدر ِو ْٚ ا ادُْ َٙور ُّقُل  -َٓ َأْدِري َأيَّ َذًمَِؽ ىَم٤مًَم٧ْم َأؾْمََمءُ -َف َٗ ٌد  :َف ٔر ُُمَ

ََٙجْبَٕاُه َوآَوٕرا ٗ َٕاِت َف ا بِاْلَب َ٘ اُل  ،َجاَء َّ ُٗ ا :َف ـٌ  ،َْ٘ؿ َصاَِلً ٘رَؽ ُوققِ َٕا َأ ْٔ
ا ادَُْٕافُِؼ َأْو  ،َعِٓ َوَأور

ُّقُل  -َٓ َأْدِري َأيَّ َذًمَِؽ ىَم٤مًَم٧ْم َأؾْمََمءُ -ادُْْرَتاُب  َٗ ُّقُلقَن  :َف ُت الٕراَس َي َْ
ِٔ َٓ َأْدِري َش

ُتفُ  ْٓ ُّ ًْٗئا َف  (.7287رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) «َص

َع »ىم٤مل  ، قمـ رؾمقل اهلل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وطمدي٨م  ِٔ َ اَّللُ اْوَرًأ َش ََّ٘ضر

ـْ َشاِوعٍ  ُظ َلُف ِو َِ ٍغ َأْح ٓر ُف، َفُربر ُوَب َُ  ٓ ٍَُف َحترك ُيَب
ِِ رواه أمحد سمرىمؿ . «ِوٕرا َحِديًثا َفَح

 ( وهمػمهؿ، وهق طمدي٨ٌم صحٞمح.2658( و)2657( واًمؽمُمذي سمرىمؿ )3857)

، أظمرضمف ، ضم٤مء قمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ ىمد ضم٤مء قمـ مج٤مقم٦ٍم ُمـ اًمّمح٤مسم٦ِم 

اَها إََِل »: (، وًمٗمٔمف86748أمحد سمرىمؿ ) اَلتِل، َفَقَعاَها، ُثؿر َأدر َّ َع َو
ِٔ َ اَّللُ اْوَرًأ َش ََّ٘ضر

 َٔ ـْ ََلْ َيْس ُف ِوْٕفُ َو َّ ـْ ُهَق َأْف ٍف إََِل َو ّْ
َف َلُف، َوُربر َحاِوِؾ فِ ّْ َٓ فِ ٍف  ّْ ا، َفُربر َحاِوِؾ فِ َٖ َْ». 

(، وأسمق داود سمرىمؿ 28590، أظمرضمف أمحد سمرىمؿ )وضم٤مء قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧ٍم 

 (، سمٜمحقه.240(، واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )2656(، واًمؽمُمذي سمرىمؿ )4660)
= 



ِع َوظَمَٓمِر آسْمتَِداع  ْ  اإِلسْمَداع ذِم يَمََمِل اًمنمَّ
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(، واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ 84450أمحد سمرىمؿ )، أظمرضمف وضم٤مء قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  =

 (، سمٜمحقه.246)

ومٚمَم ٟمدب رؾمقل اهلل  (:304-302)ص:"اًمرؾم٤مًم٦م"ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

ٟمف ٓ أواطمد دل قمغم  ءوإُمراع ُم٘م٤مًمتف وطمٗمٔمٝم٤م وأدائٝم٤م اُمرأ ي١مدهي٤م إمم اؾمتَم 

ي قمٜمف إٟمَم ي١مد ٕٟمف ،أن ي١مدي قمٜمف إٓ ُم٤م شم٘مقم سمف احلج٦م قمغم ُمـ أدى إًمٞمف ي٠مُمر

، وٟمّمٞمح٦م ذم ديـ ودٟمٞم٤م ،وُم٤مل ي١مظمذ ويٕمٓمك ،وطمد ي٘م٤مم ،طمالل وطمرام جيتٜم٥م

 ا.هـ وٓ يٙمقن ومٞمف وم٘مٞمف ،ودل قمغم أٟمف ىمد حيٛمؾ اًمٗم٘مف همػم وم٘مٞمف يٙمقن ًمف طم٤مومٔم٤مً 

اِهُد » ، ذم ظمٓم٦ٌم طمج٦م اًمقداع، وومٞمٝم٤م: ىم٤مل وطمدي٨م أيب سمٙمرة  ٓ ْغ الىر َب ُٗ ْٓ َف

ٍغ  ٓر ائَِب َفُربر ُوَب َُ ـْ َشاِوعٍ اْل ( وُمًٚمؿ سمرىمؿ 8738رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) «أَْوَعك ِو

(8679.) 

(، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، ىم٤مل: ًمٕمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقٍد 5949وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

َياِت  ،اْلَقاِصََمِت » :  ٔ َؼ اَّللرِ، َوادَُْتَٕ ْٓ اِت َخ َ ر  َُ ـِ ادُْ ُحْس ْٓ
َجاِت لِ  ٓ َِ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم « َوادَُْت

ٌُْد اهللَِّ ؟َُم٤م َهَذا :قَب ُأمُّ َيْٕم٘مُ  ـَ َرؾُمقُل اهللَِّ َوذِم يمَِت٤مِب  :ىَم٤مَل قَم ـْ ًَمَٕم ـُ َُم َٓ َأًْمَٕم َوَُم٤م زِم 

ـْ ىَمَرْأشمِٞمِف ًَمَ٘مْد  !،َواهللَِّ ًَمَ٘مْد ىَمَرْأُت َُم٤م سَملْمَ اًمٚمَّْقطَملْمِ وَمََم َوضَمْدشُمفُ : ىَم٤مًَم٧ْم  ،اهللَِّ
ىَم٤مَل َواهللَِّ ًَمئِ

  [.7]احلنم: ﴾ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ﴿ :َوضَمْدشمِٞمفِ 

ٞمتٝم٤م وهذا وم٘مٌف قمٔمٞمٌؿ ُمـ اسمـ ُمًٕمقٍد  ىمٚم٧ُم: ، اؾمتدلَّ قمغم ىمٌقل اًمًٜم٦م وطُمجَّ

ُمـ هذه أي٦ِم اعم٤ٌمريم٦م اًمتل شُمٕمتؼم ُمـ أسح أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم وضمقب ىمٌقل 

  اًمًٜم٦م.

أن يمالم رؾمقل اهلل  ومّمحَّ  (:8/883) "اإلطمٙم٤مم"ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمزم 

يمٚمف ذم اًمديـ وطمٌل ُمـ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ، وٓ ظمالف سملم  
= 
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أطمد ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م واًمنميٕم٦م ذم أن يمؾ وطمل ٟمزل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق ذيمٌر ُمٜمزل  =

 .ا.هــ اعمراد

اقمٚمؿ أٟمف ىمد اشمٗمؼ ُمـ  (:8/887) "إرؿم٤مد اًمٗمحقل"ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مِّن و

٦م اعمٓمٝمرة ُمًت٘مٚم٦م سمتنميع إطمٙم٤مم، وأَّن٤م يٕمتد سمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمًٜم

أٓ وإين »أٟمف ىم٤مل: يم٤مًم٘مرآن ذم حتٚمٞمؾ احلالل وحتريؿ احلرام، وىمد صم٧ٌم قمٜمف 

أي: أوشمٞم٧م اًم٘مرآن، وأوشمٞم٧م ُمثٚمف ُمـ اًمًٜم٦م اًمتل مل يٜمٓمؼ  «أوتٗت الّرآن ووثٓف وَف

 هب٤م اًم٘مرآن.....

إطمٙم٤مم رضورة واحل٤مصؾ أن صمٌقت طمجٞم٦م اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة واؾمت٘مالُل٤م سمتنميع 

 .ًمف ذم ديـ اإلؾمالم ا.هـ سم٤مظمتّم٤مر ديٜمٞم٦م وٓ خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ ُمـ ٓ طمظَّ 

 : حآت السٕرة وع الّرآن* 

ُمـ صمالصم٦م (: ؾمٜمـ اًمٜمٌل 92-98) "اًمرؾم٤مًم٦م"ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

 وضمقه، وم٤مضمتٛمٕمقا ُمٜمٝم٤م قمغم وضمٝملم.

قم٤من:   واًمقضمٝم٤من جيتٛمٕم٤من ويتٗمرَّ

 اهلل ومٞمف ٟمّص يمت٤مب، ومٌلّم رؾمقل اهلل ُمثؾ ُم٤م ٟمصَّ اًمٙمت٤مب.أطمدمه٤م: ُم٤م أٟمزل 

وأظمر: مم٤م أٟمزل اهلل ومٞمف مجٚم٦م يمت٤مب، ومٌلّم قمـ اهلل ُمٕمٜمك ُم٤م أراد، وهذان اًمقضمٝم٤من 

 اًمٚمذان مل خيتٚمٗمقا ومٞمٝمَم.

َـّ رؾمقل اهلل ومٞمَم ًمٞمس ومٞمف ٟمص يمت٤مب. اهـ يمالم اًمِم٤مومٕمل  واًمقضمف اًمث٤مًم٨م: ُم٤م ؾم

. 

(: 3/83) "إقمالم اعمقىمٕملم قمـ ربن اًمٕم٤معملم"ذم  وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 واًمًٜم٦م ُمع اًم٘مرآن قمغم صمالصم٦م أوضمف:

أطمده٤م: أن شمٙمقن ُمقاوم٘م٦م ًمف ُمـ يمؾ وضمٍف، ومٞمٙمقن شمقارد اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم احلٙمؿ 

 اًمقاطمد ُمـ سم٤مب شمقارد إدًم٦م وشمٔم٤مومره٤م.
= 
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 اًمث٤مِّن: أن شمٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم عم٤م أريد سم٤مًم٘مرآن وشمٗمًػمًا ًمف. =

ُم٦م عم٤م ؾمٙم٧م قمـ اًمث٤مًم٨م: أن شمٙم قن ُمقضم٦ٌم حلٙمؿ ؾمٙم٧م اًم٘مرآن قمغم إجي٤مسمف أو حمرن

 حتريٛمف اهــ اعمراد.

 ىمٚم٧ُم: ومٝمذه طم٤مٓت اًمًٜم٦م ُمع اًم٘مرآن ، وإًمٞمؽ سمٕمض إُمثٚم٦م ًمٙمؾ طم٤مًم٦م:

دة: اعمث٤مل: إُمثٚم٦م يمثػمة  أُم٤م احل٤مًم٦م إومم: أن شم٠ميت ُمقاوم٘م٦ًم ًمٚم٘مرآن: وشمًٛمك سم٤معم١ميمن

ّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة وصقم رُمْم٤من وطم٩م سم٤مًمتقطمٞمد، وإىم٤مم اًم ضمدًا، يم٠مُمره 

 سمٞم٧م اهلل عمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞماًل، ... وهمػم ذًمؽ.

 أُم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن شم٠ميت ُمٌٞمنٜم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ: اعمث٤مل: أُمثٚمتف يمثػمة، وسمٞم٤مٟمف 

ة وضمقٍه.   ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م قمغم وضمف آظمتّم٤مر إن ؿم٤مء اهلل.ًمٚم٘مرآن ُمـ قمدَّ

سمحٙمؿ ُمٜمٗمرٍد ًمٞمس ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞمف ذم اًم٘مرآن: اعمث٤مل: أُم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن شم٠ميت 

ََٓب.» أُمثٚمتف يمثػمة ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف  ُقا اْْلَ ّر َٓ ى ِوُْٕف َفَِٛذا َأَتك  َٓ َت اُه َفاْصَسَ ّر َٓ ـْ َت َٔ َف

َٗارِ 
َق بِاْْلِ ُٖ قَق َف ٗ ُدُه السُّ  .(، قمـ أيب هريرة 8589رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ). «َش

َتنْيِ إِٓر ُوْسٍِٓؿ لَُف ََش  َوا َحؼُّ اْوِرئٍ » وىمقًمف  َٓ ْٗ ٌء ُيِريُد َأْن ُيقِِصَ فِِٗف َيبُِٗت َل

ُتقَبٌة ِعَْٕدهُ  ْْ ٗرُتُف َو  .(، قمـ اسمـ قمٛمر 8627رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) «.َوَوِص

وـ إحْام فَٗم لٗس فٗف ّ٘ص كتاب ُيَتز وـ  هؾ وا اِ٘رد بف الٕبل * 

 الّرآن؟

( أنَّ اًمٕمٚمَمء 94-92)ص "اًمرؾم٤مًم٦م"ذم  ظمالص٦م ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

 اظمتٚمٗمقا قمغم ىمقًملم:

إول: أن ُم٤م اٟمٗمرد سمف ومٝمق شمنميٌع همػم اًمٙمت٤مب، ُم٤م دام اٟمٗمرد قمٜمف سمَم ًمٞمس ومٞمف ٟمّص 

 يمت٤مب. وهذا قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم وهمػمهؿ.

 ًمٙمت٤مب.اًمث٤مِّن: أن ُم٤م اٟمٗمرد سمف سمَم ًمٞمس ومٞمف ٟمّص يمت٤مب، ُيٕمتؼم داظماًل حت٧م ٟمّمقص ا
= 
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: اًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ رؾمقل اهلل  = اعمٜمٗمردة سمَم ًمٞمس ومٞمف ٟمّص يمت٤مب هل ُمـ  قمغم يمؾٍّ

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ ﴿قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  -4:  اًمٜمجؿ﴾ ] ڀ  

3]. 

 وٓ ُمٕم٤مرو٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم.

 "اعمقاوم٘م٤مت"وُيرضمع ذم اًمٙمالم قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م عمـ أراد ُمٕمرومتٝم٤م أيمثر إمم  يمت٤مب 

 (.388إمم  3/306( )449إمم  3/483ًمٚمِم٤مـمٌل )
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َ شمُ  ومٝمؾ اًمٜمٌل  :ر ذًمؽ قمٜمديمؿأهي٤م اإلظمقة: إذا شم٘مرَّ  وىمد سم٘مل رء ُمـ  قذمن

 ؟فُ ٜمْب إمم اهلل شمٕم٤ممم مل يٌٞمن يـ اعم٘مرن اًمدن 

وإُم٤م  ،وإُم٤م سمٗمٕمٚمف ،إُم٤م سم٘مقًمف ،يـاًمدن   يمؾَّ اًمّمالة واًمًالم سملمَّ وم٤مًمٜمٌل قمٚمٞمف ، أسمداً 

٤مسم٢مىمراره أقمراسمٞم٤ًم ُمـ أىمَم  أو ضمقاسم٤ًم قمـ ؾم١مال، وأطمٞم٤مٟم٤ًم يٌٕم٨م اهللُ ،اسمتداءً  ، إُِمَّ

  اًم٤ٌمدي٦م ًمٞم٠ميت إمم اًمرؾمقل 
ٍ
يـ ٓ ي٠ًمًمف قمٜمف ـ أُمقر اًمدن ُمِ  ي٠ًمًمف قمـ رء

وُلذا يم٤مٟمقا يٗمرطمقن أن ي٠ميت أقمرايب ي٠ًمل  ،اًمّمح٤مسم٦م اعمالزُمقن ًمرؾمقل اهلل 

ُم٤م شمرك ؿمٞمئ٤ًم مم٤م  اًمٜمٌل  ؽ قمغم أنَّ . ويدًمُّ (8)ؾ قمـ سمٕمض اعم٤ًمئ اًمٜمٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: اًمٌٞم٤من ُمـ اًمٜمٌل 803-98/ 3)"إقمالم اعمقىمٕملم"ذم   ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  (8)

 أىم٤ًمم:    

 أطمده٤م: سمٞم٤من ٟمٗمس اًمقطمل سمٔمٝمقره قمغم ًم٤ًمٟمف سمٕمد أن يم٤من ظمٗمٞم٤ًم.

اًمث٤مِّن: سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه وشمٗمًػمه عمـ اطمت٤مج إمم ذًمؽ، يمَم سملّم أن اًمٔمٚمؿ اعمذيمقر ذم ىمقًمف 

ْٓؿٍ ﴿ ٍُ بُِسقْا إِيََمهَنْْؿ بِ ْٓ [، وهق اًمنمك، وأن احل٤ًمب اًمٞمًػم هق 82]إٟمٕم٤مم:  ﴾َوََلْ َي

اًمٕمرض، وأن اخلٞمط إسمٞمض وإؾمقد مه٤م سمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر وؾمقاد اًمٚمٞمؾ، وأن اًمذي 

 ٜمد ؾمدرة اعمٜمتٝمك هق ضمؼميؾ، .....رآه ٟمزًم٦ًم أظمرى قم

 اًمث٤مًم٨م: سمٞم٤مٟمف سم٤مًمٗمٕمؾ يمَم سملّم أوىم٤مت اًمّمالة ًمٚم٤ًمئؾ سمٗمٕمٚمف.

اًمراسمع: سمٞم٤من ُم٤م ؾُمئؾ قمٜمف ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل ًمٞم٧ًم ذم اًم٘مرآن ومٞمٜمزل اًم٘مرآن سمٌٞم٤مَّن٤م، 

 يمَم ؾُمئؾ قمـ ىمذف اًمزوضم٦م ومج٤مء اًم٘مرآن سم٤مًمّٚمٕم٤من، وٟمٔم٤مئره.
= 
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مل يٙمـ ىمرآٟم٤ًم، يمَم ؾمئؾ قمـ رضمؾ أطمرم ذم اخل٤مُمس: سمٞم٤من ُم٤م ؾمئؾ قمٜمف سم٤مًمقطمل وإن  =

٦ٌَّم ويٖمًؾ أصمر اخلٚمقق. خ سم٤مخلٚمقق، ومج٤مء اًمقطمل سم٠من يٜمزع قمٜمف اجلُ ٦ٌٍَّم سمٕمدُم٤م شمْمٛمَّ  ضم

اًم٤ًمدس: سمٞم٤مٟمف ًمألطمٙم٤مم سم٤مًمًٜم٦م اسمتداًء ُمـ همػم ؾم١مال، يمَم طمّرم قمٚمٞمٝمؿ حلقم 

 ذًمؽ. احلٛمر، واعمتٕم٦م، وصٞمد اعمديٜم٦م، وٟمٙم٤مح اعمرأة قمغم قمٛمتٝم٤م وظم٤مًمتٝم٤م، وأُمث٤مل

 اًم٤ًمسمع: سمٞم٤مٟمف ًمألُم٦م ضمقاز اًمٌمء سمٗمٕمٚمف وهق ًمف، وقمدم َّنٞمٝمؿ قمـ اًمت٠مد سمف.

 اًمث٤مُمـ: سمٞم٤مٟمف إسم٤مطم٦م اًمٌمء قمٗمقًا سم٤مًمًٙمقت قمـ حتريٛمف وإن مل سم٢مذن ومٞمف ٟمٓم٘م٤ًم.

 اًمت٤مؾمع: سمٞم٤مٟمف ضمقاز اًمٌمء سم٢مىمراره ُلؿ قمغم ومٕمٚمف وهق يِم٤مهده أو يٕمٚمٛمٝمؿ يٗمٕمٚمقٟمف.

اًمٕم٤مذ: أن حيُٙمَؿ اًم٘مرآُن سم٢مجي٤مب رء أو حتريٛمف أو إسم٤مطمتف، ويٙمقن ًمذًمؽ احلٙمؿ 

ذوط وُمقاٟمع وىمٞمقد وأوىم٤مت خمّمقص٦م وأطمقال وأوص٤مف، ومٞمحٞمؾ اًمربُّ 

ؿْ  َوُأِحؾر ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم رؾمقًمف ذم سمٞم٤مَّن٤م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ُْ ؿْ  َوَراءَ  َوا لَ ُْ  ﴾َذلِ

ذوط اًمٜمٙم٤مح واٟمتٗم٤مء ُمقاٟمٕمف، وطمْمقر وىمتف ، وم٤محِلّؾ ُمقىمقف قمغم [23:  اًمٜم٤ًمء]

وأهٚمٞم٦َّم اعمحؾ، وم٢مذا ضم٤مءت اًمًٜم٦م سمٌٞم٤من ذًمؽ يمٚمنف مل يٙمـ رء ُمٜمف زائدًا قمغم اًمٜمَّص 

زائٌد قمغم  ومٞمٙمقن ٟمًخ٤ًم ًمف، وإن يم٤من رومٕم٤ًم ًمٔم٤مهر إـمالىمف، ومٝمذا يمؾُّ طمٙمٍؿ ُمٜمف 

 اًم٘مرآن، هذا ؾمٌٞمٚمف ؾمقاٌء سمًقاء.... اهـ اعمراد. 

، ُمع ذيمر وضمقه اًمتٗمًػم ًمٚم٘مرآن ًمٌٞم٤من واإليْم٤مح ًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمٜمٌلن ىمٚم٧ُم: وعمزيد ا

-800)ص:"ىمالئد اًمتٞمج٤من قمغم طمجٞم٦م اًمًٜم٦م وسمٞم٤مَّن٤م ًمٚم٘مرآن"سم٤مًمًٜم٦َّم ُيراضمع يمت٤ميب 

 ( وم٢مٟمَّؽ ؾمتجد سمٖمٞمَتَؽ ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل.883
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ىمقًمف  :ؽ قمغم ذًمؽف يدًمُّ ٜمَٝمؿ إٓ سمٞمَّ اًمٜم٤مس ذم قم٤ٌمدهتؿ وُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ وقمٞمِمحيت٤مضمف 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴿ شمٕم٤ممم:

[4]اعم٤مئدة: ﴾ڌ
 (8). 
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(، قمـ قمٛمر سمـ 4087( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )35اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )روى  (8)

ـْ اًْمَٞمُٝمقِد ىَم٤مَل ًَمفُ  ،اخلٓم٤مب َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم آَي٦ٌم ذِم يمَِت٤مسمُِٙمْؿ  :َأنَّ َرضُماًل ُِم

َْذَٟم٤م َذًمَِؽ اًْمَٞمْقَم قِمٞمًدا ختَّ َٓ  ىَم٤مَل  ؟ىَم٤مَل َأيُّ آَي٦مٍ  ؟،شَمْ٘مَرُءوََّن٤َم ًَمْق قَمَٚمْٞمٜم٤َم َُمْٕمنَمَ اًْمَٞمُٝمقِد َٟمَزًَم٧ْم 

 ىَم٤مَل  ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿

َوُهَق ىَم٤مئٌِؿ  َواعمََْٙم٤مَن اًمَِّذي َٟمَزًَم٧ْم ومِٞمِف قَمغَم اًمٜمٌَِّلن ، ىَمْد قَمَروْمٜم٤َم َذًمَِؽ اًْمَٞمْقمَ  :قُمَٛمرُ 

 . سمَِٕمَروَم٦َم َيْقَم مُجَُٕم٦مٍ 

وأيـ رؾمقل اهلل  ،واًم٤ًمقم٦م ،اًمٞمقم اًمذي أٟمزًم٧م ومٞمف ٛم٧ُم وم٘مد قمٚمِ وذم ًمٗمٍظ عمًٚمؿ: 

 .سمٕمروم٤مت وٟمحـ ُمع رؾمقل اهلل  ،مجع ٟمزًم٧م ًمٞمٚم٦مَ  :ٟمزًم٧م طملم 

وذم احلدي٨م دًٓم٦م واوح٦م قمغم أنَّ هذه أي٦م ٟمزًم٧م سمٕمروم٦م ذم يقم اجلٛمٕم٦م، وهذا 

يـ، ُمٜمٝمؿ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي، واسمـ اًمٕمريب، واسمـ قمٓمٞم٦م،  اًمذي قمٚمٞمف أيمثر اعمٗمنن

 واسمـ اجلقزي، واًم٘مرـمٌل، واسمـ يمثػم، واًمِمقيم٤مِّن، وهمػمهؿ. 

(، قمـ 8/90) "شمٗمًػمه"آصمٜملم، أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم وضم٤مء أنَّ هذا اًمٞمقم هق يقم 

٤ٌَّمس ، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمٌػ: وم٢منَّ ومٞمف قمٌد اهلل سمـ ُلٞمٕم٦م، وهق وٕمٞمٌػ. ُلذا اسمـ قم

 سمٕمد ذيمره ًمف: إٟمَّف همري٥ٌم، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمٌػ.  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

٦ِم اًمقداع، أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم  وضم٤مء أنَّ هذا اًمٞمقم هق يقم ُمًػِمِه إمم طمجَّ

 .(، قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس 8/98) "شمٗمًػمه"

٦م، يٕمٜمل: سمٕمد ُمرضمع رؾمقل اهلل  ُمـ  وضم٤مء أٟمَّف يقم اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ذي احلجَّ

٦م اًمقداع. ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم   : وٓ يّمّح هذا وٓ هذا.طمجَّ
= 
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. أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم  = (، قمـ 8/98) "شمٗمًػمه"وضم٤مء أنَّ هذا اًمٞمقم ًمٞمس سمٛمٕملمَّ

 ، سم٢مؾمٜم٤مد ُمًٚمًؾ سم٤مًمٕمقومٞملم، ويمٚمُّٝمؿ وٕمٗم٤مء. اسمـ قم٤ٌمس 

 ذم اعم٠ًمًم٦م.واًمّمحٞمح ُم٤م ىمد قمٚمِٛمتؿ: ًمٜمصن طمدي٨م قمٛمر 

اًمّمقاب اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ ُمري٦م: أَّن٤م أٟمزًم٧م يقم : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم 

قمروم٦م، ويم٤من يقم مجٕم٦م، يمَم روى ذًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وقمكم سمـ أيب 

ؾمالم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، وشمرمج٤من اًم٘مرآن قمٌد اهلل سمـ ـم٤مًم٥م، وأول ُمٚمقك اإل

، وأرؾمٚمف اًمِمٕمٌل، وىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م، وؿَمْٝمر سمـ قم٤ٌمس، وؾَمُٛمَرة سمـ ضمٜمدب، 

 طَمْقؿَم٥م، وهمػم واطمد ُمـ إئٛم٦م واًمٕمٚمَمء، واظمت٤مره اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي، رمحف اهلل

 ا.هـ.

( 2/558ٓسمـ اًمٕمريب ) "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن"( 98-8/86) "شمٗمًػم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي"اٟمٔمر 

ر اًمقضمٞمز" اجل٤مُمع "( 287-2/286ٓسمـ اجلقزي ) "زاد اعمًػم"( 2/853ٓسمـ قمٓمٞم٦م ) "اعمحرَّ

( 28-2/20ٓسمـ يمثػم ) "شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"( 60-6/59ًمٚم٘مرـمٌل ) "ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن

 . (2/84ًمٚمِمقيم٤مِّن ) "ومتح اًم٘مدير"

 : تٕبٗف *

ؿ يم٤مٟمقا يٌتدقمقن أقمٞم٤مدًا ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمٍت،  ىمقل اًمٞمٝمقد: ٓختذوا ذًمؽ اًمٞمقم قمٞمدًا: ومٞمف أَّنَّ

وُم٤م زاًم٧م هذه ؾمٜمَّتٝمؿ إمم اًمٞمقم، ُم٤م ُمـ يقٍم حتّمؾ ُلؿ ومٞمف ُمٜم٤مؾم٦ٌم إٓ واختذوا ذًمَِؽ 

 اًمٞمقم قمٞمدًا. 

ٌَّف هبؿ يمثػٌم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم هذا اًم٤ٌمب وذم همػمه، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.   وىمد شمِم

٤م قمٛمر اًمٗم٤مروق وأ وم٘مد ردَّ قمٚمٞمٝمؿ أنَّ هذه أي٦م ُأٟمزًم٧م ذم يقُمل قمٞمٍد، يقم ُمَّ

٤ًم، ويقم اجلُُٛمٕم٦م وهق قمٞمٌد ُمـ  قمروم٦م وهق قمٞمٌد ُمـ أقمٞم٤مد اعمًٚمٛملم، يٕمقد قمٚمٞمٜم٤م ؾمٜمقيَّ

 أقمٞم٤مد اعمًٚمٛملم يتٕمقد قمٚمٞمٜم٤م أؾمٌققمٞم٤ًَّم. 

ٞمف، وٓ ُيٌتدع ومٞمف أيُّ ٟمقٍع وُمـ هٜم٤م: وم٢مٟمَّف ٓ جيقز اسمتداُع قمٞمٍد عمٜم٤مؾم٦ٌٍم ُم٤م، وٓ حُيتٗمؾ وم

ومف اهلل ٓ ُي٘م٤مل إٟمَّف يقم قمٞمٍد، يمٞمقم قم٤مؿمقراء،  ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات، واًمٞمقم اًمَّذي ذَّ
= 
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وأي٤مم اًمٌٞمض، ويقُمل آصمٜملم واخلٛمٞمس طمٞم٨م اؾمُتح٥مَّ ومٞمٝم٤م اًمّمٞم٤مم، ومُتحَدث ومٞمٝم٤م  =

٤م، اًمٕم٤ٌمدات اًمٖمػم اعمنموقم٦م، وإقمَمل اًمٖمػم ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م، وآطمتٗم٤مل ومٞمٝم

ص ومٞمٝم٤م وٓ حُيدث  وٟمحق ذًمؽ. سمؾ يٌ٘مك اًمٗمْمؾ ومٞمٝم٤م أن شُمّم٤مم وم٘مط، وٓ خُيّمَّ

 ومٞمٝم٤م أيُّ ٟمقٍع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات. 

وم٦م ًمٙمـ ٓ جيقز آطمتٗم٤مل هب٤م،  وهٙمذا ًمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج، هل ًمٞمٚم٦ٌم ُمنمَّ

ف مل يث٧ٌم ذم اًمنمع، هذا إذا قُمٚمَِٛم٧م اًمٚمٞمٚم٦م، وم ٙمٞمػ وإطمداث اًمٌِدع، ٕنَّ ذًمَِؽ يمٚمَّ

٤م ذم ًمٞمٚم٦م ُمٕمٞمَّٜم٦م !، ويمّؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم ذًمؽ ُمـ إىمقال ومٝمق ومل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌلن  أَّنَّ

 حيت٤مج إمم ُمًتٜمٍد صحٞمٍح، وًمٞمس صَمؿَّ ُمًتٜمٌد صحٞمٌح. 

ذيمره، ومل يذيمر ًمف قم٤ٌمدًة  وهٙمذا ىُمْؾ ذم يقم ُمقًمده، يقم آصمٜملم، وم٢منَّ اًمٜمٌل 

ّم٦ًم، ومل حيتٗمؾ سمف.   خمّمَّ

ف ذم اًمٞمقم  ومل حيتٗمؾ أيْم٤ًم سم٤مًمت٤مريخ اًمذي ُوًمَِد ومٞمف، ومل يّتخذه قمٞمدًا، قمغم اًم٘مقل سم٠مٟمَّ

ف ُوًمَِد ذم اًمٞمقم  ٘ملم إمم أٟمَّ اًمث٤مِّن قمنم ُمـ رسمٞمع إول، وإٓ وم٘مد ذه٥م سمٕمض اعمح٘من

 اًمت٤مؾمع. 

ٍؾ وٓ ؿمٝمٍر ُمٗمّْمؾ ُيتَّخذ قمٞمداً  -سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ–ؿم٤مِهُدٟم٤م  ، أٟمَّف ًمٞمس يمّؾ يقٍم ُمٗمْمَّ

وحُتدث ومٞمف أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات، سمؾ ُم٤م يم٤من وم٤مواًل يٌ٘مك وم٤مواًل، وم٢من يم٤من يقم قمٞمٍد 

ذٟم٤مه قمٞمدًا يمٞمقم قمروم٦م واجلُٛمٕم٦م، واًمٗمٓمر وإوحك وأي٤مم اًمتنميؼ، وُمع ذًمؽ ٓ  اختَّ

ُٟمحِدث ومٞمٝم٤م أّي ٟمقٍع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات إٓ ُم٤م صم٧ٌَم ذقم٤ًم. وإن يم٤من ًمٞمس قمٞمدًا: 

دث ومٞمف أّي ٟمقٍع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات إٓ ُم٤م صم٧ٌم ذقم٤ًم، واهلل ومال ُيتَّخذ قمٞمدًا، وٓ حُي 

 أقمٚمؿ. 

  .(58-8/50ًمٚمٕمثٞمٛملم )شمٗمًػم ؾمقرة اعم٤مئدة  "شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ" راضمع سمٜمحق هذا

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿: بٗاُن وَٕك اإلكَمل ِف ققلف تَاَل* 

 :﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
= 
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 قمغم أىمقال: اإليمَمل اعمراد سمف ذم هذه أي٦م ذماظمتٚمػ اًمٕمٚمَمء  =

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: أيمَٛمَؾ اهللُ اإلؾمالم ومٚمؿ يٜمزل سمٕمده طمالٌل وٓ طمرام، وم٠ميمٛمؾ 

يـ.   ومرائض اًمديـ وطمدوده ويمّؾ ُم٤م هق ُمـ ؿم١مون اًمدن

، وإضمالء اعمنميملم، وم٠مومردٟم٤م ذم اًمٌٚمد  وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: أيمَٛمَؾ اهللُ ًمٜم٤م سم٢ممت٤مم احل٩من

 ٤مًمٓمٜم٤م ُمنمٌك. احلرام، ومال خي

 وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: أيمَٛمَؾ اهلل ًمٜم٤م اًمٗمرائض، واٟم٘مٓمع اًمٜمًخ. 

