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 (ُمَكدَِّمُة التَِّعِلًِل) 

 

ًٚ ؾٔف، وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ  ًٚ مزيدًا مٌٚرـ احلّد هلل محدًا ـثرًا ضٌٔ

 ؿديٌر، وأصٓد أنَّ حمّدًا ذيؽ فف، فف ادِؽ، وفف احلّد، وهق ظذ 
ٍ
ـؾِّ رء

ُُِف، صذَّ اهلل ظِٔف وظذ آفف وصحٌف  ِف وخِِٔ َِ ّٔف مـ خِ ظٌده ورشقفف، وصٍ

ٚ بًد: يـ، أمَّ َِّؿ تًِٔاًم ـثرًا إػ يقم افدِّ  وش

َؽ  ًَّ ُٜ اإلشالم افتل مـ مت َـّ اهلل بف ظذ هذه إمٜ هل ًّٕ ؾ٘نَّ أظيؿ مٚ امت

ٕٔٚ وأخرة هبٚ ربح خري افدٕٔٚ وأ  خرة، ومـ وؾَّ ظْٓٚ خن افدن

َّٔزه  ، وم ًٜ ـَ إديٚن، وجًؾ ؾٔف ذائع ظئّ يـ أحً وفَد جًؾ اهلل هذا افدِّ

، وهل: ٍٜ  اهلل ظذ ؽره مـ إديٚن بٖمقٍر ثالث

 إمر إول: افُامل 

 إمر افثٚين: افنّقل 

 إمر افثٚفٞ: افٌَٚء   

ظٚة إػ اهلل وضٌِٜ افًِؿ ذم ؾوِف، وممٔزاتف، وؿد أفَّػ ـثٌر مـ افًِامء واف دن

َِّؼ بف مـ افًَٚئد وافًٌٚدات وإحُٚم وادًٚمالت، وأداب، وؽرهٚ    ومٚ يتً

 
ِ
ُ افٌُرُ  اإلمٚمُ  ومـ هٗٓء افًِامء إمغ بـ حمّد ادختٚر  حمّدُ  ادٍُنِّ

ٌٜ ل افنَْٔى ًٜ ذم بٔٚن ـامل اإلشالم وصّقفف، وهل رشٚف –، ؾَد أفَّػ رشٚف
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ٌٜ  -ظذ اختهٚرهٚ َّٔ ،  مْٓج ٌٜ ٌٜ ؿقيَّ َّٔ ٌٜ ؾَٓ ديَّ ََ ٌٜ ذم بٚهبٚ جّدًا، ظْقاُُنٚ َظ ٌٜ ٕٚؾً َّٔ ظِّ

ـٌ ـٚمٌؾ(   )اإلشالُم دي

ِِّؼ ظذ بًض  ُٝ ُأظ ؿرأُُتٚ، واشتٍدتن مْٓٚ، ومـ خالل ؿراءيت هلٚ ـْ

ُٝ أن ُأؾرَدهٚ بتًٍِٔؼ مقاؤًٓٚ حتَّ  وحتٍَٔؼ،  ك صٚرت جديرة بٚٓظتْٚء، ؾرأي

ٚ مـ وّـ  ظًك اهلل أن يٍْع هبٚ، ؾخرجٝ ذم هذا اجلزء ادتقاوع، ِظِاًم أُنَّ

َّٕام ـام ُيَٚل )ظذ  د افتحَٔؼ وافتًِٔؼ، وإ ّن ـْ ؿهدي ؾٔٓٚ تً افرشٚئؾ افتل مل يُ

ه افىَّريؼ(، فُْْل أرجقا أن ٓ أـقن بخٔاًل ظذ  إخقاين ادًِّغ بْؼ مٚ ينَّ

مف مـ  َُٕدِّ اهلل مـ هذه افتًََِّٔٚت ادختكة، فًؾَّ اهلل أن يٍْع هبٚ، ؾ٘نَّ أظيَؿ مٚ 

، ؾٖرجقا أن يُقن هذا اخلر فًِِّّغ هق ِظُِؿ ـتٚب اهلل، وشْٜ رشقفف 

ًٚ مثّرًا، واهللَ أشُٖل  أن يرزؿْٚ افًّؾ وشٚئر إظامل اخلريٜ ادتًديٜ فٌِر ٕٚؾً

ـَ افًِّؾ مٚ يرى، وأن جيًؾ ذفؽ  دَق، واإلخالَص، وافزَّ ، وافتََّقى، وِم افهِّ

َّٕف هق أظُِؿ وأحُُؿ، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل  ًا، مثّرًا، إ َِّف مًتّرَّ  ـ

ـَةِ  َسا  :* َطَؿِظ ِِف اـرِّ

ّٜٔ ظّع ذم هذه افرشٚفٜ: مَٚبِتٓٚ ظذ ضًٌٜ )افرئٚشٜ افًٚمٜ فٌِحقث افًِ

ادُِّٜ افًربٜٔ  -افريٚض–واإلؾتٚء، اإلدارة افًٚمٜ دراجًٜ ادىٌقظٚت افدئْٜ 
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وحتَٔؼ أحٚديثٓٚ ظذ ِوؾؼ ؿقاظِد ادهىِح ؿْدَر اإلمُٚن،   (3) افًًقديٜ(

 ُٝ ٌط، شٌٓؾ، وجًِ ًَّ وافتًَِّٔؼ ظذ ادًٚئؾ بام ينَّ اهلل، وهق تًٌِٔؼ خمتٌك، مٌ

 ًٚ ًٚ بٚرزًا مقاؾَ ٍٜ ظْقإ ُٝ فُؾِّ مًٖف ًٜ خمتكًة متٓٔدًا فِّقوقع  وجًِ َم ُمَدِّ

 َّّ ِٜ افتل يذـرهٚ ادٗفػ، وش ـَِة ُٔتٓٚ: )فًْقان ادًٖف اِمؾ َطَذ ِرَسا اـتَّْعؾِقُؼ اـشَّ

ـٌ َؿاِمؾ"اإِلَماِم اـّشـِؼقطِل   (، واهلل ادقؾِّؼ "اإِلساَلُم ِدي

 

 كتبه

 أبى عبد الرمحن معاذ بن أمحد بن فؤاد الزَّعيم

 وفَّقه اهلل وسدَّده

 

* * * * 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍٛ مـ َمِِِؽ ادٌرب، ـام ذـر  (3) وأصِٓٚ حمٚرضٌة أفَٚهٚ ذم ادًجد افٌْقي بىِ

متف   ذفؽ ذم مَدِّ
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 (ًِ  (اأَلِصَياُف الطَّاِعَيُة  ِفٌ َنَناِل الدِّي

ًِيٚم افتل  هذه  يـ، وبٔٚن ادًٚئؾ اف افرشٚفٜ موّقُنٚ افُالم ظذ ـامل افدِّ

يـ وافدٕٔٚ، بٖفٍٍٚظ مقجزْة خُمتكٍة   ظِٔٓٚ مدار افدِّ

 وهل تردن ظذ ثالثٜ أصٍْٚف:

يـ مل يقفِّ بام ُتقاه  ظقن أنَّ افدِّ افهْػ إول: صُْػ افًِامٕٔغ، افذيـ يدَّ

مٜ، وضًْقا ذم إًٍٔٓؿ مـ افنٌٓٚت افنٔىٕٜٚٔ، و افنٓقات افًٍْٜٔ ادحرَّ

ـْ ِظْد  ِف، وخراتف، وادَّظقا ؿقإَغ ومهىِحٚت ومْٚهٟ اخسظقهٚ ِم مهٚحِلِ

يـ اإلشالمل، وإًٔٛ فقاؿع افًٌٚد وافٌالد   ٚ إٍٔع مـ افدِّ إًٍٔٓؿ زاظّغ أُنَّ

يـ اإلشالمل، وأؾًد فقاؿع افًٌٚد وافٌالد،  ِٜ أرضن ظذ افدِّ إذ هل وهل ذم احلََٔ

ٌٕذ مٚ جٚء ذم افَرآن وافًْٜ، مـ اخلر افًئؿ فًٌِٚد وافٌالد، ـٔػ ٓ: وهل 

ٌٚع  ؿقإغ ومهىِحٚت وإٔيّٜ أصُؾ  بْٚئٓٚ تَديُؿ افًَقل افًَّٜٔ، واتِّ

إؾُٚر ادٚشقٕٜٔ، وافٔٓقديٜ، وافْكإٜٔ، وتٍْٔذ ـّؾ ادتىٌِٚت افٌربٜٔ، 

يـ ظـ هٚ وظتٌٚر أراء افٌٚضِٜ، وافتل مٌدؤوا أصِٓٚ وموّقُنٚ: )ؾهُؾ افدِّ

وفٜ(، و)ٓ شٔٚشٜ ذم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ(    افدَّ

دٍ  َّّ ِّْٔٚ حم ٌٕ َٜ ، افهْػ افثَّٚين: ادْٚؾَقن، وهُؿ افَّذيـ ُيُْرون شَّْ

 وهٗٓء أصْٚف صتَّك، وضرائؼ ِؿَدَدًا:



ِٚمؾ  ـَ ـٌ   اإِلْشاَلُم ِدي

 

9 

 

ٔن  َٜ أصاًل: وهٗٓء هؿ افذيـ ُيَٚل هلؿ )افَرإٓ   (3) قن(ؾّْٓؿ مـ ُيُْر افًَّْ

ومْٓؿ مـ ُيُْر مٚ ـٚن ظـ ضريؼ أحٚد، ومٚ ؾٔف مـ إمقر افٌٌٜٔٔ افتل 

ُِٓٚ ظَقهلؿ ادريوٜ، وهٗٓء هؿ ادًتزفٜ ومـ وٚهٚهؿ،  وذم ظكٕٚ تًتحٔ

ٔنقن   ُيَٚل هلؿ افًَالٕ

ِنٓٚ ظْدهؿ فًٔٝ  ومْٓؿ مـ ُيُْر مٚ جٚء ظـ ضريؼ ؽر آل افٌٔٝ، ؾُ

حٜ، ويٌَِقن ـؾَّ مٚ جٚء ظـ ضريؼ آل افٌٔٝ، صحٔحٜ وفق ـٕٚٝ ذم  ِٜ افهِّ َّّ ؿ

ِؼ اهلل  ِْ ًػ وافُذب، وهؿ أـذب خ ٜ افوَّ َّّ أو مٚ ؾٔف مدٌح هلؿ، وفق ـٚن ذم ؿ

وآل بٔتِِف، وهؿ بٚجلِّٜ ُيُْرون ظّقَم افًَّْٜ ـام هق واؿع  ظذ رشقِل اهلل

اؾوٜ، وآثْل ظؼيٜ، واإلمٚمٜٔ مـ افنًٜٔ   افرَّ

ـِ اهلل مٚ فٔس مْف، افهْػ ا فثٚفٞ: ادٌتدظٜ، وهؿ افَّذيـ يٌتدظقن ذم دي

ظقن بٌدظٓؿ هذه  ٌَّدون اهلل بف، وهؿ بًِٚن احلٚل إن مل يُـ بًِٚن ادَٚل يدَّ ويتً

يـ: وظِٔف:  الٌت فِدِّ ِّّ َّٕف ٕٚؿٌص، ؾُٕٚٝ بدظٓؿ هذه مُ يـ مل ُيُّؾ، وأ أنَّ افدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿ فق ـٕٚقا  (3) قا: وإٓ ؾال يهِح أن ُيىِؼ ظِٔٓؿ هذا آشؿ: ُٕنَّ ّن هُذا ُش

، ؾّـ مل  ٞن ظذ افًَّْٜ ؿرإٓٔغ ؾًالً ٔمْقا بٚفًْٜ، وظِّقا هبٚ: ٕنَّ افَرآن حي

، ًٕٖل اهلل  ، بؾ هق زٕديٌؼ صٔىٚينٌّ َّٕف فٔس بَرآينٍّ وٓ ُشِّْلٍّ يٌَؾ افًَّْٜ افٌْقيٜ ؾ٘

 افًٚؾٜٔ 
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يـ، ًٕٖل اهلل ، ؾَد ـّذبقا اهلل، وضًْقا ذم رشقفِف وأصحٚبف، وأئّٜ افدِّ

 افًٚؾٜٔ  

 

* * * * 
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(ًِ ًُ ِفٌ َنَناِل الدِّي  (الِبِدُع َتِطَع

ٌٚع ـتٚبف، وشَّْٜفَد حثَّْٚ اهلل شٌحٕٚف و ، وبغَّ أنَّ رشقفف تًٚػ ظذ اتِّ

َّٕف بغَّ ؾٔف مٚ حيتٚجف افًٌٚد مـ أمقر ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ، ؾَٚل تًٚػ:  ديْف مٌُّؾ، وأ

 ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿

  [1]ادٚئدة:

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ﴿وؿٚل تًٚػ: 

  [89] افْحؾ: ﴾ڃ  ڃ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ﴿وؿٚل تًٚػ: 

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

  [53-50]افًٌُْقت:  ﴾﮾ ﮿  ﯀  ﯁        

﮵    ے  ۓ   ۓ ﮲  ھ  ھ    ھ  ھ   ے﴿وؿٚل تًٚػ:  ﮴   ﮳ 

  [335]إًٕٚم: ﴾﮶ ﮷ 

﮹   ھ  ے      ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶   ﮷ ﮸ ﴿وؿٚل تًٚػ: 

﮾  ﮽   ﮼   ﮻           ﮺    ﯁   ﯀    ﴾﮿ 

  [23]افنقرى:
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   چ  چ  چ  چ  ڇ﴿وؿٚل تًٚػ: 

  [351]إًٕٚم: ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ ڌ  ڌ  ڎ

َٜ و     ـْ َظِٚئَن : َؿَٚل َرُشقُل اهللِ  َظ ْٝ ـْ َأْحَدَث ِِف َأْمِرَكا َهَذا » :َؿَٚف َم

ـَْقَس ؽِقِف َؽُفَق َرد     رواه افٌخٚري ومًِؿ «َما 

ٍٜ دًٍِؿ      ـَْقَس َطَؾْقِف َأْمُرَكا َؽُفَق َرد  »وذم رواي ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل  «َم
(1)

  

ـْ      ٌِْد اهللِ َوَظ ـِ َظ َٚن َرُشقُل اهللَِّ   َجٚبِِر ْب ـَ ْت  َؿَٚل:  َٛ امْحَرَّ إَِذا َخَى

ْٔشٍ  ُف ُمِْْذُر َج َّٕ َٖ ـَ ٌُُف َحتَّك  َُْْٔٚه َوَظاَل َصْقُتُف َواْصَتدَّ َؽَو قُل  َظ َُ َصبََّحُؽْؿ » :َي

اُؿؿْ  قُل  «.َوَمسَّ َُ اَطَة َؿَفاَتْعِ » :َوَي ِٜ «. ُبِعْثُت َأَكا َواـسَّ ٌََّٚب ًَّ ِْٔف اف ًَ ٌَ ُرُن َبْغَ إِْص َْ َوَي

قُل  َُ ِديِث ؿَِتاُب اَّللَِّ، َوَخْرَ » :َواْفُقْشَىك َوَي ا َبْعُد: َؽنِنَّ َخْرَ اْْلَ َدي ُهَدي  َأمَّ اْْلُ