ف مل شمٜمزل سمٕمد هذه أي٦م  وهمػم ذًمؽ ُمـ إىمقال، ويمٚمُّٝم٤م صحٞمح٦م، إٓ أنَّ اًم٘مقل سم٠مٟمَّ

 آي٦ٌم: ًمٞمس سمّمحٞمٍح: ُٕمريـ: 

إمم أن ىُمٌض، سمؾ يم٤من اًمقطمل  إُمر إول: ٕنَّ اًمقطمل مل يٜم٘مٓمع قمـ اًمٜمٌل

 أيمثر ُم٤م يم٤من شمت٤مسمٕم٤ًم. ىمٌؾ ووم٤مشمف 

حف أيمثر إُمرُ  هل آظمر ُم٤م ٟمزل، يمَم  وهق: أٟمَّف ىمد صم٧ٌم أنَّ هٜم٤مك آي٤مٍت  اًمث٤مِّن: ويقون

)سمراءة(.  ة، أنَّ آظمر آي٦م ٟمزًم٧م )يًتٗمتقٟمؽ(، وآظمر ؾمقرذم طمدي٨م اًمؼماء 

٤ٌّمس  أنَّ آظمر آي٦ٍم ٟمزًم٧م هل آي٦م اًمرسم٤م. وىمد ذيمرٟم٤مه٤م ذم  ويمَم ذم طمدي٨م اسمـ قم

 واهلل أقمٚمؿ. ."٤مف ذوي اًمٗمْمؾ واإليَمن سمٌٞم٤من ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سمٜمزول اًم٘مرآنإحت"يمت٤مسمٜم٤م 

ٓسمـ  "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن"( 4/84) "شمٗمًػم اًمٌٖمقي"( 84-8/79) "شمٗمًػم اسمـ ضمرير"اٟمٔمر 

اجل٤مُمع "( 288-2/287) "زاد اعمًػم"( 2853) "اعمحرر اًمقضمٞمز"( 552-2/558اًمٕمريب )

-8/34ًمٚمٕمثٞمٛملم )شمٗمًػم ؾمقرة اعم٤مئدة  "اًمٙمريؿشمٗمًػم اًم٘مرآن "( 6/60) "ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن

33) . 

ة*  ٔر  : تت

يـ أٟمَّ  : سمؾ اعم٘مّمقد: أٟمَّف يم٤من ف يم٤من ٟم٤مىمّم٤ًم ىمٌؾ اًمٞمقم صمؿ ُأيمِٛمؾًمٞمس اعمراد سم٢ميمَمل اًمدن

ف  ف ُمٚمح٘مف سمف وو٤مُمُّ ٟم٤مىمّم٤ًم ٟم٘مّم٤مٟم٤ًم ُم٘مٞمَّدًا، ومٜم٘مقل: يم٤من ٟم٤مىمّم٤ًم قمَمَّ يم٤من قمٜمد اهلل أٟمَّ

يـ يم٤مُمٌؾ ُمٜمذ أ ن ظمٚمؼ اهلل اًمًَموات وإرض، ًمٞمس ومٞمف ٟم٘مٌص، وإٟمَم إًمٞمف، وم٤مًمدن
= 
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ل قمغم اًمٜمٌل = . هذا أٟمزل ذائٕمف وأطمٙم٤مُمف ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم، يمَم يم٤من اًمقطمل يتٜمزَّ

 وضمٌف. 

أٟمَّف وومَّ٘مٝمؿ ًمٚمح٩م  ﴾چ  چ  چ  ڇ﴿ :ووضمف صم٤مِّن: أنَّ اهلل أراد سم٘مقًمف

يـ همػمه، ومحّجقا وم٤مؾمتجٛمع ُلؿ يـ أداًء  اًمذي مل يٙمـ سم٘مل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أريم٤من اًمدن اًمدن

 ٕريم٤مٟمف وىمٞم٤مُم٤ًم سمٗمرائْمف. واهلل أقمٚمؿ. 

 . (62-6/60) "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"اٟمٔمر 

 : تٕبٌٗف آخر* 

(، 45382سمرىمؿ ) "اعمّمٜمػ"ضم٤مء ذم هذا اًم٤ٌمب طمدي٨ٌم أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

صمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، قمـ ه٤مرون اسمـ أيب ويمٞمع، قمـ أسمٞمف ىم٤مل: عم٤َّم ٟمزًم٧م هذه  ىم٤مل: طمدَّ

ل: ومٌٙمك قمٛمر، وم٘م٤مل ىم٤مل: يقم احل٩ّم إيمؼم، ىم٤م ﴾چ  چ  چ  ڇ ﴿ :أي٦م

٤م يمٜم٤َّم ذم زي٤مدٍة ُمـ ديٜمٜم٤م، «َوا ُيْبَِْٗؽ؟»ًمف رؾمقل اهلل  ، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أسمٙم٤مِّن أٟمَّ

٤م إذ  ف ملوم٠مُمَّ . وأظمرضمف اسمـ ضمرير «َصَدْقَت » يٙمٛمؾ رٌء ىمّط إٓ ٟمَ٘مَص، ىم٤مل يمُٛمَؾ وم٢مٟمَّ

(8/88.) 

ـٌ إمم أيب ويمٞمع واؾمٛمف قمٜمؽمة سمـ قمٌد اًمرمحـ، وهق شم٤مسمٕمل  صم٘م٦م. واسمٜمف  وإؾمٜم٤مده طمً

ـُ احلدي٨م.  .ومٝمذا احلدي٨م ُمرؾمٌؾ مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل ه٤مرون طمً
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ذم ديـ اهلل  اسمتدع ذيٕم٦مً  ـِ ُمَ  يمؾَّ  أنَّ  :وم٤مقمٚمؿ :ر ذًمؽ قمٜمدك أهي٤م اعمًٚمؿإذا شم٘مرَّ 

 ـٍ ًَ طَم  وًمق سم٘مّمدٍ 
(8) ، ....................................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِ اًمٜمٞم٦َّم سمحدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  (8) ًْ ، ىم٤مل رؾمقُل اهلل ىمد حيت٩مُّ سمٕمْمٝمؿ قمغم طُم

٘رََم إَْعََمُل بِالٕ ٗات»:   احلدي٨م. وُيردُّ قمٚمٞمٝمؿ سمَم يكم: « ... إِ

ُمٕمٚمقٌم أنَّ اإلٟم٤ًمَن قمٌٌد هلل شمٕم٤ممم جي٥م قمٚمٞمف أن يٛمتثؾ أواُمَره، وجيتٜم٥م ٟمقاهٞمف،  – 8

ـْ ضم٤مٟم٥ٍِم دون آظمر: وقمٚمٞمف: ـْ مجٞمع ضمقاٟمٌِِف ٓ ُِم يـ ُِم  وأن ي٠مظمذ اًمدن

َق َرد  »: وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌلُّ  – 2 ُٖ َْٗس فِِٗف َف ا َهَذا َوا َل َ٘ ـْ َأْحَدَث ِِف َأْوِر رواه  «َو

َق َرد  »ذم رواي٦ٍم عمًٚمٍؿ و. اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُٖ َ٘ا َف ِف َأْوُر ْٗ َٓ َْٗس َع اًل َل َٔ َؾ َع
ِٔ ـْ َع . «َو

وم٘م٤مئؾ طمدي٨م اًمٜمٞم٤مت هق ىم٤مئؾ هذا احلدي٨م. وهذان احلديث٤من أصالن قمٔمٞمَمن 

، ومحدي٨م اًمٜمٞم٦م ُمٞمزاُن إقمَمل اًم٤ٌمـمٜم٦م، واحلدي٨م أظمر ُمٞمزاُن إقمَمل  ـِ ي ًمٚمدن

إذا شمقومَّر قمٛمُؾ اًم٤ٌمـمـ، وهق اإلظمالص  اًمٔم٤مهرة. ومال يّمحُّ قمٛمُؾ اًمٔم٤َّمهر إٓ

واًمّمدق، وٓ يّمحُّ قمٛمُؾ اًم٤ٌمـمـ إٓ إذا شمقومَّر قمٛمُؾ اًمٔم٤مهر: وذًمَِؽ أن يٙمقن 

 ُمقاوم٘م٤ًم ًمنميٕم٦ِم اهلل شمٕم٤ممم. وم٢مذا وُمِ٘مَد أطمدمه٤م وُم٘مد اًمٕمٛمُؾ سم٠ميمٛمٚمف. وُلذا:

وم٢منَّ ًم٘مٌقل اًمٕمٛمؾ ذـملم جي٥م شمقومرمه٤م طمتك يٙمقن ص٤محل٤ًم: ومه٤م:  – 4

ٓ وم٢مٟمَّف ٓ ُي٘م٤مل ًمف قمٛمٌؾ ص٤مًمح، و واعمت٤مسمٕم٦م. وم٢مذا وُمِ٘مَد أطمُد اًمنمـملماإلظمالص، 

ؾمٞمَم وىمد قمٚمَّؼ اهلل اًمٗمالح واًمٗمقز سم٤مًمٕم٤ٌمدة وسم٤مًمت٤مزم اًمٗمالح واًمٗمقز سم٤مجلٜم٦َّم سم٠مُمريـ 

ـْ ىم٤مل إنَّ ٟمٞمَّتل طمًٜم٦م، ومٜم٘مقل: ٓ شمٙمقن  اصمٜملم، ومه٤م: اإليَمن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح. ومَٛم

يم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٦م ًمنمع اهلل شمٕم٤ممم، وإن يمٜم٧َم شُمريد اخلػم هذه احلًٜم٦م ٟم٤مومٕم٦م إٓ إذا 

ف ذم ذع اهلل ضمؾَّ وقمال. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ًْ  وم٤مًمتٛم
= 
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َأنَّ َرضُماًل : وأيْم٤ًم: يٌٓمؾ هذا آطمتج٤مج ُم٤م ضم٤مء قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس – 3 =

َٛمُف ذِم سَمْٕمِض إَُْمِر، وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م ؿَم٤مَء اهللُ َوؿِمئْ  َأشَمك اًمٜمٌَِّلَّ   :٧َم، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلَّ وَمَٙمٚمَّ

َتِٕل َّللِِ َعْدًٓ، ُقْؾ َوا َصاء اَّللُ َوْحَدهُ » ْٓ ََ ،  «َأَج ـٌ ًَ أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل، وهق طمدي٨ٌم طم

دون قمٚمٍؿ سمحٙمٛمٝم٤م،  -وهل يمٚمٛم٦ٌم ذيمٞم٦م–هذا ومٞمف أنَّ اًمّمح٤ميب ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

ـِ ٟمٞم٦َّم، وُمع هذا أٟمٙمر قمٚمٞمف اًمٜمٌلُّ  ًْ ه٤م، وأُمره أن يقاومَؼ  ومل ي٘مْٚمٝم٤م إٓ سمُِح وردَّ

، ومٝمذا ٟمص  ذم اجلقاب قمغم «َوا َصاء اَّللُ َوْحَدهُ »اًمنميٕم٦م ذم ذًمؽ، وهق أن ي٘مقل: 

 هذه اًمِم٦ٌم. 

٤م َأشَمك اًمٜمٌَِّلَّ وٟمٔمػمه طمدي٨م ىُمتٞمٚم٦م اُمرأة ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م ُٙمْؿ  ، َأنَّ هَيُقِديًّ وَمَ٘م٤مَل: إِٟمَّ

يُمقَن: شَمُ٘مقًمُ  ُٙمْؿ شُمنْمِ ُدوَن، َوإِٟمَّ ٦ٌَِم، شُمٜمَدن قَن: َُم٤م ؿَم٤مَء اهللَُّ َوؿِمْئ٧َم، َوشَمُ٘مقًُمقَن: َواًْمَٙمْٕم

َبةِ » إَِذا َأَراُدوا َأْن حَيْٚمُِٗمقا َأْن َيُ٘مقًُمقا وَم٠َمَُمَرُهْؿ اًمٜمٌَِّلُّ  َْ َْ َوا » :َوَيُ٘مقًُمقنَ « َوَرب  اْل

 أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمٍح. «.َصاَء اَّللرُ ُثؿر ِصْئَت 

 رؾمقل اهلل  زم ىم٤مل: : ىم٤ملُمث٤مٌل آظمٌر ُمٗمِحٌؿ: وهق: طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

طمَم  َـّ طمّمٞم٤مت هُ  ًمف ؾمٌعَ  ٧مُّ ومٚم٘مٓمْ  ،«َهَ  َح ِل  طْ َّ الْ ». وهق قمغم ٟم٤مىمتف همداة اًمٕم٘م٦ٌم

ءِ  َأْوَثاَل »: ، وىم٤ملفاخلذف. ومجٕمؾ يٜمٗمْمٝمـ ذم يمٗمن  َٓ ُٚ اُكْؿ »صمؿ ىم٤مل:  .«َفاْرُوقاْ  َه إِير

؛  ُٓقر ُُ ـِ َواْل ي ُٓق  ِِف الد  ُُ ْؿ بِاْل ُْ َٓ ـْ َكاَن َقْب ََٓؽ َو ََم َه ٘ر . أظمرضمف أمحد واسمـ ُم٤مضمف. شَفِٛ

. وهق  ـٌ ًَ  طمدي٨ٌم طم

أن شمٙمقن أصٖمَر ُمٜمٝم٤م، ُمع أنَّ اسمـ  اٟمٔمروا أقمٓم٤مه طمَم اخلذف، وأراد اًمٜمٌلُّ 

٤ٌَّمٍس  ر، قم ـِ ٟمٞم٦َّم، وُمع هذا ردَّه٤م اًمرؾمقل ورُم٤مه٤م، وطمذَّ ًْ مم٤َّم أشمك هب٤م قمغم طُم

 يدلُّ دًٓم٦م واوح٦ًم أنَّ هذه سمدقم٦م.

 وىمٚمٜم٤م سمدقم٦م ُٕمريـ: 

ه هذه احلّمٞم٤مت، مم٤م يدلُّ قمغم قمدم آقمتداد هب٤م، ٓطمظ هذا وُم٤م ىم٤مًمف  إول: ًمردن

َق َرد  »، وهق: ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ُٖ َْٗس فِِٗف َف ا َهَذا َوا َل َ٘ ـْ َأْحَدَث ِِف َأْوِر  «َو

ـْ »و َق َرد   َو ُٖ َ٘ا َف َِْٓٗف َأْوُر َْٗس َع اًل َل َٔ َؾ َع
ِٔ  .«َع

= 
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شمٕمتؼم و، وضمؾَّ  ذم ديـ اهلل قمزَّ  شمٕمتؼم ـمٕمٜم٤مً  (8)٦م ٢من سمدقمتف هذه ُمع يمقَّن٤م والًموم

هذا اعمٌتدع اًمذي  ٕنَّ  :﴾چ  چ  چ  ڇ﴿ هلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف: شمٙمذي٤ٌمً 

ف ي٘مقل سمٚم٤ًمن احل٤مل: ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم وًمٞم٧ًم ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم يم٠مٟمَّ  اسمتدع ذيٕم٦مً 

يت٘مرب هب٤م إمم ف ىمد سم٘مل قمٚمٞمف هذه اًمنميٕم٦م اًمتل اسمتدقمٝم٤م ٕٟمَّ  :ؾيـ مل يٙمٛمُ اًمدن  إنَّ 

  .(2) وضمؾَّ  اهلل قمزَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إُمر اًمث٤مِّن: ًمقصٗمف هذا اًمٗمٕمؾ سم٤مًمٖمٚمق، واًمٖمٚمق سمدقم٦ٌم يمَم هق ُمٕمٚمقٌم. =

ـِ اًمٜمٞم٦َّم. هلل احلٛمد  ًْ ٤ًم سمح ـْ ي٠ميت سم٤مًمٌدع حمتجَّ هبذا وسمٖمػمه مم٤م مل ٟمذيمره شمٌٓمؾ ؿمٌٝم٦م َُم

    واعمٜم٦َّم.

اإلظمالص واعمت٤مسمٕم٦م ذم أواظمر اًمرؾم٤مًم٦م إن ؿم٤مء وؾمٞم٠ميت ُمزيُد سمٞم٤مٍن ذم اًمٙمالم قمغم 

    اهلل.

 ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم والًم٦م اًمٌَِدِع إن ؿم٤مء اهلل. (8)

ـْ يمالِم أهؾ اًمٕمٚمؿ  (2) ـَ إسم٤مـمٞمؾ، وؾم٠مذيمر سمٕمْمٝم٤م ُِم ذم هذا ذيمر ُم٤م شمًتٚمزُمف اًمٌَِدع ُِم

 إن ؿم٤مء اهلل. 

 اًمٜم٘مّم٤مناًمنميٕم٦م ضم٤مءت يم٤مُمٚم٦م ٓ حتتٛمؾ اًمزي٤مدة وٓ : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 

مل يٛم٧م وصم٧ٌم أن اًمٜمٌل ىم٤مل:  -صمؿ ذيمر آي٦م اعم٤مئدة وطمدي٨م اًمٕمرسم٤مض-...

وهذا ٓ خم٤مًمػ قمٚمٞمف ُمـ  ،طمتك أشمك سمٌٞم٤من مجٞمع ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ذم أُمر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

 .أهؾ اًمًٜم٦م

: إن اًمنميٕم٦م مل  فأو ُم٘م٤مًم فوم٢مذا يم٤من يمذًمؽ وم٤معمٌتدع إٟمَم حمّمقل ىمقًمف سمٚم٤ًمن طم٤مًم

ًمٙمَمُل٤م  ٕٟمف ًمق يم٤من ُمٕمت٘مداً  :أؿمٞم٤مء جي٥م أو يًتح٥م اؾمتدرايمٝم٤موأٟمف سم٘مل ُمٜمٝم٤م  ،شمتؿ
= 
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وىم٤مئؾ هذا و٤مل قمـ اًمٍماط  ،ومت٤مُمٝم٤م ُمـ يمؾ وضمف مل يٌتدع وٓ اؾمتدرك قمٚمٞمٝم٤م =

 .اعمًت٘مٞمؿ

ي٘مقل : ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمالم سمدقم٦م يراه٤م طمًٜم٦م  ىم٤مل اسمـ اعم٤مضمِمقن : ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙم٤مً 

چ  چ  چ  ﴿ٕن اهلل ي٘مقل :  ،ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م زقمؿ أن حمٛمداً وم٘مد 

ا.هـ ُمـ  ومال يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤مً  ومَم مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤مً  ،[4]اعم٤مئدة: ﴾ڇ

 (.47-46)ص:"آقمتّم٤مم"

 ،يـدن عمٜم٤مىمْمتٝم٤م اًم -يٕمٜمل اًمِمٞمٓم٤من–إًمٞمف  اًمٌدقم٦م أطم٥ّم : وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

سمؾ يدقمق  ،قمٜمٝم٤موٓ يرضمع ، وص٤مطمٌٝم٤م ٓ يتقب ُمٜمٝم٤م ،ودومٕمٝم٤م عم٤م سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف

وُمٕم٤مداة  ،وُمٕم٤مداة سيح اًمًٜم٦م ،وًمتْمٛمٜمٝم٤م اًم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ ،اخلٚمؼ إًمٞمٝم٤م

وقمزل ُمـ  ،وشمقًمٞم٦م ُمـ قمزًمف اهلل ورؾمقًمف ،ضمتٝم٤مد قمغم إـمٗم٤مء ٟمقر اًمًٜم٦موآ ،أهٚمٝم٤م

 ،وُمقآة ُمـ قم٤مداه ،ورد ُم٤م اقمتؼمه ،رده اهلل ورؾمقًمف واقمت٤ٌمر ُم٤م، وٓه اهلل ورؾمقًمف

وشمّمديؼ ، وشمٙمذي٥م اًمّم٤مدق ، وٟمٗمل ُم٤م أصمٌتف، وإصم٤ٌمت ُم٤م ٟمٗم٤مه ،هوُمٕم٤مداة ُمـ وآ

واًم٤ٌمـمؾ  وىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ سمجٕمؾ احلؼ سم٤مـمالً ، وُمٕم٤مرو٦م احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ ، اًمٙم٤مذب

وـمٚم٥م اًمٕمقج ًمٍماط اهلل  ،وشمٕمٛمٞم٦م احلؼ قمغم اًم٘مٚمقب ،واإلحل٤مد ذم ديـ اهلل، طم٘م٤مً 

سمّمٖمػمه٤م إمم يمٌػمه٤م وم٢من اًمٌدع شمًتدرج  وومتح سم٤مب شمٌديؾ اًمديـ مجٚم٦م. ، اعمًت٘مٞمؿ

ومٛمٗم٤مؾمد اًمٌدع ٓ  ،يـ يمَم شمٜمًؾ اًمِمٕمرة ُمـ اًمٕمجلمطمتك يٜمًٚمخ ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ اًمدن 

ہ  ہ   ہ  ھ  ﴿واًمٕمٛمٞم٤من و٤مًمقن ذم فمٚمٛم٦م اًمٕمٛمك  ،ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م إٓ أرسم٤مب اًمٌّم٤مئر

 (.8/869) "ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"ا.هـ ُمـ  [30]اًمٜمقر: ﴾ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ

ومَم  وم٢مذا يم٤من اهلل ىمد أيمٛمؾ ديٜمف ىمٌؾ أن ي٘مٌض ٟمٌٞمف : وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مِّن 

 ؟!هذا اًمرأي اًمذي أطمدصمف أهٚمف سمٕمد أن أيمٛمؾ اهلل ديٜمف

 وهذا ومٞمف ردٌ  ،ـ ذم اقمت٘م٤مدهؿ ومٝمق مل يٙمٛمؾ قمٜمدهؿ إٓ سمرأهيؿيإن يم٤من ُمـ اًمدن 

 !.ًمٚم٘مرآن
= 
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٦م وهذه طمج ؟!يـيـ وم٠مي وم٤مئدة ُمـ آؿمتٖم٤مل سمَم ًمٞمس ُمـ اًمدن وإن مل يٙمـ ُمـ اًمدن  =

وم٤مضمٕمؾ هذه  ،ّم٤مطم٥م اًمرأي أن يدومٕمف سمداومع أسمداً ًمٓ يٛمٙمـ  ٌؿ،قمٔمٞم ودًمٞمٌؾ  ،ىم٤مهرةٌ 

وشمدطمض سمف  ،وشمرهمؿ سمف آٟم٤مومٝمؿ ،أي٦م اًمنميٗم٦م أول ُم٤م شمّمؽ سمف وضمقه أهؾ اًمرأي

 وم٘مد أظمؼمٟم٤م اهلل ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف أٟمف أيمٛمؾ ديٜمف ومل يٛم٧م رؾمقل اهلل  ،طمججٝمؿ

ومٛمـ ضم٤مءٟم٤م سم٤مًمٌمء ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف  ،وضمؾ إٓ سمٕمد أن أظمؼمٟم٤م هبذا اخلؼم قمـ اهلل قمز

وًمٞم٧م  ،وم٤مذه٥م ومال طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ذم رأيؽ ،اهلل أصدق ُمٜمؽ :وزقمؿ أٟمف ُمـ ديٜمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ًمف

وُمع هذا وم٘مد أظمؼمٟم٤م  ا،طمتك يًؽمحيقا ويؽميمق ،اعم٘مٚمدة ومٝمٛمقا هذه أي٦م طمؼ اًمٗمٝمؿ

اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم طمٙمؿ "ا.هـ ُمـ  ذم يمت٤مسمف أٟمف أطم٤مط سمٙمؾ رء قمٚمَمً 

 (.48)ص:"اًمت٘مٚمٞمد

َم وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٕمّمقُمل اخلٙمٜمجل  ـِ واًمٕم٤ٌمدات اًمّمحٞمح٦م إٟمَّ ي : ومُٓمُرُق اًمدن

دٍ  ـْ زاد قمغم هذا أو هل ُم٤م سمٞمَّٜمف اًمذي ظَمَٚمَؼ اخلَْٚمَؼ قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف حمٛمَّ ، وَمَٛم

َم  َق اًمٕمٚمٞمَؿ، سمؽميمٞمٌف إدوي٦م ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف، ومرسمَّ ٟم٘مص: وم٘مد ظم٤مًمػ احلٙمٞمَؿ اخلالَّ

ـَ ىمد يمُٛمَؾ مت٤مم اًمٙمَمل، ص٤مر دواؤه داءً  ، وقم٤ٌمدشمف ُمٕمّمٞم٦ًم، وهق ٓ يِمٕمر: ٕنَّ اًمدي

ٚمف سم٤مؾمتح٤ًمن قم٘مٚمف اًمٗم٤مؾمد،  ـَ ٟم٤مىمّم٤ًم، وهق يٙمٛمن ي َـّ اًمدن ـْ زاد ؿمٞمئ٤ًم ومٞمف: وم٘مد فم وَمَٛم

 (.58)ص:"ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل"وظمٞم٤مًمف اًمٙم٤مؾمد ا.هـ ُمـ 

 ح٤مب رؾمقل اهلل وىمد صم٧ٌم قمـ أص:  وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مٍز 

وقمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح سمٕمدهؿ : اًمتحذير ُمـ اًمٌدع ، واًمؽمهٞم٥م ُمٜمٝم٤م : وُم٤م ذاك إٓ 

َّٕن٤م زي٤مدة ذم اًمديـ ، وذع مل ي٠مذن سمف اهلل ، وشمِمٌف سم٠مقمداء اهلل ُمـ اًمٞمٝمقد 

واًمٜمّم٤مرى ذم زي٤مدهتؿ ذم ديٜمٝمؿ واسمتداقمٝمؿ ومٞمف ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل ، وٕن ٓزُمٝم٤م 

ؾمالُمل واهت٤مُمف سمٕمدم اًمٙمَمل ، وُمٕمٚمقم ُم٤م ذم هذا ُمـ اًمٗم٤ًمد يـ اإلاًمتٜم٘مص ًمٚمدن 

چ  چ  چ  ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ واعمٜمٙمر اًمِمٜمٞمع واعمّم٤مدُم٦م ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ :
= 
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واعمخ٤مًمٗم٦م اًمٍمحي٦م ٕطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  ،[4]اعم٤مئدة: ﴾ڇ =

 (. 8)ص:"اًمتحذير ُمـ اًمٌدع"ا.هـ ُمـ اعمحذرة ُمـ اًمٌدع واعمٜمٗمرة ُمٜمٝم٤م 

: ٕن أي سمدقم٦م حتدث يت٘مرب ومٚمٜمتٌع ذقمف وٓ ٟمتٕمداه:  اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم وىم٤مل

اإلظمقة  ٤مهب٤م اإلٟم٤ًمن إمم رب اًمٕم٤معملم وًمٞم٧ًم ذم ديـ اهلل وم٢مَّن٤م شمتْمٛمـ أهي

إٟم٤ًمن  : ٕن يمؾَّ وقمغم اًمّمح٤مسم٦م  آقمؽماض قمغم اهلل وقمغم رؾمقًمف 

ٌَّ  ُث دِ حُي  ، وم٢من سمدقمتف هذه شمًتٚمزم  د هب٤م ويت٘مرب إمم اهلل هب٤مذم ديـ اهلل سمدقم٦م يتٕم

 .وذم اًمرؾمقل وذم اًمّمح٤مسم٦م -قمز وضمؾ-اًمٓمٕمـ أو اًم٘مدح ذم اهلل 

ومألٟمف إذا اسمتدع ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف وم٘مد يمذب اهلل : ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف  :ذم اهلل أُم٤م

وم٢مذا أطمدصمٜم٤م ذم ديـ اهلل ، [4]اعم٤مئدة: ﴾چ  چ  چ  ڇ﴿ وشمٕم٤ممم ي٘مقل:

سمٕمد ُمقت اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ، ومٛم٘مت٣م ذًمؽ اًمتٙمذي٥م ًممي٦م ،  ؿمٞمئ٤مً 

ُمـ  -قمز وضمؾ-واًم٘مدح ذم اهلل قمز وضمؾ : وم٢من ىمٞمؾ : يمٞمػ يتْمٛمـ اًم٘مدح ذم اهلل 

طمٞم٨م ٓ يِمٕمر اإلٟم٤ًمن؟ أي إٟم٤ًمن يٌتدع ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ُمـ أذيم٤مر أو 

 .أو همػمه٤م مم٤م يت٘مرب سمف إمم اهلل صٚمقات

٧م شمت٘مرب سمذًمؽ إمم اهلل، وم٢من ذًمؽ ديـ شمديـ اهلل سمف ، وشمرضمق سمف صمقاسمف ٟم٘مقل: إذا يمٜم

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿واًمٜمج٤مة ُمـ قم٘م٤مسمف ، وم٠ميـ أٟم٧م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

حيت٤مج  وأٟم٧م شم٠ميت سمٕمده سمجديد ، هؾ يٙمقن يمَمًٓ  يمٞمػ يٙمقن يمَمًٓ ، ﴾ڇ  ڇ

 إمم شمٙمٛمٞمؾ ومٞمَم سمٕمد؟

، طمٞم٨م أظمؼم سمٙمَمل  ًمٚمرؾمقل  اجلقاب: ٓ يٙمقن ذًمؽ، يمَم أن ومٞمف اٟمت٘م٤مص٤مً 

ويمذًمؽ اٟمت٘م٤مص هلل  ،﴾چ  چ  چ  ڇ﴿اًمديـ ، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

قمز وضمؾ : ٕن اهلل قمز وضمؾ سملّم يمَمل اًمديـ يمَم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، ويمذًمؽ ومٞمف 

ُمـ اًمنميٕم٦م  َّنؿ يمتٛمقا ؿمٞمئ٤مً أُمـ طمٞم٨م  -قمٚمٞمٝمؿاهلل روقان - اٟمت٘م٤مص ًمٚمّمح٤مسم٦م

 اإلؾمالُمٞم٦م؟
= 
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وُمـ قمج٥م أن يٌتدع اإلٟم٤ًمن سمدقم٦م شمتٕمٚمؼ سمذات اهلل قمز وضمؾ وأؾمَمئف 

ف ذم ذًمؽ ف، إٟمَّ ًمرسمن  هٌ ف ذم ذًمؽ ُمٜمزن ف، إٟمَّ ًمرسمن  ؿٌ ف ذم ذًمؽ ُمٕمٔمن إٟمَّ  :وصٗم٤مشمف، صمؿ ي٘مقل

إٟمؽ ًمتٕمج٥م ُمـ هذا  ،[22]اًمٌ٘مرة:  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ثٌؾ تمم

 ،إُم٦م اهلل اًمتل ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمُػ  ٘م٦م سمذاِت أن يٌتدع هذه اًمٌدقم٦م ذم ديـ اهلل اعمتٕمٚمن 

ف هق اعمٛمتثؾ ًم٘مقل ؿ هلل، وإٟمَّ ف هق اعمٕمٔمن ه هلل، وإٟمَّ وٓ أئٛمتٝم٤م صمؿ ي٘مقل: إٟمف هق اعمٜمزن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سم٤مجلٝمؾ ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ. -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ- ُلؿ ويمذًمؽ اهت٤ممٌ  =

وُمـ هذا اًمٙمالم يتٌلم أن ُمـ اسمتدع ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ ، وم٢من سمدقمتف هذه شمتْمٛمـ 

 اًم٘مدح ذم:

ا.هـ  وذم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ - 4.ورؾمقًمف  - 2اهلل قمز وضمؾ. - 8

 (.458-7/457)"جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم"ـ ُم

سمؾ وقمغم  -إن ظمٓمر اعمٌتدقم٦م قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع: وىم٤مل اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ اًمقادقمل 

 ، ويٙمٛمـ ظمٓمرهؿ ذم أُمريـ:ضمًٞمؿٌ  -إُم٦م مَجٕم٤مء

ُٕمر إول: أن اعمٌتدع ي٘مقل سمٚم٤ًمن احل٤مل وإن مل يٙمـ سمٚم٤ًمن اعم٘م٤مل أن اهلل مل ا

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿يٙمٛمؾ ًمٜم٤م اًمديـ، وهذا شمٙمذي٥م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .﴾ڍ  ڌ  ڌ ڇ  ڇ  ڍ 

مل يٌٚمغ ديـ رسمف أشمؿ اًمٌالغ، وهذا شمٙمذي٥م عم٤م صم٧ٌم  إُمر اًمث٤مِّن: أن اًمرؾمقل 

قد تركتْؿ عذ البًٗاء )ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م:  ،قمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ

اًمؼميم٤من ًمٜمًػ ضم٤مُمٕم٦م "( ا.هـ ُمـ لٖٗٓا كٕٖارها ٓ يزيغ عٕٖا بَدي إٓ هالؽ

 ."اإليَمن
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ٌن  ٌؾ ُمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ ومٝمق ممثن  وأنَّ  ،﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ﴿ اهلل شمٕم٤ممم: ، أو فٌ ُمِم

 .(8)ء ٟمحق ذًمؽ ُمـ أًم٘م٤مب اًمًق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ صٜمٍػ و٤ملٍّ ُمٜمحرٍف قمغم يردُّ هبذا اًمٙمالم اًمٜمَّٗمٞمس  (8) ٚم٦ُم ُِم ، وهؿ: اعمُٕمٓمنٚم٦م. واعمٕمٓمن

ك، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمتٕمٓمٞمؾ اًمذي هق:   ﴾ۅ ۋ﴿اإلظمالء واًمؽمَّ

 .[35]احل٩م:

 واًمتٕمٓمٞمؾ قمغم ىمًٛملم: 

: يمٜمٗمل ذاِت اهلل، أو أؾمَمئف وصٗم٤مشمف، يمَم قمٚمٞمف اًم٘مراُمٓم٦م  إول: شمٕمٓمٞمٌؾ يمكم 

ٚمقا ذات اهلل شمٕم٤ممم.  واًمٗمالؾمٗم٦م واجلٝمٛمٞم٦م، وأُمث٤مُلؿ. وم٤مًم٘مراُمٓم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م قمٓمَّ

 واجلٝمٛمٞم٦َّم قمٓمَّٚمقا أؾمَمءه وصٗم٤مشمف.

اًمث٤مِّن: وهق ُم٤م شمٕمٚمَّؼ سمٜمقٍع ُمٜمف، يمٜمٗمل اًمّمٗم٤مت دون إؾمَمء، وٟمٗمل سمٕمض اًمّمٗم٤مت 

دون اًمٌٕمض، يمَم هق طم٤مل اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م واًمٙمالسمٞم٦م، وأُمث٤مُلؿ. 

قمٓمَّٚمقا اًمّمٗم٤مت دون إؾمَمء. وإؿم٤مقمرة وأصح٤مهبؿ قمٓمَّٚمقا اًمّمٗم٤مت  وم٤معمٕمتزًم٦م

ومقا ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ومل يثٌتقه٤م قمغم ـمري٘م٦ِم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وأصمٌتقا  دون ؾمٌٍع، وُمع هذا طمرَّ

 إؾمَمء.

وه١مٓء يمٚمُّٝمؿ دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مِب اًمتَّٜمزيف، ىم٤مًمقا: إذا أصمٌتٜم٤م ُمثَّٚمٜم٤م، واهلل  

ٿ     ﴿، ومَم قمٚمٞمٜم٤م إٓ أن ٟمٜمٗمل، وظم٤مًمٗمقا ىمقَل اهللِ: ﴾ٿ ٿٺ  ٿ   ﴿ي٘مقل: 

، ومٝمؿ أظمذوا سمج٤مٟم٥ٍم ُمـ اًمدًمٞمؾ وشمريمقا آظمر، وهذا ؿم٠من ﴾ٹ  ٹ ٹ

 اًمزائٖملم اعمٜمحروملم اًمذيـ يٌتٖمقن حتريَػ اًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم.

ٺ  ٿ         ﴿سمؾ اًمقاضم٥م هق اإلصم٤ٌمت سمدون متثٞمؾ، يمَم هق ٟمصُّ هذه أي٦م: 

ٜمث٧ٌُم ُم٤م أصمٌتف اهلل ًمٜمٗمًف وأصمٌتف ًمف رؾمقًمف ، وم﴾ٿ     ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ

. وهذا اًمذي قمٚمٞمف أهؾ وٓ شمٕمٓمٞمؾ، وٓ حتريػوٓ متثٞمؾ ُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ  
= 
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يٌتدقمقن ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٞمَم يتٕمٚمؼ سمرؾمقل  ؽ ًمتٕمج٥م ُمـ ىمقمٍ يمَم إٟمَّ 

ٛمقن ؿ اعمٕمٔمن َّنَّ ، وأؿ هؿ اعمحٌقن ًمرؾمقل اهلل قمقن سمذًمؽ أَّنَّ ، ويدَّ اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه سمال شمٕمٓمٞمؾ. واعمٕمٜمك ُمٕمٚمقٌم،  احلؼن أهؾ اًمًٜم٦م واجلَمقم٦م. = ٟمث٧ٌم سمال متثٞمؾ، وُٟمٜمزن

 واًمٙمٞمػ جمٝمقٌل. 

 وم٤مٕصؾ ذم(: 4/4)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمَم ذم   اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالمىم

 ،وإصم٤ٌمشم٤مً  وسمَم وصٗمتف سمف رؾمٚمف ٟمٗمٞم٤مً  ،هذا اًم٤ٌمب أن يقصػ اهلل سمَم وصػ سمف ٟمٗمًف

ن ـمري٘م٦م ؾمٚمػ أؿ ٚمِ وىمد قمُ ، ويٜمٗمك قمٜمف ُم٤م ٟمٗم٤مه قمـ ٟمٗمًف ،صمٌتف ًمٜمٗمًفأومٞمث٧ٌم هلل ُم٤م 

ُمـ همػم و ،صمٌتف ُمـ اًمّمٗم٤مت ُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾأإصم٤ٌمت ُم٤م  :ُم٦م وأئٛمتٝم٤مإ

  .حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ

حل٤مد إٌتف ُمـ اًمّمٗم٤مت ُمـ همػم أصم٤ٌمت ُم٤م إصمويمذًمؽ يٜمٗمقن قمٜمف ُم٤م ٟمٗم٤مه قمـ ٟمٗمًف ُمع 

 ا.هـ أؾمَمئف وآي٤مشمف وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمذيـ يٚمحدون ذم ،آي٤مشمف وٓ ذم ،أؾمَمئف ٓ ذم

أن : ُمذه٥م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م(: 2/888)"ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م"ذم  وىم٤مل 

وٓ  ،ُمـ همػم حتريػ ،وسمَم وصٗمف سمف رؾمقًمف ،سمَم وصػ سمف ٟمٗمًفيقصػ اهلل 

ويٜمٗمقن قمـ  ،يثٌتقن هلل ُم٤م أصمٌتف ُمـ اًمّمٗم٤مت ،وٓ متثٞمؾ ،وُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ ،شمٕمٓمٞمؾ

يٜمزهقٟمف  ،ويٜمٗمقن قمٜمف رضوب إُمث٤مل ،يثٌتقن ًمف صٗم٤مت اًمٙمَمل ،مم٤مصمٚم٦م اعمخٚمقىم٤مت

وشمٜمزيف سمال  ،إصم٤ٌمت سمال شمِمٌٞمف ،وقمـ اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ ،قمـ اًمٜم٘مص واًمتٕمٓمٞمؾ

رٌد  ﴾ٿ     ٹ  ٹ  ٹ﴿ ،قمغم اعمٛمثٚم٦م ردٌ  ﴾ٿ ٿ ٺ  ٿ ﴿ ،شمٕمٓمٞمؾ

 قمغم اعمٕمٓمٚم٦م ا.هـ

د قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"( 84)ص:"اضمتَمع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م"اٟمٔمر      ( ًمٚمدارُمل، 88)ص:"اًمرَّ

جمٛمقع "( 2/845) ٓسمـ ُمٜمده "اًمتقطمٞمد"( 28ًمٚمًجزي )ص: "اًمرد قمغم ُمـ أٟمٙمر احلرف"

( 84/405( )82/575( )88/379( )5/257( )6/585( )4/4)"اًمٗمت٤موى

 .(857-854و77-75ًمٚمٕمثٞمٛملم )ص: "اًم٘مقاقمد اعمثغم"( 86/372)
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ًمرؾمقل اهلل  ف ُمٌٖمٌض ُمـ مل يقاوم٘مٝمؿ ذم سمدقمتٝمؿ هذه وم٢مٟمَّ  ، وأنَّ ًمرؾمقل اهلل 

ٌقن هب٤م ُمـ مل يقاوم٘مٝمؿ قمغم سمدقمتٝمؿ اًمًقء اًمتل يٚم٘من  إمم همػم ذًمؽ ُمـ أًم٘م٤مِب  .

 .(8)ومٞمَم يتٕمٚمؼ سمرؾمقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٞمن٥م قمغم اًمِمٞمٕم٦م واًمّمقومٞم٦م اًمذيـ ي٠مشمقن سمٌدقم٦م آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد  (8) يردُّ هبذا اًمٙمالم اًمٓمَّ

ه٤مت اًمٜمٌقي وسمٚمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج، وحيدصمقن ومٞمٝم٤م أ قمَمًٓ ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦َّم وشُمرَّ

وظُمراوم٤مت، وُمٕم٤ميص يم٤ٌمئر وصٖم٤مئر. وأصؾ هذا اًمٗمٕمؾ ُمٜمٝمؿ، وهق )آطمتٗم٤مل 

ًا، مل يٗمٕمٚمف رؾمقُل اهلل ًمد وسمٚمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج( حمدسم٤معمق ٌث، وسمدقم٦ٌم ُمٜمٙمرٌة ضِمدَّ

وٓ شم٤مسمٕمقهؿ، وإٟمَم طمدصم٧م سمدقم٦م آطمتٗم٤مل ، وٓ أص٤مطمٌف وٓ اًمت٤مسمٕمقن، 

ٚم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع، ذم قمٝمد اًمٕمٌٞمديلم اًمٗم٤مـمٛمٞملم، اًمذيـ سم٤معمقًمد سمٕمد ا ًم٘مرون اعمٗمْمَّ

فمٚمًَم وقمدواٟم٤ًم، وأصٚمٝمؿ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمٞمٛمقن سمـ ديّم٤من اٟمتًٌقا إمم وم٤مـمٛم٦م 

ـْ صمؿَّ اؿمتٝمرت هذه اًمٌدقم٦م  اح، وأصٚمف هيقدي، وىمٞمؾ جمقد. وُِم اعمِمٝمقر سم٤مًم٘مدَّ

ـَ اًمٞمٝمقد واعمجقس. ًمٞمٔمٝمروا  ،  اإلؾمالم واحل٥مَّ ًمٚمٜمٌل واٟمتنمت. وم٠مصٚمٝم٤م ُِم

ـَ اًمٜمنٗم٤مق وهؿ أؿمدُّ سمٖمْم٤ًم وطمرسم٤ًم قمغم اإلؾمالم وقمغم ٟمٌلن اإلؾمالم  . وهذا ُِم

٤ميمؿ ُمٜمف.  آقمت٘م٤مدي أقم٤مذٟم٤م اهلل وإيَّ

 وىمد شمٙمٚمَّؿ اًمٕمٚمَمء قمغم هذه اًمٌدقم٦م ذم يمت٥ٍم ورؾم٤مئؾ يمثػمٍة ُيرضمع إًمٞمٝم٤م.

ـَ اًمٌدِع ذم طمؼن رؾمقل اهلل  اًمّمالة قمٚمٞمف مج٤مقم٦ًم سمّمقٍت واطمٍد، ُمع وأيْم٤ًم: ُِم

ـَ اًمتَّٚمحلم، واًمتَميؾ.   ُم٤م يْمٞمٗمقن إًمٞمف ُِم

، أو أنَّ ًمف سمٕمَض ؿم١مون اًمرسمقسمٞم٦م، يمٕمٚمؿ ُم٤م ٓ  وأيْم٤ًم: اًمٖمٚمق ومٞمف، واقمت٘م٤مد أٟمَّف رب 

ف ذم اًمٙمقن، وهمػم  يٓمٚمٕمف اهلل ُمـ أُمقِر اًمٖمٞم٥م، وأٟمَّف يٕمٚمؿ اًمنَّ وأظمٗمك، وأٟمَّف يتٍمَّ

. ذًمؽ مم٤م هق ُمـ ظم  ّم٤مئص اهلل قمزَّ وضمؾَّ
= 
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ٛمقن هلل وًمرؾمقًمف، وهؿ إذا ُمثؾ ه١مٓء ي٘مقًمقن: ٟمحـ اعمٕمٔمن  وُمـ اًمٕمج٥م أنَّ 

ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م وم٢مَّنؿ   ضم٤مء هب٤م رؾمقًمف  لقمقا ذم ديـ اهلل، وذم ذيٕمتف اًمتاسمتد

ک  ک  ﴿: وضمؾَّ  ُمقن سملم يدي اهلل ورؾمقًمف، وىمد ىم٤مل اهلل قمزَّ سمال ؿمؽ ُمت٘مدن 

[8]احلجرات: ﴾ڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں ڳ  ڳ   ڳ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
  

(8). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وُمٜمف أطمدصمقا اًمنمَك سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ومجٕمٚمقه ذيٙم٤ًم هلل يدقمقٟمف، ويًتٖمٞمثقن  =

يمقن سم٘مؼمه، وهمػم ذًمؽ  ويًتٕمٞمذون ويًتٕمٞمٜمقن سمف، ويٜمذرون ًمف، ويذسمحقن، ويتؼمَّ

ـْ أُمقِر اًمنمك سم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتل ي٘مقُمقن هب٤م.   ُِم

ُد اًمقزمُّ اًمتَّ٘مل، اًم ـْ واوم٘مٝمؿ ومٝمق اعمقطمن ُٛمف. ذي حي٥مُّ رؾمقَل اهلل ومَٛم  وُيٕمٔمن

رهؿ ُمـ اًمنمك وسملمَّ ُلؿ أٟمَّف قمٌد اهلل ورؾمقًمف، وأٟمَّف َّنك قمـ  ـْ َّن٤مهؿ وطمذَّ وَُم

اًمٖمٚمق وقمـ مجٞمع وؾم٤مئؾ اًمنمك، وأٟمَّف ُيٓم٤مع وٓ ُيٕمَم، وأٟمَّف ٓ ُيرومع ومقَق ُمٜمزًمتف 

ًم٦م: ومٝمق قمٜمدهؿ إمم ُمرشم٦ٌم اًمرسمقسمٞم٦م، وٓ حُيّط قمٜمٝم٤م إمم ُم٤م يٕم٤مرض اًمٕمٌقدي٦م واًمرؾم٤م

، ، وهق اًمٕم٤ميص ًمرؾمقل اهللاعمنمك اًمٗم٤مضمر اًمذي ٓ ُيٕمٔمنؿ رؾمقَل اهلل

 اعمخ٤مًمػ ًمف، اعمٌٖمض ًمف. 

٤م،  ًٌَّقا احلؼَّ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، ومجٕمٚمقا احلؼَّ سم٤مـماًل واًم٤ٌمـمَؾ طم٘مَّ هٙمذا ىمٚمٌَّقا ًَمَؽ إُمقر، وًم

٤م ًم٘مًٛم٦م وٞمزى، وأٟمَّف ومجقٌر وسمٖمل واقمتداٌء قمغم اهلل وقمغم رؾمقًمِِف  وشم٤مهلل إَّنَّ

٤مُمٞم٦م. ًَّ  وقمغم ذيٕمتف اًم

ـْ اسمتدَع سمدقم٦ًم، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم ذات اهلل قمزَّ وضمؾَّ وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف، أو ذم  (8) َٟمَٕمْؿ: َُم

ٌم سملم يدي اهلل ورؾمقًمِفِ رؾمقًمف  ٌل قمٚمٞمٝمَم، ، أو ذم ديٜمِِف، وم٢مٟمَّف ُم٘مدن ، وُمت٘مقن

ٌص، ومْماًل قمـ أن يٙمقن ُُمٕمٔمنًَم.   ُمتخرن
= 
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ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل  =

ض ٕىمقاِل اًمٜمٌلن : ﴾ڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں ڳ  ڳ   ڳ ڳ أصٌؾ ذم شمرك اًمتَّٕمرُّ

٤ٌمقِمِف وآىمتداء سمِِف ا.هـ.   (. 86/257)"اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"، وإجي٤مُب اشمن

 ،يـعمٜم٤مىمْمتٝم٤م اًمدن  -إمم إسمٚمٞمسيٕمٜمل – اًمٌدقم٦م أطم٥م إًمٞمف: وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

سمؾ  ،وٓ يرضمع قمٜمٝم٤م ،ص٤مطمٌٝم٤م ٓ يتقب ُمٜمٝم٤م، وودومٕمٝم٤م عم٤م سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف 

 ،وُمٕم٤مداة سيح اًمًٜم٦م ،وًمتْمٛمٜمٝم٤م اًم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ ،يدقمق اخلٚمؼ إًمٞمٝم٤م

وشمقًمٞم٦م ُمـ قمزًمف اهلل ورؾمقًمف ،ضمتٝم٤مد قمغم إـمٗم٤مء ٟمقر اًمًٜم٦موآ ،وُمٕم٤مداة أهٚمٝم٤م

ُم٤م  وردّ ، ف ه اهلل ورؾمقًمواقمت٤ٌمر ُم٤مردَّ ، وٓه اهلل ورؾمقًمف قمزل ُمـ، و

 ،وٟمٗمل ُم٤م أصمٌتف ،وإصم٤ٌمت ُم٤م ٟمٗم٤مه ،وُمٕم٤مداة ُمـ وآه ،وُمقآة ُمـ قم٤مداه ،اقمتؼمه

وىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ  ،وُمٕم٤مرو٦م احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،وشمّمديؼ اًمٙم٤مذب ،وشمٙمذي٥م اًمّم٤مدق

ـِ  ٤ًم،واًم٤ٌمـمؾ طم٘م سمجٕمؾ احلؼ سم٤مـمالً   ،وشمٕمٛمٞم٦م احلؼ قمغم اًم٘مٚمقب ،اهلل واإلحل٤مد ذم دي

وم٢من اًمٌدع  .يـ مجٚم٦مً وومتح سم٤مب شمٌديؾ اًمدن  ،وـمٚم٥م اًمٕمقج ًمٍماط اهلل اعمًت٘مٞمؿ

يـ يمَم شمٜمًؾ اًمِمٕمرة شمًتدرج سمّمٖمػمه٤م إمم يمٌػمه٤م طمتك يٜمًٚمخ ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ اًمدن 

واًمٕمٛمٞم٤من و٤مًمقن  ،ومٛمٗم٤مؾمد اًمٌدع ٓ ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م إٓ أرسم٤مب اًمٌّم٤مئُر  ،ُمـ اًمٕمجلم

ا.هـ ُمـ  [30]اًمٜمقر: ﴾ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ ہ ﴿ذم فمٚمٛم٦م اًمٕمٛمك 

 (.8/869)"ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"
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وأريد ُمٜمٙمؿ أن  ،(8) وضمؾَّ   ؾم٤مئٚمٙمؿ وُمٜم٤مؿمديمؿ سم٤مهلل قمزَّ ٤م اإلظمقة: إِّنن أهيُّ 

٘مت٣م ديٜمٙمؿ، ٓ ُمـ يٙمقن اجلقاب ُمـ وَمئريمؿ، ٓ ُمـ قمقاـمٗمٙمؿ، ُمـ ُم

ؾمقاء ومٞمَم  ُم٤م شم٘مقًمقن ومٞمٛمـ يٌتدقمقن ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف  :ُم٘مت٣م شم٘مٚمٞمديمؿ

، صمؿ يتٕمٚمؼ سمذات اهلل، وصٗم٤مت اهلل، وأؾمَمء اهلل، أو ومٞمَم يتٕمٚمؼ سمرؾمقل اهلل 

ٛملم هلل اهلل أه١مٓء أطمؼ سم٠من يٙمقٟمقا ُمٕمٔمن ٛمقن هلل وًمرؾمقل ي٘مقًمقن : ٟمحـ اعمٕمٔمن 

قمـ ذيٕم٦م اهلل،  (2)٦م اًم٘مقم اًمذيـ ٓ حيٞمدون ىمٞمد أٟمٛمٚم َؽ أوًمئِ  وًمرؾمقل اهلل؟ أمْ 

ي٘مقًمقن ومٞمَم ضم٤مء ُمـ اًمنميٕم٦م: آُمٜم٤م، وصدىمٜم٤م ومٞمَم أظمؼمٟم٤م سمف، وؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م ومٞمَم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ ؾُمئؾ سم٤مهلل ومٞمف أن ُيٕمٓمل اإلضم٤مسم٦َم  (8) ومٞمف اًم١ًمال سم٤مهلل قمـ أُْمٍر قمٔمٞمٍؿ: جي٥م قمغم َُم

َِٙعُٗذوهُ » ي٘مقل: سمّمدٍق وساطم٦ٍم، ٕنَّ اًمٜمٌلَّ  اَذ بِاَّللرِ َف ََ ـْ اْشَت ْؿ  ،َو ُْ َل َٙ ـْ َش َوَو

ٌُقهُ  َْٙع َِٙجُروهُ  ،بِاَّللرِ َف ـْ اْشَتَجاَر بِاَّللرِ َف افُِئقهُ  ،َوَو َْ ُروًفا َف َْ ْؿ َو ُْ ْٗ ـْ آَتك إَِل َفِْٛن ََلْ  ،َوَو

ُُْٙتُقهُ  قا َأْن َقْد َكاَف ُٔ َٓ َْ (، 5809. أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ )«ََتُِدوا َفاْدُعقا َلُف َحترك َت

 .(، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 5465(، وأمحد سمرىمؿ )2566واًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ )

ـَ إصٌع.إٟمٛمٚم٦م:  (2)  هل ُم٤م سملم اعمٗمّمٚملم ُِم
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واٟمتٝمٞمٜم٤م،  (8) أُمرٟم٤م سمف أو َّنٞمٜم٤م قمٜمف، وي٘مقًمقن ومٞمَم مل شم٠مت سمف اًمنميٕم٦م: أطمجٛمٜم٤م

وًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمت٘مدم سملم يدي اهلل ورؾمقًمف، وًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس 

 هلل ورؾمقًمف وُمٕمٔمًَم هلل ورؾمقًمف؟. ٤مً ُمٜمف. أهي٤م أطمؼ أن يٙمقن حمٌ

ٓ ؿمؽ أن اًمذيـ ىم٤مًمقا: آُمٜم٤م وصدىمٜم٤م ومٞمَم أظمؼمٟم٤م سمف وؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م ومٞمَم 

ٟمحـ أىمؾ ىمدرًا ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م  ٟم١مُمر سمف، وىم٤مًمقا: ا: يمٗمٗمٜم٤م واٟمتٝمٞمٜم٤م قمَمَّ ملأُمرٟم٤م سمف، وىم٤مًمق

ٓ  :أن ٟمٌتدع ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمفُمـ أن ٟمجٕمؾ ذم ذيٕم٦م اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م، أو 

ه١مٓء وظم٤مًم٘مٝمؿ،  رَ أٟمٗمًٝمؿ، وقمرومقا ىمدْ  رَ ه١مٓء هؿ اًمذيـ قمرومقا ىمدْ  ؿمؽ أنَّ 

 ورؾمقًمف.هؿ اًمذيـ قمٔمٛمقا اهلل ورؾمقًمف، وهؿ اًمذيـ أفمٝمروا صدق حمٌتٝمؿ هلل 

ف ذم اًمٕم٘مٞمدة، أو اًم٘مقل، أو ٓ أوًمئؽ اًمذيـ يٌتدقمقن ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜم

 .(2) ؾاًمٕمٛم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واًمتٜمٙمٞمص، واًمت٠مظمػم. (8) )ُم٤مدة: طَمَجَؿ( "ًم٤ًمن اًمٕمرب" اإلطمج٤مم: هق اًمٙمػُّ

(4/67.) 

ٜمف اإليَمن  (2) اخلالص٦م ُمـ هذا اًم٤ٌمب هل: أنَّ شمٕمٔمٞمَؿ اهلل يٙمقن سم٤مإليَمن سمف، وُم٤م يتْمٛمَّ

ـَ  اإليَمن سمرسمقسمٞمتف، وأًمقهٞمَّتف، وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف، واًمٕمٛمؾ سمٛمْمٛمقِن وُم٘مت٣م  سمف، ُِم

ـْ ذًمَِؽ اًمٕم٤ٌمدة ًمف وطمده ٓ ذيَؽ ًمف، سم٢مظمالص وُمت٤مسمٕم٦م  وٓزم ذًمَِؽ يمٚمنف، وُِم

 ًمنميٕمتف. هذا هق اًمتٕمٔمٞمؿ احل٘مٞم٘مل هلل شمٕم٤ممم. ٓ اًمٌدع وإهقاء.

٤م شمٕمٔمٞمُؿ اًمرؾمقل  ومٞمٙمقن سم٤مإليَمن سمف، وسمَِم ضم٤مء سمف ُمـ احلؼن واُلدى واًمٜمقر وأُمَّ

ـْ ضم٤مء هبَم، وـم٤مقمتف،  واًمْمٞم٤مء، ومه٤م اًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم، واًمٕمٛمؾ هبَم، وُمت٤مسمٕم٦م َُم
= 
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ٌنف، وشمقىمػمه، واًمّذب = ـْ حيٌٝمؿ، يم٠مزواضمف،  وٟمٍمه، وطم قمٜمف، وقمـ ؾمٜمَّتف، وطم٥ّم ُم

يض قمٜمٝمؿ أمجٕم لم، وشمرك ُمٕمّمٞمتف ويم٘مراسمتف اًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ، وصح٤مسمتف واًمؽمَّ

ـْ ذيٕمتف، وشمرك يمؾ ذريٕم٦ٍم ووؾمٞمٚم٦م شم١مدني إمم اًمٖمٚمق  وخم٤مًمٗمتف، وشمرك يمّؾ ُم٤م ًمٞمس ُِم

 ومٞمف وإمم إذايمف سم٤مهلل ضمؾَّ وقمال. 
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اُكْؿ َوُُمَْدَثاِت »: قل رؾمقل اهلل ىميٕمرومقن  ـ ىمقمٍ ُمِ  ًمتٕمج٥ُم  َؽ وإٟمَّ  َوإِير

ُُوقِر، َفِٛنر ُكؾر ُُمَْدَثٍة  ْٕ  ،(8) «، َوُكؾر َضاَلَلٍة ِِف الٕرارِ بِْدَعٌة، َوُكؾر بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ ا

رة سم٠مىمقى أدوات يمٚمٞم٦م قم٤مُم٦م ؿم٤مُمٚم٦م، ُمًقَّ  «بِْدَعةٍ  ُكؾر »ىمقًمف:  ويٕمٚمٛمقن أنَّ 

ذي ٟمٓمؼ هبذه اًمٙمٚمٞم٦م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف واًمَّ  ،(2) «ُكؾر »اًمِمٛمقل واًمٕمٛمقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2676( واًمؽمُمذي سمرىمؿ )3607( وأسمق داود سمرىمؿ )87833أمحد سمرىمؿ )أظمرضمف  (8)

 . سمـ ؾم٤مري٦م  (، قمـ اًمٕمرسم٤مض33و34واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )

ف: ٌََؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم، وَمَققَمَٔمٜم٤َم َُمْققِمَٔم٦ًم سَمٚمِٞمَٖم٦ًم،  َصغمَّ ًَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ  وٟمّمُّ اًْمَٗمْجَر، صُمؿَّ َأىْم

، َوَوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُ٘مُٚمقُب، ىُمْٚمٜم٤َم َأْو ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، يَم٠َمنَّ َهِذِه  قَْملُمُ ْٕ َذَروَم٧ْم َُل٤َم ا

ٌراَعِة َوإِْن َكاَن » ، وَم٠َمْوِصٜم٤َم. ىَم٤مَل:َُمْققِمَٔم٦ُم ُُمَقدنعٍ  ِع َوال ْٔ َّْقى اَّللِ، َوالسر ْؿ بَِت ُْ ُأوِصٗ

ِة  ٕر ْؿ بُِسٕرتِل َوُش ُْ ْٗ َٓ ََ َِْدي اْختاَِلًفا َكثًِرا، َف ْؿ َيَرى َب ُْ ْش ِوْٕ
َِ ـْ َي ُف َو ٘ر ًّٗا، َفِٛ َعْبًدا َحَبِى

ِدي نَي، وَ  ْٖ ـَ ادَْ اِصِدي اِء الرر َِ َٓ ُُوقِر، اْْلُ ْٕ اُكْؿ َوُُمَْدَثاِت ا ا بِالٕرَقاِجِذ، َوإِير َٖ ْٗ َٓ قا َع ًُّ َع

 . «َفِٛنر ُكؾر ُُمَْدَثٍة بِْدَعٌة، َوإِنر ُكؾر بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ 

، ًمٗمظ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض . ذيمره٤م اًمِمٞمخ  ِوْٛمـ«َوُكؾر َضاَلَلٍة ِِف الٕرارِ »وزي٤مدة: 

ـُ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل )ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م(، ذم  وًمٞمس سمّمحٞمٍح، سمؾ هل وْٛم

 (. هذا رٌء. 867صحٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ـْ طمدي٨م ضم٤مسمر ذم ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م، ًمٙمٜمَّٝم٤م  ٤م ُِم اًمٌمُء أظمر: هذه اًمزي٤مدة ذيمرٟم٤م أَّنَّ

  (. وهل زي٤مدٌة صم٤مسمت٦ٌم.8577ًمٞم٧ًم قمٜمد ُمًٚمٍؿ: سمؾ هل قمٜمد اًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ )

ـْ أًمٗم٤مظ اجلٛمقع اًمتل شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم، وىمد شمٙمٚمَّؿ قمٚمٞمف سمٙمالٍم  (2) أىمقل: ًمٗمٔم٦م )يمؾ( ُِم

ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م قمـ يمت٥م "ذم ـمٞمن٥ٍم ُمٗمٞمٍد اًمٕمالُم٦م اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري 
= 
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ـِ هِم٤مِم اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم  255)ص: "إقم٤مري٥م = وُم٤م سمٕمد(، وخلَّص يمالَم اسم

 سمتٚمخٞمٍص مجٞمٍؾ.  وُم٤م سمٕمد( 88)ص:"خمتٍم اعمٖمٜمل"ذم 

 صؾ ُمذُمقُم٦مإ ن يم٤مٟم٧م ذمإيـ واًمدن  اًمٌدقم٦م ذم: ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 وىمد يمت٧ٌم ذم ٦م،ذًمؽ اًمٌدع اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم ؾمقاء ذم، قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م َم دلَّ يم

 «َضاَلَلةٌ  ُكؾر بِْدَعةٍ »:  لاعمح٤مومٔم٦م قمغم قمٛمقم ىمقل اًمٜمٌ أنَّ همػم هذا اعمقوع 

 ٌ مم طمًـ وىمٌٞمح إظمذ يّمٜمػ اًمٌدع أُمـ إنَّ و ،سمٕمٛمقُمفٟمف جي٥م اًمٕمٛمؾ أو ،ُمتٕملمن

يمَم يٗمٕمؾ ـم٤مئٗم٦م  ،ن ٓ حيت٩م سم٤مًمٌدقم٦م قمغم اًمٜمٝمل وم٘مد أظمٓم٠مأمم إوجيٕمؾ ذًمؽ ذريٕم٦م 

واًمٙمالم  ،قا قمـ اًمٕم٤ٌمدات اعمٌتدقم٦مذا َُّن إُمـ اعمتٗم٘م٦م واعمتٙمٚمٛم٦م واعمتّمقوم٦م واعمتٕمٌدة 

ن أمم إومٞمٕمقد احلدي٨م  ،قمٜمف لٓ ُم٤م َّنإذم اًمتديـ اعمٌتدع ادقمقا ان ٓ سمدقم٦م ُمٙمروه٦م 

 ٦ٌم،اًمٜمٌقة ومٝمق والًم و يمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ ٟمصَّ أ ،و يمؾ ُم٤م طمرمأ ،يمؾ ُم٤م َّنك قمٜمف :ي٘م٤مل

ا.هـ.  يـ ومٝمق والًم٦مُم٤م مل ينمع ُمـ اًمدن  سمؾ يمؾ :مم سمٞم٤منإن حيت٤مج أووح ُمـ أوهذا 

  (.80/470)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ُمـ 

قمٛمقُمف، وٓ ُيًتثٜمك ُمٜمف حمٛمقٌل قمٜمد اًمٕمٚمَمء قمغم : ... وىم٤مل اإلُم٤مُم اًمِم٤مـمٌل 

ـٌ  رءٌ  ًُ ومت٤موى "... ا.هـ ُمـ  أصالً  أًمٌت٦َّم، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م هق طم

 . (888-880)ص:"اًمِم٤مـمٌل

ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ٓ  «كؾُّ بدعة ضاللة»:  ىمقًمف :  وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥ٍم 

يـ ، وهق ؿمٌٞمٌف سم٘مقًمف  ـْ » :خيرج قمٜمف رٌء ، وهق أصٌؾ قمٔمٞمٌؿ ُمـ أصقل اًمدن َو

يـ ، «ِف َأْوِر٘ا وا َلَٗس ِوُٕف َفٖق َرد   َأْحَدَث  ، ومٙمؾُّ ُمـ أطمدث ؿمٞمئ٤ًم ، وٟمًٌف إمم اًمدن

ـُ سمريٌء ُمٜمف ، وؾمقاٌء  ي يـ يرضمع إًمٞمف ، ومٝمق والًم٦ٌم ، واًمدن ومل يٙمـ ًمف أصٌؾ ُمـ اًمدن

ُمـ  ا.هـ.ذم ذًمؽ ُم٤ًمئُؾ آقمت٘م٤مدات ، أو إقمَمل ، أو إىمقال اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م 

 (. 289)ص:"واحِلَٙمؿِ ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم "

 يمٚمٞم٦مٌ  ذقمٞم٦مٌ  ىم٤مقمدةٌ  «كؾُّ بدعة ضاللة»ىمقًمف : وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجٍر 

ويمؾ سمدقم٦م  ،طمٙمؿ يمذا سمدقم٦م :٤م ُمٜمٓمقىمٝم٤م ومٙم٠من ي٘م٤ملأُمَّ  ،سمٛمٜمٓمقىمٝم٤م وُمٗمٝمقُمٝم٤م
= 
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ٓ يتٚمٗمظ  ،وهق أومّمح اخلٚمؼ، وأٟمّمح اخلٚمؼ ًمٚمخٚمؼ ،يٕمٚمؿ ُمدًمقل هذا اًمٚمٗمظ

يم٤من يدري  «َضاَلَلةٌ  ُكؾر بِْدَعةٍ »طمٞمٜمَم ىم٤مل:  إٓ سمٌمء ي٘مّمد ُمٕمٜم٤مه. إذًا وم٤مًمٜمٌل 

 ُم٤م ي٘مقل، ويم٤من يدري ُمٕمٜمك ُم٤م ي٘مقل، وىمد صدر هذا اًم٘مقل ُمٜمف قمـ يمَمل ٟمّمٍح 

 ًمألُم٦م.