ٍد، َوَشَّ  ـَةٌ  ُُمَؿَّ ا، َوُؿؾُّ بِْدَطٍة َضاَل قُل «. األُُمقِر ُُمَْدَثاُُتَ َُ ـٍ » :ُثؿَّ َي َأَكا َأْوَغ بُِؽؾِّ ُمْمِم

ـْ َتَرَك َدْيـًا َأْو َضَقاًطا َؽنََِلَّ َوَطَظَّ  ـْ َتَرَك َمآً َؽأَلْهؾِِف َوَم ـْ َكْػِسِف َم  رواه مًِؿ «.ِم

(2)
  

     َٜ ـِ َشِٚرَي ْرَبِٚض ْب ًِ ـِ اف ْجَر، ُثؿَّ  ، َؿَٚل: َصذَّ َفَْٚ َرُشقُل اهللِ َوَظ ٍَ اْف

ُِقُب،  َُ ٚ اْف َٓ ْٝ ِمْْ َِ ، َوَوِج َْظُغُ ْٕ ْٝ هَلَٚ ا ، َذَرَؾ ًٜ ٌَ ًٜ َبِِٔ َْْٔٚ، َؾَقَظَيَْٚ َمْقِظَي َِ ٌََؾ َظ َأْؿ

َٖنَّ هَ  ـَ َْٚ َأْو َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهلِل،  ِْ َْٖوِصَْٚ  َؿَٚل:ُؿ ٍع، َؾ ُٜ ُمَقدِّ ُأوِصقُؽْؿ » ِذِه َمْقِظَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وروايٜ مًِؿ أخرجٓٚ 3738( ومًِؿ برؿؿ )2697فٌخٚري برؿؿ )رواه ا  (3)

  ( 4491ؿؿ اخلٚص )( افر3738برؿؿ )

 ( 867مًِؿ برؿؿ ) رواه (2)



ِٚمؾ  ـَ ـٌ   اإِلْشاَلُم ِدي
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ـْ َيِعْش ِمـُْؽْؿ َيَرى  ُف َم ْؿِع َواـطَّاَطِة َوإِْن َؿاَن َطْبًدا َحَبِشقًّا، َؽنِكَّ بَِتْؼَقى اَّللِ، َواـسَّ

اِش  َؾَػاِء اـرَّ قا َبْعِدي اْختاَِلًؽا َؿثًِرا، َؽَعَؾْقُؽْؿ بُِسـَّتِل َوُسـَِّة اْْلُ َع، َوَطضُّ ـَ ادَْْفِديِّ ِدي

اُؿْؿ َوُُمَْدَثاِت اأْلُُمقِر، َؽنِنَّ ُؿؾَّ ُُمَْدَثٍة بِْدَطٌة، َوإِنَّ ُؿؾَّ بِْدَطٍة  َطَؾْقَفا بِاــََّقاِجِذ، َوإِيَّ

ـَةٌ  ٌٞ صحٌٔح ق داود، وافسمذي، وابـ مٚجف، أبأمحد، أخرجف  «.َضاَل  وهق حدي

(1)
  

َرِم، َوُمْبَتٍغ ِِف » :وؿٚل رشقل اهلل     َأْبَغُض اــَّاِس إَِغ اَّللَِّ َثاَلَثٌة: ُمْؾِحٌد ِِف اْْلَ

اِهؾِقَِّة، َوُمطَّؾُِب َدِم اْمِرٍئ بَِغْرِ َحؼٍّ ـُِقَفِريَؼ َدَمفُ  ْساَلِم ُسـََّة اْْلَ رواه افٌخٚري، ظـ  «.اإْلِ

  ظٌد اهلل بـ ظٌٚس
(2)

  

َـّ » :وؿٚل رشقل اهلل     ـْ َس ِِف اإِلْساَلِم ُسـًَّة َحَسـًَة َؽَؾُف َأْجُرَها َوَأْجُر  َم

َـّ ِِف اإِلْساَلِم  ـْ َس ـْ ُأُجقِرِهْؿ ََشٌء، َوَم ـْ َؼْرِ َأْن َيـُْؼَص ِم ا َبْعَدُه ِم ـْ َطِؿَؾ ِِبَ َم

ـْ  ـْ َبْعِدِه ِم ا ِم ـْ َطِؿَؾ ِِبَ ـْ  ُسـًَّة َسقَِّئًة َؿاَن َطَؾْقِف ِوْزُرَها َوِوْزُر َم َؼْرِ َأْن َيـُْؼَص ِم

 رواه مًِؿ، ظـ جرير بـ ظٌد اهلل افٌجع «.َأْوَزاِرِهْؿ ََشءٌ 
(3)

  

ـْ » :وؿٚل رشقل اهلل  ـَ األَْجِر ِمْثُؾ ُأُجقِر َم ـَُف ِم ـْ َدَطا إَِغ ُهًدى َؿاَن  َم

ـَ اإِلْثِؿ  ـٍَة َؿاَن َطَؾْقِف ِم ـْ َدَطا إَِغ َضاَل ـْ ُأُجقِرِهْؿ َشْقًئا، َوَم َتبَِعُف، َٓ َيـُْؼُص َذـَِؽ ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وافسمذي برؿؿ 4607( وأبق داود برؿؿ )37344أخرجف أمحد برؿؿ ) (3)

 (  44و41( وابـ مٚجف برؿؿ )2676)

 ( 6882افٌخٚري برؿؿ ) رواه (2)

 ( 3037مًِؿ برؿؿ ) رواه (1)



ٔىِل   َِ ِٜ اإِلَمِٚم افّنْ ِٚمؾ َظَذ ِرَشَٚف ُِِٔؼ افنَّ ًْ  افتَّ
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ـْ آَثاِمِفْؿ َشْقًئا ـْ َتبَِعُف، َٓ َيـُْؼُص َذـَِؽ ِم هريرةرواه مًِؿ، ظـ أيب  «.ِمْثُؾ آَثاِم َم

 
(1)

  

ـِ آَدَم » :وؿٚل رشقل اهلل     َّٓ َؿاَن َطَذ اْب ـْ َكْػٍس ُتْؼَتُؾ ُضْؾًًم إِ ـَْقَس ِم

ِل ؿِْػٌؾ ِمـَْفا َٔٚنُ -  «اأْلَوَّ ٍْ اَم َؿَٚل ُش ـْ َدِمَفا» -َوُربَّ ْتَؾ ش  ِم ََ َـّ اْف ـْ َش ُل َم ُف َأوَّ َّٕ َ
ِٕ

  ًٓ  افٌخٚري ومًِؿ، ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقدرواه َأوَّ
(2)

  

ـِ َمٚفٍِؽ      َِٕس ْب ـْ َأ ِلِّ  َوَظ ُٔقِت َأْزَواِج افٌَّْ ُٜ َرْهٍط إَِػ ُب قُل: َجَٚء َثاَلَث َُ َي

ِلِّ   ٌََٚدِة افٌَّْ ـْ ِظ َُٖفقَن َظ ًْ ـَ  َي ُٚفقا: َوَأْي ََ ٚفنقَهٚ، َؾ ََ ُْؿ َت َُٖنَّ ـَ وا  َِامَّ ُأْخِزُ َؾ

ِلِّ  ـْ افٌَّْ ـُ ِم ْح َٕ  ٚ َٕ ٚ َأ َر، َؿَٚل َأَحُدُهْؿ: َأمَّ َٖخَّ ٌِِف َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت ٍِ َؿْد ُؽ

َٕٚ َأُصقُم افدَّ  َْٔؾ َأَبًدا، َوَؿَٚل آَخُر: َأ َِّ ٚ َؾ٘يِنِّ ُأَصعِّ اف َٕ َٓ ُأْؾىُِر، َوَؿَٚل آَخُر: َأ ْهَر َو

ُج َأَبًدا، َؾَجَٚء َرُشقُل اهللَِّ  َٚء َؾاَل َأَتَزوَّ ًَ َٚل  َأْظَتِزُل افِّْ ََ ْؿ َؾ ِٓ ْٔ ـَ » :إَِف َـِّذي َأْكُتْؿ ا

ـَؽِـِّل أَ  ـَُف،  ُصقُم َوُأْؽطُِر، ُؾْؾُتْؿ َؿَذا َوَؿَذا، َأَما َواَّللَِّ إِِّنِّ أَلَْخَشاُؿْؿ َّللَِِّ َوَأْتَؼاُؿْؿ 

ـْ ُسـَّتِل َؽَؾْقَس ِمـِّل ـْ َرِؼَب َط ُج اــَِّساَء، َؽَؿ رواه  «.َوُأَصظِّ َوَأْرُؾُد، َوَأَتَزوَّ

 افٌخٚري ومًِؿ
(3)

  

تِِف » :وؿٚل رشقل اهلل     ـْ ُأمَّ ـَُف ِم ٍة َؾْبِظ إَِّٓ َؿاَن  ـْ َكبِلٍّ َبَعَثُف اَّللَُّ ِِف ُأمَّ َما ِم

ـْ َبْعِدِهْؿ َحَقاِريُّ  ُؾُػ ِم َا ََتْ قَن َوَأْصَحاٌب َيْلُخُذوَن بُِسـَّتِِف، َوَيْؼَتُدوَن بَِلْمِرِه، ُثؿَّ إَِّنَّ

ـْ َجاَهَدُهْؿ بَِقِدِه َؽُفَق  ـُقَن َما َٓ َيْػَعُؾقَن، َوَيْػَعُؾقَن َما َٓ ُيْمَمُروَن، َؽَؿ ُخُؾقٌف َيُؼق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2674مًِؿ برؿؿ ) رواه (3)

 ( 3677( ومًِؿ برؿؿ )7123افٌخٚري برؿؿ ) رواه (2)

 ( 3403( ومًِؿ برؿؿ )5061افٌخٚري برؿؿ ) رواه (1)



ِٚمؾ  ـَ ـٌ   اإِلْشاَلُم ِدي
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ـْ َجاَهَدُهْؿ بِؾَِساكِ  ، َوَم ـٌ ، ُمْمِم ـٌ ـْ َجاَهَدُهْؿ بَِؼْؾبِِف َؽُفَق ُمْمِم ، َوَم ـٌ ِف َؽُفَق ُمْمِم

ـَ اإِليًَمِن َحبَُّة َخْرَدلٍ  ـَْقَس َوَراَء َذـَِؽ ِم ؿ، ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد رواه مًِ «.َو

 
(1)

  

َٔاَمِن      ـِ اْف َٜ ْب ٍَ ـْ ُحَذْي ُفقَن َرُشقَل اهللَِّ  َوَظ َٖ ًْ ُس َي َٚن افَّْٚ ـَ ـِ  َؿَٚل:  َظ

َّْٚ ذِم  ـُ  ٚ َّٕ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إِ ُٝ ِْ َُ ِْل، َؾ ـَ َٜ َأْن ُيْدِر ِّ خَمََٚؾ ـِ افؼَّ ُفُف َظ َٖ ُٝ َأْش ْْ ـُ ، َو اخْلَْرِ

؟ َؿَٚل  َد َهَذا اخْلَْرِ َذٌّ ًْ ْؾ َب َٓ َذا اخْلَْرِ َؾ َٕٚ اهللَُّ هِبَ ٍٜ َوَذٍّ َؾَجَٚء َّٔ
: « َكَعْؿ »  َجِٚهِِ ُٝ ِْ َُ َؾ

؟ َؿَٚل َهْؾ بَ  ـْ َخْرٍ ِّ ِم َد َذفَِؽ افؼَّ ـٌ » :ًْ : َوَمٚ َدَخُُْف؟ َؿَٚل «. َكَعْؿ، َوؽِقِف َدَخ ُٝ ِْ  ُؿ

 ُسـَّتِل َوََيُْدوَن بَِغْرِ َهْديِل َتْعِرُف ِمـُْفْؿ َوُتـْؽِرُ »
: َهْؾ ش  َؾْقٌم َيْسَتـُّقَن بَِغْرِ ُٝ ِْ َُ َؾ

؟ َؿَٚل  ـْ َذٍّ َد َذفَِؽ اخْلَْرِ ِم ًْ ـَْقَفا » :َب ْؿ إِ ـْ َأَجاَِبُ َكَعْؿ ُدَطاٌة َطَذ َأْبَقاِب َجَفـََّؿ َم

ْؿ َفَْٚ  َؿَٚل «. َؾَذُؽقُه ؽِقَفا ُٓ ٍْ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ ِص ُٝ ِْ َُ ـْ ِجْؾَدتِـَا » َؾ َكَعْؿ، َؾْقٌم ِم

ـِْسـَتِـَا : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َؾاَم َتَرى إِْن «. َوَيَتَؽؾَُّؿقَن بَِل ُٝ ِْ ِْل َذفَِؽ؟ َؿَٚل ُؿ ـَ َتْؾَزُم » :َأْدَر

ٌٜ َوَٓ إَِمٌٚم َؿَٚل ش  ََجَاَطَة ادُْْسؾِِؿَع َوإَِماَمُفؿْ  ـْ هَلُْؿ ََجََٚظ ُُ : َؾِْ٘ن مَلْ َت ُٝ ِْ َُ َؽاْطَتِزْل » :َؾ

ـَْق َأْن َتَعضَّ َطَذ َأْصِؾ َشَجَرٍة َحتَّك ُيْدِرَؿَؽ ادَْْقُت وَ  َفا َو ـِْػَرَق ُؿؾَّ َأْكَت َطَذ تِْؾَؽ ا

 رواه افٌخٚري ومًِؿ، وافٍِظ دًِؿ «.َذـَِؽ 
(2)

  

ڳ   ڳ    ڳ  ﴿هذه أيٜ  تال رشقل اهلل  ، ؿٚفٝ:وظـ ظٚئنٜ    

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

﮷  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮸    ﮲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 50مًِؿ برؿؿ ) رواه (3)

 ( 3847( ومًِؿ برؿؿ )1606افٌخٚري برؿؿ ) رواه (2)



ٔىِل   َِ ِٜ اإِلَمِٚم افّنْ ِٚمؾ َظَذ ِرَشَٚف ُِِٔؼ افنَّ ًْ  افتَّ
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                   ﯁    ﮿       ﯀   ﮼  ﮽  ﮾   ﮻     ﮺   ﴾ ﮹ 

ـَ َيتَّبُِعقَن َما َتَشاَبَف ِمـُْف » :ؿٚفٝ: ؿٚل رشقل اهلل، [7]آل ظّران: َـِّذي َؽنَِذا َرَأْيِت ا

ك اَّللَُّ َؽاْحَذُروُهؿْ  ـَ َسؿَّ َـِّذي ِؽ ا
ـَئِ   رواه افٌخٚري ومًِؿ «.َؽُلو

(1)
  

ـِْعَباِد، » :وؿٚل رشقل اهلل     ـْ ا ـِْعْؾَؿ اْكتَِزاًطا َيـَْتِزُطُف ِم َٓ َيْؼبُِض ا إِنَّ اَّللََّ 

َذ اــَّاُس ُرُؤوَسًا  َ ًا اَتَّ
ْ ُيْبِؼ َطادِ ـُْعَؾًَمِء، َحتَّك إَِذا ََل ـِْعْؾَؿ بَِؼْبِض ا ـْ َيْؼبُِض ا

ـَؽِ َو

، َؽُسئُِؾقا، َؽَلْؽَتْقا بَِغْرِ ِطْؾٍؿ، َؽَضؾُّقا، ًٓ ا رواه افٌخٚري ومًِؿ،  «.َوَأَضؾُّقا ُجفَّ

 ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص
(2)

  

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2665( ومًِؿ برؿؿ )4547افٌخٚري برؿؿ ) رواه (3)

 ( 2671( ومًِؿ برؿؿ )300افٌخٚري برؿؿ ) رواه (2)
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(ًِ ًُ ِفٌ َنَناِل الدِّي ٌَّ الِبَدَع َتِطَع ًِ َنالِو الُعَلَناِء ِفٌ َأ  (ِم

افؼيًٜ جٚءت ـٚمِٜ ٓ حتتّؾ افزيٚدة وٓ : ؿٚل اإلمٚم افنٚضٌل 

وثٌٝ أن افٌْل ؿٚل:  -ثؿ ذـر آيٜ ادٚئدة وحديٞ افًربٚض-    افَْهٚن

وهذا ٓ خمٚفػ  ،مل يّٝ حتك أتك بٌٔٚن َجٔع مٚ حيتٚج إفٔف ذم أمر افديـ وافدٕٔٚ

  ظِٔف مـ أهؾ افًْٜ

: إن  فأو مَٚف فؾ٘ذا ـٚن ـذفؽ ؾٚدٌتدع إٕام حمهقل ؿقفف بًِٚن حٚف

ٕٕف فق ـٚن  :ٛ أو يًتحٛ اشتدراـٓٚوإٔف بَل مْٓٚ أصٔٚء جي ،افؼيًٜ مل تتؿ

وؿٚئؾ هذا  ،فُامهلٚ ومتٚمٓٚ مـ ـؾ وجف مل يٌتدع وٓ اشتدرك ظِٔٓٚ مًتَداً 

   وٚل ظـ افكاط ادًتَٔؿ

يَقل : مـ ابتدع ذم اإلشالم بدظٜ يراهٚ  ؿٚل ابـ ادٚجنقن : شًّٝ مٚفًُٚ  

چ  چ  ﴿ٕن اهلل يَقل :  ،خٚن افرشٚفٜ زظؿ أن حمّداً ؾَد حًْٜ 

ًٚ  ،[1]ادٚئدة: ﴾چ  ڇ ًٚ  ؾام مل يُـ يقمئذ ديْ ا هـ مـ  ؾال يُقن افٔقم ديْ

 (  17-16)ص:"آظتهٚم"

ّٛ : وؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ دْٚؿوتٓٚ  -يًْل افنٔىٚن–إفٔف  افٌدظٜ أح

 ،وٓ يرجع ظْٓٚ، وصٚحٌٓٚ ٓ يتقب مْٓٚ ،ودؾًٓٚ دٚ بًٞ اهلل بف رشقفف ،يـدِّ اف

 ،ومًٚداة سيح افًْٜ ،وفتوّْٓٚ افَقل ظذ اهلل بال ظِؿ ،بؾ يدظق اخلِؼ إفٔٓٚ

 ،وتقفٜٔ مـ ظزفف اهلل ورشقفف ،جتٓٚد ظذ إضٍٚء ٕقر افًْٜوآ ،ومًٚداة أهِٓٚ
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 ،ورد مٚ اظتزه ،رده اهلل ورشقفف واظتٌٚر مٚ، وظزل مـ وٓه اهلل ورشقفف

وتُذيٛ  ، وٍٕل مٚ أثٌتف، ثٌٚت مٚ ٍٕٚهوإ ،ومًٚداة مـ وآه ،ومقآة مـ ظٚداه

وؿِٛ احلَٚئؼ بجًؾ ، ومًٚروٜ احلؼ بٚفٌٚضؾ ، وتهديؼ افُٚذب، افهٚدق

ًٚ  احلؼ بٚضالً   ،وتًّٜٔ احلؼ ظذ افَِقب ،واإلحلٚد ذم ديـ اهلل، وافٌٚضؾ حَ

ؾ٘ن افٌدع  وؾتح بٚب تٌديؾ افديـ َجِٜ  ، وضِٛ افًقج فكاط اهلل ادًتَٔؿ

يـ ـام تًْؾ افنًرة ٚ إػ ـٌرهٚ حتك يًِْخ صٚحٌٓٚ مـ افدِّ تًتدرج بهٌره

وٚفقن  ،ؾٍّٚشد افٌدع ٓ يَػ ظِٔٓٚ إٓ أربٚب افٌهٚئر وافًّٔٚن ،مـ افًجغ

ا هـ مـ  [40]افْقر: ﴾ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ﴿ذم طِّٜ افًّك 

  )ادجِد إول("مدارج افًٚفُغ"

ؾ٘ذا ـٚن اهلل ؿد أـّؾ ديْف ؿٌؾ أن يٌَض ٌٕٔف : وؿٚل اإلمٚم افنقـٚين 

 ؟!ؾام هذا افرأي افذي أحدثف أهِف بًد أن أـّؾ اهلل ديْف 

 وهذا ؾٔف ردٌ  ،ـ ذم اظتَٚدهؿ ؾٓق مل يُّؾ ظْدهؿ إٓ برأهيؿيإن ـٚن مـ افدِّ 

 ! فَِرآن

وهذه  ؟!يـيـ ؾٖي ؾٚئدة مـ آصتٌٚل بام فٔس مـ افدِّ وإن مل يُـ مـ افدِّ 

 ،هٚحٛ افرأي أن يدؾًف بداؾع أبداً فٓ يُّـ  ٌؿ،ظئ ودفٌٔؾ  ،حجٜ ؿٚهرةٌ 

 ،وترؽؿ بف إٓٚؾٓؿ ،ؾٚجًؾ هذه أيٜ افؼيٍٜ أول مٚ تهؽ بف وجقه أهؾ افرأي

ؾَد أخزٕٚ اهلل ذم حمُؿ ـتٚبف إٔف أـّؾ ديْف ومل يّٝ  ،وتدحض بف حججٓؿ
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ؾّـ جٚءٕٚ  ،اهلل ظز وجؾ إٓ بًد أن أخزٕٚ هبذا اخلز ظـ رشقل اهلل 

ؾٚذهٛ ؾال  ،اهلل أصدق مْؽ :بٚفقء مـ ظْد ًٍٕف وزظؿ إٔف مـ ديْْٚ ؿِْٚ فف

حتك يًسحيقا  ،وفٔٝ ادَِدة ؾّٓقا هذه أيٜ حؼ افٍٓؿ ،حٚجٜ فْٚ ذم رأيؽ

افَقل "ا هـ مـ  ومع هذا ؾَد أخزٕٚ ذم ـتٚبف إٔف أحٚط بُؾ رء ظِامً  ا،ويسـق

 ( 18)ص:"تَِٔدادٍٔد ذم حُؿ اف

ـِ وافًٌٚدات وؿٚل افًالمٜ ادًهقمل اخلُْجل  ي : ؾُىُرُق افدِّ

دٍ  َّّ َِْؼ ظذ فًٚن رشقفف حم ََِؼ اخلَ َّْٔف افذي َخ َّٕام هل مٚ ب ـْ افهحٔحٜ إ َّ ، َؾ

َق افًَِٔؿ، بسـٌٔف إدويٜ مـ  زاد ظذ هذا أو َٕص: ؾَد خٚفػ احلَُٔؿ اخلالَّ

ـَ ؿد  ، وهق ٓ ينًر: ٕنَّ افدي ًٜ ظْد ًٍٕف، ؾربَّام صٚر دواؤه داًء، وظٌٚدتف مًهٔ

ِف  ِّّ ًٚ، وهق يُ ـَ ٕٚؿه ي َـّ افدِّ ًٚ ؾٔف: ؾَد ط ـْ زاد صٔئ َّ َؾ متٚم افُامل، َؾ ُّ ـ

مٍتٚح اجلْٜ ٓ إفف إٓ "افٍٚشد، وخٔٚفف افُٚشد ا هـ مـ بٚشتحًٚن ظَِف 

 ( 58)ص:"اهلل

وؿد ثٌٝ ظـ أصحٚب رشقل اهلل :  وؿٚل اإلمٚم ظٌد افًزيز بـ بٍٚز 

وظـ افًِػ افهٚفح بًدهؿ : افتحذير مـ افٌدع ، وافسهٔٛ مْٓٚ : ومٚ  

ٖظداء اهلل مـ افٔٓقد ذاك إٓ ُٕنٚ زيٚدة ذم افديـ ، وذع مل يٖذن بف اهلل ، وتنٌف ب

وافْهٚرى ذم زيٚدُتؿ ذم ديْٓؿ وابتداظٓؿ ؾٔف مٚ مل يٖذن بف اهلل ، وٕن ٓزمٓٚ 

يـ اإلشالمل واُتٚمف بًدم افُامل ، ومًِقم مٚ ذم هذا مـ افًٍٚد افتَْص فِدِّ 
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چ  چ  چ  ﴿ افًئؿ وادُْر افنْٔع وادهٚدمٜ فَقل اهلل ظز وجؾ :

وادخٚفٍٜ افكحيٜ ٕحٚديٞ افرشقل ظِٔف افهالة  ،[1]ادٚئدة: ﴾ڇ

افتحذير مـ "ا هـ مـ وافًالم ادحذرة مـ افٌدع وادٍْرة مْٓٚ 

 ( 8)ص:"افٌدع

إٕؽ فسى هذا افَرآن افًئؿ ؿد بغ : وؿٚل اإلمٚم حمّد بـ ظثّٔغ

اهلل تًٚػ ؾٔف أصقل افديـ وؾروع افديـ، ؾٌغ افتقحٔد بجّٔع إٔقاظف، وبغ 

ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿ آداب ادجٚفس وآشتئذان ؿٚل تًٚػ:حتك 

وئ  ﴿ وؿٚل تًٚػ: ،[33]ادجٚدفٜ:   ﴾ ىئ ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ

ی   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

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

 .  [28-27]افْقر:   ﴾ڤ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ﴿ حتك آداب افٌِٚس، ؿٚل اهلل تًٚػ:

   [60]افْقر:   ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ﴿ وؿٚل تًٚػ:

﮴  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ہ ﮳   ﮲      ﴾ے  ۓ   ۓ 
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 ﴾ىئ  ېئ  ېئ  ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ﴿وؿٚل تًٚػ: [، 59]إحزاب:

ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ﴿ وؿٚل تًٚػ: ،[13]افْقر:

إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت  ،[389]افٌَرة: ﴾ ې   ې  ې  ې  ى ۉ  ۉ

ٓ حيتٚج إػ زيٚدة ـام إٔف ٓ  ـٚمٌؾ  يـ صٚمٌؾ افُثرة افتل يتٌغ هبٚ أن هذا افدِّ 

ڦ  ڦ  ﴿ جيقز ؾٔف افَْص، وهلذا ؿٚل اهلل تًٚػ ذم وصػ افَرآن:

ؾام مـ رء حيتٚج افْٚس إفٔف ذم مًٚدهؿ ، [89] افْحؾ: ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ًٚ  ، أو إيامءً ومًٚصٓؿ إٓ بْٔف اهلل تًٚػ ذم ـتٚبف إمٚ ٕهًٚ    ، وإمٚ مٍٓقمًٚ وإمٚ مْىقؿ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ بًض افْٚس يٍن ؿقل اهلل تًٚػ:أهيٚ إخقة: إن 

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

ظذ أن افُتٚب   ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿ يٍن ؿقفف:، [18]إًٕٚم: ﴾ژ

 افَرآن 

وافهقاب: أن ادراد بٚفُتٚب هْٚ افِقح ادحٍقظ، وأمٚ افَرآن ؾ٘ن اهلل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿ تًٚػ وصٍف بٖبِغ مـ افٍْل وهق ؿقفف:

يَقل: أيـ ٕجد أظداد افهِقات اخلّس ذم  ؿٚئالً  وفًؾَّ .  [89]افْحؾ: ﴾ڄ

افَرآن؟ وظدد ـؾ صالة ذم افَرآن؟ وـٔػ يًتَٔؿ إْٔٚ ٓ ٕجد ذم افَرآن بٔٚن 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿ أظداد رـًٚت ـؾ صالة واهلل يَقل:
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  واجلقاب ظذ ذفؽ أن اهلل تًٚػ بغ فْٚ ذم ـتٚبف إٔف مـ ؟  [89] افْحؾ: ﴾ڄ

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ ْٚ ظِٔفوبام دفَّ ٚفف افرشقل افقاجٛ ظِْٔٚ أن ٕٖخذ بام ؿ

 ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ﴿ ،[88]اــساء: ﴾ٻ  ٻ  پ

ؾام بْٔتف افًْٜ ؾ٘ن افَرآن ؿد دل ظِٔف: ٕن افًْٜ أحد ؿًّل افقحل ، [7]اْلػ:

َِّ  افذي إٔزفف اهلل ظذ رشقفف ۆئ  ۈئ  ﴿ ّف إيٚه ـام ؿٚل اهلل تًٚػ:وظ

وظذ هذا ؾام جٚء ذم افًْٜ ؾَد جٚء ذم  ،[331]افًْٚء: ﴾ۈئ  ېئ  ېئ

 ـتٚب اهلل ظز وجؾ 

تقذم وؿد بَل رء مـ  أهيٚ إخقة: إذا تَرر ذفؽ ظْدـؿ ؾٓؾ افٌْل 

 افديـ ادَرب إػ اهلل تًٚػ مل ئٌْف؟

يـ إمٚ بَقفف وإمٚ بًٍِف وإمٚ افدِّ   ـؾَّ ، ؾٚفٌْل ظِٔف افهالة وافًالم بغَّ أبداً 

ًٚ ب٘ؿراره ابتداء أو  ًٚ  جقاب ًٚ  ظـ شٗال، وأحٕٔٚ مـ أؿل افٌٚديٜ  يًٌٞ اهلل أظرابٔ

افهحٚبٜ  يًٖفف ظـ رء مـ أمقر افديـ ٓ يًٖفف ظْف فٖٔيت إػ افرشقل 

، وهلذا ـٕٚقا يٍرحقن أن يٖيت أظرايب يًٖل افٌْل ادالزمقن فرشقل اهلل 

جف ممٚ حيتٚ مٚ ترك صٔئًٚ ظـ بًض ادًٚئؾ  ويدفؽ ظذ أن افٌْل 

افْٚس ذم ظٌٚدُتؿ ومًٚمِتٓؿ وظٔنتٓؿ إٓ بْٔف، يدفؽ ظذ ذفؽ ؿقفف تًٚػ: 
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 ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿

   [1]ادٚئدة:

ًٜ إذا تَرَّ  ذم ديـ اهلل  ر ذفؽ ظْدك أهيٚ ادًِؿ ؾٚظِؿ أن ـؾ مـ ابتدع ذيً

ذم ديـ اهلل ظز  وفق بَهد حًـ ؾ٘ن بدظتف هذه مع ـقُنٚ والفٜ تًتز ضًًْٚ 

 ًٚ ٕن هذا   ﴾چ  چ  چ  ڇ﴿ هلل تًٚػ ذم ؿقفف: وجؾ، تًتز تُذيٌ

 ًٜ ذم ديـ اهلل تًٚػ وفًٔٝ ذم ديـ اهلل تًٚػ ـٖٕف يَقل  ادٌتدع افذي ابتدع ذيً

يـ مل يُّؾ ٕٕف ؿد بَل ظِٔف هذه افؼيًٜ افتل ابتدظٓٚ بًِٚن احلٚل: إن افدِّ 

اإلبداع ذم بٔٚن ـامل افؼع وخىر "هـ مـ ا  يتَرب هبٚ إػ اهلل ظز وجؾ

 ( 246-5/241)"جمّقع ؾتٚويف ورشٚئِف"َٕاًل مـ  "آبتداع

ؾِْتٌع ذظف وٓ ٕتًداه : ٕن أي بدظٜ حتدث يتَرب هبٚ : وؿٚل 

اإلخقة  ٚاإلًٕٚن إػ رب افًٚدغ وفًٔٝ ذم ديـ اهلل ؾُ٘نٚ تتوّـ أهي

إًٕٚن  : ٕن ـؾَّ وظذ افهحٚبٜ  آظساض ظذ اهلل وظذ رشقفف 

ٌَّ  ُث دِ حُي  د هبٚ ويتَرب إػ اهلل هبٚ ، ؾ٘ن بدظتف هذه تًتِزم ذم ديـ اهلل بدظٜ يتً