 واإلرادة، ويمَمل اًمٌٞم٤من يمَمل اًمٜمّمح-ذم اًمٙمالم هذه إُمقر اًمثالصم٦م  ؿَّ وإذا شم

ذًمؽ قمغم أن اًمٙمالم يراد سمف ُم٤م يدل قمٚمٞمف  دلَّ  -واًمٗمّم٤مطم٦م ويمَمل اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م

ًن ُمـ اعمٕمٜمك، أومٌٕمد هذه اًمٙمٚمٞم٦م يّمح أن ٟمُ  اًمٌدقم٦م إمم أىم٤ًمم صمالصم٦م، أو إمم  ؿَ ٘م

 .هذا ٓ يّمح: أىم٤ًمم مخ٦ًم؟ أسمداً 
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احلٙمؿ اعمذيمقر  أنَّ ن صم٧ٌم ٢موم، ف هدىٕن اًمنمع يمٚمَّ  :ومال شمٙمقن ُمـ اًمنمع ،والًم٦م =

 «كؾُّ بدعة ضاللة»: واعمراد سم٘مقًمف ، واٟمتجت٤م اعمٓمٚمقب ،٧م اعم٘مدُمت٤منسمدقم٦م صحَّ 

ومتح "ا.هـ ُمـ  طمدث وٓ دًمٞمؾ ًمف ُمـ اًمنمع سمٓمريؼ ظم٤مص وٓ قم٤ممُم٤م أُ 

 (. 84/482)"اًم٤ٌمري

ُمـ أي ٟمقع -ؾ سمدقم٦م ذم اًمديـ يمطمٗمٔمف اهلل: –وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح اًمٗمقزان 

اُكْؿ » :: ًم٘مقًمف ووالًم٦مٌ  ومٝمل حمرُم٦مٌ  -يم٤مٟم٧م ُُوقِر، َفِٛنر ُكؾر َوإِير ْٕ َوُُمَْدَثاِت ا

َْٗس فِِٗف » :وىمقًمف  ،«ُُمَْدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكؾر بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ  ا َهَذا َوا َل َ٘ ـْ َأْحَدَث ِِف َأْوِر َو

َق َرد   ُٖ َق َرد  ». وذم رواي٦ٍم «َف ُٖ َ٘ا َف ِْٗف َأْوُر َٓ َْٗس َع اًل َل َٔ َؾ َع
ِٔ ـْ َع ٧م هذه . ومدًمَّ «َو

ا.هـ.  يـ ومٝمق سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ُمردودةي٨م قمغم أن يمؾ حمدث ذم اًمدن إطم٤مد

 (.348)ص:"اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد"ُمـ 
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 ومال ختٚمق ُمـ طم٤مًملم: :هٜم٤مك سمدقم٦م طمًٜم٦م أنَّ  ـْ ُمِ  َمءُ ٚمَ اًمٕمُ  ٤مهُ قمَ وُم٤م ادَّ 

 أن ٓ شمٙمقن سمدقم٦م ًمٙمـ ئمٜمٝم٤م سمدقم٦م. - 8

 .أن شمٙمقن سمدقم٦م ومٝمل ؾمٞمئ٦م ًمٙمـ ٓ يٕمٚمؿ قمـ ؾمقئٝم٤م - 2

قمل أٟمف سمدقم٦م طمًٜم٦م وم٤مجلقاب قمٜمف هبذا. وقمغم هذا ومال ُمدظمؾ ُم٤م ادُّ  ومٙمؾُّ 

ٕهؾ اًمٌدع ذم أن جيٕمٚمقا ُمـ سمدقمٝمؿ سمدقم٦م طمًٜم٦م وذم يدٟم٤م هذا اًمًٞمػ اًمّم٤مرم 

هذا اًمًٞمػ اًمّم٤مرم إٟمَم صٜمع ذم  . إنَّ «كؾ بدعة ضاللة» :ُمـ رؾمقل اهلل 

ٟمع ُمّم٤مٟمع اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، إٟمف مل يّمٜمع ذم ُمّم٤مٟمع ُمْمٓمرسم٦م، ًمٙمٜمف صٜمع ذم ُمّم٤م

عمـ سمٞمده ُمثؾ هذا  ومال يٛمٙمـ ،(8)٦م هذه اًمّمٞم٤مهم٦م اًمٌٚمٞمٖم اًمٜمٌقة، وص٤مهمف اًمٜمٌل 

ي٘مقل:  ورؾمقل اهلل . سمٌدقم٦م ي٘مقل: إَّن٤م طمًٜم٦م اًمًٞمػ اًمّم٤مرم أن ي٘م٤مسمٚمف أطمدٌ 

 . (2) «كؾ بدعة ضاللة»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمٚمقٌق: شمٜمٌٞمٌف: وهق: هذا اًمتٕمٌػم ذم طمؼن اًمٙمالم اعمخٚمقق، ومٙمالم رؾمقِل اهلل  (8)

ومال يذه٥ُم ضم٤مهٌؾ ي٘مٞمس قمٚمٞمف اًم٘مرآن سم٤مقمت٤ٌمر يمقَّنَم ذقم٤ًم: ومٞم٘مقل: اًم٘مرآن ُمّمٜمقٌع 

 صٜمٕمف اإلًمف: هذا ٓ جيقز، سمؾ اًم٘مرآن يمالُم اهلل همػم خمٚمقق، وٓ ُمّمٜمقع.  

أٟمَّف ىم٤مل: يمؾُّ سمدقم٦ٍم والًم٦ٌم، وإن رآه٤م اًمٜم٤مُس طمًٜم٦ًم صم٧ٌَم قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  (2)

 (. وهق صحٞمٌح إًمٞمف.888ىمؿ )ا.هـ. أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل سمر
= 
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 :اّ٘سام الٕاس ِف البدع وـ حٗث تّسٖٗٔا*  =

ـْ طمٞم٨م اًمتَّ٘مًٞمؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: َؿ اًمٜم٤َّمُس ذم اًمٌدع ُِم ًَ  اٟم٘م

٦ِم أىم٤ًمم  ًَ ٛمقا اًمٌَِدَع إمم مخ ًَّ ل: اًمذيـ ىم قمغم طم٥ًم إطمٙم٤مم -اًم٘مًؿ إوَّ

ـْ أشمك سمف -اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ل َُم ُم٦ٍم، وُمٙمروه٦ٍم، وُم٤ٌمطم٦ٍم. وأوَّ ٦ٌٍَّم، وحمرَّ ، واضم٦ٌٍم، وُمًتح

ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح "ذم يمت٤مسمف هق: اًمٕمزُّ سمـ قمٌد اًمًالم 

. ٕمٝمد ذم قمٝمد رؾمقِل اهلل( طمٞم٨م ىم٤مل: اًمٌدقم٦ُم ومٕمؾ ُم٤م مل ي2/872)"إٟم٤مم

ُم٦ٍم، وسمدقم٦ٍم ُمٜمدوسم٦ٍم، وسمدقم٦ٍم ُمٙمروه٦ٍم،  وهل ُمٜم٘مًٛم٦م إمم: سمدقم٦ٍم واضم٦ٌٍم، وسمدقم٦ٍم حمرَّ

 وسمدقم٦ٍم ُم٤ٌمطَم٦ٍم ا.هـ. 

 (. 3/202)"اًمٗمروق"وشَمٌَِٕمُف قمغم ذًمَِؽ شمٚمٛمٞمذه اًم٘مراذم ذم يمت٤مسمف 

ٛمقا اًمٌدقم٦م إمم ىمًٛملم طَمًٜم٦ٍم، وؾمٞمنئ٦ٍم.  ًَّ  اًم٘مًؿ اًمث٤مِّن: اًمذيـ ىم

ٛمٝم٤م أصح٤مب اًم٘مًٛملم اًم٤ًمسم٘ملم،  ًَّ ٛمقا اًمٌدقم٦م يمَم ىم ًن اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: اًمذيـ مل ي٘م

يـ سمدقم٦م طمًٜم٦م. وهذا هق اًمذي  سمؾ ىم٤مًمقا: يمؾُّ سمدقم٦ٍم ومٝمل والًم٦ٌم، وًمٞمس صمؿَّ ذم اًمدن

قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر، وقمٚمٞمف أهؾ اًمتَّح٘مٞمؼ وإصمر. وهق اًم٘مقل اًمّمحٞمح اًمذي ٓ ُيرشم٤مب 

 ٜمزاع ٓ جيقز اًم٘مقل سمخالومف. ومٞمف، ودًمٞمٚمٝمؿ ٟمص  ذم حمؾن اًم

ا الذيـ قّسٔقا البدعة إَل مخسة أقسام*    : أور

ـْ يمؾن ىِمًٍؿ.  ُ وضمف شم٘مًٞمٛمٝمؿ، وُم٤م اعمٕمٜمك ُِم دن قمٚمٞمٝمؿ، ُٟمٌلمن  ىمٌؾ اًمرَّ

٤م اًمٌدقم٦م اًمقاضم٦ٌم: ىم٤مًمقا: هل ُم٤م شمٜم٤موًمتف ىمقاقمد اًمقضمقب وأدًمتف ُمـ اًمنمع،  أُمَّ

ًمٜم٤مس قمغم اعمّمحػ اًمٕمثَمِّن ...، يمجٛمع اًم٘مرآن وشمدويٜمف ذم اعمّم٤مطمػ، ومجع ا

ومجع اًمٕمٚمقم وشمدويٜمٝم٤م، ويمذًمؽ اًمٕمٚمقم اًمتل ُيٗمٝمؿ هب٤م يمالم اهلل شمٕم٤ممم، ويمالم 

ـَ اًمٜمحق واًمٍمف واًمٌالهم٦م وإصقل واًم٘مقاقمد اًمتٗمًػمي٦م رؾمقًمف ، ُِم

 واًمٗم٘مٝمٞم٦م، وهمػم ذًمؽ. 
= 
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تف يمّمالة اًمؽماويح = قمغم  واًمٌدقم٦م اعمًتح٦ٌم: هل ُم٤م شمٜم٤موًمتف ىمقاقمد اعمٜمدوب وأدًمَّ

اُلٞمئ٦م اعمٕمرووم٦م ُمع ُمقافم٦ٌم اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من واضمتَمقمٝمؿ قمغم ىم٤مرٍئ 

 واطمٍد. 

تف ُمـ اًمنميٕم٦م يم٤معمٙمقس،  ُم٦م: هل ُم٤م شمٜم٤موًمتف ىمقاقمد اًمتحريؿ وأدًمَّ واًمٌدقم٦م اعمحرَّ

٤مل قمغم  واعمحدصم٤مت ُمـ اعمٔم٤ممِلِ، واعمحدصم٤مت اعمٜم٤مومٞم٦م ًم٘مقاقمد اًمنميٕم٦م يمت٘مديؿ اجلٝمَّ

 اًمٕمٚمَمء. 

ـَ اًمنمع، وُمٜمٝم٤م واًمٌدقم٦م  اعمٙمروه٦م: هل ُم٤م شمٜم٤موًمتف ىمقاقمد اًمٙمراه٦م وأدًمتٝم٤م ُِم

ـَ اًمٕم٤ٌمدة، يم٢مومراد يقم اجلٛمٕم٦م سم٤مًمّمقم،  ختّمٞمص إي٤مم اًمٗم٤موٚم٦م أو همػمه٤م سمٜمقٍع ُِم

، أو إطمٞم٤مء ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن سم٘مٞم٤مٍم  ؽن أو إومراد رضم٥ٍم، أو صقم يقم اًمِمَّ

 وَّن٤مره٤م سمّمٞم٤مٍم، أو ٟمحق ذًمؽ.

تٝم٤م، وُمٜمٝم٤م اخت٤مذ اعمٜم٤مظمؾ  واًمٌدقم٦م اعم٤ٌمطم٦م: هل ُم٤م شمٜم٤موًمتف ىمقاقمد اإلسم٤مطم٦م وأدًمَّ

َل ُم٤م أطمَدَث اًمٜم٤مُس سمٕمد رؾمقل اهلل أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء:  ًمٚمدىمٞمؼ. ومٗمل أصم٤مر أنَّ أوَّ

اعمٜم٤مظمؾ، واًمِمٌع، وهمًؾ اًمٞمديـ سم٤مٕؿمٜم٤من سمٕمد اًمٓمٕم٤مم، وإيمؾ قمغم اعمقائد، ٕنَّ 

ؽ. هذه هل أوضمف سمٞم٤من هذا شمٚمٞملم اًمٕمٞمش وإصالطمف ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت ومقؾم٤مئٚمف يمذًم

 اًمت٘مًٞمؿ وهذا هق اعمٕمٜمك ًمٙمؾن ىمًٍؿ. 

 وإًمٞمَؽ اًمرّد قمٚمٞمٝمؿ: 

يمالُم٤ًم واؾمٕم٤ًم ذم اًمردن قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ وشمٗمٜمٞمد يمؾَّ ىمًٍؿ ذيمَر اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 

 ، سمٙمالٍم مجٞمٍؾ ٓ ُيًتٖمٜمك قمٜمف أسمدًا، ٟمذيمر ظمالصتف سم٤مظمتّم٤مٍر:ُمٜمٝم٤م

ٕن ُمـ  :سمؾ هق ٟمٗمًف ُمتداومعٌ  ،يدل قمٚمٞمف دًمٞمؾ ذقمٌل ٓ  خمؽمعٌ  هذا اًمت٘مًٞمؿ أُمرٌ أنَّ 

ٓ ُمـ ٟمّمقص اًمنمع وٓ ُمـ  ،طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م أن ٓ يدل قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ذقمل

٤م يم٤من إذ ًمق يم٤من هٜم٤مًمؽ ُم٤م يدل ُمـ اًمنمع قمغم وضمقب أو ٟمدب أو إسم٤مطم٦م عمَ  :ىمقاقمده

 ،ومٞمٝم٤م أو اعمخػم ،ذم قمٛمقم إقمَمل اعم٠مُمقرة هب٤م وًمٙم٤من اًمٕمٛمؾ داظمالً  ،سمدقم٦م ؿَّ صمَ 
= 
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وسملم يمقن إدًم٦م شمدل قمغم وضمقهب٤م أو ٟمدهب٤م أو  شمٚمؽ إؿمٞم٤مء سمدقم٤مً  وم٤مجلٛمع سملم قمدن  =

  .سملم ُمتٜم٤مومٞملم إسم٤مطمتٝم٤م مجعٌ 

إذ ًمق  :ٓ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،ُمـ ضمٝم٦م يمقَّن٤م سمدقم٤مً  ؿٌ م ومٛمًٚمَّ أُم٤م اعمٙمروه ُمٜمٝم٤م واعمحرَّ  

إلُمٙم٤من أن يٙمقن  :دًمٞمؾ قمغم ُمٜمع أُمر أو يمراهتف مل يث٧ٌم ذًمؽ يمقٟمف سمدقم٦م دلَّ 

ومال سمدقم٦م يتّمقر ومٞمٝم٤م ذًمؽ  ،وٟمحقه٤م ،وذب اخلٛمر ،واًمنىم٦م ،يم٤مًم٘متؾ ،ُمٕمّمٞم٦م

 . ٦م إٓ اًمٙمراهٞم٦م واًمتحريؿ طمًٌَم يذيمر ذم سم٤مسمفاًمت٘مًٞمؿ اًمٌتَّ 

واحل٤مصؾ: أنَّ يمؾَّ سمدقم٦ٍم ُمٕمّمٞم٦م، يم٤مًمّمٞم٤مم ىم٤مئًَم ذم اًمِمٛمس، واخلّم٤مء، وًمٞمس يمّؾ 

 ًٙمرات، أو إطمداصمٝم٤م. ُمٕمّمٞم٦م سمدقم٦م يم٤مًم٘متؾ، واًمنىم٦م، وشمٜم٤مول اعم

ـْ سم٤مِب ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق  ـَ إُمثٚم٦م وَمِٛم َر ومٞمف ُِم
٤م ىمًؿ اًمقاضم٥م: ومَم ُذيمِ أُمَّ

٦م، وًمق أشمٞمٜم٤م  واضم٥ٌم. ٧ْم قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمّمقص اًمٕم٤مُمَّ ـْ سم٤مِب اعمّم٤مًمِِح اعمرؾمٚم٦ِم، وىمد دًمَّ وُِم

 ُمٜمٝم٤م أيُّ سمَِدٍع. 
ٍ
، ومٝمذه ًمٞمس ذم رء  ٟمند اًمٜمّمقص جل٤مء ذم ضمزء ُمًت٘مؾٍّ

ـَ اًمٌدع ذم طم٤مٍل، ومّمالُة اًمؽماويح وآضمتَمع ُل٤م قمغم ىم٤مرٍئ  ٤م اعمًتح٥م: ومٚمٞمس ُِم وأُمَّ

، وإٟمََّم شمرك آضمتَمع ظمِمٞم٦َم ان شُمٗمرض، ومٚمَمَّ ُم٤مت  واطمٍد ُمنموٌع سمٗمٕمؾ اًمٜمٌلن 

سمتجديده٤م، يمَم ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ سم٠مووح ذم اًم٤ٌمب اٟم٘مٓمع اًمقطمل، وىم٤مم قمٛمر 

 أيت إن ؿم٤مء اهلل. 

٤م ا م: ومٚمٞمس ذم ُم٤م هق سمدقم٦ٌم هٙمذا سم٢مـمالق، سمؾ ذًمؽ يمٚمُّف خم٤مًمٌػ ًمألُمر وأُمَّ عمحرَّ

 اعمنموِع. 

٤م اعمٙمروه: ومٗمٞمف أؿمٞم٤مٌء هل ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٌدع ذم اجلٛمٚم٦م، وٓ يمالم ومٞمٝم٤م، يمتخّمٞمص  وأُمَّ

سمٕمض اًمٚمٞم٤مزم أو إي٤مم سمٜمقٍع ُمـ اًمٕم٤ٌمدة، واًمزي٤مدة قمغم اعمٜمدوسم٤مت اعمحدودة ذقم٤ًم، 

ٕم٤ٌمدات اعمحْم٦م أن ٓ يزاد ومٞمٝم٤م، وٓ يٜم٘مص ُمٜمٝم٤م، وذًمؽ وم٢منَّ آطمتٞم٤مط ذم اًم

صحٞمٌح، ٕنَّ اًمزي٤مدَة ومٞمٝم٤م واًمٜم٘مّم٤من ُمٜمٝم٤م سمدٌع ُمٜمٙمرٌة، ومح٤مٓهت٤م وذرائٕمٝم٤م حُيت٤مط 

 ومٞمٝم٤م ذم ضم٤مٟم٥ِم اًمٜمَّٝمل. 
= 
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ِؿ، وٓ ُي٘م٤مل ذم  = ٤م اعم٤ٌمطم٦م: ومٚمٞم٧ًم ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اًمٌدع، سمؾ هل ُمـ سم٤مب اًمتٜمٕمُّ وأُمَّ

ؿ سمٛم٤ٌمٍح إٟمَّ  ـْ شمٜمٕمَّ إمم ضمٝم٦ِم اإلهاف ذم  -إذا اقمتؼم-ف ىمد اسمتدع، وإٟمَم يرضمع ذًمؽ َُم

 اعم٠ميمقل: ٕنَّ اإلهاف يمَم يٙمقن ذم ضمٝم٦م اًمٙمٛمٞم٦م يٙمقن ذم ضمٝم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م. 

ٓسمـ طمجر  "ومتح اًم٤ٌمري"، ت: ؾمٚمٞمؿ اُلالزم (270-8/238ًمٚمِم٤مـمٌل ) "آقمتّم٤مم"اٟمٔمر 

يـ وُم٤م ذم"(، 84/488) ًمّم٤مًمح اًمًحٞمٛمل  "ظمٓم٤مراًمٌدع ُمـ إ شمٜمٌٞمف أوزم إسمّم٤مر إمم يمَمل اًمدن

  (.98-96ًمٕمكم احلٚمٌل )ص: "قمٚمؿ أصقل اًمٌدع"(، 886-885-888)ص:

 طمٙم٤مم اخلٛم٦ًم ٓ يّمحُّ ًمألُمقر أشمٞم٦م:ظمالص٦م اًم٘مقل: أنَّ شم٘مًٞمؿ اًمٌدع إمم إ

أٟمَّف أُمٌر خمؽَمٌع ٓ يدلُّ قمٚمٞمف دًمٞمٌؾ ذقمٌل، سمؾ يريد أن يٜم٘مض قمغم ٟمٗمًف، ٕنَّ  – 8

أن ٓ يدل قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمٌؾ ذقمل، ومٚمق يم٤من هٜم٤مًمؽ ُم٤م يدلُّ قمغم وضمقٍب  أصؾ اًمٌدقم٦م

٦م سمدقم٦م. وًمٙم٤من إُمر ُمنموقم٤ًم  أو ٟمدٍب أو إسم٤مطم٦م، أو حتريؿ، أو يمراهٞم٦م عم٤م يم٤مٟم٧م صَمٛمَّ

 طم٥ًم دًمٞمٚمف.

 اجلٛمع سملم إُمقر اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم أدًم٦م صحٞمح٦م، واًمٌدع مجع سملم ُمتٜم٤مىمْملم. – 2

: دًمٞمٌؾ قمغم أنَّ يمؾَّ «بِْدَعٌة، َوُكؾر بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ  ُكؾر ُُمَْدَثةٍ » ىمقل اًمرؾمقل  – 4

ُم٦ٌم شم١مدي إمم اًمْمالًم٦م، واًمْمالًم٦م شم١مدي إمم اًمٜم٤مر.  اًمٌدع حمرَّ

اإلصمُؿ ىمدٌر ُمِمؽَمٌك سملم اًمٌدع يمٚمنٝم٤م، واًمتٗمريؼ ذم اًمقصػ ىم٤مئٌؿ قمغم اًمرأي  – 3

سم٘م٤ًم أنَّ اعمحض وهق سمدقم٦ٌم ذم ٟمٗمًف، ويٕمٛمؾ قمغم اؾمتّمٖم٤مر اًمٌدع، وًم٘مد ىمٞمؾ ؾم٤م

 صٖم٤مر اًمٌدع شمزيد طمتَّك شمّمػم يم٤ٌمرًا. 

يـ وُم٤م ذم اًمٌدع ُمـ إظمٓم٤مر"اٟمٔمر   . (885ًمٚمًحٞمٛمل )ص: "شمٜمٌٞمف أوزم إسمّم٤مر إمم يمَمل اًمدن

ٔقا البدعة إَل حسٕة وشٗئة ا الذيـ قسر  :وأور

ة وضمقٍه: ومت٘مًٞمٛمٝمؿ سم٤مـمٌؾ  ـْ قِمدَّ  ُِم

ـِ سمٕمض اًمٌدع ُمٜم٤مىِمٌض ًمألدًم٦م اًمقاردة ذم ذمن قمٛمقم  ًْ اًمقضمف إول: ٕنَّ اًم٘مقل سمُِح

 اًمٌدع. 
= 
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ص اًمٚمٗمظ اعمٓمٚمؼ اًمٕم٤مم )يمّؾ حمدصم اًمقضمف اًمث٤مِّن: ٕٟمَّف مل يرد قمـ اًمٜمٌل  =  ٦مُم٤م خُيّمن

 سمدقم٦م(. 

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: إلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم قمغم ذمن مجٞمع اًمٌدع، وشم٘مٌٞمحٝم٤م واًمتحذير 

 ٤م، وىمٓمع وؾم٤مئٚمٝم٤م وذرائٕمٝم٤م اعمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م. وذًمؽ سمح٥ًم آؾمت٘مراء.ُمٜمٝم

ة ًمٚمنميٕم٦م،  د قمـ اُلقى يمٚمٝم٤م ُمْم٤مدَّ ؾ واًمتجرُّ اًمقضمف اًمراسمع: ٕنَّ اًمٌدع قمٜمد اًمت٠مُمَّ

 ُمتَّٝمٛم٦م ًمف سم٤مًمت٘مّمػم. 

اًمقضمف اخل٤مُمس: ٕنَّ َُمـ اؾمتحًـ ؿمٞمئ٤ًم حمدصم٤ًم ًمٞمس ًمف أصؾ ذم اًمنميٕم٦م يتَّٝمؿ 

 اًمٙمَمل.اًمنميٕم٦م سم٤مًمٜم٘مص وقمدم 

يـ.   اًمقضمف اًم٤ًمدس: ٕنَّ هذا اًمت٘مًٞمؿ يٗمتُح اعمج٤مل ًمٚمٛمتالقمٌلم، ويٗمًد اًمدن

ـْ وىمع ذم اًمٌدع حت٧م هذا اًمت٘مًٞمؿ اًم٤ٌمـمؾ دمده يتَمدى ذم سمدٍع  اًمقضمف اًم٤ًمسمع: ٕنَّ َُم

 يمثػمٍة، وي٘مع ذم ُمٗم٤مؾمد شمٗمًد قمٚمٞمف ديٜمَف، وشمرى آصم٤مره اًمًٞمئ٦م ذم اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد. 

يـ هبذا آؾمؿ. اًمقضمف اًمث٤مُمـ: ٕٟمَّ  ف ًمق ضم٤مزت اًمٌدع سم٤مؾمؿ )احلًٜم٦م( جل٤مز ٟم٘مص اًمدن

 وسم٤مًمت٤مزم حيّمؾ اًمٗم٤ًمد واًمتحريػ واًمٜم٘مص واًمتٌديؾ ًمديـ اهلل قمزَّ وضمّؾ. 

اًمقضمف اًمت٤مؾمع: ُي٘م٤مل ٕصح٤مب هذا اًمت٘مًٞمؿ إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمدقم٦م طمًٜم٦م ذم 

 اًمنميٕم٦م: ومَم و٤مسمٓمٝم٤م، وُم٤م و٤مسمط اًمًٞمئ٦م؟.

ٜم٤م ٟمٌتدع شمرَك اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م، اًمقضمف اًمٕم٤مذ: وٕٟمَّف  إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمدقم٦م طمًٜم٦م، وم٢مٟمَّ

 وٟمرى قمدم ضمقازه٤م وقمدم اًمٕمٛمؾ هب٤م 

اًمقضمف احل٤مدي قمنم: ٕنَّ احلدي٨َم ٟمص  ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وهق )يمّؾ حمدصم٦م سمدقم٦م(، 

 وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف. 

 .(835-2/848ًمًٕمد اًمٖم٤مُمدي ) "طمٙم٤مُمٝم٤مطم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م وأ"اٟمٔمر 

 : التّسٗؿوـ أشباب ٘ىٙة هذا * 

ـَ إؾم٤ٌمب أشمٞم٦م:   هذا اًمت٘مًٞمؿ ٓ خيٚمق ان يٙمقن ٟمِم٠م ُِم

٤م ُمـ دًمٞمٍؾ وٕمٞمٍػ اًمًٜمد ومال شُم٘مٌؾ دًٓمتف. – 8  إُمَّ
= 
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72 

 

 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤م ُمـ طمدي٨ٍم صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ٓ دًٓم٦م ومٞمف.  – 2 =  وإُمَّ

٤م ًمِمٌٝم٦ٍم ُِمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر أو اًمٙمالم أو اًمذوق وٟمحق ذًمؽ، مم٤م ٓ ُيٕمدُّ  – 4 وإُمَّ

ـْ ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل اعمٕمتؼمة.   ُمّمدرًا ُِم

 .(66-57عمحٛمد ُيني )ص: "اعمٌتدقم٦م وُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلَمقم٦م ُمٜمٝمؿ"اٟمٔمر 

 * شمٜمٌٞمٌف: 

ـَ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل  َؿ اًمٌِْدقَم٦َم ُِم ًَّ ـْ ىَم َم  الََٓمء: َُم : وم٢مٟمَّ ـٍ ًَ ـٍ وهمػم طَم ًَ إمم طَم

ـْ ىم٤مل:  َؿ اًمٌدقم٦م اًمٚمٖمقي٦م، وَُم ًَّ  ٦م: ومٛمٕمٜم٤مه: اًمٌدقم٦م اعمنموقم«ُكؾر بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ »ىم

 . "آقمتّم٤مم"ا.هـ. 

أٟمَّف ىم٤مل: اًمٌدع سمدقمت٤من: حمٛمقدة وُمذُمقُم٦م:  وقمٚمٞمف: ومَم ُذيمَِر قمـ اًمِم٤مومٕمل 

اًمٌدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م، ومِم٤َّم ُيٓمٚمؼ  وم٤معم٘مّمقد سم٤معمذُمقُم٦م: اًمٌدقم٦م ذم اًمنمع، واعمحٛمقدة:

قمٚمٞمف سمدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م: ومٕمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم مجع اًمٜم٤مس ًمّمالة اًمؽماويح يمَم 

 ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل. 

 . (84/448)"ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر 

: اًمٌدقم٦م قمغم ىمًٛملم: شم٤مرًة شمٙمقن سمدقم٦ًم ذقمٞم٦َّم: يم٘مقًمف ىم٤مل احل٤مومُظ اسمـ يمثػٍم 

. وشم٤مرًة شمٙمقن سمدقم٦م ًمٖمقي٦م: يم٘مقل «بِْدَعٌة، َوُكؾر بِْدَعٍة َضاَللَةٌ َفِٛنر ُكؾر ُُمَْدَثٍة »: 

٤مهؿ قمغم صالة اًمؽماويح واؾمتٛمرارهؿ:  ِٕمِف إيَّ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ مَجْ

ڭ  ﴿( قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: 8/284)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"ٟمِْٕمَٛم٧ِم اًمٌدقم٦ُم هذه ا.هـ. ُمـ 

 [.887]اًمٌ٘مرة: ﴾ۉ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۇ  ۇ
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ذم ٟمٗمقؾمٙمؿ دسمٞم٤ًٌم ي٘مقل: ُم٤م شم٘مقل ذم ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر  أنَّ   أطمسُّ ويم٠مِّنن 

ـَ  ؼ ًمٚمّمقاب طمٞمٜمَم أُمر أيبَّ اعمقومَّ  سمـ اخلٓم٤مب  اري أن ومتٞمًَم اًمدَّ  يمٕم٥ٍم  سم

 ٧ِم ٛمٕمْ ٟمِ  ي٘مقُم٤م سم٤مًمٜم٤مس ذم رُمْم٤من، ومخرج واًمٜم٤مس قمغم إُم٤مُمٝمؿ جمتٛمٕمقن وم٘م٤مل:

 .(8)ن تل ي٘مقُمقاًمَّ  ـَ ، واًمتل يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمِ هِ ذِ هَ  اًمٌدقم٦مُ 

 وم٤مجلقاب قمـ ذًمؽ ُمـ وضمٝملم:

 يمالم اًمرؾمقل  ُمـ اًمٜم٤مس أن يٕم٤مرَض  اًمقضمف إول: أٟمف ٓ جيقز ٕطمدٍ 

ذي هق أومْمؾ إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م، وٓ سمٙمالم قمٛمر اًمَّ  ، ٓ سمٙمالم أيب سمٙمرٍ يمالمٍ  سم٠مين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )يمت٤مب صالة اًمؽماويح( )سم٤مب ومْمؾ ُمـ ىم٤مم   (8)

 (. 2080رُمْم٤من( سمرىمؿ )

ف: ُف ىَم٤مَل  قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌٍد اًم٘م٤مري وٟمّمُّ ٤مِب  :َأٟمَّ ـِ اخْلَٓمَّ ظَمَرضْم٧ُم َُمَع قُمَٛمَر سْم

ِجدِ   ًْ ىُمقنَ  ،ًَمْٞمَٚم٦ًم ذِم َرَُمَْم٤مَن إمَِم اعمَْ ضُمُؾ  ،وَم٢مَِذا اًمٜم٤َّمُس َأْوَزاٌع ُُمَتَٗمرن ُيَّمكمن اًمرَّ

فِ  ًِ ْهطُ  ،ًمِٜمَْٗم ضُمُؾ وَمُٞمَّمكمن سمَِّماَلشمِِف اًمرَّ إِِّنن َأَرى ًَمْق مَجَْٕم٧ُم  :وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ  ،َوُيَّمكمن اًمرَّ

 قَمغَم ىَم٤مِرٍئ َواطِمٍد ًَمَٙم٤مَن َأُْمَثَؾ 
ِ
ء َٓ ـِ يَمْٕم٥ٍم صُمؿَّ قَمَزَم وَمَجَٛمَٕمُٝمْؿ قَمغَم أُ  ،َه١ُم صُمؿَّ  ،يَبن سْم

َؿ اْلبِْدَعُة  :ىَم٤مَل قُمَٛمرُ  ،ظَمَرضْم٧ُم َُمَٕمُف ًَمْٞمَٚم٦ًم ُأظْمَرى َواًمٜم٤َّمُس ُيَّمٚمُّقَن سمَِّماَلِة ىَم٤مِرئِِٝمؿْ  َْ
ِ٘

ُّقُوقنَ  ،َهِذهِ  ـْ الرتِل َي ُؾ ِو ًَ ا َأْف َٖ ْٞمؾِ  .َوالرتِل َيَٕاُوقَن َعْٕ َويَم٤مَن اًمٜم٤َّمُس  ،ُيِريُد آظِمَر اًمٚمَّ

ًَمفُ   .َيُ٘مقُُمقَن َأوَّ

 



ِح ِرؾَم٤مًَم٦ِم     إُِْمَت٤مُع إؾَْمََمع سمنَِمْ
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سمٙمالم قمثَمن اًمذي هق صم٤مًم٨م هذه إُم٦م اًمذي هق صم٤مِّن هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م، وٓ 

 سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م، وٓ سمٙمالم قمكم اًمذي هق راسمع هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م، وٓ سمٙمالم أطمدٍ 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  ﴿ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  :همػمهؿ

أشمدري ُم٤م اًمٗمتٜم٦م؟ : ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد . [64]اًمٜمقر: ﴾گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ

 يغِ ُمـ اًمزَّ  ن ي٘مع ذم ىمٚمٌف رءٌ أ سمٕمض ىمقل اًمٜمٌل  دَّ ر ف إذاًمٕمٚمَّ  ،اًمٗمتٜم٦م اًمنمك

 .(8)ـ ا.ه ومٞمٝمٚمؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ُمـ ـمريؼ أيب اًمٕم٤ٌمس اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد. 97سمرىمؿ ) "اإلسم٤مٟم٦م"أظمرضمف اسمـ سمٓم٦م ذم  (8)

 . قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ

شم٤مريخ "واًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد  ُمـ أصح٤مب أمحد سمـ طمٜمٌؾ وممَـّ أيمثروا اًمرواي٦م قمٜمف. 