  وذم افرشقل وذم افهحٚبٜ -ظز وجؾ-افىًـ أو افَدح ذم اهلل 

ؾألٕف إذا ابتدع ذم ديـ اهلل مٚ فٔس مْف ؾَد ـذب اهلل : ٕٕف  :ذم اهلل أمٚ

ؾ٘ذا أحدثْٚ ذم ، [1]ادٚئدة: ﴾چ  چ  چ  ڇ﴿ قل:شٌحٕٚف وتًٚػ يَ

 ًٚ بًد مقت افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم ، ؾَّتٙ ذفؽ  ديـ اهلل صٔئ
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افتُذيٛ فميٜ ، وافَدح ذم اهلل ظز وجؾ : ؾ٘ن ؿٔؾ : ـٔػ يتوّـ افَدح ذم 

مـ حٔٞ ٓ ينًر اإلًٕٚن؟ أي إًٕٚن يٌتدع ذم ديـ اهلل مٚ  -ظز وجؾ-اهلل 

 أذـٚر أو صِقات أو ؽرهٚ ممٚ يتَرب بف إػ اهلل  فٔس مْف مـ 

َٕقل: إذا ـْٝ تتَرب بذفؽ إػ اهلل، ؾ٘ن ذفؽ ديـ تديـ اهلل بف ، وترجق بف 

چ  چ  چ  ڇ  ﴿ثقابف وافْجٚة مـ ظَٚبف ، ؾٖيـ إٔٝ مـ ؿقفف تًٚػ: 

وإٔٝ تٖيت بًده بجديد ، هؾ يُقن  ـٔػ يُقن ـامًٓ ، ﴾ڇ   ڇ  ڇ

 تُّٔؾ ؾٔام بًد؟حيتٚج إػ  ـامًٓ 

، حٔٞ أخز  فِرشقل  اجلقاب: ٓ يُقن ذفؽ، ـام أن ؾٔف إتَٚصًٚ 

وـذفؽ  ،﴾چ  چ  چ  ڇ﴿بُامل افديـ ، وذفؽ ذم ؿقفف تًٚػ: 

إتَٚص هلل ظز وجؾ : ٕن اهلل ظز وجؾ بّغ ـامل افديـ ـام ذم أيٜ افُريّٜ ، 

ًٚ أمـ حٔٞ  -ظِٔٓؿاهلل روقان - وـذفؽ ؾٔف إتَٚص فِهحٚبٜ  ُنؿ ـتّقا صٔئ

 مـ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ؟

 بٚجلٓؾ ذم ديـ اهلل ظز وجؾ  -روقان اهلل ظِٔٓؿ-هلؿ  وـذفؽ اُتٚمٌ 

ومـ هذا افُالم يتٌغ أن مـ ابتدع ذم ديـ اهلل ظز وجؾ ، ؾ٘ن بدظتف هذه 

 تتوّـ افَدح ذم:

 اهلل ظز وجؾ  - 3

  ورشقفف  - 2
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جمّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ "ا هـ مـ  وذم افهحٚبٜ روقان اهلل ظِٔٓؿ - 1

 ( 158-7/157)"ؾؤِٜ افنٔخ افًثّٔغ

بؾ  -إن خىر ادٌتدظٜ ظذ افٍرد وادجتّع: وؿٚل اإلمٚم مٌَؾ افقادظل 

 ، ويُّـ خىرهؿ ذم أمريـ:جًٔؿٌ  -وظذ إمٜ ََجًٚء

ٕمر إول: أن ادٌتدع يَقل بًِٚن احلٚل وإن مل يُـ بًِٚن ادَٚل أن اهلل ا

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿ّؾ فْٚ افديـ، وهذا تُذيٛ فَقفف تًٚػ: مل يُ

  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

مل يٌِغ ديـ ربف أتؿ افٌالغ، وهذا تُذيٛ دٚ  إمر افثٚين: أن افرشقل 

ؾد ترؿتؽؿ طذ )مـ حديٞ افًربٚض بـ شٚريٜ:  ،ثٌٝ ظْد ابـ أيب ظٚصؿ

افزـٚن فًْػ "( ا هـ مـ اـبقضاء ـقؾفا ؿـفارها ٓ يزيغ طـفا بعدي إٓ هاـؽ

  "جٚمًٜ اإليامن

 

* * * * 
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 التَّْعِليُق الشَّاِمل

 

 

 َكَتَبُه

 َأبى َعِبِد الرَِّحَمِن

 الزَِّعيِمبِن َحَشِن َأِحَمَد بِن ُفَؤاِد  ُمَعاُذ بُن
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 (ُمَكدَِّمُة امُلَؤلِِّف)

 

ِّْٔٚ حمٍّد، وظذ آفف  احلّد هلل ربِّ افًٚدغ، وافهالة وافًالم ظذ ٌٕ

يـ    وصحٌف، ومـ دظٚ بدظقتف إػ يقم افدِّ

 أمٚ بًد:

 َٛ ٍٛ مـ َمِِِؽ ادٌرب، ؾىِ قي بىِ ؾٓذه حمٚرضٌة أفَٔتٓٚ ذم ادًجد افٌَّْ

ًٚ مـ اهلل أن يٍْع هبٚ  ٌَف: راجٔ َِ ُٝ ض ٌَّٔ   (3)مِّْل بًُض إخقاين تَٔٔدهٚ فْؼهٚ، ؾِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هْٚ ؾٚئدتٚن:  (3)

  ادًجد افٌْقي افؼيػ  إوػ: أنَّ أصَؾ هذه افرشٚفٜ ـٕٚٝ حمٚرضة ُأفَٔٝ ذم

افثٕٜٚٔ: تٌِٜٔ ضِٛ افراؽٌغ ذم تٍريغ هذه ادحٚرضة وجًِٓٚ مـ ادًّقع إػ 

 ادَروء  

ا اـػائدة األوغ:   أمَّ

ًٜ ـِامت ُتَِك  ٍٚتف ظز افتٍَّريغ، ؾتُقن بداي ؾٍٔف أنَّ افنخص ؿد تُقن بًض مٗفَّ

غ هذه افُِ س، ثؿَّ بًد ذفؽ ُتٍرَّ ل، ظذ مًٚمع افَّْٚ ح، وُتًدَّ ََّ امت إػ أوراق، ؾُتْ

 وُتهِح، وُُترج فِْٚس  

ًُِٔؿ أنَّ ادًّقع ؽر ادَروء، ؾٚدَروء ادُتقب يُقن اإلتَٚن  ومـ ُهْٚ: ؾِ

َّٕف ٓ يُقن  ل ادًّقع إٓ أ ح وُظدِّ َِّ ُٕ واجلقدة ؾٔف أـثر مـ ادًّقع، حتَّك وإِن 

ًٜ  وؿد صٚر ظذ هذا افىريؼ َجٚ ظٜ مـ افًِامء ذم هذا افًك، ومـ ـٚدُتقب بداي

اهد حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ   ًا ِمـ مٗفٍٚتفر: ؾ٘نَّ ـثأبرزهؿ اإلمٚم افٍَٔف افزَّ

ُٝ مـ ؿٌٔؾ تٍريغ ادًّقع، ومع هذا ؾٔٓٚ إن مل يُـ أـثرهٚ مٗفٍٚتف  حًٛ مٚ رأي
= 
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، وهذا بًد افتَْٔح  = ًٜ َّٕف ـتٌف بداي مـ افٌالؽٜ واإلتَٚن واجلقدة مٚ ؿد تيـ أ

 : وافتًديؾ  ومع هذا يَقل 

َّٕف  رس افذي ئَِف افنٔخ بدون أن ينًر أ هْٚك ؾرٌق بغ اإلمالء وبغ ـتٚبٜ افدَّ

ك بٚفتَريريًْل مٚ ُيً–ُيّع ظذ افىٌِٜ  ، ؾرٌق بغ افُِتٚبٜ بٚفتَرير وافُتٚبٜ  -َّّ

ًٜ إٓ  ًٚ، وافنٔخ ٓ يّع ـِّ رًا ومَْح بٚإلمالء، ٕنَّ اإلمالء شقف يُقن حمرَّ

ويًرف مْتٓٚهٚ، فُـ افتََّرير ُيَِل افُالم هُذا مرشالً، ربام تدخؾ ـِامت ذم 

ق بغ اف تَرير وبغ اإلمالء بًٍض، وربام شَىٝ ـِّٜ شٓقًا وؽر ذفؽ، ؾٍُْرِّ

مُتٌٜ ظٌٚد افرمحـ  بتًِٔؼ  ( ط:201)ص: "ذح حِٜٔ ضٚفٛ افًِؿ"ا هـ  مـ 

 ظّرو ظٌد ادًْؿ  

ل مٚ حيتٚج إػ  حف، وُيًدِّ َِّ بف، وُيْ ًٚ أن هُيذِّ غ ـتٚب َّٕف يٌٌْل فُؾِّ مـ ؾرَّ وهلذا: ؾ٘

س إػ بًد أن  يٌذل جٓده ذم تًديؾ، ؾال خيرج افُتٚب مـ حقزتف إػ أيدي افَّْٚ

دوا وؿٚربقا، وحتّروا افهقاب، ودمٌْقا اخلىٖ    ذفؽ، وافُامل هلل تًٚػ، وفُـ شدِّ

اجلٚمع ٕخالق افراوي وآداب "ذم  ؿٚل اإلمٚم اخلىٔٛ افٌٌدادي 

(: يٌٌْل أن يٍرغ ادهْػ فِتهْٔػ ؿٌِف، وجيّع فف 281-2/282)"افًٚمع

ف، ويكف إفٔف صٌِف، ويَىع بف وؿتف     ًٚ مـ تهٍٕٚٔف مهَّ وٓ يوع مـ يده صٔئ

 إٓ بًد ُتذيٌف وحتريره، وإظٚدة تدّبره وتُريره ا هـ  بٚختهٚر 

(: 632-3/633) "ادجّقع"ذم مَدمتف فُتٚب  اإلمٚم افْقوي  وؿٚل

ن ذفؽ ييه ذم ديْف ٘ؾ :احلذر أن يؼع ذم تهْٔػ مٚ مل يتٖهؾ فف وفٔحذر ـؾَّ 

وترداد  ،ٓ بًد ُتذيٌفإمـ إخراج تهٍْٔف مـ يده  وفٔحذر أيوًٚ  ،وظِّف وظروف

يوٚحٚ إجيٚزهٚ ؾال يقوح إو، يوٚح افًٌٚرةإوفٔحرص ظذ ، ٕيره ؾٔف وتُريره

 ا هـ  القٌْ ؼ وآشتِ حْ إػ ادَ  يٍيض جيٚزاً إوٓ يقجز  ،إػ افرـٚـٜ ليْتٓ
= 
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َّْٕل إٔهح أن ٓ ُيًتًجؾ بَْؾ افُالم اخلىٖ افذي ُيًّع مـ افنٔخ ْٚشٜوبٚد = : ؾ٘

ر بف  َـّ افذي ُظَِِؿ مْف اخلر ومالزمٜ احلؼ وجمٌٕٜٚ اخلىٖ، حتَّك ُيًرض ظِٔف، وُيذ

 فٔساجع ظْف، ويهّقبف  هذا رء  

َّٕف يٌٌْل فًِّتّع أن يٍٓؿ افُالم افذي ئَِف ظِٔف افنٔخ ؾٓاًم  ورء آخر هق: أ

ًٚ، ؾ٘ذا أصُؾ ظِٔف ظَرَوف ظذ صٔخف فًٖٔفف ظـ مراد ص ًٚ ٓ ؾٓاًم خٚضئ حٔح

َّٕٚ ؿد وجدٕٚ بًض ادٌتدئغ  ـالمف، وٓ يًتًجؾ إٓتَٚد وافرّد وٕؼ افُالم  ؾ٘

ًٚ ثؿَّ يٌٚدر بْؼه،  ًٚ ؾٓاًم خٚضئ ومـ هق ـثر افٌٍِٜ ؿد يٍٓؿ ظـ صٔخف ـالم

ٚد، وشقء افًتٚب، بام ؿد يٍِٝ إٔيٚر افْٚس وتقشًٜ افدائرة ظِٔف ذم افردِّ وإٓتَ

إػ مٚ يٗدي إػ افتٍْر ظْف، وظدم افثَِّٜ بف، ـّؾ ذفؽ بًٌٛ افٍٓؿ اخلٚضئ افذي 

هق خالف مٚ أراده افنٔخ مـ افٍٓؿ افهحٔح، وهذه آؾٜ يَع ؾٔٓٚ ـثٌر مـ 

ريـ، افذيـ ابتِقا بٚفًجِٜ، واهلل أظِؿ بٚفْقايٚ، وٓ حقل وٓ ؿقة   إٓ بف  ادتٓقِّ

او  : اـػائدة اـثاكقة أمَّ

س ذم  اؽٌغ ذم ٕؼ افًِؿ واخلر، ًٕتٍٔد مـ هذا اختالف افَّْٚ تٌِٜٔ ضٌِٚت افرَّ

 أشٌٚب افتٖفٔػ  

ٍٜ مـ ًٍٕف، دون أن يِجئف رٌء    ؾًٌوٓؿ يٗفِّػ افُتٚب بداي

ًٜ فىِٛ افًٚئؾ ذم مقوقٍع مٚ   وبًوٓؿ يٗفِّػ افُِتٚب تٌِٔ

ٍٜ شئؾ ظْٓٚ  وبًوٓؿ يٗفِّػ ـتٚ ًٚ منتّاًل ظذ اجلقاب ظذ مًٖف  ب

ٍٜ إػ بٔٚن وإيوٚح  وؽر  ٍٜ مٚش ٍٜ حتهؾ هل بحٚج ًٚ ذم حٚدث وبًوٓؿ يٗفِّػ ـتٚب

ٌٛ فِتٖفٔػ    ذفؽ ممَّٚ هق ش

س ٓ شٔام ضالب افًِؿ ذم ٕؼ اخلر ذم أوشٚضٓؿ،  ًٚ خدمٜ افَّْٚ وًٕتٍٔد أيو

 الص  وتًِّٔٓؿ ذع اهلل تًٚػ، مع افهدق واإلخ

ِِّؿ فِّتًِؿ، وخٍض اجلْٚح فِ ًٚ تقاوع ادً ّٗمْغ، وافتَّحعِّ وًٕتٍٔد أيو

 ـ، وبٚهلل افتقؾٔؼ  بٚخلِؼ احلً
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ﴿ؿٚل اهلل تًٚػ 

ٜ افقداع، [1]ادٚئدة: ﴾ڌ  ڌ ًٜ ذم حجَّ ُّ ، ذفؽ افٔقم يقم ظرؾٜ، وهق يقم اجلُ

َّٜٔ ذفؽ افٔقم  ٕزفٝ هذه أيٜ افُريّٜ وافٌْلن    (3)واؿٌػ بًرؾٚت ظن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ظـ ظّر بـ 1037( وافٍِظ فف، ومًِؿ برؿؿ )45روى افٌخٚري برؿؿ ) (3)

قِد َؿَٚل َففُ  ،اخلىٚب ُٓ َٔ ـْ اْف ْؿ  :َأنَّ َرُجاًل ِم ُُ ٌٜ ذِم ـَِتٚبِ ِمَِْغ آَي ْٗ َيٚ َأِمَر ادُْ

َْٔقَم ِظًٔدا َٕٚ َذفَِؽ اْف ْذ َ ُتَّ َٓ  ْٝ َزَف َٕ قِد  ُٓ َٔ َؼَ اْف ًْ َْْٔٚ َم َِ َرُءوَُنَٚ َفْق َظ َْ ٍٜ  ؟،َت  َؿَٚل  ؟َؿَٚل َأين آَي

َؿَٚل ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿

رُ  َّ َْٔقمَ  :ُظ ِلِّ وَ ، َؿْد َظَرْؾَْٚ َذفَِؽ اْف ْٝ ؾِِٔف َظَذ افٌَّْ َزَف َٕ ِذي  َٚن افَّ َُ َوُهَق َؿِٚئٌؿ  اْدَ

 ٍٜ ًَ َٜ َيْقَم َُجُ َرَؾ ًَ    بِ

ُٝ ؾَد ظِِ وذم فٍٍظ دًِؿ:  وأيـ رشقل اهلل  ،وافًٚظٜ ،افٔقم افذي إٔزفٝ ؾٔف ّ

َٜ  :ٕزفٝ حغ    بًرؾٚت وٕحـ مع رشقل اهلل  ،َجع ٕزفٝ فِٔ

وذم احلديٞ دٓفٜ واوحٜ ظذ أنَّ هذه أيٜ ٕزفٝ بًرؾٜ ذم يقم اجلًّٜ، وهذا 

يـ، مْٓؿ ابـ جرير افىزي، وابـ افًريب، وابـ ظىٜٔ،  افذي ظِٔف أـثر ادٍنِّ

 وابـ اجلقزي، وافَرضٌل، وابـ ـثر، وافنقـٚين، وؽرهؿ  

(، ظـ 8/90) "ًٍرهت"وجٚء أنَّ هذا افٔقم هق يقم آثْغ، أخرجف ابـ جرير ذم 

ٌَّٚس ، وإشْٚده ؤًٌػ: ؾ٘نَّ ؾٔف ظٌد اهلل بـ هلًٜٔ، وهق ؤًٌػ  هلذا ابـ ظ

، وإشْٚده ؤًٌػ  ب ؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثر ٌٛ َّٕف ؽري  ًد ذـره فف: إ

ِٜ افقداع، أخرجف ابـ جرير ذم 
وجٚء أنَّ هذا افٔقم هق يقم مًِرِه إػ حجَّ

  ـ إٔس (، ظـ افربٔع ب8/93) "تًٍره"

ٜ، يًْل: بًد مرجع رشقل اهلل  َّٕف يقم افثٚمـ ظؼ مـ ذي احلجَّ مـ  وجٚء أ

ٜ افقداع  ؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثر   : وٓ يهّح هذا وٓ هذا حجَّ
= 



ِٚمؾ  ـَ ـٌ   اإِلْشاَلُم ِدي

 

13 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ظـ ابـ 8/93وجٚء أنَّ هذا افٔقم فٔس بًّغَّ  أخرجف ابـ جرير ذم تًٍره ) =

ِنٓؿ وًٍٚظٌٚس   ء  ، ب٘شْٚد مًًِؾ بٚفًقؾٔغ، وـ

 ذم ادًٖفٜ وافهحٔح مٚ ؿد ظِِّتؿ: فْصِّ حديٞ ظّر 

افهقاب افذي ٓ صؽ ؾٔف وٓ مريٜ: أُنٚ إٔزفٝ يقم : ؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثر 

ظرؾٜ، وـٚن يقم َجًٜ، ـام روى ذفؽ أمر ادٗمْغ ظّر بـ اخلىٚب، وظع بـ أيب 

ضٚفٛ، وأول مِقك اإلشالم مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن، وترَجٚن افَرآن ظٌد اهلل بـ 

َرة بـ جْدب،  ُّ ر بـ ، وأرشِف افنًٌل، وؿتٚدة بـ دظٚمٜ، ظٌٚس، وَش ْٓ وَص

 َحْقَصٛ، وؽر واحد مـ إئّٜ وافًِامء، واختٚره ابـ جرير افىزي، رمحف اهلل

 ا هـ 

( 2/553ٓبـ افًريب ) "أحُٚم افَرآن"( 93-8/86) "تًٍر ابـ جرير افىزي"إير 

ر افقجٔز" اجلٚمع "( 287-2/286ٓبـ اجلقزي ) "زاد ادًر"( 2/354ٓبـ ظىٜٔ ) "ادحرَّ

( 23-2/20ٓبـ ـثر ) "تًٍر افَرآن افًئؿ"( 60-6/59فَِرضٌل ) "آنٕحُٚم افَر

   (2/31فِنقـٚين ) "ؾتح افَدير"

 * تٌْٔف: 

ؿ ـٕٚقا يٌتدظقن أظٔٚدًا ذم مْٚشٌٍٚت،  ؿقل افٔٓقد: ُٓتذوا ذفؽ افٔقم ظٔدًا: ؾٔف أُنَّ

اُتذوا ذفَِؽ ومٚ زافٝ هذه شَّْتٓؿ إػ افٔقم، مٚ مـ يقٍم حتهؾ هلؿ ؾٔف مْٚشٌٜ إٓ و

 افٔقم ظٔدًا  

 وؿد تنٌَّف هبؿ ـثٌر مـ ادًِّغ ذم هذا افٌٚب وذم ؽره، ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ  

ٚ ظّر افٍٚروق  ؾَد ردَّ ظِٔٓؿ أنَّ هذه أيٜ ُإٔزفٝ ذم يقمل ظٍٔد، يقم وأمَّ

ًٜ وهق ظٌٔد مـ  ُّ ًٚ، ويقم اجلُ ظرؾٜ وهق ظٌٔد مـ أظٔٚد ادًِّغ، يًقد ظِْٔٚ شْقيَّ

  ًٚ َّٔ  أظٔٚد ادًِّغ يتًقد ظِْٔٚ أشٌقظ

ٍٜ مٚ، وٓ حُيتٍؾ ؾٔف، وٓ ُيٌتدع ؾٔف  َّٕف ٓ جيقز ابتداُع ظٍٔد دْٚشٌ أين ٕقٍع ومـ هْٚ: ؾ٘

َّٕف يقم ظٍٔد، ـٔقم ظٚصقراء،  ؾف اهلل ٓ ُيَٚل إ مـ إٔقاع افًٌٚدات، وافٔقم افَّذي ذَّ
= 
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َّٛ ؾٔٓٚ افهٔٚم، ؾُتحَدث ؾٔٓٚ  = وأيٚم افٌٔض، ويقمل آثْغ واخلّٔس حٔٞ اشُتح

افًٌٚدات افٌر ادؼوظٜ، وإظامل افٌر مقاؾَٜ فِؼيًٜ، وآحتٍٚل ؾٔٓٚ، 

ص ؾٔٓٚ وٓ حُيدث وٕحق ذفؽ  بؾ يٌَ ك افٍوؾ ؾٔٓٚ أن ُتهٚم ؾَط، وٓ خُيهَّ

 ؾٔٓٚ أين ٕقٍع مـ إٔقاع افًٌٚدات  

ؾٜ فُـ ٓ جيقز آحتٍٚل هبٚ،  ٌٜ مؼَّ وهُذا فِٜٔ اإلهاء وادًراج، هل فِٔ

ٝ افِِٜٔ، ؾُٔػ  َّ
َِّف مل يثٌٝ ذم افؼع، هذا إذا ُظِِ وإحداث افٌِدع، ٕنَّ ذفَِؽ ـ

َّْٜٔ !، وـؾن مٚ ؿٔؾ ذم ذفؽ مـ إؿقال ؾٓق ٌلِّ ومل يثٌٝ ظـ افْ ٚ ذم فِٜٔ مً أُنَّ

 حيتٚج إػ مًتٍْد صحٍٔح، وفٔس َثؿَّ مًتٌْد صحٌٔح  

وهُذا ؿْؾ ذم يقم مقفده، يقم آثْغ، ؾ٘نَّ افٌْل ذـره، ومل يذـر فف ظٌٚدًة 

، ومل حيتٍؾ بف   ًٜ ه  خمهَّ

ًٚ بٚفتٚريخ افذي ُوفَِد ؾٔ َّٕف ذم افٔقم ومل حيتٍؾ أيو ف، ومل يتّخذه ظٔدًا، ظذ افَقل بٖ

َّٕف ُوفَِد ذم افٔقم  َغ إػ أ َِّ افثٚين ظؼ مـ ربٔع إول، وإٓ ؾَد ذهٛ بًض ادح

 افتٚشع  

ٍؾ وٓ صٍٓر مٍّوؾ ُيتَّخذ ظٔدًا،  -بٚرك اهلل ؾُٔؿ–صِٚهُدٕٚ  َّٕف فٔس ـّؾ يقٍم مٍوَّ أ

ٚواًل يٌَك ؾٚوالً، ؾ٘ن ـٚن يقم ظٍٔد وحُيدث ذم إٔقاع افًٌٚدات، بؾ مٚ ـٚن ؾ

ذٕٚه ظٔدًا ـٔقم ظرؾٜ واجلًُّٜ، وافٍىر وإوحك وأيٚم افتؼيؼ، ومع ذفؽ ٓ  اُتَّ

ًٚ  وإن ـٚن فٔس ظٔدًا:  َٝ ذظ ُٕحِدث ؾٔٓٚ أّي ٕقٍع مـ إٔقاع افًٌٚدات إٓ مٚ ثٌ

ًٚ، واهلل  ؾال ُيتَّخذ ظٔدًا، وٓ حُيدث ؾٔف أّي ٕقٍع مـ إٔقاع افًٌٚدات إٓ مٚ ثٌٝ ذظ

 أظِؿ  

  (53-3/50فًِثّٔغ )تًٍر شقرة ادٚئدة  "تًٍر افَرآن افُريؿ"راجع بْحق هذا 
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ًٜ  وظٚش    (3)بًد ٕزوهلٚ إحدى وثامٕغ فِٔ

َّٕف أـّؾ فْٚ ديْْٚ ؾال يَْهف أبدًا،  ح اهلل تًٚػ ذم هذه أيٜ افُريّٜ أ وؿد سَّ

 : (2)إػ زيٚدٍة أبدًا  وٓ حيتٚج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ظـ ظٌد ادِؽ بـ ظٌد 8/83) "تًٍره"أخرج اإلمٚم ابـ جرير افىزي ذم  (3)

َٞ افٌْلن  َُ ، ؿٚل: م ٍٟ ََٕزَفٝ هذه أيٜ إحدى وثامٕغ افًزيز بـ جري بًد مٚ 

  ًٜ ـٌ فِٔ  وإشْٚده حً

   إػ شًٔد بـ جٌر  وظزاه ابـ اجلقزي 

ٍٚم يًرة، ـام بغَّ ذفؽ  َّٕف ظٚش أـثر مـ هذه إيٚم بٖيَّ وافذي ييٓر واهلل أظِؿ أ

ًٚ، ابـ ظىٜٔ  ًٚ وثامٕغ أو تًًغ يقم َّٕف ظٚش ثامن أو تًً   وأؿرب مٚ يُقن أ

َّٕف اجح مـ اخلالف ذم وؾٚتف: أ تقذمِّ ذم ربٔع إول، افٔقم افثٚين  وذفَِؽ ٕنَّ افرَّ

 ( 2/287) "زاد ادًر"( 2/354) "ادحرر افقجٔز"ظؼ، واهلل أظِؿ  إير 

 ظذ أؿقال: اإلـامل ادراد بف ذم هذه أيٜ اختِػ افًِامء ذم (2)

َؾ اهللُ اإلشالم ؾِؿ يْزل بًده حالٌل وٓ حرام، ؾٖـّؾ  َّ ؾّْٓؿ مـ ؿٚل: أـ

يـ   ؾرائض افديـ وحدوده وـّؾ   مٚ هق مـ صٗون افدِّ

، وإجالء ادؼـغ، ؾٖؾردٕٚ ذم افٌِد  ِّٟ َؾ اهللُ فْٚ ب٘متٚم احل َّ ومْٓؿ مـ ؿٚل: أـ

 احلرام، ؾال خيٚفىْٚ مؼٌك  

َؾ اهلل فْٚ افٍرائض، وإَىع افًْخ   َّ  ومْٓؿ مـ ؿٚل: أـ

َّٕف مل تْزل بً ِنٓٚ صحٔحٜ، إٓ أنَّ افَقل بٖ د هذه أيٜ وؽر ذفؽ مـ إؿقال، وـ

: فٔس بهحٍٔح: ٕمريـ:  ٌٜ  آي

إػ أن ُؿٌض، بؾ ـٚن افقحل  إمر إول: ٕنَّ افقحل مل يَْىع ظـ افٌْل

ًٚ  ؿٌؾ وؾٚتف   أـثر مٚ ـٚن تتٚبً
= 
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حف أـثر إمرُ  = َّٕف ؿد ثٌٝ أنَّ هْٚك آيٍٚت  ويقوِّ هل آخر مٚ ٕزل، ـام  افثٚين، وهق: أ

)براءة(   ةٕزفٝ )يًتٍتقٕؽ(، وآخر شقر ، أنَّ آخر آيٜذم حديٞ افزاء 

ٌّٚس  ٍٜ ٕزفٝ هل آيٜ افربٚ  وؿد ذـرٕٚهٚ ذم  وـام ذم حديٞ ابـ ظ أنَّ آخر آي

َِّؼ بْزول افَرآن"ـتٚبْٚ   واهلل أظِؿ   "إحتٚف ذوي افٍوؾ واإليامن بٌٔٚن مٚ يتً

ٓبـ  "أحُٚم افَرآن"( 1/31) "تًٍر افٌٌقي"( 81-8/79) "تًٍر ابـ جرير"إير 

اجلٚمع "( 288-2/287) "زاد ادًر"( 2354) "ادحرر افقجٔز"( 552-2/553افًريب )

-3/41فًِثّٔغ )تًٍر شقرة ادٚئدة  "تًٍر افَرآن افُريؿ"( 6/60) "ٕحُٚم افَرآن

44)   

 :ٜ َّّ  * تت

َّٕف  ًٚ ؿٌؾ افٔقم ثؿ أـِّف: بؾ ادَهقد: أ َّٕف ـٚن ٕٚؿه يـ أ ـٚن فٔس ادراد ب٘ـامل افدِّ

ف  َّٕف مِحَف بف ووٚمن ًٚ ظامَّ ـٚن ظْد اهلل أ َّٔدًا، ؾَْقل: ـٚن ٕٚؿه ًٚ مَ ًٚ َٕهٕٚ ٕٚؿه