 (.82/264)"سمٖمداد

( ُمـ 57-56)ص: "اًمّم٤مرم اعمًٚمقل"ذم وذيمره ؿمٞمُخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 . وقمٜمده: اًمٗمتٜم٦م: اًمٙمٗمر. ـمريؼ أيب ـم٤مًم٥م أمحد سمـ محٞمد اعمِمٙم٤مِّن، قمـ أمحد

ؼ  ُم٤ًمئؾ قمٌد "( إمم 2/637) "ومتح اعمجٞمد"وقمزاه وًمٞمد آل ومري٤من حم٘مَّ

 (. 4/8455)"اهلل

ُٛمُف.  ٌص سمّمح٦ٌم اإلُم٤مم أمحد، ويم٤من ُيٙمرُمف وُيٕمٔمن ـمٌ٘م٤مت "وأسمق ـم٤مًم٥م ُمتخّمن

 (.8/49)"٦ماحلٜم٤مسمٚم
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: أىمقل: ؽ أن شمٜمزل قمٚمٞمٙمؿ طمج٤مرة ُمـ اًمًَمءيقؿم: وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

 .(8) ! وشم٘مقًمقن : ىم٤مل أسمق سمٙمر وقمٛمر ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ٜم٤م ٟمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمقضمف اًمث٤مِّن: أٟمَّ 

ويم٤من ُمِمٝمقرًا سم٤مًمقىمقف ، اًمٜم٤مس شمٕمٔمٞمًَم ًمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف  ُمـ أؿمدن 

٤موم٤مً قمٜمد يمالم اهلل شمٕم٤ممم. وُم٤م ف يم٤من وىمَّ طمتك يم٤من يقصػ سم٠مٟمَّ  ،قمغم طمدود اهلل شمٕم٤ممم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (8) يمَم ذم  مل أضمده ُمًٜمدًا هبذا اًمٚمٗمظ، وإٟمََّم ذيمره سمٜمّمن

 (. 288و26/50)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"

صُمٙمؿ قمـ اًمٜمٌل  حٞمُح هق: ُم٤م ُأرى إٓ ؾمُٞمٕمذسمٙمؿ، إِِّنن أطمدن ، واًمٚمٗمظ اًمّمَّ

فاًمٗم٘مٞمف واعمتٗم"ودمٞم١مِّن سم٠ميب سمٙمر وقمٛمر ا.هـ. أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم   "٘من

 (. 473سمرىمؿ )

ف"(، واخلٓمٞم٥م ذم 4828سمرىمؿ ) "اعمًٜمد"وسمٜمحقه أظمرضمف أمحد ذم   "اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘من

(، 2478سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 474سمرىمؿ )

 وومٞمف: ذيؽ اًم٘م٤ميض، وهق وٕمٞمٌػ. 

سمرىمؿ  "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"وسمٜمحقه أيْم٤ًم أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

٘م٤ًم قمـ قمٌد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ أيقب. ووصٚمف اسمـ طمزم ذم 2477) (، ُمٕمٚمَّ

٤ٌَّمس 470سمرىمؿ ) "طمج٦م اًمقداع"  . (، وومٞمف اٟم٘مٓم٤مٌع سملم أيقب واسمـ قم

ل، يمَم ذم  ( ط: ُم١مؾم٦ًم 2/898)"زاد اعمٕم٤مد"وسمٜمحقه أظمرضمف أسمق ُمًٚمؿ اًمٙمجن

ـْ ـمري٘مف اسمـ طمزم ذم  (، وإؾمٜم٤مده 478سمرىمؿ ) "طمج٦م اًمقداع"اًمرؾم٤مًم٦م، وُِم

، إِّن ُم٤م أرى اهلل قمز وضمؾ إٓ ؾمٞمٕمذسمٙمؿ ُمـ ه٤م هٜم٤م هٚمٙمتؿ ،وًمٗمٔمف: صحٞمٌح، 

 ا.هـ.   وختؼموٟمٜمل سم٠ميب سمٙمر ، وقمٛمرأطمدصمٙمؿ قمـ رؾمقل اهلل 
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قمٜمد  ىمّم٦م اعمرأة اًمتل قم٤مروتف ـ إن صح٧م اًم٘مّم٦م ـ ذم حتديد اعمٝمقر سمٛمجٝمقًم٦مٍ 

. [20]اًمٜم٤ًمء: ﴾پ   پ  پ﴿ اًمٙمثػم طمٞم٨م قم٤مروتف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 وم٤مٟمتٝمك قمٛمر قمَم أراد ُمـ حتديد اعمٝمقر. 

 . (8)ر ًمٙمـ هذه اًم٘مّم٦م ذم صحتٝم٤م ٟمٔم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وُِمـ ـمري٘مف، 598سمرىمؿ ) "ؾمٜمٜمف"هذه اًم٘مّم٦ُم أظمرضمٝم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم  (8)

اًمًٜمـ "(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 5059سمرىمؿ ) "ُمِمٙمؾ أصم٤مر"اًمٓمح٤موي ذم 

ًا: ومٞمف: جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد اُلٛمداِّن، وهق  ٤م(، وإؾمٜم٤مده83725)"اًمٙمؼمى وٕمٞمٌػ ضمدَّ

(. وومٞمف آٟم٘مٓم٤مع سملم اًمِمٕمٌل وقمٛمر سمـ 6378سمرىمؿ ) "اًمت٘مري٥م"وٕمٞمػ. 

 اخلٓم٤مب: وم٢مٟمَّف مل يْدِريْمف. 

ف: ىم٤مل  ومحٛمد اهلل  ،اًمٜم٤مَس  ظمٓم٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : اًمِمٕمٌل وٟمّمُّ

ؾم٤مق  ف ٓ يٌٚمٖمٜمل قمـ أطمدٍ وأصمٜمك قمٚمٞمف، وىم٤مل : أٓ ٓ شمٖم٤مًمقا ذم صدق اًمٜم٤ًمء، وم٢مٟمَّ 

ذًمؽ ذم سمٞم٧م  ومْمَؾ  أو ؾمٞمؼ إًمٞمف إٓ ضمٕمٚم٧ُم  أيمثر ُمـ رء ؾم٤مىمف رؾمقل اهلل 

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ! يمت٤مب اهلل  :وم٘م٤مًم٧م، ُمـ ىمريش ومٕمرو٧م ًمف اُمرأةٌ  .اعم٤مل، صمؿ ٟمزل

 :ؽ؟ ىم٤مل: سمؾ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ، ومَم ذًمؽ؟ ىم٤مًم٧مقمز وضمؾ أطمؼ أن يتٌع أو ىمقًم

: واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ،آٟمٗم٤م أن يٖم٤مًمقا ذم صدق اًمٜم٤ًمء اًمٜم٤مَس  َّنٞم٧َم 

أوم٘مف  أطمدٍ  وم٘م٤مل قمٛمر: يمؾُّ  ،﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ پ   پ  پ﴿

صمؿ رضمع إمم اعمٜمؼم وم٘م٤مل ًمٚمٜم٤مس: إِّن َّنٞمتٙمؿ أن شمٖم٤مًمقا  -ُمرشملم أو صمالصم٤مً -ُمـ قمٛمر، 

 . أٓ ! ومٚمٞمٗمٕمؾ اًمرضمؾ ذم ُم٤مًمف ُم٤م سمدا ًمف، ذم صدق اًمٜم٤ًمء

(. وومٞمف 80320سمرىمؿ ) "اعمّمٜمػ"وضم٤مء سمٜمحقه خمَتٍَمًا أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم 

اٟم٘مٓم٤مع سملم أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل قمٌد اهلل سمـ طمٌٞم٥م وسملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 
= 
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اه٤م، ومال ٤موم٤ًم قمٜمد طمدود اهلل شمٕم٤ممم ٓ يتٕمدَّ سمٞم٤من أن قمٛمر يم٤من وىمَّ  :ًمٙمـ اعمراد

وأن ي٘مقل  ،ـ هق أن خي٤مًمػ يمالم ؾمٞمد اًمٌنم حمٛمد وهق ُمَ يٚمٞمؼ سمٕمٛمر 

 وشمٙمقن هذه اًمٌدقم٦م هل اًمتل أراده٤م رؾمقل اهلل  !،ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م قمـ سمدقم٦م:

: إَّن٤م ن شمٜمزل اًمٌدقم٦م اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م قمٛمرسمؾ ٓسمد أ ؟!:«َضاَلَلةٌ  ُكؾر بِْدَعةٍ » سم٘مقًمف:

ُكؾر »ذم ىمقًمف:  ٓ شمٙمقن داظمٚم٦م حت٧م ُمراد اًمٜمٌل  ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م قمغم سمدقم٦مٍ 

إمم مجع اًمٜم٤مس قمغم  ٦م هذهٟمٕمٛم٧م اًمٌدقميِمػم سم٘مقًمف:  ومٕمٛمر  ،«َضاَلَلةٌ  بِْدَعةٍ 

 ،سمٕمد أن يم٤مٟمقا ُمتٗمرىملم، ويم٤من أصؾ ىمٞم٤مم رُمْم٤من ُمـ رؾمقل اهلل  دٍ واطم إُم٤ممٍ 

ىم٤مم ذم اًمٜم٤مس  أن اًمٜمٌل ، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ،وم٘مد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم

َرَض إِ »ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م وىم٤مل:  ؿوشم٠مظمر قمٜمٝم ،ًمٞم٤ملٍ  صمالَث  ِْ ين  َخِىُٗت َأْن ُت

ؿْ  ُْ ْٗ َٓ ِجُزوا عَ ، َع َْ اَفَت َٖ . وم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من مج٤مقم٦م ُمـ ؾمٜم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف (8) «ْٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم ": وم٢مٟمَّف مل يًٛمع ُمٜمف. ٟمصَّ قمغم ذًمؽ حيٞمك سمـ ُمٕملم.  =

 (. 437سمرىمؿ ) "ٞمؾأطمٙم٤مم اعمراؾم

سمرىمؿ  "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  ٤موـمريٌؼ ُأظمرى أظمرضمٝم

ة ـمرٍق مل يث٧ٌم ُمٜمٝم٤م رٌء. وٕمٞمٌػ  ٤م(. وإؾمٜم٤مده867) . وذيمر اًمًخ٤موي ًمف قمدَّ

 (.883سمرىمؿ ) "اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م"راضمع 

رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )يمت٤مب اجلٛمٕم٦م( )سم٤مب ُمـ ىم٤مل ذم اخلٓم٦ٌم سمٕمد اًمثٜم٤مء:  (8)

ذم صحٞمحف )يمت٤مب اًمّمالة( )سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم (، وُمًٚمؿ 923سمرىمؿ )أُم٤م سمٕمد( 

 . (768ىمٞم٤مم رُمْم٤من وهق اًمؽماويح( سمرىمؿ )
= 
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عم٤م شمرك اًم٘مٞم٤مم  سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمٜمٌل  سمدقم٦مً  ه٤م قمٛمر اًمّمالة واًمًالم، وؾمَمَّ 

ي٘مقم اًمرضمؾ ًمٜمٗمًف، وي٘مقم اًمرضمؾ وُمٕمف اًمرضمؾ، واًمرضمؾ  ىملمَ ص٤مر اًمٜم٤مس ُمتٗمرن 

 وُمٕمف اًمرضمالن، واًمرهط، واًمٜمٗمر ذم اعمًجد، ومرأى أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر 

ومٙم٤من هذا اًمٗمٕمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم  ،سمرأيف اًمًديد اًمّم٤مئ٥م أن جيٛمع اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم واطمدٍ 

وًمٞم٧ًم سمدقم٦م ُمٓمٚم٘م٦م  ًمتٗمرق اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌؾ سمدقم٦م، ومٝمل سمدقم٦م اقمت٤ٌمري٦م إو٤مومٞم٦م،

ًُّ إٟمِم٤مئٞم٦م أٟمِم٠مه٤م قمٛمر  ٦م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم قمٝمد اًمرؾمقل ٜمَّ، ٕن هذه اًم

ريم٧م ُمٜمذ قمٝمد اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم طمتك ًمٙمٜمٝم٤م شمُ  ومٝمل ؾمٜم٦مٌ  

اًمٌدع ُمـ ىمقل قمٛمر  وهبذا اًمت٘مٕمٞمد ٓ يٛمٙمـ أسمدًا أن جيد أهُؾ ، أقم٤مده٤م قمٛمر 

 .(8)ؿ هذا ُمٜمٗمذًا عم٤م اؾمتحًٜمقه ُمـ سمدقمٝم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف:  = ومّمغم  ،ومّمغم ذم اعمًجد ،ظمرج ُمـ ضمقف اًمٚمٞمؾ أن رؾمقل اهلل وٟمّمُّ

ومخرج  ،وم٤مضمتٛمع أيمثر ُمٜمٝمؿ ،ًمٜم٤مس يتحدصمقن سمذًمؽوم٠مصٌح ا ،رضم٤مل سمّمالشمف

 ،وم٠مصٌح اًمٜم٤مس يذيمرون ذًمؽ ،ومّمٚمقا سمّمالشمف ،ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م رؾمقل اهلل 

ومٚمَم يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م  ،ومخرج ومّمٚمقا سمّمالشمف ،ومٙمثر أهؾ اعمًجد ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م

ومٓمٗمؼ رضم٤مل ، ومٚمؿ خيرج إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل  ،اًمراسمٕم٦م قمجز اعمًجد قمـ أهٚمف

طمتك ظمرج ًمّمالة  ومٚمؿ خيرج إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل  ،اًمّمالة :ي٘مقًمقنُمٜمٝمؿ 

ُد » :د وم٘م٤ملصمؿ شمِمٝمَّ  ،ومٚمَم ىم٣م اًمٗمجر أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس ،اًمٗمجر َْ ا َب ْ ََيَْػ  :َأور ُف ََل ٘ر
َفِٛ

ةَ  َٓ ْٗ ٓر ُؿ ال ُْ ُ٘ ْٙ ْؿ َصاَلةُ  ،َعَذر َص ُْ ْٗ َٓ َرَض َع ِْ ِجُزوا  َوَلِْٕ ك َخِىُٗت َأْن ُت َْ ِْٗؾ َفَت ٓر ال

ا َٖ  .«َعْٕ

 ظمالص٦م اًمردن قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م، يم٤مًمت٤َّمزم: (8)
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مل يٗمٕمؾ سمدقم٦ًم، وإٟمََّم وَمَٕمَؾ ؾمٜم٦ًَّم يم٤من اًمٜمٌلُّ  أنَّ قمٛمَر سمـ اخلٓم٤مب – 8 =

ل  ومٕمٚمٝم٤م، صمؿَّ شمريمٝم٤م ًمقضمقد اًمٕمٚم٦َّم: وهل: ظمِمٞم٦م أن شُمٗمرض، ٕنَّ اًمقطمَل يم٤من يتٜمزَّ

يـ ىم٤مم سمتجديد هذه اًمًٜم٦َّم، ويٙمقن  قمٚمٞمف، ومٚمَمَّ اٟمتٗم٧ْم هذه اًمٕمٚم٦َّم سمٛمقشمف ويمُٛمَؾ اًمدن

ع. َـّ ؾمٜم٦ًَّم طمًٜم٦ًم ُل٤م أصٌؾ ذم اًمنمَّ  سمذًمَِؽ ىمد ؾم

ل: سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٚمٖمقّي ٓ اًمنمقمل. ف: وم٢منَّ شمًٛمٞمَتف ُلذا اًمٗمٕمؾ سمدقم٦م، يٕمٜموقمٚمٞم – 2

وٕنَّ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م طم٤مصٌؾ قمغم هذا اًمٗمٕمؾ، ومٚمؿ ُيٜمٙمر ُمٜمٝمؿ أطمٌد، سمؾ  – 4

واوم٘مقه قمغم ذًمَِؽ، وقمٛمٚمقا هبذه اًمًٜم٦َّم اًمٕمٔمٞمٛم٦م. وُمٕمٚمقٌم أنَّ إمج٤مَع اًمّمح٤مسم٦م 

٦م، ًم٘مقل اًمرؾمقل   ور أُ  اَّللُ ٔعُ ٓ َي »: طمجَّ
ذ عَ  اَّللِ يُد دًا، وَ بَ أَ  ةٍ اللَ  َض َذ ل عَ تِ

( 8/886)"اعمًتدرك"ذم  وهق طمدي٨م صحٞمح، أظمرضمف احل٤ميمؿ  «ةِ َمعَ اَْل 

. واإلمج٤مع ٓ يٙمقن إٓ عمًتٜمٍد ذقمل، وُمًتٜمُد هذا اًمٗمٕمؾ قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 .ُمقضمقٌد، يمَم ُذيمَِر ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  

ـَ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  – 3 ـَ اخلٓم٤مب ُِم اًمذيـ أُمرٟم٤م سم٤مشمن٤ٌمع ؾمٜمَّتٝمؿ، أنَّ قمٛمَر سم

اِء »: وأن ٟم٘متدي هبؿ، سمدًمٞمؾ ىمقل رؾمقل اهلل  َِ َٓ ْؿ بُِسٕرتِل َوُشٕرِة اْْلُ ُْ ْٗ َٓ ََ َف

ُُوقِر، َفِٛنر ُكؾر  ْٕ اُكْؿ َوُُمَْدَثاِت ا ا بِالٕرَقاِجِذ، َوإِير َٖ ْٗ َٓ قا َع ًُّ نَي، َوَع ِدي  ْٖ ـَ ادَْ اِصِدي الرر

 ، وُم٤م ؾمٜمَّف اخلٚمٗم٤مء ٓ يٕمدو قمـ أُمريـ: «َوإِنر ُكؾر بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ  ُُمَْدَثٍة بِْدَعٌة،

٤م أْن يٙمقن اًمٕمٛمؾ سمف ُم٘مّمقدًا سمدًمٞمٍؾ ذقمٍل ومٝمق ؾمٜم٦ٌَّم ٓ سمِدقم٦م.   إول: إُمَّ

. وطم٤مؿم٤مهؿ. وم٢منَّ اًمذي طم٨مَّ قمغم اشمن٤ٌمع  ٤م أن يٙمقن سمٖمػم دًمٞمٍؾ ِذقملٍّ اًمث٤مِّن: وإُمَّ

ـَ اهلل يٕمٚمؿُ  ٜم٤م ٟم٘مقل  ؾمٜمَّتٝمؿ سمقطمٍل ُِم قمل. قمغم أٟمَّ ؿ ٓ يًٚمٙمقن إٓ اًمدًمٞمؾ اًمنمَّ أَّنَّ

٦م.  ٤م إمج٤مقمٝمؿ ومٛمٕمّمقٌم طمجَّ  إن أومراد اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمًقا ُمٕمّمقُملم، أُمَّ

وىمد ي٘مقل ىم٤مئٌؾ: ًمق يم٤من هذا اًمٗمٕمؾ ؾمٜم٦ًَّم وًمٞمس سمدقم٦م ذقمٞم٦م، ومٚمَمذا مل يٗمٕمٚمف أسمق 

 ؟ سمٙمٍر 

 واجلقاب: إٟمََّم مل يٗمٕمٚمف أسمق سمٙمر ٕطمد أُمريـ: 
= 
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وهل مل  ،وقمٛمٚمقا هب٤م ،ىمٌٚمٝم٤م اعمًٚمٛمقن قم٦مٌ دَ ُمٌتَ  أؿمٞم٤مءٌ  وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: هٜم٤مك

يم٤معمدارس، وشمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ  شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

ورأوا أَّن٤م ُمـ ظمٞم٤مر اًمٕمٛمؾ،  ،وقمٛمٚمقا هب٤م ،وهذه اًمٌدقم٦م اؾمتحًٜمٝم٤م اعمًٚمٛمقن

قمٚمٞمف سملم اعمًٚمٛملم وسملم ىمقل  ومٙمٞمػ دمٛمع سملم هذا اًمذي يٙم٤مد أن يٙمقن جمٛمٕم٤مً 

 ؟ش كؾ بدعة ضاللة: »ىم٤مئد اعمًٚمٛملم وٟمٌل اعمًٚمٛملم ورؾمقل رب اًمٕم٤معملم 

، سمؾ هذا وؾمٞمٚم٦م إمم ُمنموع، وم٤مجلقاب أن ٟم٘مقل: هذا ذم اًمقاىمع ًمٞمس سمٌدقم٦مٍ 

واًمقؾم٤مئؾ ختتٚمػ سم٤مظمتالف إُمٙمٜم٦م وإزُمٜم٦م، وُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة أن اًمقؾم٤مئؾ 

٤مئؾ اعمنموع ُمنموقم٦م، ووؾم٤مئؾ همػم اعمنموع همػم ُل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد، ومقؾم

ممٜمققم٤ًم،  . واخلػم إذا يم٤من وؾمٞمٚم٦م ًمٚمنم يم٤من ذاً ُمنموقم٦م، سمؾ وؾم٤مئؾ اعمحرم طمرامٌ 

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﴿ واؾمتٛمع إمم اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤م ٕٟمَّف رأى ىمٞم٤مم اًمٜم٤مس آظمر اًمٚمٞمؾ، وُم٤م هؿ قمٚمٞمف يم٤من أومْمؾ قمٜمده ُمـ إول:  = إُمَّ

ِل اًمٚمٞمؾ.   مجٕمٝمؿ قمغم إُم٤مٍم ذم أوَّ

ِة وهمػم  ٤م ًمْمٞمؼ زُم٤مٟمف قمـ اًمٜمٔمر ذم ُمثؾ هذه إُمقر ُمع ؿمٖمٚمف سم٠مهِؾ اًمردَّ اًمث٤مِّن: وإُمَّ

هت٤م ىمٚمٞمٚم ـْ صالِة اًمؽماويح، وٓ ؾمٞمَم وظمالومتف يم٤مٟم٧م ُمدَّ ٦م، ذًمؽ مم٤َّم هق أويمد ُِم

 ؾمٜمت٤من وىمٚمٞمؾ وم٘مط. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. 

ًمٕمكم حمٗمقظ  "اإلسمداع ذم ُمْم٤مر آسمتداع"( 290)ص:"ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"اٟمٔمر 

(، 280-208و883ًمٚمًحٞمٛمل )ص: "وزم إسمّم٤مرشمٜمٌٞمف أ"(، و884-882)ص:

ًمٚمٗمقزان  "قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد"(، و344ًمٚمٗمقزان )ص: "اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد"و

 .(288)ص:
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﮷  ﮶      ﮵   وذم  سمؾ طمٌؼ  اعمنميملم ًمٞمس قمدواً  آُل٦مٍ  . وؾم٥مُّ [808]إٟمٕم٤مم: ﴾﮴ 

اًمٕم٤معملم قمدو وذم همػم حمٚمف وقمدوان وفمٚمؿ، وُلذا عم٤م يم٤من  ربن  ًمٙمـ ؾم٥مُّ ف، حمٚمّ 

، ؾم٘م٧م ممٜمققم٤مً  اهلل يم٤من حمرُم٤مً  إمم ؾم٥من  ُمٗمْمٞم٤مً  آُل٦م اعمنميملم اعمحٛمقد ؾم٤ٌٌمً  ؾم٥مُّ 

قمغم أن اًمقؾم٤مئؾ ُل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد، وم٤معمدارس وشمّمٜمٞمػ اًمٕمٚمؿ  هذا دًمٞمالً 

ف قمغم هذا اًمقضمف إٓ أٟمَّ ٌل وشم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م وإن يم٤من سمدقم٦م مل يقضمد ذم قمٝمد اًمٜم

ك ٜمَ سمؾ هق وؾمٞمٚم٦م، واًمقؾم٤مئؾ ُل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد. وُلذا ًمق سمَ  ،ًمٞمس ُم٘مّمداً 

، وًمق سمٜمك ُمدرؾم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ قمٚمؿ يم٤من اًمٌٜم٤مء طمراُم٤مً  حمرمٍ  ُمدرؾم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ قمٚمؿٍ  ؿمخٌص 

 .(8) ذقمل يم٤من اًمٌٜم٤مء ُمنموقم٤مً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌََؼ شمقضمٞمٝمف ذم اًمٙمالم قمغم شم٘مًٞمؿ اًمٌدع إمم مخ٦ًم -أىمقُل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:  (8) ُمع ُم٤م ؾَم

 : -أىم٤ًمم وإسمٓم٤مًمف

اًمقؾم٤مئؾ اًمتل ُل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد اًمتل قمٜم٤مه٤م اًمِمٞمخ ومٞمَم إذا يم٤مٟم٧م ذقمٞم٦َّم أو 

ـِ ٟمجد أنَّ ُل٤م  ـْ سم٤مِب اًمقؾم٤مئؾ اعم٤ٌمطم٦م، وقمٜمد اًمتَّٛمٕمُّ َر هٜم٤م هق ُِم
ُم٤ٌمطم٦م، وم٢منَّ ُم٤م ُذيمِ

صاًل  قم٤مُم٤ًم ذم اًمنميٕم٦ِم. ومٝمل أىمؾُّ ُم٤م ومٞمٝم٤م وؾم٤مئؾ ُُم٤ٌمطم٦م، وإذا يم٤مٟم٧م ُم٤ٌمطم٦م وهل أ

٤م حمٛمقدٌة.   شمقصؾ إمم ُم٘م٤مصد ذقمٞم٦َّم: وم٢مَّنَّ

ٜم٤م ىمٚمٜم٤م أيُّ  ُم٦م عم٘م٤مصد طمًٜم٦ٍم: ومٚمٞم٧ًم حمٛمقدة، وًمق أٟمَّ ٤م إذا يم٤مٟم٧م وؾم٤مئؾ حمرَّ أُمَّ

إٓ اهلل. ٟم٠ًمل  وؾمٞمٚم٦ٍم إمم أُمٍر ذقملٍّ ومٝمل حمٛمقدة ٕطمدصم٧م سمدٌع ٓ حييص قمدده٤م

 اهلل اًمًالُم٦م. 

وُلذا ٟم٘مقل: اًمقؾم٤مئؾ ُل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م ُم٤ٌمطم٦م أو 

  ُمنموقم٦م.
= 
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82 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٕمٜمل –ٓ يٚمزم ذًمؽ  (:8/89)"ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"ذم  اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ىم٤مل  =

، ووؾمٞمٚمتف ُمٙمروه٦م سمؾ واضم٤ٌمً  وم٘مد يٙمقن اًمٌمء ُم٤ٌمطم٤مً -اًم٘م٤مقمدة قمغم إـمالىمٝم٤م

 ،قمٜمف لع أن وؾمٞمٚمتف وهق اًمٜمذر ُمٙمروه ُمٜمٝميم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٓم٤مقم٦م اعمٜمذورة هق واضم٥م ُم

ويمذًمؽ ؾم١مال ، ويمذًمؽ احلٚمػ اعمٙمروه ُمرضمقح ُمع وضمقب اًمقوم٤مء سمف أو اًمٙمٗم٤مرة

وهذا يمثػم ، سمَم أظمرضمتف ًمف اعم٠ًمًم٦م آٟمتٗم٤معاخلٚمؼ قمٜمد احل٤مضم٦م ُمٙمروه وي٤ٌمح ًمف 

وُم٤م ضمٕمٚم٧م  ،حترم ٕضمٚمٝم٤م وم٘مد شمٙمقن اًمقؾمٞمٚم٦م ُمتْمٛمٜم٦م ُمٗمًدة شمٙمره أو ،ضمداً 

 ا.هـ وؾمٞمٚم٦م إًمٞمف ًمٞمس سمحرام وٓ ُمٙمروه

اًمٕمقاُمؾ اًمتل هب٤م صالح اعمجتٛمع  أنَّ  ُمٕمٚمقمٌ : وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز 

اإلؾمالُمل وهمػم اإلؾمالُمل، هل اًمٕمقاُمؾ اًمتل ىم٤مم هب٤م إُم٤مم اعمرؾمٚملم، وظم٤مشمؿ 

٤مسمتف اًمٙمرام وقمغم اًمٜمٌٞملم قمٚمٞمف ُمـ رسمف أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ، وىم٤مم هب٤م صح

رأؾمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون اعمٝمديقن: أسمق سمٙمر اًمّمديؼ، وقمٛمر اًمٗم٤مروق، وقمثَمن 

ذو اًمٜمقريـ، وقمكم اعمرشم٣م، أسمق احلًـ، صمؿ ُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمـ 

 اجلٛمٞمع، وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن.

ذم اعمديٜم٦م،  ، صمؿذم ُمٙم٦م أوًٓ  وُمـ اعمٕمٚمقم أن هذه اًمٕمقاُمؾ ىم٤مم هب٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

وًمـ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ اًمذي صٚمح سمف أوُل٤م يمَم ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليَمن، 

وُمـ مجٚمتٝمؿ اإلُم٤مم اعمِمٝمقر ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إُم٤مم أهؾ اُلجرة ذم زُم٤مٟمف، واًمٗم٘مٞمف 

اعمٕمروف، أطمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦م، وشمٚم٘م٤مه٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم زُم٤مٟمف 

 : )ًمـ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمح أوُل٤م(.وسمٕمده، وواوم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤مً 

 ؿ واعمٕمٜمك: أن اًمذي صٚمح سمف أوُل٤م وهق اشم٤ٌمع يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف اًمٙمري

 هق اًمذي يّمٚمح سمف آظمره٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ووـ أراد صالح ادجتٔع اإلشالول، أو صالح ادجتَٔات إخرى ِف هذه الد٘ٗا 

التل صٓح ِبا إولقن فّد غٓط، وقال غر بُر الٌريؼ والقشائؾ والَقاوؾ 

، إٟمَم اًمًٌٞمؾ إمم إصالح اًمٜم٤مس وإىم٤مُمتٝمؿ قمغم اَلؼ، فٓٗس إَل غر هذا وـ شبٗؾ
= 
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اًمٓمريؼ اًمًقي، هق اًمًٌٞمؾ اًمذي درج قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ودرج  =

جمٛمقع ومت٤موى "هـ ُمـ ا. قمٚمٞمف صح٤مسمتف اًمٙمرام صمؿ اشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقُمٜم٤م هذا

 (. 8/233)"٘م٤مٓتوُم

ـْ رمح٦ِم اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٤ٌمده، وسم٤مًمغ طمٙمٛمتف ذم وىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد  : ُِم

َع اجلٝم٤مد، وذع  شمنميٕمف عم٤م ُيّْمٚمُِح اهلل سمف اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد: أٟمَّف ؾمٌح٤مٟمف عم٤َّم َذَ

اًمدوم٤مع، وذع إُمَر سم٤معمٕمروف، وذع شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر، وذع اًمٜمّمٞمح٦م، وذع 

دة ذم ذًمؽ، ومل جيٕمٚمٝم٤م  ٦ِم وؾم٤مئؾ ُمتٕمدن َع ًمألُمَّ إمم قم٘مقُلؿ، سمؾ أطم٤مُلؿ اًمدقمقة: َذَ

قمغم ُم٤م ذقمف ُلؿ: وم٤مجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس، واجلٝم٤مد سم٤معم٤مل، واجلٝم٤مد سم٤مًم٘مقة ... واًمدوم٤مع 

٦ٌِم. وسم٤مًمٚم٤ًمن،  ًْ يمذًمؽ. وشمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد، وهذا ًمذي ؾمٚمٓم٤من: يمرضم٤مل احِل

 اًم٘مٚمؿ. وسم٤مًم٘مٚم٥م. وإُمر سم٤معمٕمروف يمذًمؽ. وُمثٚمف 

ًـ: ُمٜم٤مصح٦م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م، واًمٜمّمٞمح٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ سم٤مًمتل هل أطم

٤مِم اهلل.   وُمٜم٤مصح٦م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، وشمذيمػم سم٠ميَّ

واًمدقمقة شمٙمقن سم٤مًمقفم٤مئػ اعمرشم٦ٌم ذم اإلؾمالم: ظُمَٓم٥ُم اجلَُٛمِع، واًمٕمٞمديـ، واحل٩م، 

 وسم٤مًمتٕمٚمٞمؿ، وجم٤مًمس اًمذيمر واإليَمن. 

٦م.  ٦م قمـ إُمَّ  واًمّمدع سمٙمٚمٛم٦م احلؼ: سمٌٞم٤مَّن٤م طمتَّك يٙمِمػ اهلل اًمُٖمٛمَّ

، يٖمػم اهلل هب٤م احل٤مل إمم أطمًـ، ومتٕمٛمؾ ُم٤م ٓ شمٕمٛمٚمف إطمزاب  وسمٗمتقى قم٤مملٍ ُمٕمَتؼَمٍ

ذم قم٘مقٍد. وهٙمذا سمٕمٛمٍؾ ومردي ُمـ قم٤مملٍ سم٤مرٍع، يٜمنم قمٚمٛمف ذم إُم٦م: ذم إىمٚمٞمٍؿ، ذم 

 ُمديٜم٦ٍم، ذم ىمري٦ٍم ... وهٙمذا. 