يـ ـٚمٌؾ مْذ أن خِؼ اهلل افًاموات وإرض، فٔس ؾٔف ٌَٕص، وإٕام  إفٔف، ؾٚفدِّ

ل ظذ افٌْل ًٚ، ـام ـٚن افقحل يتْزَّ ًٚ ؾنٔئ   هذا إٔزل ذائًف وأحُٚمف صٔئ

 وجٌف  

َّٕف وؾََّٓؿ فِحٟ افذي  ﴾چ  چ  چ  ڇ﴿اهلل أراد بَقفف  ووجف ثٚين: أنَّ  أ

يـ أداًء  يـ ؽره، ؾحّجقا ؾٚشتجّع هلؿ افدِّ مل يُـ بَل ظِٔٓؿ مـ أرـٚن افدِّ

ًٚ بٍرائوف  واهلل أظِؿ    ٕرـٕٚف وؿٔٚم

   (62-6/60) "اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن"إير 

 : * تٌٌْٔف آخر

ٌٞ أخرجف ابـ أيب صٌٜٔ ذم  (، 15432برؿؿ ) "ادهْػ"جٚء ذم هذا افٌٚب حدي

ثْٚ حمّد بـ ؾؤؾ، ظـ هٚرون ابـ أيب وـٔع، ظـ أبٔف ؿٚل: دَّٚ ٕزفٝ هذه  ؿٚل: حدَّ

ّٟ إـز، ؿٚل: ؾٌُك ظّر، ؾَٚل  ﴾چ  چ  چ  ڇ ﴿أيٜ  ؿٚل: يقم احل

َّٕٚ ـَّْٚ ذم زيٚدٍة مـ ديْْٚ، ((، ؿٚل: يٚ رشقل اَما ُيْبؽِقَؽ؟فف رشقل اهلل )) هلل، أبُٚين أ
= 
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 ًٚ َِّْٔٚ، ظِٔٓؿ صِقات اهلل وشالمف َجًٔ   (3)وفذفؽ َخَتَؿ إٌَٕٔٚء بٌْ

ح  َخىف أبدًا: وفذا سَّ ًْ ًٚ ؾال َي َّٕف ريض فْٚ اإلشالم ديْ ًٚ بٖ ح ؾٔٓٚ أيو وسَّ

َّٕف ٓ يٌَؾ ؽَره مـ أحٍد، ؿٚل  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴿بٖ

]آل  ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴿ ،[85ظّران:آل ] ﴾ڃ  ڃ  چ  چ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َص، ؿٚل )) = ََ َّٕف مل يُّؾ رٌء ؿّط إٓ ٕ َؾ ؾ٘ ُّ ٚ إذ ـ ((  وأخرجف ابـ َصَدْؾَت ؾٖمَّ

 ( 8/83جرير )

ـٌ إػ أيب وـٔع واشّف ظْسة بـ ظٌد افرمحـ، وهق تٚبًلٌّ ثَٜ  وابْف  وإشْٚده حً

ـُ احلديٞ     ٝ ظـ افٌْلؾٓذا احلديٞ مرشٌؾ مل يثٌ هٚرون حً

ظذ هذه تًٚػ  هذه أـز ًٕؿ اهلل(: 2/39) "تًٍره"ؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثٍر ذم  (3)

إمٜ حٔٞ أـّؾ تًٚػ هلؿ ديْٓؿ، ؾال حيتٚجقن إػ ديـ ؽره، وٓ إػ ٌٕل ؽر 

إلٕس : وهلذا جًِف اهلل خٚتؿ إٌٕٔٚء، وبًثف إػ اصِقات اهلل وشالمف ظِٔف ٌٕٔٓؿ

َِّ واجلـ، ؾال حالل  مف، وٓ ديـ إٓ مٚ ذظف، ، وٓ حرام إٓ مٚ حرَّ فإٓ مٚ أح

ِْػ، ـام ؿٚل تًٚػ:  وـؾ رء أخز بف ؾٓق حؼ وصدق ٓ ـذب ؾٔف وٓ ُخ

ًٚ  [335]إًٕٚم:  ﴾ے ھ  ھ ھ ھ ﴿ ذم  ذم إخٌٚر، وظدًٓ  أي: صدؿ

 إوامر وافْقاهل، ؾِام أـّؾ افديـ هلؿ متٝ افًّْٜ ظِٔٓؿ: وهلذا ؿٚل تًٚػ

أي:  ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿

يـ افذي رؤف اهلل وأحٌف وبًٞ بف أؾوؾ رشِف ؾٚروقه إٔتؿ ًٍُٕٕؿ، ؾٕ٘ف افدِّ 

 ا هـ   افُرام، وإٔزل بف أذف ـتٌف
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اريـ: وفذا ؿٚل [39ظّران: ِؿ افدَّ ًَ
يـ وبٔٚن َجٔع أحُٚمف ـؾن ِٕ ، وذم إـامل افدِّ

  (3) ﴾ڇ   ڇ  ڇ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾ ـٔػ تٖمَّ (: 451-3/452) "ار افًًٚدةمٍتٚح د"ذم  ؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ  (3)

ًٚ  ،شٌٌٓٚ ظِٔٓؿ بٚفتاممأوافًّْٜ افتل  ،وصػ افديـ افذي اختٚره هلؿ بٚفُامل  إيذإ

ظـ احلُّٜ  وٓ رء خٚرجًٚ  ،وٓ خِؾ، وٓ ظٔٛ ف،يـ بٖٕف ٓ َٕص ؾٔذم افدِّ 

بدوامٓٚ  ووصػ افًّْٜ بٚفتامم إيذإٍٚ  ،بؾ هق افُٚمؾ ذم حًْف وجالفتف ف،بقج

وإٔف ٓ يًٌِٓؿ إيٚهٚ بًد إذ أظىٚمهقهٚ بؾ يتّٓٚ هلؿ بٚفدوام ذم هذه  ،واتهٚهلٚ

  افدار وذم دار افَرار

وإوٚؾٜ افديـ  ،يـوحًـ اؿسان افُامل بٚفدِّ ، وتٖمؾ حًـ اؿسان افتامم بٚفًّْٜ

 فٔف إذ هق وفٔٓٚ ومًدهيٚإوأوٚف افًّْٜ  ،فٔٓؿ إذ هؿ افَٚئّقن بف ادَّٔقن ففإ

تك ذم افُامل بٚفالم ادٗذٕٜ أو ،وهؿ ؿٚبِقهٚ ًٚ،ؾٓل ًّٕتف حَ ،وادًْؿ هبٚ ظِٔٓؿ

ادٗذٕٜ  (ظذـ)وذم إمتٚم افًّْٜ ب ،مؿقا بف دون إُ هن ُخ  وإٔف رءٌ  ،بٚٓختهٚص

 (ظُِٔؿ)و(، أـِّٝ) ذم مَٚبِٜ (امتّٝ)ؾجٚء  ،بٚٓشتًالء وآصتامل وآحٚضٜ

 وـامًٓ  د ذفؽ وزاده تَريراً َـّ أو (ديُْؿ)ذم مَٚبِٜ  (ًّٕتل)و (فُؿ)ذم مَٚبِٜ 

ًٚ )فًِّْٜ بَقفف  وإمتٚمًٚ   يٚ :وـٚن بًض افًِػ يَقل (،ورؤٝ فُؿ آشالم ديْ

ـٍ فف مِ   ا هـ   ن فف رجًٚٓ أفق  ـ دي

يـ تٚرة يوٚف إػ افدِّ (: 1-3)ص: "اجتامع اجلٔقش اإلشالمٜٔ"ذم  وؿٚل 

 شالم ديـ اهلل افذي ٓ يٌَؾ مـ أحد ديًْٚ ؾَٔٚل اإل ،بافًٌد وتٚرة يوٚف إػ افرَّ 

  ديْؽ افذي إٔزفٝ مـ افًامء كٕافِٓؿ ا :وهلذا يَٚل ذم افدظٚء ،شقاه

يـ وافتامم إػ افًّْٜ مع إوٚؾتٓٚ إفٔف ٕٕف هق وفٔٓٚ ومًدهيٚ وًٕٛ افُامل إػ افدِّ 

ادٖثقر فًِِّّغ وهلذا يَٚل ذم افدظٚء  ،وهؿ حمؾ حمض افًّْٜ ؿٚبِغ هلٚ ،إفٔٓؿ

يـ ؾِام ـٕٚقا هؿ وأمٚ افدِّ  (،واجًِٓؿ مثْغ هبٚ ظِٔؽ ؿٚبِٔٓٚ وأمتّٓٚ ظِٔٓؿ)
= 
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ًٚ حيتٚج إفٔف  ـَ اإلشالِم ملْ يسْك صٔئ ُٜ ٕصٌّ سيٌح ذم أنَّ دي ُٜ افُريّ وهذه أي

ًٚ مٚ ـٚن  َّْٔف ـٚئَْ َّٓ أووحف وب ٕٔٚ وٓ ذم أخرة إ   (3)اخلُِؼ ذم افدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،﴾چ  چ  چ﴿ؾَٚل  ،افَٚئّغ بف افٍٚظِغ فف بتقؾٔؼ رهبؿ ًٌٕف إفٔٓؿ =

  وافتامم ذم جٕٚٛ افًّْٜ ،يــامل ذم جٕٚٛ افدِّ وـٚن اإل

ؾ٘ن  :ىٔػ ييٓر ظْد افتٖمؾؾٌْٔٓام ؾرق ف -وإن تَٚربتٚ وتقاخٔتٚ-وافٍِيتٚن 

وفُـ بٚظتٌٚر  ،ويىِؼ ظذ إظٔٚن وافذوات ،افُامل أخص بٚفهٍٚت وادًٚين

وَل يؽؿؾ مـ  ،ؾ مـ اـرجال ؿثرؿؿُ )  ـام ؿٚل افٌْل  ،صٍُٚتٚ وخقاصٓٚ

وؿٚل ظّر  (،اــساء إٓ مريؿ بـت طؿران وآسقة بـت مزاحؿ وخدجية بـت خقيؾد

ًٚ  إن فإليامن حدوداً  :بـ ظٌد افًزيز ٚ ؾَد ُِّٓؾّـ اشت ،وذائع وؾرائض وشْْ

   اشتُّؾ اإليامن

  وًّٕٜ اهلل أظٔٚن وأوصٚف ومًٚنٍ  ،وأمٚ افتامم ؾُٔقن ذم إظٔٚن وادًٚين

، يـؾُٕٚٝ ًٌٕٜ افُامل إػ افدِّ   ادتوّـ ٕمره وُنٔف وحمٚبف فُ ظُ وأمٚ ديْف ؾٓق َذْ 

 ـ ا هـفٔف أحًإـٕٚٝ اوٚؾٜ افديـ إفٔٓؿ وافًّْٜ ـام ـ  وافتامم إػ افًّْٜ أحً

(3)  :ًٚ ﮻   ﴿ؿقل اهلل تًٚػ: ومـ إدفٜ أيو ﮺    ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵ 

  [53]افًٌُْقت: ﴾﮽ ﮾  ﮿  ﯀  ﯁           ﮼

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ﴿تًٚػ  وؿقفف

  [89] افْحؾ: ﴾ڃ  ڃ

 هؾ هق ظذ ظّقمف؟ ظذ ؿقفغ:     ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ﴿اختِػ أهؾ افًِؿ ذم ؿقفف 
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افَقل إول: فٔس ظذ ظّقمف، بؾ هق مـ افًٚم ادراد بف اخلٚص، ـَقفف تًٚػ  =

[، 25-24]إحَٚف: ﴾ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ظـ ريح ظٚد 

 ومًِقم أُنٚ مل تّدمر افًامء وإرض، وإٕام دمرت تِؽ افٌَٚع افتل تًُْٓٚ ظٚد 

 أي: فُؾ رء حيتٚجقن إػ ذـره وبٕٔٚف  ﴾ڄ  ڄ  ڄ ﴿ؾَقفف تًٚػ 

افَقل افثٚين: أيٜ تٌَك ظذ ظّقمٓٚ، وادراد أن ـؾ رء ُذـر جمّالً ومٍهاًل، ؾام 

ؾ ذم مقوع آخر مْف، أو ذم افًْٜ افٌْقيٜ، ؿٚل تًٚػ  ڻ   ﴿أَجؾ ذم افَرآن ؾَد ُؾهِّ

 [ 7]احلؼ: ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

وأؿقل: مٚ مـ رء حيتٚج افْٚس إػ بٕٔٚف ومًرؾتف مـ أمقر افؼيًٜ إٓ هق 

َّْٔتف افًْٜ  ِف ذم مقوٍع آخر، أو ب َّْٔف افُتٚب وؾهَّ مقجقد ذم افُتٚب، إمٚ جمّؾ ب

وؾّهِتف، وافًْٜ وحٌل، ؾام مـ مًٖفٜ ذظٜٔ إٓ وهل مقجقدة ذم افُتٚب افُريؿ 

ًٚ، أو فزومًٚ  ًٚ أو إَجًٚٓ، توّْ ًٚ  ٕه  ، أو اشتٌْٚض

ڌ  ڎ   ﴿أمٚ افْص ؾٖمثِتف ـثرة، وأمٚ اإلَجٚل وآشتٌْٚط، ؾَُقفف تًٚػ 

ؾٓذه أيٜ صٚمِٜ ذم حتريؿ ، [357]إظراف: ﴾ڎ  ڈ  ڈ   ژ

 ٜ َّّ ـؾ خٌٔثٜ ومية، ـؼب ادًُر وافدخٚن وادخدرات وأـؾ احلنٔنٜ وافنَّ

ات ادًْقيٜ ذم افّديـ، هذه وافَٚت، وؽرهٚ مـ اديات احلًٜٔ، وهُذا ادي

أيٜ صٚمِٜ فذفؽ، ؾ٘ذا ؿٚل صخص: مٚ افدفٔؾ ظذ حتريؿ ادخدرات مثاًل أو 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ﴿ذب افّدخٚن؟ ؾٚجلقاب: ؿٚل اهلل تًٚػ 

وؿقفف  ،[395]افٌَرة: ﴾ہ ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴿، وٕيرهٚ ؿقفف تًٚػ ﴾ژ

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ   ڃ  چ  چ ﴿تًٚػ 

 ،[10-29]افًْٚء: ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک ڎ  ڈ  ڈ  ژ

  وأين 
ٍ
يّي اجلًؿ ؾَد بّغ اهلل حتريّف ذم افُتٚب افُريؿ، ذم مثؾ هٗٓء  رء

= 
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يـ ـٚمٌؾ صٚمٌؾ مٌّغ فُؾ رء مـ  = مقر إأيٚت افُريامت ادٌٚرـٚت: إذن ؾٚفدِّ

 فىريَٜ ادذـقرة، واهلل تًٚػ أظِؿ  افدئْٜ وافدٕٔقيٜ ظذ حًٛ مٚ ذـرٕٚ، وظذ ا

يـ وصّقفف: حديٞ شِامن افٍٚرد ، ظْد اإلمٚم ومـ إدفٜ ظذ ـامل افدِّ

َّٕف ؿٔؾ فف:(، ظـ شِامن 262مًِؿ برؿؿ ) َِّ  ، أ  ـؾَّ  ُّؿ ٌُٕٔؿ ؿد ظ

ـِْؼْبَؾَة » فَد ،أجؾ :ؾَٚل :ؿٚل ؟رء حتك اخلراءة ْقٍل، َغائٍِط َأْو بَ ـِ ََّنَاَكا َأْن َكْسَتْؼبَِؾ ا

ـَْقِؿِع، َأْو َأْن  ـْ َثاَلِث َأْحَجاٍر، َأْو َأْن كَ َأْو َأْن َكْسَتـِْجَل بِا ْسَتـِْجَل كَ ْسَتـِْجَل بَِلَؾؾَّ ِم

   «بَِرِجقٍع َأْو بَِعظْؿٍ 

ًٚ )وحديٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص (، 3844، ظْد اإلمٚم مًِؿ أيو

ـْ َكبِ » ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ُف ََلْ َيُؽ َتُف َطَذ  َؾبْظٌل إِكَّ ا َطَؾْقِف َأْن َيُدلَّ ُأمَّ إَِّٓ َؿاَن َحؼًّ

ؿْ  ؿْ  ،َخْرِ َما َيْعَؾُؿُف َْلُ    «َوُيـِْذَرُهْؿ َشَّ َما َيْعَؾُؿُف َْلُ

ؿٚم (، ؿٚل: 1392، ظْد اإلمٚم افٌخٚري برؿؿ )وحديٞ ظّر بـ اخلىٚب 

وأهؾ  ،ؾٖخزٕٚ ظـ بدء اخلِؼ حتك دخؾ أهؾ اجلْٜ مْٚزهلؿ ،مَٚمًٚ  ؾْٔٚ افٌْل 

   ؤًٕف مـ ًٕٔف ،حٍظ ذفؽ مـ حٍيف ،افْٚر مْٚزهلؿ

برؿؿ  "ادهْػ"، ظْد ابـ أيب صٌٜٔ ذم وحديٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد 

َّٓ  بفِ  اَّللُ  ؿؿُ مرَ ا أَ قئاً مَّ َش رؿُت ا تَ مَ » (، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 14112) د ؾَ  وَ إ

  «فُ ؽؿ طـْ قتُ إٓ وؾد ََّنَ  طـفُ  اَّللُ ؿُ اؿُ ا ََّن قئًا مَّ رؿُت َش ، وٓ تَ بفِ  ؽؿْ رتُ مَ أَ 

وؾٔف: ظٌد ادِؽ بـ ظّر بـ شقيد افُقذم ادًروف بٚفٌَىل: وهق موىرب 

 "ُتذيٛ افُامل"احلديٞ جدًا، ـام ؿٚل اإلمٚم أمحد، وؿٚل ؾٔف: ؤًٌػ جدًا  

 ( 1546برؿؿ )

 وؾٔف: إهبٚم مـ أخزه 

( مـ ضريؼ إشامظٔؾ بـ أيب 494برؿؿ ) "افزهد"وأخرجف هْٚد بـ افني ذم 

 خٚفد ظـ ظٌد ادِؽ بـ ظّر ظـ ابـ مًًقد بف 

 وؾٔف إَٓىٚع بغ ابـ مًًقد وظٌد ادِؽ ـام ظِّتؿ 
= 
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برؿؿ  "ادتٍؼ وادٍسق"وفف ضريؼ أخرى أخرجٓٚ اخلىٔٛ افٌٌدادي ذم  =

 (، وافراجح ؾٔٓٚ إَٓىٚع 3827)

يرويف إشامظٔؾ بـ أيب (: 875برؿؿ ) "افًِؾ"ذم  اإلمٚم افدارؿىْل  ؿٚل

 ،ظـ إشامظٔؾ ،ظـ هنٔؿ :ؾَٚل هٌرة افتامر أبق ظّر ادَري ،ػ ظْفواختِِ  ،خٚفد

  ظـ ظٌد اهلل ،ظـ مرة ،ظـ زبٔد

  وهذا أصح :بـ مًًقداظـ  مرشالً  ،ظـ زبٔد ،وؽره يرويف ظـ إشامظٔؾ

ظـ ظٌد افرمحـ بـ  ،ظـ إشامظٔؾ بـ أيب خٚفد ،دملظـ ظّر بـ ظع ادَ :وؿٔؾ

 ا هـ ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد ،ظٌد اهلل بـ مًًقد

(، ومـ ضريَف 3351برؿؿ ) "ادًْد"وفِحديٞ صٚهٌد: أخرجف افنٚؾًل ذم 

 "صًٛ اإليامن"( وافٌَٔٓل ذم 268برؿؿ ) "افٍَٔف وادتٍَف"أخرجف اخلىٔٛ ذم 

  حْىٛ، ظـ افٌْل ( مـ حديٞ ادىِٛ بـ 3343برؿؿ )

: ظٚمٜ حديثف مرشِٜ، ؿٚل أبق حٚتؿ  وادىِٛ تٚبًل، وروايتف ظـ افٌْل 

ٕٕف  :وفٔس حيتٟ بحديثف ،ـٚن ـثر احلديٞ :وؿٚل حمّد بـ شًدمراشٔؾ   

ُتذيٛ "  وفٔس فف فَل وظٚمٜ أصحٚبف يدفًقن ـثراً  يرشؾ ظـ افٌْل 

 ( 6006برؿؿ ) "افُامل

   "تًٍره"، ذـره اخلٚزن ذم وفف صٚهٌد آخر، مـ حديٞ ابـ ظٌٚس 

ٚ مٚ أخرجف اإلمٚم أمحد ذم  ( ؾَٚل: 23199( برؿؿ )5/351) "مًْده"وأمَّ

ر ؿٚل أبق ذ :ؿٚفقا ،ثْٚ أصٔٚخ مـ افتٔؿحد ،ظـ مْذر ،ثْٚ إظّش ،بـ ّٕراثْٚ حد

  ٓ أذـرٕٚ مْف ظِامً ومٚ حيرك ضٚئر جْٚحٔف ذم افًامء إ فَد ترـْٚ حمّد  :

 ؾٓق ؤًٌػ 

 ؾٔف: جٓٚفٜ أصٔٚخ مْذر 
= 
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( ؾَٚل:  حدثْٚ 3624) "ادًجؿ افٌُر "وفف ضريؼ أخرى أخرجٓٚ افىزاين ذم  =

حمّد بـ ظٌد اهلل احليمل، حدثْٚ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ يزيد ادَري، حدثْٚ 

 ، بف شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ، ظـ ؾىٍر، ظـ أيب افىٍٔؾ، ظـ أيب ذر

، ؿٚل احلٚؾظ افدارؿىْل  بـ ايرويف  (:3348برؿؿ ) "افًِؾ"ذم  وهق مًؾٌّ

  ظْٜٔٔ ظـ ؾىر بـ خٍِٜٔ ظـ أيب افىٍٔؾ ظـ أيب ذر

  وفٔس بهحٔح ظْف ظـ افثقري أيوًٚ  :وؿٔؾ

وهق  ،بـ ظْٜٔٔ يرويف ظـ ؾىر ظـ مْذر افثقري ظـ أيب ذر مرشالً اوؽر 

  افهحٔح

ـ آظّش ظـ مْذر افثقري ظـ أصٔٚخ هلؿ ظ :وؿٚل صًٌٜ وافثقري وابـ ّٕر

 ا هـ ظـ أيب ذر

: وجٚء مـ حديٞ أيب افدرداء  ُٝ برؿؿ  "مًْده"، أخرجف أبق يًذ ذم ؿِ

ظـ  ،ظـ ؾىر بـ خٍِٜٔ ،حدثْٚ حئك ،حدثْٚ حمّد بـ أيب بُر( ؾَٚل: 5309)

ٚ ذم افًامء ضر وم : فَد ترـْٚ رشقل اهلل ظىٚء ؿٚل : ؿٚل أبق افدرداء 

  إٓ ذـرٕٚ مْف ظِامً  فىر بجْٚحي

 وؾٔف إَىٚع هق بغ ظىٚء بـ أيب ربٚح وأيب افدرداء، ؾٕ٘ف مل يًّع مْف 

، وأخرجف أمحد واخُتِِػ ظذ ؾىر بـ خٍِٜٔ ـام ذـر ذفؽ احلٚؾظ ابـ حجٍر 

رواتف بـ مْٔع، مـ ضريؼ ؾىر ظـ أيب يًذ مْذر، ظـ أيب افدرداء، ؿٚل احلٚؾظ: 

  ( 1945برؿؿ ) "ادىٚفٛ افًٚفٜٔ"  إير مَْىع ثَٚت ، إٓ إٔف

 وؿد تقذم(: 176-4/175)"إظالم ادقؿًغ"ذم  اإلمٚم ابـ افَٔؿ ؿٚل 

 ،مٜ مْف ظِامً ومٚ ضٚئر يَِٛ جْٚحٔف ذم افًامء إٓ ذـر فأل رشقل اهلل 

 ،وافًَقد، وافْقم وافَٔٚم ،وآداب اجلامع ،داب افتخعآحتك  ء،ّٓؿ ـؾ رَِّ وظ

 ،وافهّٝ وافُالم ،ؿٚمٜوافًٍر واإل ،وافْزول ،وافرـقب ،وافؼب ـؾوإ

حُٚم احلٔٚة أوَجٔع  ،وافهحٜ وادرض، وافٌْك وافٍَر ،وافًزفٜ واخلِىٜ
= 
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ويقم  ،واجلْٜ ،وافْٚر ،واجلـ ،وادالئُٜ ،وافُرد ،ووصػ هلؿ افًرش ،وادقت =

تؿ تًريػ حتك أ هلٓؿإؾٓؿ مًٌقدهؿ ورَّ وظ ،ظغ يحتك ـٖٕف رأ، افَٔٚمٜ ومٚ ؾٔف

ٓؿ أممٌٕٔٚء وؾٓؿ إوظرَّ  ،ٚهدوٕف بٖوصٚف ـامفف وًٕقت جالففنـُٖنؿ يروٕف وي

ؾٓؿ مـ ضرق وظرَّ  ،ومٚ جرى هلؿ ومٚ جرى ظِٔٓؿ مًٓؿ حتك ـُٖنؿ ـٕٚقا بْٔٓؿ

مـ أحقال  وظرؾٓؿ ، متف ؿٌِفؾف ٌٕل ٕاخلر وافؼ دؿَٔٓٚ وجِِٔٓٚ مٚ مل يًرّ 

وافًذاب فِروح ، ومٚ حيهؾ ؾٔف مـ افًْٔؿ ،ادقت ومٚ يُقن بًده ذم افززخ

أدفٜ افتقحٔد وافٌْقة وادًٚد  ؾٓؿ وـذفؽ ظرَّ  ،ف بف ٌٕل ؽرهوافٌدن مٚ مل يًرِّ 

 :هؾ افٍُر وافوالل مٚ فٔس دـ ظرؾف حٚجٜ مـ بًدهأوافرد ظذ َجٔع ؾرق 

ؾٓؿ وـذفؽ ظرَّ  ،ظِٔف لْٔف ويقوح مْف مٚ خٍويٌ ،ػ مـ يٌٌِف إيٚه إافِٓؿ إٓ

مـ مُٚيد احلروب وفَٚء افًدو وضرق افْك وافيٍر مٚ فق ظِّقه وظَِقه  

مـ مُٚيد إبِٔس  ؾٓؿ وـذفؽ ظرَّ  ،ورظقه حؼ رظٚيتف مل يَؿ هلؿ ظدو أبداً 

ومٚ يتحرزون بف مـ ـٔده ومُره ومٚ يدؾًقن بف ذه مٚ  ،وضرؿف افتل يٖتٔٓؿ مْٓٚ

مـ أحقال ٍٕقشٓؿ وأوصٚؾٓٚ ودشٚئًٓٚ  ؾٓؿ وـذفؽ ظرَّ  ،يد ظِٔفٓ مز

مقر مًٚينٓؿ أمـ  ؾٓؿ وـذفؽ ظرَّ  ،ػ شقاهإوـامئْٓٚ مٚ ٓ حٚجٜ هلؿ مًف 

 ا هـ  ٝ هلؿ دٕٔٚهؿ أظيؿ اشتَٚمٜ  ممٚ فق ظِّقه وظِّقه ٓشتَٚ

ـْ هذا افُالم ذم ـتٚبف   "افًٚدغ ؾتٚوى إمٚم ادٍتغ ورشقل ربِّ "وإير أوشَع ِم

 ( 379-378)ص:

مٜ افًًدي إدفٜ افَقاضع وافزاهغ ذم إبىٚل أصقل "ذم  وؿٚل افًالَّ

ۉ  ې  ې  ې  ﴿(: ؿٚل اهلل تًٚػ 6/64) "جمّقع رشٚئِف"ـام ذم  "ادِحديـ

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

  [364]آل ظّران: ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  

، وـامل تًِّٔف فِخِؼ، وـامل تٍْٔذه هذه أيٜ دفَّٝ ظذ ـامل ظِِؿ افرشقل 
= 
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الح افذي جٚء بف، ؾٓؾ ذم إمُٚن أحٍد مـ افٌؼ  = إوفغ –فِٓدى وافهَّ

ؾًٜ افقاشًٜ ذم صخٍص واحٍد،  -وأخريـ وجقد هذه افًِقم افًٚفٜٔ افَّْٚ

الل ادٌغ، حتَّك وحهقل افتًَِّٔؿ مْف ٍُٕٕٚس ـٕٚقا ؿٌؾ ذفَِؽ ذم ؽٚ ِٜ اجلٓؾ وافوَّ ي

ع؟ ثؿَّ مع هذا  الل إػ افًِؿ افقاشع واهلدى ادتْقِّ إتَِقا مـ هذا اجلٓؾ وافوَّ

 ذم صخٍص واحٍد ٍٕذ  -أو وجقد مٚ ُيَٚربف–افًِؿ وافتًِٔؿ ادّتْع وجقده 

ذم اخلِؼ هذه افتًٚفٔؿ واإلصالحٚت افدئْٜ وافدٕٔقيٜ ؾٚشتَٚمٝ بف إمقر 

ٝ إحقال، إنَّ ذم ذفؽ فًزًة فًِّتزيـ، وآيٍٚت ُٕويل إفٌٚب، حٔٞ وصِح

ًٚ، وٓ خيّط بّْٔٔف، وٓ جٚفس أحدًا مـ  ُبًٞ هذا افٌّْل إّمل افذي ٓ يَرأ ـتٚب

َِّؿ مْٓؿ، ؾجٚء بًِقم إوفغ وأخريـ وبام ؾٔف صالح افدٕٔٚ  افًِامء افًٚبَغ ؾتً

يـ، ؾزافٝ بف اجلٓٚٓت و ًٝ ظـ افَِقب بف افيِامت، وافدِّ الٓت، وتَنَّ افوَّ

َد هبذا  ِٓ تف أشٌٚب اهلالك وافّردى، ص وحهؾ ـامل افرصد واهلدى، وزال ظـ أمَّ

َّٕف مل يقجد أحٌد ُيَٚربف مـ افًيامء، وـٔػ  إوفٔٚء وإظداء، واتٍَّؼ اخلِؼ ظذ أ

هٚ وأرؾًٓٚ، وبف يَٚربف أحٌد أو ُيدإٔف وـؾن خهِٜ مـ خهٚل افُامل فف مْٓٚ أظال

ٍٝ مُٚبر  ٱ   ﴿ ـِّٝ افًَقل وافٌهٚئر، وٓ يَدح ذم هذا إٓ ـّؾ مٌٚه

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

 ا هـ   [36افنقرى:] ﴾ٺ  ٺ  ٿ   ٿ 

يـ:  * مـ أوجف ـامل افدِّ

ًدي ذم هذا افٌٚب مٚ  ًَّ ًٚ َجٔالً فًِالمٜ ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس اف ينَّ اهلل، ٕذـر ـالم