وسمٕمٛمؾ مج٤مقمل قمغم رؾمؿ ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقي٦م ٓ همػم، يمجَمقم٦م احل٦ًٌم، ودور إُمر 

طمٙمؿ آٟمتَمء "ٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وُمرايمز اًمدقمقة، وراسمٓم٦م اًمٕمٚمَمء ا.هـ سم٤معم

 . ( سم٤مظمتّم٤مر يًػم858-857)ص:"إمم إطمزاب

(. 857)ص:"طمٙمؿ آٟمتَمء إمم إطمزاب"وًمف يمالٌم مجٞمٌؾ ذم هذا ُيراضمع ُِمـ 

: وذم اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م هُمٜمَْٞم٦ٌم ويمَِٗم٤مَي٦ٌم وىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس 
= 
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ـر ِِف » :وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: يمٞمػ دمٞم٥م قمـ ىمقل اًمٜمٌل  ـْ َش اإِلْشاَلِم ُشٕرًة  َو

ا  َؾ ِِبَ
ِٔ ـْ َع ُف َأْجُرَها َوَأْجُر َو َٓ َٗاَوةِ َحَسًَٕة َف

ِّ َـّ  ،(8) «إََِل يقِم ال  ذع؟.: سمٛمٕمٜمك وؾم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ ـمريٍؼ ومٞمف ُمّمٚمح٦ٌم ًمٚمدقمقِة إٓ وىمد ؾَمَٚمٙمف  = قمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمٌدقمٞم٦م، إْذ ُم٤م ُِم

تِِف ا.هـ. ُمـ اًمرؾمقُل  ٦م قمغم أنَّ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة "، وذقمف ُٕمَّ احلج٩م اًم٘مقيَّ

 (.78)ص:"شمقىمٞمٗمٞم٦م

ق وًمق سمِمؼ مترة( رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )يمت٤مب اًمزيم٤مة( )سم٤مب احل٨م قمغم اًمتّمد (8)

 . (، قمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل 8087سمرىمؿ )

ف ومج٤مءه  :ىم٤مل ،ذم صدر اًمٜمٝم٤مر يمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل : : ىم٤مل ضمرير وٟمّمُّ

سمؾ ، قم٤مُمتٝمؿ ُمـ ُمي ،ُمت٘مٚمدي اًمًٞمقف ،جمت٤ميب اًمٜمَمر أو اًمٕم٤ٌمء ،قمراةً  ،طمٗم٤مةً  ىمقمٌ 

ومدظمؾ صمؿ  ،عم٤م رأى هبؿ ُمـ اًمٗم٤مىم٦م ر وضمف رؾمقل اهلل ومتٛمٕمَّ  ،يمٚمٝمؿ ُمـ ُمي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿» : صمؿ ظمٓم٥م وم٘م٤ملومّمغمَّ  ،وم٢مذن وأىم٤مم ،وم٠مُمر سمالل ،ظمرج

ڀ  ﴿» -وأي٦م اًمتل ذم احلنم- [8اًمٜم٤ًمء:]أي٦م  ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ

، [88]احلنم: ﴾ٹ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ـْ َصاِع َُتِْرهِ   ِو
هِ ـْ َصاِع ُبر  ـْ َثْقبِِف ِو ِف ِو

ـْ دِْرََهِ  ِو
يَٕاِرهِ

ـْ دِ َق َرُجٌؾ ِو تَّك طم -َتَيدر

 ،ٟمّم٤مر سمٍمة يم٤مدت يمٗمف شمٕمجز قمٜمٝم٤مُمـ إ ومج٤مء رضمٌؾ : ىم٤مل «َوَلْق بِِىؼ  َُتَْرةٍ  -ىم٤مل

رأي٧م  ،وصم٤ٌمت ،صمؿ شمت٤مسمع اًمٜم٤مس طمتك رأي٧م يمقُملم ُمـ ـمٕم٤مم :ىم٤مل ،سمؾ ىمد قمجزت

ـر ِِف » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،ؾ يم٠مٟمف ُمذه٦ٌميتٝمٚمَّ وضمف رؾمقل اهلل  ـْ َش  َو

ـْ َغْرِ َأنْ  َدُه ِو َْ ا َب َؾ ِِبَ
ِٔ ـْ َع ُف َأْجُرَها َوَأْجُر َو َٓ ـْ  اإِلْشاَلِم ُشٕرًة َحَسًَٕة َف َص ِو ُّ َيْٕ

ـر ِِف  ،ءٌ ُأُجقِرِهْؿ ََش  ـْ َش ٗ َئًة كَ  َوَو َؾ اإِلْشاَلِم ُشٕرًة َش ِٔ ـْ َع ِْٗف ِوْزُرَها َوِوْزُر َو َٓ اَن َع

ـْ َغْرِ َأْن   ِو
ِدهِ َْ ـْ َب ا ِو ـْ َأْوَزاِرِهْؿ ََش ِِبَ َص ِو ُّ  «.ءٌ َيْٕ
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ـر ِِف »وم٤مجلقاب : أن ُمـ ىم٤مل:  ـْ َش  ةٍ دعَ بِ  ّؾ كُ » هق اًم٘م٤مئؾ:« َحَسَٕةً  اإِلْشاَلمِ  َو

آظمر،  وٓ يٛمٙمـ أن يّمدر قمـ اًمّم٤مدق اعمّمدوق ىمقل يٙمذب ًمف ىمقًٓ  ،«ةٌ اللَ َض 

، وٓ يٛمٙمـ أن يرد قمغم ُمٕمٜمك أسمداً وٓ يٛمٙمـ أن يتٜم٤مىمض يمالم رؾمقل اهلل 

َـّ واطمد ُمع اًمتٜم٤مىمض أسمداً   أن يمالم اهلل شمٕم٤ممم أو يمالم رؾمقًمف  ، وُمـ فم

٤م قمـ شم٘مّمػم. ٤م قمـ ىمّمقر ُمٜمف، وإُمَّ إُمَّ  ُمتٜم٤مىمض ومٚمٞمٕمد اًمٜمٔمر، وم٢من هذا اًمٔمـ ص٤مدرٌ 

 .شمٜم٤مىمض أسمداً وٓ يٛمٙمـ أن يقضمد ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم أو يمالم رؾمقًمف 

ـْ » حلدي٨م« كؾ بدعة ضاللة»٤من يمذًمؽ ومٌٞم٤من قمدم ُمٜم٤مىمْم٦م طمدي٨م وإذا يم َو

ـر ِِف  ـر ِِف »ي٘مقل: أن اًمٜمٌل  :«ًة َحَسَٕةً اإِلْشاَلِم ُشٕر  َش ـْ َش  ،«اإِلْشاَلمِ  َو

واًمٌدقم٦م ًمٞم٧ًم سمحًٜم٦م، وومرق  ،(حسٕة) :واًمٌدع ًمٞم٧ًم ُمـ اإلؾمالم، وي٘مقل

 ًَّ  واًمتٌديع. ـن سملم اًم

يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة  ُمـ أطمٞم٤م ؾمٜم٦مً  (وـ شـ)وهٜم٤مك ضمقاب ٓ سم٠مس سمف: أن ُمٕمٜمك 

ًَّ )وقمغم هذا ومٞمٙمقن  ،وم٠مطمٞم٤مه٤م ،ومٕمدُم٧م يمَم شمٙمقن اًمٌدقم٦م  ،ٟمًٌٞم٤مً  إو٤مومٞم٤مً  (ـاًم

 يم٧م.رِ سمٕمد أن شمُ  عمـ أطمٞم٤م ؾمٜم٦مً  ٟمًٌٞم٦مً  إو٤مومٞم٦مً 

وهق ىمّم٦م اًمٜمٗمر اًمذيـ وومدوا  :يدل ًمف ؾم٥ٌم احلدي٨م :وهٜم٤مك ضمقاب صم٤مًم٨م

ع ؼمُّ إمم اًمتَّ  ويم٤مٟمقا ذم طم٤مًم٦م ؿمديدة ُمـ اًمْمٞمؼ، ومدقم٤م اًمٜمٌل إمم اًمٜمٌل 

ُمـ إٟمّم٤مر سمٞمده سة ُمـ ومْم٦م يم٤مدت شمث٘مؾ يده ومقوٕمٝم٤م سملم  ُلؿ، ومج٤مء رضمٌؾ 

ؾ ُمـ اًمٗمرح واًمًالم يتٝمٚمَّ ومجٕمؾ وضمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة يدي اًمرؾمقل 
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ـر ِِف »واًمنور وىم٤مل:  ـْ َش ا  َو َؾ ِِبَ
ِٔ ـْ َع ُف َأْجُرَها َوَأْجُر َو َٓ اإِلْشاَلِم ُشٕرًة َحَسًَٕة َف

َٗاَوةِ 
ِّ ـّ )ومٝمٜم٤م يٙمقن ُمٕمٜمك  «إََِل يقِم ال ـّ  (اًمً وًمٞمس اًمٕمٛمؾ  ،اًمٕمٛمؾ شمٜمٗمٞمذاً  ؾم

ـر ِِف » ، ومّم٤مر ُمٕمٜمكشمنميٕم٤مً  ـْ َش ٓ  ُمـ قمٛمؾ هب٤م شمٜمٗمٞمذاً  «ًة َحَسَٕةً ُشٕر  اإِلْشاَلمِ  َو

 .(8) «ةٌ اللَ َض  ةٍ دعَ بِ  ّؾ كُ »: ٕن اًمتنميع ممٜمقع شمنميٕم٤مً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦م ردَّ قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمخ ُمـ صمالصم٦ِم أوضمٍف، وأوٞمُػ وضمٝم٤ًم راسمٕم٤ًم،  (8) أىمقل: هذه ردوٌد ىمقيَّ

ـر »وهق: ومٝمؿ اًمًٚمػ ىم٤مـم٦ٌم أنَّ ُمٕمٜمك  أطمٞم٤م ؾمٜم٦ًم أُم٤مهت٤م اًمٜم٤مس، وإطمٞم٤مؤهؿ ُل٤م  «ش

اًمذي رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م، يمَم ذم طمدي٨م أيب هريرة 

ـَ إَْجِر ِوْثُؾ ُأُجقِر »: (: ىم٤مل رؾمقل اهلل 2673) ـْ َدَعا إََِل ُهًدى َكاَن َلُف ِو َو

ُُّص َذلَِؽ  ُف َٓ َيْٕ ََ ـْ َتبِ ًْٗئاَو ـْ ُأُجقِرِهْؿ َص وم٢منَّ هذا احلدي٨م شمٗمًػٌم عم٤َِم ُأمجَِؾ ذم  «ِو

ل.  إوَّ

ـر » ظم٤مُم٤ًًم: ٓ طمٔمقا ىمقًمف ـْ ش ـْ َدَعا إََِل ُهًدى»وذم احلدي٨م أظمر  «َو ، «َو

دٍ وَ »واُلدى هل اًمًٜم٦َّم سمدًمٞمؾ ىمقًمف  ٔر َدى ُهَدى ُُمَ ذم  ، صمؿَّ ذيمر «َخْرُ اْْلُ

 احلدي٨م )وُمـ ؾمـ ..ؾمٞمئ٦م(، وهذه اًمًٞمئ٦م ُمـ أقمٔمٛمٝم٤م اًمٌدع سمدًمٞمؾ ىمقًمف 

ُص » ُّ ُف َٓ َيْٕ ََ ِ ـْ َتب ـَ اإِلْثِؿ ِوْثُؾ آَثاِم َو ِْٗف ِو َٓ ـْ َدَعا إََِل َضاَللٍَة َكاَن َع ـْ  َوَو َذلَِؽ ِو

ًْٗئا ْؿ َص ِٖ اَوََشُّ إُُوقِر ُُمْ » . واًمْمالًم٦م هل اًمٌدع، يمَم ذم ىمقًمف«آَثاِو َوُكؾُّ  ،َدَثاُهَ

 ، ومجٕمؾ اًمٌدقم٦َم ُم٘م٤مسمؾ اًمًٜم٦م. مم٤َّم يدلُّ قمغم أنَّ اعم٘مّمقد سم٘مقًمف «بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ 

ًا. «ٕةً َس َح »  ُم٤م يم٤من ُمًٜمقٟم٤ًم سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل. وهذا رد  ُمٗمِحٌؿ ًمٚمخّمؿ ضِمدَّ

ـْ أظمَذ ضم٤مٟم٤ًٌم وشمرك ؾم٤مد ـْ مجٞمِع ضمقاٟمٌِِِف، ومَٛم ـْ أظمذ احلدي٨م ُِم ؾم٤ًم: وقمٚمٞمف: ومال سمدَّ ُِم

ي٘مرأ دون أن  ﴾ڃ  ڃ  ڃ﴿ضم٤مٟم٤ًٌم يٙمقن يم٤مًمذي ي٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

-3]اعم٤مقمقن: ﴾ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴿: ىمقًمف
= 
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ہ  ﴿دون ىمقًمف:  ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم: [6 =

. واهلل اعمًتٕم٤من، وقمٚمٞمف اًمتٙمالن، وٓ [34]اًمٜم٤ًمء: ﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ے

 طمقل وٓ ىمقَة إٓ سم٤مهلل.
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 (سِت

ًمٚمنميٕم٦م  إٓ إذا يم٤من اًمٕمٛمؾ ُمقاوم٘م٤مً  ٤م اإلظمقة أن اعمت٤مسمٕم٦م ٓ شمتح٘مؼٕمٚمؿ أهيُّ وًمٞمُ 

 ؾمت٦م: ذم أُمقرٍ 

 ًَّ ٌَّ  ،٥ٌمإول: اًم ومٝمل  سم٥ًٌم ًمٞمس ذقمٞم٤مً  ُم٘مروٟم٦مً  قم٤ٌمدةً  هللِ د اإلٟم٤ًمنُ وم٢مذا شمٕم

 سمدقم٦م ُمردودة قمغم ص٤مطمٌٝم٤م.

اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م سمحج٦م  ٞمل ًمٞمٚم٦مَ سمٕمض اًمٜم٤مس حُي  ُمث٤مل ذًمؽ: أنَّ 

د قم٤ٌمدة، وًمٙمـ عم٤م ىمرن هبذا ٝمجُّ وم٤مًمتَّ  ،ج ومٞمٝم٤م سمرؾمقل اهلل رِ أَّن٤م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل قمُ 

. وهذا مل يث٧ٌم ذقم٤مً  قمغم ؾم٥ٌٍم  ف سمٜمك هذه اًمٕم٤ٌمدةَ : ٕٟمَّ اًم٥ًٌم يم٤من سمدقم٦مً 

 سمف اسمتداع يمثػم مم٤م يتٌلمَّ  ُمٝمؿٌ  أُمرٌ  -ُمقاوم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة ًمٚمنميٕم٦م ذم اًم٥ًٌم-اًمقصػ 

 ئمـ أٟمف ُمـ اًمًٜم٦م وًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦م.

ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنمع ذم ضمٜمًٝم٤م، ومٚمق شمٕمٌد  أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة اًمث٤مِّن: اجلٜمس، ومال سمدَّ 

 إٟم٤ًمن هلل سمٕم٤ٌمدة مل ينمع ضمٜمًٝم٤م ومٝمل همػم ُم٘مٌقًم٦م.

، ومال يّمح أوحٞم٦م: ٕٟمف ظم٤مًمػ سمٗمرسٍ  ُمث٤مل ذًمؽ: أن يْمحل رضمٌؾ 

اًمنميٕم٦م ذم اجلٜمس، وم٤مٕو٤مطمل ٓ شمٙمقن إٓ ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم: اإلسمؾ، اًمٌ٘مر، 

 اًمٖمٜمؿ.
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قمغم أَّن٤م ومريْم٦م ومٜم٘مقل: هذه  ةً صال ر، ومٚمق أراد إٟم٤ًمن أن يزيدَ اًمث٤مًم٨م: اًم٘مدْ 

ر، وُمـ سم٤مب أومم ًمق أن اإلٟم٤ًمن سمدقم٦م همػم ُم٘مٌقًم٦م َّٕن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع ذم اًم٘مدْ 

 مخ٤ًم وم٢من صالشمف ٓ شمّمح سم٤مٓشمٗم٤مق.  اًمٔمٝمر ُمثالً صغمَّ 

صمؿ  شمقو٠م ومٌدأ سمٖمًؾ رضمٚمٞمف، صمؿ ُمًح رأؾمف ومٚمق أن رضمالً  ،اًمراسمع: اًمٙمٞمٗمٞم٦م

 ٕٟمف خم٤مًمػ ًمٚمنمع ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م.ه سم٤مـمؾ: قؤهمًؾ يديف، صمؿ وضمٝمف ومٜم٘مقل: وو

وحك ذم أول أي٤مم ذي احلج٦م ومال شم٘مٌؾ  ومٚمق أن رضمالً  ،خل٤مُمس: اًمزُم٤منا

 عمخ٤مًمٗم٦م اًمنمع ذم اًمزُم٤من. :إوحٞم٦م

هلل شمٕم٤ممم  ذم ؿمٝمر رُمْم٤من يذسمحقن اًمٖمٜمؿ شم٘مرسم٤مً سمٕمض اًمٜم٤مس  أنَّ  وؾمٛمٕم٧ُم 

إمم  سم٤مًمذسمح، وهذا اًمٕمٛمؾ سمدقم٦م قمغم هذا اًمقضمف: ٕٟمف ًمٞمس هٜم٤مك رء يت٘مرب سمف

اهلل سم٤مًمذسمح إٓ إوحٞم٦م، واُلدي واًمٕم٘مٞم٘م٦م، أُم٤م اًمذسمح ذم رُمْم٤من ُمع اقمت٘م٤مد 

إضمر قمغم اًمذسمح يم٤مًمذسمح ذم قمٞمد إوحك ومٌدقم٦م. وأُم٤م اًمذسمح ٕضمؾ اًمٚمحؿ 

 ومٝمذا ضم٤مئز.

اقمتٙمػ ذم همػم ُمًجد وم٢من اقمتٙم٤مومف ٓ  اًم٤ًمدس: اعمٙم٤من، ومٚمق أن رضمالً 

٤ًمضمد، وًمق ىم٤مًم٧م اُمرأة: أريد أن يّمح، وذًمؽ ٕن آقمتٙم٤مف ٓ يٙمقن إٓ ذم اعم

أقمتٙمػ ذم ُمّمغم اًمٌٞم٧م. ومال يّمح اقمتٙم٤مومٝم٤م عمخ٤مًمٗم٦م اًمنمع ذم اعمٙم٤من. وُمـ 

أراد أن يٓمقف ومقضمد اعمٓم٤مف ىمد و٤مق ووضمد ُم٤م طمقًمف ىمد  إُمثٚم٦م: ًمق أن رضمالً 

و٤مق ومّم٤مر يٓمقف ُمـ وراء اعمًجد ومال يّمح ـمقاومف: ٕن ُمٙم٤من اًمٓمقاف 
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[26]احل٩م: ﴾ڇ  ڇ  ڍ﴿اخلٚمٞمؾ :  اًمٌٞم٧م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم إلسمراهٞمؿ
  

(8). 
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اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح "إمم ذًمَِؽ ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان ذم  وٞمُػ يمالٌم واِوٌح، وأ (8)

 اًمٌدقم٦م ذم اًمديـ ٟمققم٤من:(، وم٘م٤مل: 348-340)ص:"آقمت٘م٤مد

يمٛم٘م٤مٓت اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م واًمراومْم٦م وؾم٤مئر  اًمٜمقع إول: سمدقم٦م ىمقًمٞم٦م اقمت٘م٤مدي٦م:

 .اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م واقمت٘م٤مداهتؿ

 اًمٜمقع اًمث٤مِّن: سمدقم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات: يم٤مًمتٕمٌد هلل سمٕم٤ٌمدة مل ينمقمٝم٤م، وهل أٟمقاع:

اًمٜمقع إول: ُم٤م يٙمقن ذم أصؾ اًمٕم٤ٌمدة: سم٠من حيدث قم٤ٌمدة ًمٞمس ُل٤م أصؾ ذم اًمنمع، 

 ،همػم ُمنموقم٦مٍ  اً أو أقمٞم٤مد ،نموعهمػم ُم أو صٞم٤مُم٤مً  ،يم٠من حيدث صالة همػم ُمنموقم٦م

 .يم٠مقمٞم٤مد اعمقاًمد وهمػمه٤م

ذم  ظم٤مُم٦ًمً  اًمٜمقع اًمث٤مِّن: ُم٤م يٙمقن ذم اًمزي٤مدة قمغم اًمٕم٤ٌمدة اعمنموقم٦م: يمَم ًمق زاد ريمٕم٦مً 

 .صالة اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم ُمثالً 

، همػم ُمنموقم٦مٍ  اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ُم٤م يٙمقن ذم صٗم٦م أداء اًمٕم٤ٌمدة: سم٠من ي١مدهي٤م قمغم صٗم٦مٍ 

اعمنموقم٦م سم٠مصقات مج٤مقمٞم٦م ُمٓمرسم٦م، ويم٤مًمتِمديد قمغم اًمٜمٗمس ذم  وذًمؽ يم٠مداء إذيم٤مر

 .اًمٕم٤ٌمدات إمم طمد خيرج قمـ ؾمٜم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ًمٚمٕم٤ٌمدة اعمنموقم٦م مل خيّمّمف اًمنمع:  اًمٜمقع اًمراسمع: ُم٤م يٙمقن سمتخّمٞمص وىم٧ٍم 

يمتخّمٞمص يقم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن وًمٞمٚمتف سمّمٞم٤مم وىمٞم٤مم: وم٢من أصؾ اًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم 

 ا.هـ.ـ ختّمٞمّمف سمقىم٧م ُمـ إوىم٤مت حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ، وًمٙمُمنموعٌ 



ِع َوظَمَٓمِر آسْمتَِداع  ْ  اإِلسْمَداع ذِم يَمََمِل اًمنمَّ

 

98 

 

 ( 
 
بة
َ
بٌِ ث

َ
ط
ْ
ر
َ
ب ش

َ
 فِيه

َ
ر
 
ىف
َ
ا ت
َ
 ِإال  ِإذ

ً
خ
َ
بنِح
َ
 ص
ُ
ح
َ
بد
َ
 انؼِج

ُ
ىٌ
ُ
ك
َ
 (ال ت

 :ؼ ومٞمٝم٤م ذـم٤منِ  إذا حت٘مَّ َّٓ إِ  ص٤محل٤مً  ٓ شمٙمقن قمٛمالً  وم٤مًمٕم٤ٌمدةُ 

 إول: اإلظمالص.

 اًمث٤مِّن: اعمت٤مسمٕم٦م.

ًن  ُؼ واعمت٤مسمٕم٦م ٓ شمتح٘مَّ   .(8)ر يماًمذن  أٟمٗم٦مِ  ٦مِ تَّ إٓ سم٤مُٕمقر اًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َر ومٞمف هذان اًمنمـم٤من سمٕمد اإليَمن، وقمغم  (8) ٟمٕمؿ: ٓ يٙمقن اًمٕمٛمُؾ ص٤محل٤ًم إٓ إذا شمقومَّ

ـَ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.  ٦ٌم يمثػمة ُِم  ذًمَِؽ أدًمَّ

٤م اإلظمالص: ومٛمٜمٝم٤م:  أُمَّ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

چ  چ  چ       ﴿[، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5]اًمٌٞمٜم٦م: ﴾ ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ ۀ

-2]اًمزُمر: ﴾ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ

ٱ   ﴿[، وىمقًمف شمٕم٤ممم 83]اًمزُمر: ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ﴿[، وىمقًمف شمٕم٤ممم 4

ڭ  ڭ  ڭ   ﴿[، وىمقًمف شمٕم٤ممم 88]اًمزُمر: ﴾ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ﴿[، وىمقًمف شمٕم٤ممم 864-862]إٟمٕم٤مم: ﴾ې

ک   ک  گ  ﴿[، وىمقًمف شمٕم٤ممم 2]اعمٚمؽ: ﴾ٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ ٺ    ٿ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ڱ

ې  ې    ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ   ﴿[، وىمقًمف شمٕم٤ممم 825]اًمٜم٤ًمء: ﴾  ڻ
= 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ﴿[، وىمقًمف شمٕم٤ممم 47]احل٩م:  ﴾ەئ  وئ =

 وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت.، [20-89]اًمٚمٞمؾ: ﴾ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ  (،8907(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ََم لِ » :ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل  ٘ر راِت َوإِ َْعََمُل بِالٕٗ  ْٕ ََم ا ٘ر ؾ  اْوِرٍئ إِ ُْ

ا َأْو إََِل اْوَرَأةٍ  َٖ َٗا ُيِيُٗب ْ٘ َْ٘ت ِهْجَرُتُف إََِل ُد ـْ َكا َٔ ََ٘قى َف ْجَرُتُف إََِل َوا   َوا  ِٖ ا َف َٖ َيُِْْٕح

ْٗفِ   .«َهاَجَر إَِل

ْجَرُتُف إََِل »( 6689سمرىمؿ )  ًمٗمظ ًمٚمٌخ٤مريوذم ِٖ َْ٘ت ِهْجَرُتُف إََِل اَّللرِ َوَرُشقلِِف َف ـْ َكا َٔ َف

 .«اَّللرِ َوَرُشقلِفِ 

إِنر » ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ أيب هريرة  (،2563وروى ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ؿْ  ُْ ْؿ َوَأْعََملِ ُْ ُٓقبِ ٍُُر إََِل ُق ـْ َيْٕ
ْؿ َوَلِْ ُْ ٍُُر إََِل ُصَقِرُكْؿ َوَأْوَقالِ   «.اَّللرَ َٓ َيْٕ

٤م اعمت٤مسمٕم٦م: ومٛمـ إدًم٦م : ىمقًمف شمٕم٤ممم     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ﴿وأُمَّ

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ شمٕم٤ممم قًمفوىم، [4]إقمراف:﴾ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ

، [7﴾ ]احلنم: ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ ہ  ہ  ھ ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

ڃ  چ  چ   ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ ﴿ شمٕم٤ممم قًمفىمو

﴾ ]آل  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ ﴿شمٕم٤ممم  ، وىمقًمف[42-48قمٛمران: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ ڦ

ڇ   چ  چ  چ  چ  ڇ ﴿شمٕم٤ممم  ، وىمقًمف[45]يقٟمس: ﴾ڌ  ڌ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 .[854]إٟمٕم٤مم: ﴾ڑ
= 
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 رؾمقل اهلل ىم٤مل ىم٤مل: ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل (، قمـ 867وذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) =

ٍد، َوََشُّ إُُوقِر »  ٔر َدي ُهَدي ُُمَ ِديِث كَِتاُب اَّللرِ، َوَخْرُ اْْلُ ُد: َفِٛنر َخْرَ اَْلَ َْ ا َب َأور

ا، َوُكؾُّ بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ   ... احلدي٨م.«ُُمَْدَثاُهَ

، قمـ قم٤مئِم٦م  ،(8788)سمرىمؿ ( وُمًٚمؿ 2697)سمرىمؿ اًمٌخ٤مري  وذم صحٞمح

َق َرد  » ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ُٖ َْٗس فِِٗف َف ا َهَذا َوا َل َ٘ ـْ َأْحَدَث ِِف َأْوِر ذم و .«َو

َق َرد  »عمًٚمؿ: رواي٦م  ُٖ ا َف َ٘ ِف َأْوُر ْٗ َٓ َْٗس َع الً َل َٔ َؾ َع
ِٔ ـْ َع  .«َو

ـْ "ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  (: 33-8/34)"ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُِم

 ي: أ ؟:ٜمنم ُل٤م ديقاٟم٤من: مل ويمٞمػىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: ُم٤م ُمـ ومٕمٚم٦م وإن صٖمرت إٓ يُ 

 ؟ويمٞمػ ومٕمٚم٧م ؟مل ومٕمٚم٧م

ُمـ طمٔمقظ  قم٤مضمٌؾ  هؾ هق طمظ   :٦م اًمٗمٕمؾ وسم٤مقمثف وداقمٞمفٚمَّ ؾم١مال قمـ قمِ  :وم٤مٕول

 أو ،أو ظمقف ذُمٝمؿ ،وهمرض ُمـ أهمراض اًمدٟمٞم٤م ذم حم٦ٌم اعمدح ُمـ اًمٜم٤مس ،اًمٕم٤مُمؾ

أم اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمٗمٕمؾ اًم٘مٞم٤مم  ؟أو دومع ُمٙمروه قم٤مضمؾٍ  ،اؾمتجالب حمٌقب قم٤مضمؾٍ 

واسمتٖم٤مء اًمقؾمٞمٚم٦م  ،وـمٚم٥م اًمتقدد واًمت٘مرب إمم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،اًمٕمٌقدي٦م سمحؼن 

 ؟إًمٞمف

ؽ هؾ يم٤من قمٚمٞمؽ أن شمٗمٕمؾ هذا اًمٗمٕمؾ عمقٓك أم ومٕمٚمتف حلٔمن  فوحمؾ هذا اًم١ًمال: أٟمَّ 

 ؟وهقاك

ٌُّ ٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمًالم ذم ذًمؽ اًمتَّ واًمث٤مِّن: ؾم١مال قمـ ُمت٤مسمٕم هؾ  :أي :دٕم

ومل  ،مل أذقمف أم يم٤من قمٛمالً  ،ف ًمؽ قمغم ًم٤ًمن رؾمقزميم٤من ذًمؽ اًمٕمٛمؾ مم٤م ذقمتُ 

 ؟أروف

 وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٓ ي٘مٌؾ قمٛمالً  ٦م:واًمث٤مِّن قمـ اعمت٤مسمٕم .قمـ اإلظمالص وم٤مٕول ؾم١ماٌل 

 .إٓ هبَم

 .سمتجريد اإلظمالص :ص ُمـ اًم١ًمال إولخٚمُّ ومٓمريؼ اًمتَّ 
= 
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  .ـمريؼ اًمتخٚمص ُمـ اًم١ًمال اًمث٤مِّن: سمتح٘مٞمؼ اعمت٤مسمٕم٦مو =

ومٝمذا  :وهقى يٕم٤مرض آشم٤ٌمع ،وؾمالُم٦م اًم٘مٚم٥م ُمـ إرادة شمٕم٤مرض اإلظمالص

 ا.هـ.  وٛمٜم٧م ًمف اًمٜمج٤مة واًمًٕم٤مدة يطم٘مٞم٘م٦م ؾمالُم٦م اًم٘مٚم٥م اًمذ

هذا احلدي٨م أصٌؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أُصقل اإلؾمالم ، وهق  :وىم٤مل احل٤مومُظ اسمـ رضم٥ٍم 

: يمَم أّن طمدي٨م -يٕمٜمل طمدي٨م )ُمـ اطمدث ..(–ذم فم٤مهره٤م  يم٤معمٞمزان ًمألقمَمل

ٓ ُيراد سمف وضمف اهلل  قمٛمؾٍ  يمؾَّ  ًمألقمَمل ذم سم٤مـمِٜمٝم٤م، ومٙمَم أنَّ  )إقمَمل سم٤مًمٜمٞم٤َّمت( ُمٞمزانٌ 

 ، شمٕم٤ممم، ومٚمٞمس ًمٕم٤مُمٚمف ومٞمف صمقاب، ومٙمذًمؽ يمؾُّ قمٛمؾ ٓ يٙمقن قمٚمٞمف أُمر اهلل ورؾمقًمف

يـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل ورؾمقًمف ومٝمق ُمردوٌد قمغم قم٤مُمٚمف، ويمؾُّ  ـْ أطمدَث ذم اًمدن ، َُم

ـَ اًمدن    ..يـ ذم رء .ومٚمٞمس ُِم

ٝمؿ يٜمٌٖمل أْن شمٙمقن حت٧َم ىمقًمف : )ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م( إؿم٤مرٌة إمم أنَّ أقمَمل اًمٕم٤مُمٚملم يمٚمّ 

أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، وشمٙمقن أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م طم٤ميمٛم٦ًم قمٚمٞمٝم٤م سم٠مُمره٤م وَّنٞمٝم٤م، ومٛمـ يم٤من 

أطمٙم٤مم اًمنمع، ُمقاوم٘م٤ًم ُل٤م، ومٝمق ُم٘مٌقٌل، وُمـ يم٤من ظم٤مرضم٤ًم قمـ قمٛمُٚمف ضم٤مري٤مً حت٧م 

 (.66:)ص "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ا.هـ. ومٝمق ُمردوٌد ، ذًمؽ

ٌَِّؾ ذـملم: 8/205)"شمٗمًػمه"ذم  وىم٤مل احل٤مومُظ اسمـ يمثػٍم  (: وم٢منَّ ًمٚمٕمٛمِؾ اعمت٘م

 أطمدمه٤م: أن يٙمقن ظم٤مًمّم٤ًم هلل وطمده. وأظمر: أن يٙمقن صقاسم٤ًم ُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمنميٕم٦ِم،

ٌَّْؾ ا.هـ.  ومٛمتك يم٤من ظم٤مًمّم٤ًم ومل يٙمـ صقاسم٤ًم، مل ُيت٘م

(: اقمٚمؿ أوًٓ: أن 454-4/452)"أوقاء اًمٌٞم٤من"ذم  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل و

 اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ دل قمغم أن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح هق ُم٤م اؾمتٙمٛمؾ صمالصم٦م أُمقر:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ :: ٕن اهلل ي٘مقلإول: ُمقاوم٘متف عم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل 

 .[7﴾ ]احلنم:  ہ  ہۀ   ۀ    
= 
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ﴿اًمث٤مِّن: أن يٙمقن ظم٤مًمّم٤ًم هلل شمٕم٤ممم: ٕن اهلل ضمؾ وقمال ي٘مقل  =

ڄ  ڄ  ڄ   ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ﴿ [5]اًمٌٞمٜم٦م: ﴾ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ

 [.85-83]اًمزُمر: ﴾ڃ  ڄ  ڃ

ڈ  ژ  ﴿ :اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم أؾم٤مس اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م: ٕن اهلل ي٘مقل

[ وم٘مٞمد ذًمؽ سم٤مإليَمن، وُمٗمٝمقم 97]اًمٜمحؾ: ﴾ک  ک  ک  ک ژ  ڑ  ڑ  

 .خم٤مًمٗمتف أٟمف ًمق يم٤من همػم ُم١مُمـ عم٤م ىمٌؾ ُمٜمف ذًمؽ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ا.هـ

جمٛمقع "يمَم ذم  "هبج٦م ىمٚمقب إسمرار"ذم  وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٗمنن اًمًٕمدي 

يٕمٜمل: )إقمَمل سم٤مًمٜمٞم٤مت( و)ُمـ –(: هذان احلديث٤من اًمٕمٔمٞمَمن 5/8)"رؾم٤مئٚمف

ـُ يمٚمُّف: أصقًمف وومروقمف، فم٤مهره وسم٤مـمٜمف.  -أطمدث ذم أُمرٟم٤م ..( ي  يدظمؾ ومٞمٝمَم اًمدن

ُمٞمزاٌن : ُمٞمزاٌن ًمألقمَمل اًم٤ٌمـمٜم٦م، وطمدي٨م قم٤مئِم٦م ومحدي٨م قمٛمر 

 ًمألقمَمل اًمٔم٤مهرة. 

، اًمٚمذان مه٤م ذٌط ًمٙمؾن ىمقٍل ومٗمٞمٝمَم: اإلظمالص ًمٚمٛمٕمٌقد، واعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمرؾمقل 

ـْ أظمٚمص أقمَمًمف هلل ُمتٌَِّٕم٤ًم ذم ذًمؽ رؾمقَل اهلل ومٝمذا اًمذي وقمٛمؾٍ  ، ومَٛم ـٍ ، فم٤مهٍر وسم٤مـم

ـْ وم٘مد إُمريـ أو أطمدمه٤م ومٕمٛمٚمف ُمردوٌد ا.هـ.   قمٛمٚمف ُم٘مٌقٌل، وَُم
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اًمذيـ ىمد شمٙمقن ُم٘م٤مصدهؿ طمًٜم٦م  -ٜمل أىمقل ُل١مٓء اًمذيـ اسمتٚمقا سم٤مًمٌدع وإٟمَّ 

ًَّ  ظمػماً  ـمري٘م٤مً  ومال واهلل ٟمٕمٚمؿُ  :ؿ اخلػمَ : إذا أردشمُّ -ويريدون اخلػم ٚمػ ُمـ ـمريؼ اًم

 . 

قا قمغم ؾمٜم٦م اًمرؾمقل سم٤مًمٜمقاضمذ  ٤م اإلظمقُة: قمْمَّ أهيُّ
(8)، ......................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًْمَٗمْجَر،  َصغمَّ ًَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ  ، ىم٤مل:يِمػم إمم طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م  (8)

، َوَوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُ٘مُٚمقُب،  قَْملُمُ ْٕ ٌََؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم، وَمَققَمَٔمٜم٤َم َُمْققِمَٔم٦ًم سَمٚمِٞمَٖم٦ًم، َذَروَم٧ْم َُل٤َم ا صُمؿَّ َأىْم

ٍع، وَم٠َمْوِصٜم٤َم. ىَم٤مَل: ْؿ » ىُمْٚمٜم٤َم َأْو ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، يَم٠َمنَّ َهِذِه َُمْققِمَٔم٦ُم ُُمَقدن ُْ ُأوِصٗ

َّْقى اَّللِ ْؿ َيَرى بَِت ُْ ْش ِوْٕ
َِ ـْ َي ُف َو ٘ر ًّٗا، َفِٛ ٌراَعِة َوإِْن َكاَن َعْبًدا َحَبِى ِع َوال ْٔ ، َوالسر

قا  ًُّ نَي، َوَع ِدي  ْٖ ـَ ادَْ اِصِدي اِء الرر َِ َٓ ْؿ بُِسٕرتِل َوُشٕرِة اْْلُ ُْ ْٗ َٓ ََ َِْدي اْختاَِلًفا َكثًِرا، َف َب

اُكْؿ وَ  ا بِالٕرَقاِجِذ، َوإِير َٖ ْٗ َٓ ُُوقِر، َفِٛنر ُكؾر ُُمَْدَثٍة بِْدَعٌة، َوإِنر ُكؾر بِْدَعٍة َع ْٕ ُُمَْدَثاِت ا

( واًمؽمُمذي سمرىمؿ 3607( وأسمق داود سمرىمؿ )87833أمحد سمرىمؿ )أظمرضمف . «َضاَلَلةٌ 

 . وهق طمدي٨م صحٞمٌح. (33و34( واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )2676)

ا بِالٕرَقاِجذِ عَ »: ىمقًمف َٖ ْٗ َٓ قا َع ٟم٤مضمذة، وهل: ُم١مظمرة إرضاس:  : اًمٜمقاضمذ مجعُ «ًُّ

وذًمَِؽ ٕنَّ اًمٕمّض قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن ؿمديدًا، وٓ يًتٓمٞمع اعمَُٕمض أن خُيرج يده إٓ سمٕمد 

ِؽ هب٤م وسمٛمٜمٝم٩م  ًُّ ِة ُمالزُم٦م اًمًٜم٦م واًمتَّٛم ضُمرٍح وأملٍ ؿمديٍد. ومٗمٞمف يمٜم٤مي٦م قمـ ؿِمدَّ

ع دائرة آظمتال ، وشمقؾمُّ ـِ ة، وٓ ؾمٞمَم ذم اؿمتداد اًمِٗمَت ف اًمًٚمػ، وًمزوم اجل٤مدَّ

وآومؽماق، وم٢مٟمَّف جي٥ُم قمٚمٞمٜم٤م أن َٟمَدَع سمٜمٞم٤مت اًمٓمريؼ، وأن ٟمًٚمؽ اًمٓمريَؼ اعمًت٘مٞمؿ 

اًمذيـ هؿ  ، وأصح٤مسمفواُلدي اًم٘مقيؿ، ـمريؼ وهدي رؾمقل اهلل 

ـِ اهلل ُِمٜم٤َّم.   أقمرف وأقمٚمؿ سمدي
= 
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ٚمِػ اًمّم٤مًمح، ويمقٟمقا قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف، واٟمٔمروا هؾ  ًَّ واؾمٚمٙمقا ـمريَؼ اًم

 .(8) يْمػميمؿ ذًمَِؽ ؿمٞمئ٤ًم؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ىمد شمريمتٙمؿ قمغم اًمٌٞمْم٤مء( حت٧م "اًم٘مدير ضومٞم"(، 82/245/ضمزء6)"اعمٕمٌقد قمقن" اضمع:ر =

  (.2/283ٚمٕمثٞمٛملم )ًم "ذح ري٤مض اًمّم٤محللم"(، 6096رىمؿ )

٦ٌم ُمـ اًم٘مرآن  قمغم ؾمٚمقك ـمريؼ هذا ومٞمف احل٨مُّ  (8) ٚمػ اًمّم٤مًمح، وقمغم ذًمَِؽ أدًمَّ ًَّ اًم

ٚمػ. وم٠مىمقل  ًَّ ـْ هُؿ اًم  :-وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ–واًمًٜم٦َّم. وىمٌَؾ ذيمر إدًم٦م، أسملمن َُم

ٓػ  : ؾمٚمػ اًمرضمؾ: آسم٤مؤه اعمت٘مدُمقن، واجلٛمع َأؾْماَلٌف وؾُمالٌَّف.السر

ـن واًمٗمْمؾ،  ًن وأيْم٤ًم: ُمـ شم٘مّدُمؽ ُمـ آسم٤مئؽ وذوي ىمراسمتؽ اًمذيـ هؿ ومقىمؽ ذم اًم

واطمدهؿ ؾم٤مًمػ...وىمٞمؾ: ؾمٚمػ اإلٟم٤ًمن ُمـ شم٘مدُمف سم٤معمقت ُمـ آسم٤مئف وذوي 

ل اًمّمدر إول ُمـ اًمت٤مسمٕملم: اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح  .ىمراسمتف، وُلذا ؾُمٛمن

 (.444-6/440( )ٓسمـ ُمٜمٔمقر )ُم٤مدة: ؾمٚمػ "ًم٤ًمن اًمٕمرب"اٟمٔمر 

َٓ »: ىم٤مل ُل٤م أن اًمٜمٌل ، ، ُمٜمٝم٤م: طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م هذا اعمٕمٜمك أدًم٦مٌ وقمغم  َو

َب  ٓر َقْد اْقَسَ
ََجَؾ إِ ْٕ ي ،َأَرى ا ِّل اَّللرَ َواْصِزِ ا َلِؽ  ،َفاتر َ٘ َُٓػ َأ َؿ السر َْ

رواه  .«َفٛيِن  ِ٘

 (.2350)سمرىمؿ ( وُمًٚمؿ 6285) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري

م، ذا احلدي٨م: واًمًٚمػ: اعمت٘مدن قمٜمد ه "ذح ُمًٚمؿ"ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 وُمٕمٜم٤مه: أٟم٤م ُمت٘مدم ىمّداُمِؽ، ومؽمديـ قمكّم ا.هـ

ْنِ »: وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف  ََ  اْل
َُوِؿ َكََم َبنْيَ َصاَلةِ ْٕ ـْ ا ْؿ ِو ُْ َٓ ََٓػ َقْب اُؤُكْؿ فََِٗم َش َّ ََم َب ٘ر إِ

سِ  ْٔ  .(542)سمرىمؿ رواه اًمٌخ٤مري  .«إََِل ُغُروِب الىر

، خيتّص قمٜمد آـمالق سم٤مًمّمح٤مسم٦م  هق وصػ ٓزمٌ  وأوا اصٌالحاً:

ويِم٤مريمٝمؿ ومٞمف همػمهؿ شمٌٕم٤مً واشم٤ٌمقم٤ًم، ووصٗمقا سم٤مًمّمالح ًمّمالح قم٘مٞمدهتؿ 

 وُمٜمٝمجٝمؿ وقمٚمٛمٝمؿ ووم٘مٝمٝمؿ وأقمَمُلؿ وأىمقاُلؿ وأظمالىمٝمؿ...
= 
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ُأـمٚمؼ هذا اًمقصػ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م َّٕنؿ أوُل اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملم سمرؾم٤مًم٦م و =

 دقمقة اإلؾمالم ورايتف.ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم، وأول ُمـ محؾ 

وأصح٤مسمف هؿ ؾم٤مًمػ يمؾ اعمًٚمٛملم اًمذيـ سمٕمدهؿ، وهؿ ٓ ؾم٤مًمػ ُلؿ  واًمٜمٌل 

 سم٤مإلؾمالم واشم٤ٌمع ذيٕمتف وَّنجف.

أوًٓ، وُمـ شمٌٕمٝمؿ قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف  وأصح٤مسمف وم٤مًمًٚمػ: هؿ اًمٜمٌل 

ُمـ اُلدى وديـ احلؼ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اإلؾمالم صم٤مٟمٞم٤ًم، وُمـ ؾمٌ٘مٜم٤م ذم اًمٓمريؼ 

 .ًٚمٗمٞم٦م ويمٜم٤م سمٕمدهؿ ُلؿ وًمًٌٞمٚمٝمؿ شمٌٕم٤ًم صم٤مًمث٤مً اًم

َِٓل: ٌُؾ واًمٓمرق اعمتٗمرىم٦م  والسر ًُّ هق ُمـ يم٤من قمغم ُمذه٥م اًمًٚمػ، ومل يتٌع اًم

 واخل٤مرضم٦م قمٜمف.

هل اًمٓمريؼ واًمًٌٞمؾ اًمذي يًػم قمٚمٞمٝم٤م ويٜمتٝمجٝم٤م أشم٤ٌمع اًمًٚمػ  والسِٓٗة:

وأصح٤مسمف واًمت٤مسمٕمقن، وُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ  اًمّم٤مًمح، وقمغم رأؾمٝمؿ رؾمقل اهلل 

 . واشمٌع َّنجٝمؿ ومٞمٝم٤م

 .(40-25ٕمحد حمٛمد ؾمٕمٞمد )ص: "هؾ ًمٜم٤م هب٤م ؾمٚمػ"رؾم٤مًم٦م  اٟمٔمر

وىمد يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ يتًٛمقن سم٤مًمًٚمٗمٞم٦م ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ، ويٜمًٌقن إًمٞمٝم٤م، 

ويثٜمقن قمغم ُمـ شمًّٛمك هب٤م وهق ُمـ أهٚمٝم٤م، وُمـ رام أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ومٚمػماضمع يمت٤مب 

ٌف اًمٌدقمٞم٦مإرؿم٤مد اًمؼمي٦م إمم ذقمٞم٦م آٟمت٤ًمب إمم اًمًٚم" ًـ سمـ حل "ٗمٞم٦م ودطمض اًمِمُّ

 .  ٕمحد حمٛمد ؾمٕمٞمد "هؾ ًمٜم٤م هب٤م ؾمٚمػ"ىم٤مؾمؿ، و رؾم٤مًم٦م 

الحذكُر بَض إ*  ٓػ الير  : دلة عذ شٓقك وٕٖج السر

گ   ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم

. ومٗمل هذه أي٦م اًمٜمَّصُّ [847]اًمٌ٘مرة: ﴾ڳ گ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ

قمغم أنَّ اعمنميملم واًمٞمٝمقَد واًمٜمّم٤مرى ويمؾَّ يم٤مومٍر ُم٤م يٙمقٟمقا ُمٝمتديـ طمتَّك ي١مُمٜمقا 
= 
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ـَ سمف اًمرؾمقل  = ٚمػ، وأٟمف ًمٞمس صَمؿَّ  سمٛمثؾ ُم٤م آَُم ًَّ وأصح٤مسُمُف. ومٗمٞمف ؾمٚمقك ـمريَؼ اًم

 هداي٦م إٓ سمًٚمقك ـمري٘مٝمؿ. 

ف ًمٞمس سمٛمٝمتٍد  ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمُف، ومٛمـ مل يًٚمؽ ـمري٘مٝمؿ، وم٢مٟمَّ سمؾ هق ُمِم٤مق ُلؿ، وَُم

ف إمم ٟمٗمًف، وإمم ُمٕمّمٞمتف، ٕٟمَّف قَمٚمَِؿ احلؼَّ وسم٤من ًمف ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ، ًمٙمٜمَّف  وم٢منَّ اهلل يقًمن

 ، ه إمم ٟمٗمًف هَٚمَؽ، وإمم ُمٕمّمٞمتف وؾَّ َّٓ اظمت٤مر ًمٜمٗمًف اًمٌدقم٦َم واعمٕمّمٞم٦م، وإذا و

ـْ قم٤مصٍؿ يٕمّمٛمف ُمـ ضمٝمٜمؿ، ومٞمّمٚمف ضمٝمٜمَّ  ـَ اهلل ُِم َؿ وؾم٤مءت ُمّمػمًا. يمَم وًمٞمس ًمف ُِم

ڦ   ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 . [885]اًمٜم٤ًمء: ﴾ ڇ ڇ   ڍ  ڍ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

  اًمرؾمقل  ومٙمؾ ُمـ ؿم٤مقَّ  :َّنَم ُمتالزُم٤منإ:  ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ُمـ اشمٌع همػم ؾمٌٞمؾ  ويمؾُّ  ،ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ٌع همػمَ ُمـ سمٕمد ُم٤م شمٌلم ًمف اُلدى وم٘مد اشمَّ 

ن يم٤من ئمـ أٟمف ُمتٌع ٢موم ،ُمـ سمٕمد ُم٤م شمٌلم ًمف اُلدى اًمرؾمقل اعم١مُمٜملم وم٘مد ؿم٤مقَّ 

َـّ  ئؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم وهق خمٓم ئ وهق خمٓم أٟمف ُمتٌع ًمٚمرؾمقل  ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م ُمـ فم

 (. 7/48)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ا.هـ ُمـ 

ـَ إدًم٦م قمغم ؾمٚمقِك ُمٜمٝمجٝمؿ  ومجٞمُع أي٤مت اًمتل شمٜمصُّ قمغم ومْمِؾ اًمّمح٤مسم٦ِم ُِم

 وذًمَِؽ ُٕمقٍر: 

 إول: ٕنَّ اهلل َُمَدطمٝمؿ، وُم٤م ُمدطمٝمؿ إٓ َّٕنؿ قمغم ساٍط ُمًت٘مٞمؿ. 

ؿ ؾمٚمٙمقا اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ.  اًمث٤مِّن: أنَّ اهلل ريَض قمٜمٝمؿ، ومل يرَض قمٜمٝمؿ إٓ َّٕنَّ

ـْ حتتٝم٤م إَّن٤مر، واجلٜم٦م ٓ شمٙمقن إٓ عمَِـ اًمث٤مًم٨م: أنَّ اهلل وقمدهؿ  سمجٜم٤مت دمري ُِم

ؾمَٚمَؽ اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ. ومُٛمح٤مٌل ذم طمؼن اهلل أْن يثٜمل قمٚمٞمٝمؿ وهؿ قمغم سم٤مـمٍؾ، أو قمغم 

ـَ اعمٞمؾ إمم اُلقى   ُِم
ٍ
ٚمػ شمْمٛمٜم٤ًم. –رء ًَّ  ُمٕم٤مذ اهلل. ومٝمل إذًا: حت٨مُّ قمغم ُمت٤مسمٕم٦ِم اًم

ؿ قمغم شمقطمٞمٍد وهدى:  يمَم أنَّ اهلل أَُمَر ٟمٌٞمَّف سم٤مٓىمتداء ـَ إٟمٌٞم٤مء َّٕنَّ سم٤مًم٤ًمًمٗملم ُِم

ؿ قمغم شمقطمٞمٍد وهدًى  ، ومٚمؿ ي٠مُمِر اهلل سم٤مٓىمتداء ومٙمذًمؽ أُمر سم٤مٓىمتداء سم٤مًمًٚمػ َّٕنَّ
= 
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ؿ ىمدوٌة. ىم٤مل شمٕم٤ممم:  =  ﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ ەئ  ەئ  وئ  وئ﴿سم٠ُمٟم٤مٍس إٓ َّٕنَّ

 . [90]إٟمٕم٤مم:

ػِم قمغم ـمري٘مٝمؿ، وَُّنٞمٜم٤م قمـ خم٤مًمٗمتٝمؿ، وم٤مًمّمح٤مسم٦ُم  ًن ىمدوٌة طمًٜم٦ٌم ُأُمرٟم٤م سم٤مًم

ـْ واوم٘مٝمؿ وؾم٤مر قمغم ُم٤م ؾم٤مروا وضُمٕمٚم٧م خم٤مًمٗمتٝمؿ خم٤مًمٗم٦م هلل وًمرؾمقًمف  . وإنَّ َُم

ـْ يم٤من ُِمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ وم٘مد وم٤مز سمرى اهلل شمٕم٤ممم، وسمجٜم٦ٍم  ـْ أشم٤ٌمقمٝمؿ، وَُم قمٚمٞمف: وم٢مٟمَّف ُِم

ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ٻ﴿دمري ُمـ حتتٝم٤م إَّن٤مر، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

 . [800]اًمتقسم٦م: ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٹ  ٿ  ٿ  ٹٿ  ٿ  

ًُّ  :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ،ُلؿ رو٤م اهلل قمٜمٝمؿ ذيـ صم٧ٌَم اًمَّ  ٕمداءُ ومٝم١مٓء هؿ اًم

ـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. وٓ ُمَ  ويمؾُّ  ،وهؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ـ رأوا اًمّمح٤مسم٦م اًمت٤مسمٕملم سمٛمَ  وإٟمَم ظمصَّ  ،ذًمؽ سم٤مًم٘مرن اًمذيـ رأوهؿ وم٘مط خيتصُّ 

وم٘مٞمؾ: اًمت٤مسمٕمقن ُمٓمٚم٘م٤ًم ًمذًمؽ اًم٘مرن  ،ـ سمٕمدهؿًمٞمتٛمٞمزوا سمف قمٛمَّ : قمرومٞم٤مً  ختّمٞمّم٤مً 

ـ ريض وهق ممَّ  ،وم٘مط، وإٓ ومٙمؾ ُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمٝمؿ ومٝمق ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُلؿ سم٢مطم٤ًمن

ـْ 62)ص:"٦ماًمرؾم٤مًم٦م اًمتٌقيمٞم"ا.هـ ُمـ  وروقا قمٜمف ،اهلل قمٜمٝمؿ سمدائع "( ٟم٘ماًل ُِم

 (. 2/28ًمٞمني ) "اًمتٗمًػم

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  [.834]اًمٌ٘مرة: ﴾ڄ  ڄ ڄ

ٟمف ضمٕمٚمٝمؿ أُم٦م أظمؼم أف شمٕم٤ممم أٟمَّ  :وضمف آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ومٝمؿ ظمػم إُمؿ وأقمدُل٤م ذم أىمقاُلؿ وأقمَمُلؿ  ،هذا طم٘مٞم٘م٦م اًمقؾمط ،قمدوًٓ  ظمٞم٤مراً 

وهبذا اؾمتح٘مقا أن يٙمقٟمقا ؿمٝمداء ًمٚمرؾمؾ قمغم أممٝمؿ يقم  ،وإرادهتؿ وٟمٞم٤مهتؿ

ورومع  ،ه هبؿوُلذا ٟمقَّ  ،ومٝمؿ ؿمٝمداؤه ،واهلل شمٕم٤ممم ي٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿ قمٚمٞمٝمؿ ،اًم٘مٞم٤مُم٦م

 (. 3/876)"إقمالم اعمقىمٕملم"ا.هـ  أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ، وذيمرهؿ
= 
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وًمف يمالٌم مجٞمؾ يٓمقل ذيمره ُيٕمتؼم أطمًـ ُمرضمع ذم هذا اًم٤ٌمب، وم٘مد ذيمر ؾمت٤ًم  =

إقمالم "وأرسمٕملم وضمٝم٤ًم ذم وضمقب اشمن٤ٌمع ـمري٘م٦م اًمًٚمػ. وذًمؽ ذم يمت٤مسمف 

 (893-3/855)"اعمقىمٕملم

ٚمػ ىمقُل رؾمقًمٜم٤م  ًَّ ٤ٌمِع اًم ٦م قمغم اشمن ـَ إدًمَّ ْؿ َيرَ »: وُِم ُْ ْش ِوْٕ
َِ ـْ َي ُف َو ٘ر ِدي إِ َْ ى َب

ا  ؛ًفا َكثًِرااْختاَِل  َٖ ْٗ َٓ قا َع ًُّ نَي، َوَع ِدي  ْٖ ـَ ادَْ اِصِدي اِء الرر َِ َٓ ْؿ بُِسٕرتِل َوُشٕرِة اْْلُ ُْ ْٗ َٓ ََ َف

ُُوقِر، َفِٛنر ُكؾر ُُمَْدَثٍة بِْدَعٌة، َوإِنر ُكؾر بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ  ْٕ اُكْؿ َوُُمَْدَثاِت ا  .«بِالٕرَقاِجِذ، َوإِير

( 2676ؽمُمذي سمرىمؿ )( واًم3607( وأسمق داود سمرىمؿ )87833أمحد سمرىمؿ )أظمرضمف 

 .(، قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م 33و34) واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ

ؽ سمًٜمتف، وأظمؼم ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  ًُّ ِؽ سمًٜم٦ِم ظمٚمٗم٤مئف، يمَم أُمَر سم٤مًمتٛم ًُّ : أُمَر سم٤مًمتٛم

، وٓ ؾمٜم٦م أنَّ اعمحدصم٤مت سمدٌع ووالًم٦ٌم، وهق ُم٤م مل ُيتٌَُّع  ومٞمف ؾمٜم٦ُم رؾمقِل اهلل 

 (. 28)ص:"ذم اًمت٠مويؾ"أصح٤مسمف ا.هـ 

. سمٜمحق هذا ىمٚم٧ُم: هذا احلدي٨ُم ٟمص  ذم وضمقب اشمن٤ٌمع ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح 

 (.   287)ص:"ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم ذيمر اسمـ رضم٥ٍم 

ـَ  ُٓقهَنُؿْ  َخْرُ الٕراِس َقْريِن »: إدًم٦م أيْم٤ًم: ىمقُل رؾمقًمٜم٤م وُِم ـَ َي ُثؿر  ،ُثؿر الرِذي

ُٓقهَنُؿْ  ـَ َي (، قمـ 2544( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2652اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )رواه . «، ...الرِذي

 .سمـ ُمًٕمقد قمٌد اهلل 

ُٓقهَنُؿْ »:  وىمقًمف ـَ َي ْؿ ُثؿر الرِذي ِٖ َِْثُت فِٗ ـَ ُب ْرُن الرِذي َّ تِك اْل . رواه ُمًٚمؿ «َخْرُ ُأور

 .قمـ أيب هريرة (، 2543سمرىمؿ )

ُكْؿ َقْريِن إِنر » :ف وىمقًم   ُٓقهَنُؿْ  ،َخْرَ ـَ َي ُٓقهَنُؿْ  ،ُثؿر الرِذي ـَ َي ـَ  ،ُثؿر الرِذي ُثؿر الرِذي

ُٓقهَنُْؿ  (، قمـ قمٛمران سمـ 2545( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2658اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )رواه  «.َي

 . طمّملم 

َ٘ا فِِٗف، ُثؿر الثرايِن، »أيُّ اًمٜم٤َّمِس ظمػٌم؟ وم٘م٤مل:  وؾُمئَؾ  ْرُن الرِذي َأ َّ . «ُثؿر الثَالُِث ال

 (. 2546رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )
= 
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واًمّمحٞمح أنَّ ىمرٟمف هؿ اًمذيـ سُمٕم٨م ومٞمٝمؿ وهؿ اًمّمح٤مسم٦م، صمؿَّ اًمذيـ يٚمقَّنؿ وهؿ  =

تِك » :اًمت٤مسمٕمقن، صمؿ اًمذيـ يٚمقَّنؿ وهؿ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم: سمدًمٞمِؾ ىمقًمف َخْرُ ُأور

ـَ  ْؿ ُثؿر الرِذي ِٖ َِْثُت فِٗ ـَ ُب ْرُن الرِذي َّ ُٓقهَنُؿْ اْل َٓ َتَزاُلقَن بَِخْرٍ َوا َداَم »: ، وىمقًمف «َي

ـْ َرآيِن ،  ـْ َرَأى َو ْؿ َو ُْ ـْ َرآيِن َوَصاَحَبِٕل ، َواَّللرِ َٓ َتَزاُلقَن بَِخْرٍ َوا َداَم فِٗ ْؿ َو ُْ فِٗ

ـْ َصاَحَبِٕل ـْ رَ ، َوَصاَحَب َو ْؿ َو ُْ ـْ َرَأى َأى َواَّللرِ َٓ َتَزاُلقَن بَِخْرٍ َوا َداَم فِٗ ـْ َو َو

ـْ  ـْ َرآيِن ، َوَصاَحَب َو ذم  اسمـ أيب قم٤مصؿ أظمرضمف . «َصاَحَبِٕلَصاَحَب َو

 . (، قمـ واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع 8383سمرىمؿ ) "اًمًٜم٦م"

ٓ يزال اًمٜم٤مس ص٤محللم ُمتَمؾمٙملم : قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمُؾ  ىم٤مل

وم٢مذا أشم٤مهؿ ُمـ أص٤مهمرهؿ  ،وُمـ أيم٤مسمرهؿ ،ُمـ أصح٤مب حمٛمد  ُم٤م أشم٤مهؿ اًمٕمٚمؿ

( 20336سمرىمؿ ) "ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق"أظمرضمف ُمٕمٛمر يمَم ذم  .هـ.ا هٚمٙمقا

 (. ورضم٤مًمف صم٘م٤مت ًمق ٓ قمٜمٕمٜم٦م أيب إؾمح٤مق. 20384و)

ؿ قمغم اًمٓمريؼ، ُم٤م يم٤مٟمقا قمغم وىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمػميـ  : يم٤مٟمقا يرون أَّنَّ

(. 97سمرىمؿ ) "اًمًٜم٦مذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ "إصمر ا.هـ أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم 

 وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح. 

َـّ  :وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز   ،ووٓة إُمر سمٕمده ؾمٜمٜم٤مً  رؾمقل اهلل  ؾم

 ،وىمقة قمغم ديـ اهلل ،واؾمتٙمَمل ًمٓم٤مقم٦م اهلل ،ًمٙمت٤مب اهلل قمز و ضمؾ ظمذ هب٤م شمّمديٌؼ إ

ٌع همػم وُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م اشمَّ  ،وُمـ اؾمتٜمٍم هب٤م ُمٜمّمقرٌ  ،هب٤م هدي ُمـ قمٛمؾ هب٤م ُمٝمتدي٤مً 

َّٓ ، اعم١مُمٜملمؾمٌٞمؾ  سمرىمؿ  "اًمًٜم٦م"شمقممَّ ا.هـ. أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم ُم٤م  ه اهللوو

(، سم٢مؾمٜم٤مٍد رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ًمقٓ آٟم٘مٓم٤مع احل٤مصؾ سملم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، وقمٛمر 766)

سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ًمٙمٜمَّف ضم٤مء ُمقصقًٓ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مٍب، قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، 

(، ًمقٓ أنَّ ذم إؾمٜم٤مده رؿمديـ سمـ ؾمٕمد. وم٤مٕصمر 888سمرىمؿ ) أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل

ـٌ ًمٖمػمه. وهلل احلٛمد.  طمً
= 
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ـِ اًم٘مقِم ًمٗمْمٍؾ وىم٤مل اإلُم٤مم إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل  = ظمْر ًمٙمؿ رٌء ظُمٌنَئ قم ْ ُيدَّ : مَل

(، واسمـ سمٓم٦م ذم 8808سمرىمؿ ) "اجل٤مُمع"قمٜمديمؿ ا.هـ أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

 حٞمٌح.(. وهق أصمٌر ص8235سمرىمؿ ) "اإلسم٤مٟم٦م"

، وُم٤م مل جيئ : اًمٕمٚمُؿ ُم٤م ضم٤مء قمـ أصح٤مب حمٛمٍد وىم٤مل اإلُم٤مم إوزاقمل 

 "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ"قمـ واطمٍد ُمٜمٝمؿ ومٚمٞمس سمٕمٚمٍؿ ا.هـ. أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

. 8067سمرىمؿ ) ـٌ  (. وإؾمٜم٤مده طمً

َؽ قمغم اًمًٜم٦َّم، وىِمْػ طمٞم٨ُم وىمػ اًم٘مقُم، وىُمْؾ سمَم ىم٤مًمقا، وىم٤مل  ًَ : اصؼم ٟمٗم

قا قمٜمف، واؾْمُٚمْؽ ؾمٌٞمَؾ ؾمٚمٗمؽ اًمّم٤مًمح، وم٢مٟمَّف يًٕمؽ ُم٤م وؾمٕمٝمؿ ا.هـ.  ويُمّػ قمَمَّ  يمٗمُّ

 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح. 280أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ )

ضم٤مل، وإن وىم٤مل  ٤مَك وآراء اًمرن ـْ ؾمٚمَػ، وإن َروَمَْمَؽ اًمٜم٤َّمُس، وإِيَّ : قمٚمٞمَؽ سمآصم٤مِر َُم

(. وإؾمٜم٤مده 827سمرىمؿ ) "اًمنميٕم٦م"زظمرومقا ًمَؽ سم٤مًم٘مقِل ا.هـ. أظمرضمف أضمري ذم 

 . ـٌ  طمً

: وًمق سمٚمٖمٜم٤م أنَّ اًم٘مقَم مل يزيدوا ذم اًمقوقء قمغم وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ داود اخلريٌل 

: يريد أنَّ اًمديـ آشم٤ٌمع. همًؾ أفمٗم٤مرهؿ، عم٤م زدٟم٤م قمٚمٞمف. ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م 

 (. 497سمرىمؿ ) "اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

٤ٌمُع أن يتٌََِّع اًمرضمُؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌلن وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ  ، : آشمن

ٌ ا.هـ أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  اًمٗم٘مٞمف "وقمـ أصح٤مسمف، صمؿَّ هق سمٕمُد ذم اًمت٤مسمٕملم خمػمَّ

 (.  355سمرىمؿ ) "واعمتٗم٘مف

: وإؾم٤مس اًمذي شُمٌٜمَك قمٚمٞمف اجلَمقم٦م، وهؿ أصح٤مب وىم٤مل اإلُم٤مم اًمؼمهب٤مري 

ـْ مل ي٠مظمذ قمٜمٝمؿ وم٘مد حمٛمٍد  ورمحٝمؿ أمجٕملم، وهؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلَمقم٦م، ومَٛم

ذح "وؾَّ واسمتدع، ويمؾُّ سمدقم٦م والًم٦م، واًمْمالًم٦م وأهٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤ّمر ا.هـ. ُمـ 

 (. 4( وم٘مرة رىمؿ )46-45)ص: "اًمًٜم٦م
= 
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 ُمّمدىم٤مً  طمتك يٙمقن ُمتٌٕم٤مً  قمٌدٍ  أٟمف ٓ يتؿ إؾمالمُ  -رمحؽ اهلل- واقمٚمؿ: وىم٤مل  =

رؾمقل اهلل  ُمـ أُمر اإلؾمالم مل يٙمٗمقٟم٤مه أصح٤مب ىمد سم٘مل رءٌ  ومٛمـ زقمؿ أٟمف، ُمًٚمَمً 

 ٌث حمدِ  ُمْمٌؾ  و٤مٌل  ومٝمق ُمٌتدعٌ  ،قمٚمٞمٝمؿ وـمٕمٜم٤مً  ويمٗمك هبذا ومرىم٦مً  ،وم٘مد يمذهبؿ 

 (. 8( وم٘مرة رىمؿ )49)ص: "ذح اًمًٜم٦م"ا.هـ  ذم اإلؾمالم ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف

واجلَمقم٦م ُم٤م اضمتٛمع قمٚمٞمف أصح٤مب ، ف رؾمقل اهلل ُم٤م ؾمٜمَّ  ٦مُ اًمًٜمَّ : وىم٤مل 

ُمـ اىمتٍم قمغم ؾمٜم٦م ، وذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثَمن  رؾمقل اهلل 

 ،واؾمؽماح سمدٟمف ،وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اجلَمقم٦م ومٚم٩م قمغم أهؾ اًمٌدقم٦م يمٚمٝمؿ رؾمقل اهلل 

 ًمٜم٤م وسملمَّ  (شتِسق أوتل) ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٕنَّ  :وؾمٚمؿ ًمف ديٜمف إن ؿم٤مء اهلل

، ومٝمذا هق (وا أ٘ا عٓٗف وأصحايب) وم٘م٤مل ،اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ُمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل 

-99)ص: "ذح اًمًٜم٦م"اًمِمٗم٤مء واًمٌٞم٤من وإُمر اًمقاوح واعمٜم٤مر اعمًتٜمػم ا.هـ 

 (. 99( وم٘مرة رىمؿ )800

ـَ اعمٞمِؾ سمٕمٞمٌد: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمالًمٙم٤مئل  ـْ ؾمٚمؽ ـمريؼ إظمٞم٤مر وَمِٛم ٕن ُم٤م : َُم

وإٟمَم احلٞمػ ي٘مع  .قمـ إُم٤مم ُم٘مٌقل ، أو طمٙم٤مي٦مٌ ُمٜم٘مقٌل  ، وأصمرٌ ُم٘مٌقٌل  يتديـ سمف ذعٌ 

وٟمٍم آسمتداع، وأُم٤م ُمـ ؾمٚمؽ سمٜمٗمًف ُمًٚمؽ  ،ذم يمالم ُمـ شمٙمٚمػ آظمؽماع

آشم٤ٌمع وم٤مُلقى واإلطم٤مدة قمٜمف سمٕمٞمدة، وُمـ اًمٕمّمٌٞم٦م ؾمٚمٞمؿ، وقمغم ـمريؼ احلؼ 

 ( ط: دار اًمٜمّمٞمح٦م.8/804)"ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"ا.هـ ُمًت٘مٞمؿ 

ُمـ ٟم٘مؾ اًمث٘م٤مت، وضم٤مء قمـ  : ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل ٌد اًمؼم وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قم

اًمّمح٤مسم٦ِم وصحَّ قمٜمٝمؿ ومٝمق قِمْٚمٌؿ ُيدان سمف، وُم٤م ُأطمِدَث سمٕمدهؿ ومل يٙمـ ًمف أصٌؾ ومٞمَم 

 (. 8806حت٧م رىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"ضم٤مء قمٜمٝمؿ ومٌدقم٦ٌم ووالًم٦ٌم ا.هـ 

٤ٌمقمٝمؿ ًمٚمًٚمػ : وؿمٕم٤مُر أهؾ اًمًٜم٦م اشموىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مِّن 

احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م "اًمّم٤مًمح، وشمريمٝمؿ يمؾ ُم٤م هق ُمٌتدع حمدث ا.هـ ٟم٘ماًل ُمـ 

 (.8/463أيب اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مِّن ) "ًم٘مقام اًمًٜم٦م
= 
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: وًمٞمس اًمٕمٚمؿ سمٙمثرة ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إصٗمٝم٤مِّن اعمٚم٘م٥م سم٘مقام اًمًٜم٦م  =

لم، وإن يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمرواي٦م، وإٟمَم هق آشم٤ٌمع وآؾمتٕمَمل ي٘متدي سم٤مًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕم

ـْ ظم٤مًمَػ اًمّمح٤مسم٦َم واًمت٤مسمٕملم ومٝمق و٤مٌل، وإن يم٤من يمثػم اًمٕمٚمؿ ا.هـ.  اًمٕمٚمؿ، وَُم

 (.2/369)"احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م"

واًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمٜم٤مس أن يٕمت٤مدوا اشم٤ٌمع اًمًٚمػ : وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وظمػم اًمٙمالم  ،٢مَّنؿ ظمػم اًم٘مرون، ومقمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

 ،ظمػم اًمقرى يومال يٕمدل أطمد قمـ هد، حمٛمد  يهد ي اُلدوظمػم ،يمالم اهلل

 (. 8/475)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ا.هـ  ظمػم اًم٘مرون إمم ُم٤م هق دوٟمف يوهد

وُلذا ىم٤مل  ،أن ؿمٕم٤مر أهؾ اًمٌدع هق شمرك اٟمتح٤مل اشم٤ٌمع اًمًٚمػ ُٕمٚمِؿَ وم: وىم٤مل 

اًمتٛمًؽ سمَم يم٤من  :أصقل اًمًٜم٦م قمٜمدٟم٤م :اإلُم٤مم أمحد ذم رؾم٤مًم٦م قمٌدوس سمـ ُم٤مًمؽ

 (. 3/855)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ا.هـ قمٚمٞمف أصح٤مب اًمٜمٌل 

وُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مًميورة عمـ شمدسمر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ : وىم٤مل 

أن ظمػم ىمرون هذه إُم٦م ذم إقمَمل وإىمقال  :اًمًٜم٦م واجلَمقم٦م ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ

صمؿ  ،اًمذيـ يٚمقَّنؿ صمؿ ،إول وآقمت٘م٤مد وهمػمه٤م ُمـ يمؾ ومْمٞمٚم٦م أن ظمػمه٤م اًم٘مرنُ 

وأَّنؿ أومْمؾ ُمـ  ،ُمـ همػم وضمفٍ  يمَم صم٧ٌم ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل ، اًمذيـ يٚمقَّنؿ

وأَّنؿ  ،ُمـ قمٚمؿ وقمٛمؾ وإيَمن وقم٘مؾ وديـ وسمٞم٤من وقم٤ٌمدة :اخلٚمػ ذم يمؾ ومْمٞمٚم٦م

هذا ٓ يدومٕمف إٓ ُمـ يم٤مسمر اعمٕمٚمقم سم٤مًميورة ُمـ ديـ  ،أومم سم٤مًمٌٞم٤من ًمٙمؾ ُمِمٙمؾ

ـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمَ : يمَم ىم٤مل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد  ،وأوٚمف اهلل قمغم قمٚمؿ ،اإلؾمالم

أوًمئؽ أصح٤مب حمٛمد ،ٓ شم١مُمـ قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م احللَّ  وم٢منَّ  ،ومٚمٞمًتـ سمٛمـ ىمد ُم٤مت ُمًتٜم٤مً 

اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمح٦ٌم  ىمقمٌ  ،وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمٗم٤مً  ٝم٤م قمٚمَمً وأقمٛم٘م ،هذه إُم٦م ىمٚمقسم٤مً  أسمرّ  

وم٢مَّنؿ يم٤مٟمقا قمغم  ،ومتًٙمقا هبدهيؿ ،وم٤مقمرومقا ُلؿ طم٘مٝمؿ ،إىم٤مُم٦م ديٜمف، وٟمٌٞمف 

وم٢مَّنؿ ضم٤مءوا سمَم يٙمٗمل وُم٤م  ،قمٚمٞمٙمؿ سمآصم٤مر ُمـ ؾمٚمػ :وىم٤مل همػمه .اُلدى اعمًت٘مٞمؿ

 وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  ... ومل حيدث سمٕمدهؿ ظمػم يم٤مُمـ مل يٕمٚمٛمقه ،يِمٗمل
= 
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ويمؾ ؾم٥ٌم يٜم٤مل سمف قمٚمؿ أو  ،هؿ ومقىمٜم٤م ذم يمؾ قمٚمؿ وقم٘مؾ وديـ وومْمؾ :ذم رؾم٤مًمتف =

جمٛمقع "ا.هـ سم٤مظمتّم٤مٍر يًػم ُمـ  ورأهيؿ ًمٜم٤م ظمػم ُمـ رأيٜم٤م ٕٟمٗمًٜم٤م ،يدرك سمف هدى

 (.858-3/857)"اًمٗمت٤موى

وآؾمتٙمث٤مر ُمـ ُمٕمروم٦م  ،٤ٌمع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح٤مشمن سماخلػم  يمّؾ  واخلػمُ : وىم٤مل

مم إوُمالزُم٦م ُم٤م يدقمق  ،وآقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل، واًمتٗم٘مف ومٞمف ،طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 جمٛمقع"ا.هـ  مم اخلالف واًمٗمرىم٦مإوجم٤مٟم٦ٌم ُم٤م يدقمق  ،ًمٗم٦ماجلَمقم٦م وإ

 (.6/505)"اًمٗمت٤موى

٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلَمقم٦م ومٞم٘مقًمقن ذم يمؾن ومٕمٍؾ وىمقٍل مل وىم٤مل احل٤مومُظ اسمـ يمثػٍم  : أُمَّ

ؿ مل يؽميمقا ي ث٧ٌم قمـ اًمّمح٤مسم٦م: هق سمدقم٦ٌم: ٕٟمَّف ًمق يم٤من ظمػمًا ُم٤م ؾمٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف، َّٕنَّ

ـْ ظِمّم٤مل اخلػم إٓ وىمد سم٤مدروا إًمٞمٝم٤م ا.هـ. ُمـ   "شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"ظمّمٚم٦ًم ُِم

أي٦م  ﴾ې  ې  ې  ې ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ ۅ  ۉ  ۉ﴿ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 . [88]إطم٘م٤مف:

َؽ سمَم يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ، واضمتٜم٥م ُم٤م وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجٍر  ًَّ ـْ مت : اًمًٕمٞمد َُم

 (. 84/254)"ومتح اًم٤ٌمري"أطمدصمف اخلٚمػ ا.هـ 

ٚمػ ذم إىمقال وإومٕم٤مل،  ًَّ ومٝمذه إدًم٦م وأصم٤مر سحي٦ٌم واوح٦ٌم ذم اشمن٤ٌمع ُمٜمٝم٩ِم اًم

ذم اعمٕمت٘مدات، وإطمٙم٤مم، واعمٕم٤مُمالت، وذم مجٞمع اًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م. وذم ذًمؽ 

 واًمٗمالح واًمٗمقز ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م
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ؽ ًمتجد اًمٙمثػم ُمـ إٟمَّ  -وأقمقذ سم٤مهلل أن أىمقل ُم٤م ًمٞمس زم سمف قمٚمؿ–وإِّن أىمقل 

وصمٌت٧م  ،ذم شمٜمٗمٞمذ أُمقر صمٌت٧م ذقمٞمتٝم٤م ه١مٓء احلريّملم قمغم اًمٌدع يٙمقن وم٤مشمراً 

ؾمٜمٞمتٝم٤م، وم٢مذا ومرهمقا ُمـ هذه اًمٌدع ىم٤مسمٚمقا اًمًٜمـ اًمث٤مسمت٦م سم٤مًمٗمتقر، وهذا يمٚمف ُمـ 

اًم٘مٚمقب قمٔمٞمٛم٦م،  ، وم٤مًمٌدع أرضاره٤م قمغم(8)ب ٟمتٞمج٦م أرضار اًمٌدع قمغم اًم٘مٚمق

إٓ أو٤مقمقا ُمـ  ٦مً يـ ضمًٞمٛم٦م، ومَم اسمتدع ىمقم ذم ديـ اهلل سمدقموأظمٓم٤مره٤م قمغم اًمدن 

 .(2) اًمًٜم٦م ُمثٚمٝم٤م أو أؿمد، يمَم ذيمر ذًمؽ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمًٚمػ
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ـُ شمٞمٛمٞم٦م  (8) : إنَّ اًمنمائع أهمذي٦ُم اًم٘مٚمقب، ومٛمتك اهمتذت ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسم

ـْ اهمتذى سم٤مًمٓمٕم٤مم اخلٌٞم٨م  ٜمـ، ومتٙمقن سمٛمٜمزًم٦ِم َُم ًُّ اًم٘مٚمقب سم٤مًمٌِدع مل يٌَؼ ومٞمٝم٤م ومْمٌؾ ًمٚم

 (. 8/288)"اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ"ا.هـ 

دِت وىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل  ٜمـ طمٞم٤مُة اًم٘مٚمقِب وهمذاؤه٤م، ومٛمتك شمٕمقَّ ًُّ ٤ٌمُع اًم : اشمن

ـِ ا.هـ  شمِمٌٞمف اخلًٞمس سم٠مهؾ "اًم٘مٚمقُب سم٤مًمٌَِدِع وَأًمَِٗمْتَٝم٤م: ملْ يٌَؼ ومٞمٝم٤م ومْمٌؾ ًمٚمًٜم

 (.36) "اخلٛمٞمس

ـْ ىم٤مل اإلُم٤مم طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦َم  (2) : ُم٤م اسمتَدَع ىمقٌم سمدقم٦ًم ذم ديٜمٝمؿ إٓ َٟمَزَع اهلل ُِم

ٓ يٕمٞمده٤م قمٚمٞمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ا.هـ أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ ؾُمٜمَّتِِٝمْؿ ُمثَٚمَٝم٤م، صمؿ 

 (، وهمػمه. وهق أصمٌر صحٞمٌح. 883)

: ُم٤م اسمُتِدقَم٧ْم سمدقم٦ٌم إٓ ازدادت ُمْمٞم٤ًم، وٓ شُمِريَم٧ْم ؾمٜم٦ٌَّم وىم٤مل اإلُم٤مم إوزاقمل 

٤ًم ا.هـ أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل سمرىمؿ )  (. وهق أصمٌر صحٞمٌح. 884إٓ ازدادت هقيَّ
= 
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واقمٚمؿ أنَّ اًمٜم٤مس ُم٤م اسمتدقمقا سمدقم٦ًم ىمطُّ طمتَّك شمريمقا ُمـ : اًمؼمهب٤مري وىم٤مل اإلُم٤مم  =

اًمًٜم٦م ُمثٚمٝم٤م، وم٤مطمذر اعمحدصم٤مت ُمـ إُمقر، وم٢منَّ يمؾَّ حمدصم٦ٍم سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م 

 (. 5( وم٘مرة رىمؿ )47)ص: "ذح اًمًٜم٦م"والًم٦م ا.هـ 

م ُمـ  ـْ يمالم اهلل ورؾمقًمف  وِاشد البدعوُمع ُم٤م شم٘مدَّ ، ويمالم ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُِم

 اًمٕمٚمَمء ُم٘متٍميـ قمغم سمٕمْمٝم٤م وم٘مط: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   چ  چ  چ  چ  ڇ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . [854]إٟمٕم٤مم: ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ ڎ

ٌُٝم٤مت ا.هـ أظمرضمف اًمدارُمل ذم ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ﴿ىم٤مل جم٤مهٌد:  : اًمٌَِدُع واًمِمُّ

 (. وهق صحٞمٌح. 209سمرىمؿ ) "اعم٘مدُم٦م"

 وُمـ ُمٗم٤مؾمده٤م: 

٤ميمؿ وهذه إهقاء اًمتل ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م رومٞمع سمـ ُمٝمران اًمري٤مطمل  : إيَّ

سمرىمؿ  "اًمنميٕم٦م"شمٚم٘مل سملم اًمٜم٤مس اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ا.هـ أظمرضمف أضمري ذم 

 (. وهق صحٞمٌح. 89)

 وُمـ ُمٗم٤مؾمده٤م:

: ُم٤م اسمتدَع ىمقٌم سمدقم٦ًم إٓ اؾمتحٚمَّقا اًمًٞمَػ ا.هـ أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ىم٤مل أسمق ىمالسم٦م 

 (، وهمػمه. وهق صحٞمٌح. 285ؿ )سمرىم

٦ٌم شمدقمق يمٚمُّٝم٤م إمم اًمًٞمػ وىم٤مل اإلُم٤مم اًمؼمهب٤مري  : واقمٚمؿ أنَّ إهقاء يمٚمَّٝم٤م رديَّ

 (. 846( رىمؿ )820)ص: "ذح اًمًٜم٦م"ا.هـ 

 وُمـ ُمٗم٤مؾمده٤م:

اشم٤ٌمع إهقاء ذم اًمدي٤مٟم٤مت أقمٔمؿ ُمـ اشم٤ٌمع  :ٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل ؿم

 (.27)ص: "إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر"إهقاء ذم اًمِمٝمقات ا.هـ 
= 
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: هذه اًمذٟمقب ُمع صح٦م اًمتقطمٞمد ظمػٌم ُمـ وم٤ًمد اًمتقطمٞمد ُمع قمدم هذه وىم٤مل  =

 (.8/366) "آؾمت٘م٤مُم٦م"اًمذٟمقب ا.هـ 

 "ومْمؾ اإلؾمالم"رؾم٤مًم٦م ذم ذطمف ًم وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز 

اإلؾمالم (: اًمٌدقم٦م أيمؼم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر َّٕن٤م شمٜم٘مص ًمإلؾمالم وإطمداث ذم 890)ص:

واهت٤مم ًمإلؾمالم سم٤مًمٜم٘مص، ومٚمٝمذا يٌتدع ويزيد. وأُم٤م اعمٕم٤ميص ومٝمل اشم٤ٌمع ًمٚمٝمقى 

وـم٤مقم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من ومٝمل أؾمٝمؾ ُمـ اًمٌدقم٦م وص٤مطمٌٝم٤م ىمد يتقب وي٤ًمرع ويتٕمظ، أُم٤م 

ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ومػمى أٟمف ُمّمٞم٥م وأٟمف جمتٝمد ومٞمًتٛمر سم٤مًمٌدقم٦م ٟمٕمقذ سم٤مهلل، ويرى 

٤مر أُمر اًمٌدقم٦م أؿمد وأظمٓمر ُمـ ومٝمق سمح٤مضم٦م إمم سمدقمتف. وُلذا ص ٤مً اًمديـ ٟم٤مىمّم

 اعمٕمّمٞم٦م ا.هـ

 : ده٤مُمٗم٤مؾم وُِمـ

ـْ َصاِحِب ُكؾ  بِْدَعةٍ »:   ىم٤مل رؾمقُل اهلل أظمرضمف . «إِنر اَّللَ َحَجَب الترْقَبَة َع

(، وأسمق اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مِّن ذم 3202سمرىمؿ ) "اعمٕمجؿ إوؾمط"اًمٓمؼماِّن ذم 

سمرىمؿ  "ؿمٕم٥م اإليَمن" (، واًمٌٞمٝم٘مل ذم8063سمرىمؿ ) "ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من"

حف اإلُم٤مم أمحد وهمػمه ُمـ (9088) ـ هب٤م. وىمد صحَّ ًُّ . وًمف ـمرٌق وؿمقاهد حُي

سمرىمؿ  "اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م"ذم  إلُم٤مُم إًم٤ٌمِّن اعمت٘مدُملم، وُمـ اعمٕم٤مسيـ: ا

ردود أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ذم طمدي٨م "ذم  (، واإلُم٤مم اًمقادقمل 8620)

 .  (66)ص: "اًمًحر

(: وُمٕمٜمك 80/9)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمَم ذم  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ىمقُلؿ: إن اًمٌدقم٦م ٓ يت٤مب ُمٜمٝم٤م: أن اعمٌتدع اًمذي يتخذ ديٜم٤ًم مل ينمقمف اهلل وٓ 

رؾمقًمف ىمد ُزينـ ًمف ؾمقء قمٛمٚمف ومرآه طمًٜم٤ًم، ومٝمق ٓ يتقب ُم٤م دام يراه طمًٜم٤ًم: ٕن أول 

سمف أُمر إجي٤مب أو  اًمتقسم٦م اًمٕمٚمؿ سم٠من ومٕمٚمف ؾمٞمنٌئ ًمٞمتقب ُمٜمف، أو سم٠مٟمف شمرك طمًٜم٤ًم ُم٠مُمقراً 

اؾمتح٤ٌمب: ًمٞمتقب ويٗمٕمٚمف ومَم دام يرى ومٕمٚمف طمًٜم٤ًم وهق ؾمٞمنٌئ ذم ٟمٗمس إُمر وم٢مٟمف ٓ 

 يتقب ا.هـ
= 
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ـ أن اًمٌدقم٦م إذا ُأطمدصم٧م ٓ شمزيد إٓ ُمْمٞم٤ًم، ُم: ذيمر اًمًٚمػ وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل  =

وًمٞم٧ًم يمذًمؽ اعمٕم٤ميص: وم٘مد يتقب ص٤مطمٌٝم٤م ويٜمٞم٥م إمم اهلل، سمؾ ىمد ضم٤مء ُم٤م يِمد 

تتجارى ِبؿ تٓؽ إهقاء »ًمٗمرق طمٞم٨م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت : ذًمؽ ذم طمدي٨م ا

، وُمـ هٜم٤م ضمزم اًمًٚمػ سم٠من اعمٌتدع ٓ شمقسم٦م ًمف ُمٜمٝم٤م «كَم يتجارى الْٓب بياحبف

 طمًٌَم شم٘مدم ا.هـ 

 وُم٤م سمٕمد(. 379ًمٚمِم٤مـمٌل )ص: "آقمتّم٤مم"راضمع ًمألمهٞم٦م يمت٤مب و

(: 894)ص: "رؾم٤مًم٦م ومْمؾ اإلؾمالمذح "ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمزيز اسمـ سم٤مز 

هذا هق احلؼ أن اهلل اطمتج٥م اًمتقسم٦م قمـ ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م وُمٕمٜم٤مه٤م: أٟمف يًتحًٜمٝم٤م 

ويرى أٟمف ُمّمٞم٥م، وُلذا وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف يٛمقت قمٚمٞمٝم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ٕٟمف يرى أٟمف 

ُمّمٞم٥م سمخالف ص٤مطم٥م اعمٕمّمٞم٦م اًمذي يٕمرف أٟمف قم٤مص وأٟمف جمرم وأٟمف خمٓمئ، 

قمغم ظمٓمر ٕٟمف يًتحًٜمٝم٤م ويتٌع  ومٞمتقب وىمد يتقب اهلل قمٚمٞمف، ًمٙمـ ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م

ؾمتح٤ًمٟمف ًمٚمٌدقم٦م، وفمٜمف أٟمف قمغم هقاه، وُلذا ومٝمق قمغم ظمٓمر ومٞمحج٥م قمـ اًمتقسم٦م ٓ

ى واقمت٘م٤مد أٟمف قمغم طمؼ. أُم٤م إذا هداه اهلل وشمٌٍم وشم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، ومجٞمع ده

اًمذٟمقب إذا شم٤مب ُمٜمٝم٤م اًمٕمٌد شم٤مب اهلل قمٚمٞمف طمتك اًمنمك اًمذي هق أيمؼم ُمـ اًمٌدقم٦م، 

٤مهلل إذا شم٤مب ُمٜمف اًمٕمٌد شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، واًمٙمٗم٤مر ُمـ ىمريش وهمػمهؿ عم٤م شم٤مسمقا وم٤مًمٙمٗمر سم

شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ وهٙمذا ؾمحرة ومرقمقن عم٤م شم٤مسمقا شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وهٙمذا ص٤مطم٥م 

اًمٌدقم٦م إذا سمٍمه اهلل وشم٤مب ُمٜمٝم٤م شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمققمٞمد ُمثؾ احلدي٨م 

ا َحَدًثا َأوْ »اًمّمحٞمح:  َٖ ـْ َأْحَدَث فِٗ ِة َوالٕراِس  َو َْ
َُٕة اَّللرِ َوادَْاَلئِ َْ ِف لَ ْٗ َٓ ََ آَوى ُُمِْدًثا َف

 ًٓ َٓ َعْد ًفا َو َٗاَوِة ََصْ
ِّ َبُؾ اَّللرُ ِوُْٕف َيْقَم اْل ّْ َٓ َي نَي 

َِ
  ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمققمٞمد ا.هـ «َأْْجَ

عمَِـ ىمٚم٧ُم: ُمٗم٤مؾمد اًمٌدع يمثػمة أيمتٗمل سمَم ذيمرت هٜم٤م، وم٢منَّ سم٤مإلؿم٤مرة هُمٜمٞم٦م ويمٗم٤مي٦م، 

 أراد اهلل ًمف اًمرؿمد واُلداي٦م. وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
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ٌع طَمَّمَؾ ًمف سمذًمؽ يمَمُل اخلِمٞم٦م  ًمٙمـ اإلٟم٤ًمن إذا ؿَمَٕمَر أٟمَّف شم٤مسمٌِع ٓ ُُمنمن

واخلْمقع واًمذل واًمٕم٤ٌمدة ًمربن اًمٕم٤معملم، ويمَمل آشم٤ٌمع إلُم٤مم اعمتَّ٘ملم، وؾمٞمند 

ٍد  اعمرؾمٚملم، ورؾمقل ربن اًمٕم٤معملم حمٛمَّ
(8) . 
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ر اعمذًمَّؾ خل٤مًم٘مف  (8) ُف يمَم أراد اهلل ُمٜمف، وهق أٟمَّف اًمٕمٌُد اعمًخَّ ًَ ف ضَمَٕمَؾ ٟمٗم ذًمَِؽ ٕٟمَّ

ڄ   ڄ  ڄ  ﴿وُمقٓه، اًمذي ظمٚم٘مف ومًقاه ومٕمدًمف، ممتثاًل ىمقَل اهلل ضمؾَّ وقمال: 

ـْ أُمِر اًمتنميع ومٝمق قمٌٌد هلل ًمٞمس ًم .[56]اًمذاري٤مت: ﴾ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ف ُِم

ہ  ہ      ہ  ھ   ﴿رٌء، وًمٞمس ًمف ُم٤م هق ُمـ ؿم١مون اهلل رٌء يمَم ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 . [828]آل قمٛمران: ﴾ھ

ُم رأي٤ًم وٓ ومٙمرًا، وٓ ىمقًٓ وٓ ومٕماًل قمغم ذع اهلل  ـْ قِمٜمِدِه، وٓ ُي٘مدن ُع ُِم ومال ُينمن

﮳    ے   ے﴿شمٕم٤ممم، طم٤مًُمُف يمَم ىم٤مل اهلل ضمؾ وقمال:  ﮴  ۓ  ۓ  ﮲ 

 . [285]اًمٌ٘مرة: ﴾﮵

 ويمَمل اًمذلن واخلْمقع وآؾمتًالم. هذا هق قملُم اًمتقاوِع هلل، و



ِح ِرؾَم٤مًَم٦ِم     إُِْمَت٤مُع إؾَْمََمع سمنَِمْ
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ُمـ  إظمقاِّن اعمًٚمٛملم اًمذيـ اؾمتحًٜمقا ؿمٞمئ٤مً  إمم يمؾن  ٟمّمٞمح٦مً  فُ إٟمٜمل أوضمن 

اًمٌدع ؾمقاء ومٞمَم يتٕمٚمؼ سمذات اهلل، أو أؾمَمء اهلل، أو صٗم٤مت اهلل، أو ومٞمَم يتٕمٚمؼ 

وشمٕمٔمٞمٛمف، أن يت٘مقا اهلل ويٕمدًمقا قمـ ذًمؽ، وأن جيٕمٚمقا أُمرهؿ  سمرؾمقل اهلل 

ذاك، قمغم اًمًٜم٦م ٓ ٤ٌمع ٓ قمغم آسمتداع، قمغم اإلظمالص ٓ قمغم اإلقمغم آشمن  ُمٌٜمٞم٤مً 

قمغم اًمٌدقم٦م، قمغم ُم٤م حيٌف اًمرمحـ ٓ قمغم ُم٤م حيٌف اًمِمٞمٓم٤من، وًمٞمٜمٔمروا ُم٤مذا حيّمؾ 

 .(8)ؿ ًم٘مٚمقهبؿ ُمـ اًمًالُم٦م واحلٞم٤مة واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، وراطم٦م اًم٤ٌمل واًمٜمقر اًمٕمٔمٞم

وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمٜم٤م هداة ُمٝمتديـ، وىم٤مدة ُمّمٚمحلم، وأن يٜمػم ىمٚمقسمٜم٤م 

قمٚمٞمٜم٤م، وأن يًٚمؽ سمٜم٤م ـمريؼ قم٤ٌمده  جيٕمؾ ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م وسم٤مًٓ  سم٤مإليَمن واًمٕمٚمؿ، وأن ٓ

 اعم١مُمٜملم، وأن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ أوًمٞم٤مئف اعمت٘ملم وطمزسمف اعمٗمٚمحلم.

 .(2) وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف
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ـْ مل ي٘مٜمع سم٘مٚمٞمٚمٝم٤م مل يزدد سمٙمثػمه٤م إٓ سمٕمدًا. (8)   ٟمّمٞمح٦ٌم خمتٍمٌة ضم٤مُمٕم٦ٌم ُمٗمٞمدٌة، َُم

ِح هذه اًمرؾم٤مًم٦ِم اًمٕمٔمٞمٛم٦ِم، وذًمَِؽ يقم إطمد  (2) ـْ َذْ / 82وهبذا أيمقن ىمد اٟمتٝمٞم٧ُم ُِم

هـ. أمحُد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦ِم 8348ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول/ ًمٕم٤مم

ـْ ومْمٚمِِف، وأن جيٕمَؾ أقمَمًمٜم٤م ظم٤مًمّم٦ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.   اعم٤ٌمريم٦م، وأؾم٠مًمف اعمزيَد ُِم
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 )ِخَتاوًا( =

َم سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ ٕظمٞمٜم٤م اعمتٕم٤مون اًمِمٞمخ  ك أْن أشم٘مدَّ ًَ ردوان بـ أيب عبد الرمحـ ٓ أْٟم

قمغم وَمًِحِف زم ذم اًمٌح٨م واًمتدريس ذم ُمريمزه، وقمٔمٞمؿ  -وومَّ٘مف اهلل-  أمحد اَلبٗم

ـِ شمٕم٤مُُمٚمِِف،  ًْ ـْ أهٚمِِف ُمِ شمقاوٕمف، وطُم ـَ اًمٙمرِم اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ىمد ٓ ُمع ُم٤م أضِمد ُِمٜمْف وُم

أضم٤مزهيَم قمغم ذًمؽ سمٛمثٚمِِف، إٓ أٟمَّٜمل أؾم٠مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن ي٤ٌمِرَك ع أن ٞمٓمأؾمت

ـَ  ومٞمٝمَم، وأن يزيدمه٤م يمرُم٤ًم وظمػمًا إمم يمرُمٝمَم وظمػممه٤م، وأن يًدي قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم ُِم

 اًمٜمنٕمِؿ ُم٤م يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمؼميم٦م ديٜم٤ًم ودٟمٞم٤ًم. 

ٕة َيٗك بـ ويمذا أؿمٙمر إظمقيـ اعمتٕم٤موٟملْم  أ٘س بـ ، وإخ اَلبٗمأمحد الي 

قمغم شمٕم٤موَّنَم أيْم٤ًم، وإِّنن أؾم٠مل اهلل أن جيزهيَم وجيزي يمؾَّ اعمتٕم٤موٟملَم  الَروولُمٔد 

ذم هذا اعمريمز ظمػمًا، وأن يرومع ىمدرهؿ، ويٕمكم ؿم٠مَّنؿ، ويٍمَف قمٜم٤َّم وقمٜمٝمؿ وقمـ 

 وُمٙمروٍه. وٓ طمقل وٓ ىمقَة إٓ سم٤مهلل. 
ٍ
واحلٛمد هلل اًمذي ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم يمؾَّ ؾمقء

 شمتؿُّ اًمّم٤محل٤مت. سمٜمٕمٛمتف 

 

 يمتٌف

 أسمق قمٌد اًمرمحـ ُمٕم٤مذ سمـ أمحد سمـ وم١ماد اًمزقمٞمؿ

 ُمٙمت٦ٌم ُمريمز اإلُم٤مم اًمقادقمل سمـ)ُم٤مشمر(. –إب  –اًمٞمٛمـ 

 

 

 



ِح ِرؾَم٤مًَم٦ِم     إُِْمَت٤مُع إؾَْمََمع سمنَِمْ
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 ( 
ُ
س
َ
ر
ْ
 (انفِه

َُم٦مُ ) ٤مِرِح  ُُمَ٘مدن  5 ............................................................... (اًمِمَّ

َُم٦مُ )  9 ................................................................ (اعم١َُمًمنِػ  ُُمَ٘مدن

ـِ  يَمََملِ  سَمٞم٤َمنِ  سَم٤مُب ) ي  82......................................... (َووُمُروقَم٤مً  ُأُصقًٓ  اًمدن

ٜم٦َّمُ  سَم٤مٌب ) ًُّ ـْ  َوطمٌل  َوِهَل  ًمِٚمُ٘مْرآنِ  ُُمٌَٞمنٜم٦َمٌ  اًم  42............................... (اهللِ قِمٜمْدِ  ُِم

لن  سَمٞم٤َمَٟم٤مِت  َأوضُمف سَمٞم٤َمنِ  سَم٤مُب ) ـِ   اًمٜمٌَّ ي  38..................................... (ًمِٚمدن

تَٚمِزمُ  َوالًَم٦م يَمْقَِّن٤َم َُمعَ  اًمٌِْدقَم٦مُ  سَم٤مٌب ) ًْ  38.................................. (َأسَم٤مـمِٞمَؾ  شَم

 60.................................... ( َوَرؾُمقًمِفِ  اهللِ شَمْٕمٔمِٞمؿَ  شُمٜم٤مذم اًمٌِْدقَم٦مُ  سَم٤مٌب )

 64................................................ (َوالًََم٦م سمِْدقَم٦مٍ  يُمؾَّ  أنَّ  سَمٞم٤َمنِ  سَم٤مُب )

ـْ  ظَمَٓم٠مِ  سَمٞم٤َمنِ  سَم٤مُب ) ؿَ  َُم ًَّ ٥ِم  قَمغَم  اًمٌِْدقَم٦مَ  ىَم ًْ ٜم٦َمٍ  َوإمِم اًمتَّْٙمِٚمٞمٗمٞم٦َّمِ  إطَْمَٙم٤ممِ  طَم ًَ (َوؾَمٞمنئ٦َمٍ  طَم

 ...............................................................................66 

ِٛملم ؿُمٌَفِ  سَمْٕمضِ  ِذيْمرِ  سَم٤مُب ) ًن ٜم٦مٍ  إمِم ًمٚمٌَِدقَم٦مِ  اعمَُ٘م ًَ  74............... (َوشَمْٗمٜمِٞمِدَه٤م َوؾَمٞمنئ٦مٍ  طَم

ُؼ  َٓ  سَم٤مٌب ) عِ   اعمُت٤َمسَمَٕم٦مُ  شَمتََح٘مَّ َّٓ  اهللِ ًمنَِمْ عَ  اًمَٕمَٛمُؾ  َواوَمَؼ  إَِذا إِ ْ  88....... (ُأُُمقرٍ  ؾِمت٦َّمِ  ذِم  اًمنمَّ

َّٓ  َص٤محِل٦َمً  اًمِٕم٤ٌَمَدةُ  شَمُٙمقنُ  ٓسَم٤مٌب ) رَ  إَِذا إِ ـَم٤منِ  ومِٞمَٝم٤م شَمقومَّ  98......................... (َذْ

َٚمِػ  ـمَِريؼ ؾُمُٚمقكِ  قَمغَم  احل٨َمن  ذِم  سَم٤مٌب ) ًَّ ٤مًمِِح  اًم  96.............................. (اًمّمَّ

ـْ  سَم٤مٌب ) ارِ  ُِم  807 ..................................................... (اًمٌَِدعِ  َأرْضَ

ٜم٦َّم اشمن٤ٌمعُ سَم٤مٌب ) ًُّ  888 ................................................. (وهُمٜمْٞم٦َم قِمز   اًم

 882 ....................................................... (ظِمت٤َمُِمٞم٦َّمٌ  َٟمِّمٞمَح٦مٌ  سَم٤مٌب )



ِع َوظَمَٓمِر آسْمتَِداع  ْ  اإِلسْمَداع ذِم يَمََمِل اًمنمَّ
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