ة واجلزافٜ وافقوقح   دَِٚ ؾٔف مـ افَقَّ

يـ ومحِتف ورجٚفف ممٚ اؾساه افَهّٔل ذم أؽالفف"ذم   ؿٚل  ـام ذم  "تْزيف افدِّ

يـ اإلشالمل هق ديـ افًدل وافرمحٜ 373-6/370) "جمّقع رشٚئِف" (: افدِّ

اهرة ادٌْٜٔ ظذ صالح افَِ قب وإرواح وافًِؿ واحلُّٜ، وهق ديـ اددٕٜٔ افزَّ
= 
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ًل إػ افُامل وافرؿل ذم مًٚرج افًًٚدة  = ًَّ يـ وافدٕٔٚ، وظذ اف وصالح افدِّ

يـ افذي  ٍع وصالٍح، وهق افدِّ ٍْ َّٞ ظذ ـؾِّ خٍر وٕ يـ افذي ح وافٍالح، وهق افدِّ

شٚوى بغ ضٌَٚت اخلِؼ ذم افَٔٚم بٚفًدل واحلَقق، ؾِؿ يٌح هلؿ افيِؿ بقجٍف مـ 

وافؼيػ وافقؤع وافَقي وافؤًػ وافًزيز وافذفٔؾ  افقجقه: ؾٚفٌْل وافٍَر

ٞن ظذ افَٔٚم بام  يـ افذي حي ِّٓؿ ظْده شقاء، ؿد صِّٓؿ ظدفف ورمحتف، وهق افدِّ ـ

خِؼ اهلل اخلِؼ ٕجِف، وهق ظٌٚدة اهلل وحده واإلٕٚبٜ إفٔف، وافتًٌَّد فف طٚهرًا 

يـ افذي يٖمر بج ًٚ، ودوام آؾتَٚر إفٔف، وهق افدِّ ّٔع مًٚيل إخالق وبٚضْ

يـ افذي تهِح بف  وحمٚشْٓٚ، ويْٓك ظـ َجٔع مًٚوهيٚ وأراذهلٚ، وهق افدِّ

ِّؿ افًِقم  َّٞ ظذ افَٔٚم بّهٚفح افدٕٔٚ افْٚؾًٜ، وـام أمر بتً إحقال: ؾُام ح

ِّؿ افًِقم  َّٞ ظذ تً وافٍْقن افتل ترجع إػ اإلٕٚبٜ إػ اهلل وظٌقديتف، ؾَد ح

ٜ، وإصالح أحقاهلٚ واشتًدادهٚ دَٚومٜ وافٍْقن افتل تًغ ظذ  ؿٔٚم حٔٚة إمَّ

ِّؿ ظِقم  إمؿ إخرى، ومٌٚفٌتٓٚ وافقؿٚيٜ مـ ذورهٚ وأرضارهٚ، وـام أمر بتً

افتقحٔد وافًَٚئد وإخالق افتل ترجع إػ صالح افَِقب وإرواح ؾَد أمر 

ِّؿ وافّتٍَف ذم إحُٚم افتل ترجع إػ افَٔٚم بٚفًٌٚدا ت افيٚهرة وادًٚمِٜ بٚفتً

افًٚدفٜ، وافَٔٚم بجّٔع احلَقق ادتْقظٜ ظذ وجف افقؾٚء وافًدل ومقاؾَٜ 

ِّؿ افٍْقن احلربٜٔ وأداب افًًُريٜ، وآشتًدادات  احلُّٜ، وـذفؽ أمر بتً

ؾًٜ، ؾَٚل تًٚػ ذم جٕٚٛ مَٚومٜ إظداء ومَٓٚجتٓؿ  افًٔٚشٜٔ وافهْٚظٚت افَّْٚ

، وهذا صٚمٌؾ فُؾِّ مٚ تتًِؼ بف [60]إٍٕٚل: ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿

آشتىٚظٜ مـ إٔقاع افًِقم وافٍْقن افًًُريٜ ادقجقدة ذم وؿٝ افتْزيؾ، وافتل 

حتدث إػ يقم افَٔٚمٜ، مـ ؿّقة ظَِٜٔ وشٔٚشٜ داخِٜٔ وخٚرجٜٔ، وصْٚظٚت ٕٚؾًٜ 

وؿٚل ذم وتًِؿ رمل ورـقب، وشٚئر افٍْقن افتل ٓ تتؿ مَٚومٜ إظداء إٓ هبٚ، 

، ؾٖمر ادٗمْغ [73]افًْٚء: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿جٕٚٛ ادداؾًٜ  
= 
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بٖخذ حذرهؿ مـ ظدوهؿ، وهق افتَّقؿل وآحتامء مـ ظدوان إظداء، بُؾِّ  =

هؿ ومُٚئدهؿ وأشِحتٓؿ ومداخِٓؿ  ٍٜ وشٌٛ حتهؾ بف افقؿٚيٜ مـ ذِّ وشِٔ

 وخمٚرجٓؿ: وذفؽ خيتِػ بٚختالف إحقال وإزمٚن  

 ٍٜ َّٕف يدخؾ ؾٔف افَٔٚم بجّٔع  وـؾن آي أو حديٞ ؾٔف إمر بٚجلٓٚد واحلٞ ظِٔف ؾ٘

افنئقن افتل تًغ ظذ اجلٓٚد، وخيتِػ ذفؽ بٚختالف إحقال وإزمْٜ 

يـ وافؼيًٜ تْزيؾ مـ حٍُٔؿ محٍٔد  وإمُْٜ، وهذا مـ افزاهغ ظذ أنَّ هذا افدِّ

، ؾ٘نَّ إرصٚداتف افًٚفٜٔ ـام 
ٍ
ترى تهِح فُؾِّ زمٍٚن وحمؾ: بؾ ٓ ظٍِٔؿ بُؾِّ رء

 تهِح إمقر إٓ هبٚ  

َّٕف أمر بٚٓشتًداد بٚفَقة ادٚديٜ ؾَد أمر بٚٓشتًداد بٚفَقة ادًْقيٜ، حٔٞ  وـام أ

أمر افْٚس وحثَّٓؿ ظذ آجتامع وإُفٍٜ بغ ادًِّغ، وآتٍٚق ظذ َجٔع 

ذم ـؾِّ مٚ يٖتقن ومٚ يذرون ذم مهٚحلٓؿ افُِٜٔ: ـام أمر بذفؽ ذم ادهٚفح اجلزئٜٔ 

ؾ افَقي  ـّ اخِٜٔ وأحقاهلؿ اخلٚرجٜٔ، وأمرهؿ بٚإليامن افُٚمؾ وافتق أحقاهلؿ افدَّ

يـ  ظذ اهلل، ومتريـ افٍّْقس ظذ افَقة وافنجٚظٜ وافتدّرب ذم ـؾِّ أمٍر ٕٚؾٍع ذم افدِّ

يـ حيّثٓؿ ظذ افَٔٚم بجّٔع إشٌٚب افْٚؾًٜ، افتل تهؾ إفٔٓٚ ؿقاهؿ  وافدٕٔٚ: ؾٚفدِّ

واشتىٚظتٓؿ، وظذ افتقـؾ ظذ ُمًٌِّٛ إشٌٚب وخٚفَٓٚ ومدّبرهٚ، ويٌغِّ هلؿ أنَّ 

إمريـ متالزمٚن، ٓ يَقم أحدمهٚ إٓ بٚٔخر، ؾٕٚشٌٚب وإن ظيّٝ وؿقيٝ 

ِف  ـّ ٚ حمُقمٜ بَوٚء اهلل وؿدره، وٓ يتّؿ فَِٚئؿ هبٚ أمره مـ ـؾِّ وجٍف إٓ بتق ؾُ٘نَّ

ٌٌّٓٚ ومّكؾٓٚ وافَٚبض ظذ ٕٚصٔتٓٚ وأزمتٓٚ   واظتامده ظذ  اهلل تًٚػ، مً

يـ مع ذفؽ أنَّ افتقـؾ وحده بدون ؾًؾ إشٌٚب وبدون افَٔٚم  وخيزـؿ افدِّ

بٚدَدور مـ افنئقن افدئْٜ وافدٕٔقيٜ: فٔس بتقـؾ حََٔل، بؾ هق وًٌػ 

ؾ ادًِّغ ظذ رهّبؿ ؿقيٝ أظامهلؿ افَّْ  ـّ ٚؾًٜ، وؿقيٝ وظجٌز، ؾُِام ؿقي تق

مهّٓؿ، وإًٌثٝ ظزائّٓؿ إػ َجٔع مهٚحلٓؿ، وافرّب تًٚػ فَٔٚمٓؿ بٕٚمريـ 

وحتََٔٓؿ فِتقـؾ ظِٔف واجتٓٚدهؿ ذم ؾًؾ إشٌٚب ئًْٓؿ، وئن هلؿ أمقرهؿ، 
= 
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ل ظِٔٓؿ مـ ٕكه ومًقٕتف وتٖئده بحًٛ ؿٔٚمٓؿ  = ؼ هلؿ رجٚءهؿ، وُيْزِّ َِّ وحي

ٞن ظذ إمر بٚفتقـؾ ظذ اهلل ذم ـؾِّ بٕٚمريـ: وافْهقص مـ افُتٚب وا فًّْٜ حت

ِنف ؿٌٔٚم  يـ ـ إمقر، وإوامر بٕٚخذ بٕٚشٌٚب افْٚؾًٜ ٓ تْحك، بؾ افدِّ

ٓٚ ومّكؾٓٚ،  ٌؾ ظذ مًٌٌِّ ـّ يـ بٕٚشٌٚب، وتق وهذا اـذي كبَّفـا طؾقف مـ اـدِّ

 ا هـ   اإلسالمل هق مـ اـؽًمل اـذي ٓ يؼاربف ؿًمل

ـام ذم  "إدفٜ افَقاضع وافزاهغ ذم إبىٚل أصقل ادِحديـ"ذم  وؿٚل 

َّٕف فٔس 6/66) "جمّقع رشٚئِف" (: مـ حمٚشـ اإلشالم وؿٔٚمف بُؾِّ إصالٍح أ

ًٚ ؾَط، وإٕام هق  ٍٜ وجٍٓٚد،  -مع ذفؽ–ظَٚئد وأخالؿ مقّجف وحٚـؿ وصٚحٛ دوف

يـ اإلشالمل  بًَٚئده وأخالؿف وآدابف وتقجٔٓٚتف وحُّف وشِىتف ومحٚيتف –ؾٚفدِّ

ٌؾ  َّٕف تْزيٌؾ  -احلَقق اخلٚصٜ وافًٚمٜ، ـام هق مؼوٌح مٍهَّ مـ أـز إدفٜ ظذ أ

يـ افذي مل يٌؼ خرًا  ، إذ ذع هلؿ هذا افدِّ
ٍ
 مـ حٍُٔؿ محٔد، ظٍِٔؿ بُؾِّ رء

ًا إٓ حّذر مْف َّٞ ظِٔف، وٓ ذَّ ًٚ إٓ أؿٚمف، وٓ ظدًٓ إٓ إٓ دلَّ ظِٔف وح ََّ ، وٓ ح

يـ  ، وجٚمٌع بغ مهٚفح افدِّ ٌٜ ـٌ ودوف ًٚ يَقم ظِٔٓٚ  ؾٓق دي جًؾ فف مًٚفؽ وضرؿ

وافدٕٔٚ، وبغ افتًٚمح وافتًٔر، وبغ افًّزة وافَّقة وادَٚومٜ فُؾِّ مًٍٕٚد حمٍٚد 

ـٌ بال دوفٜ وآخ َّٕف دي رة وٓ دٕٔٚ مًٍٚد فِديـ وأهِف، ظُس مٚ ٌٕذه ادِحدون أ

ؿ ؿٚفقا ذفؽ فٔتقشِقا إػ تثٌٔط أهِف ظـ مَٚومٜ ادًتديـ، وبذفؽ  مًٓٚ، ؾُ٘نَّ

يّٓدون افىريؼ فألظداء ادًتًّريـ افيٚدغ، ؾٓٗٓء افذيـ ؿٚفقا ذفؽ ـذبقا 

 وطِّقا وـٚدوا فإلشالم وأهِف وـٕٚقا أجراء وشامهة فألظداء، واهلل أظِؿ ا هـ  

ًٚ ذم رشٚفتف ـالٌم ـثٌر ذم ه وفف  ذا افٌٚب ذم ؽٚيٜ افَقة وافقوقح، خهقص

إدفٜ افَقاضع "، وذم رشٚفتف "أصقل ظئّٜ مـ ؿقاظد اإلشالم"ادقشقمٜ بـ

يـ"، وذم رشٚفتف "وافزاهغ ذم إبىٚل أصقل ادِحديـ ِنٓٚ "أصقل افدِّ ، وـ

 مىٌقظٜ وّـ جمّقع رشٚئِف )ادجِد افًٚدس( 
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ٕٔٚ، مـ  وشِْيُب فذفؽ ادثؾ بٌٔٚن ظؼ مًٚئؾ ِظَيٍٚم ظِٔٓٚ مدار افدن

:ادًٚئؾ افتل ُتّؿ افًٚمَل ذم  اريـ، وذم افًٌض تٌٌْٔف فىٌٔػ ظذ افُؾِّ  افدَّ

 إوػ: افتَّقحٔد 

 افثٕٜٚٔ: افَقظظ 

 افثٚفثٜ: افٍْرُق بغ افًِّؾ افهٚفِح وؽِرِه 

 افرابًٜ: حتُٔؿ ؽر افؼع افُريؿ 

 اخلٚمًٜ: أحقال آجتامع بغ ادجتّع 

 افًٚدشٜ: آؿتهٚد 

 افًٚبًٜ: افًٔٚشٜ 

ٚر ظذ ادًِّغ افثٚمْٜ: منُِٜ تًِٔط  ٍَّ  افُ

َدِد  ًُ َدِد واف ًَ ٚر ذم اف ٍَّ  افتٚشًٜ: منُِٜ وًػ ادًِّغ ظـ مَٚومٜ افُ

 افًٚذة: منُِٜ اختالف افَِقب بغ ادجتّع 

ٌٜ إػ بٔٚن َجٔع  ـِِؾ مـ افَرآن، وهذه إصٚرٌة خٚضٍ ُح ظالج تِِؽ ادنٚ وٕقوِّ

ًٚ بف ظذ ؽره   ذفؽ بٚفَرآن تٌْٔٓ

 

* * * * 
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 (ِسَأَلُة اأُلوَلى: التَّىِحًُدامَل) 

ا األوغ: وهل اـتَّقحقد  - 3 أمَّ
(3): 

ِٜ أؿًٚم  ٌؿ إػ ثالث ًِ َّٕف مَْ  :(2)ؾَد ُظَِِؿ بٚشتَراء افَرآن أ
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د يقحِّ  (3) د تقحٔد، جًؾ افقء واحدًا، وهق إؾراد اهلل تًٚػ افتَّقحٔد: مهدر وحَّ

 بربقبٔتف وأفقهٔتف وأشامئف وصٍٚتف 

ؽ بف،  ًَّ يـ ورأشف، وبف صالح افًٌد وؾقزه بُؾِّ ًٍٕٔؿ إن مت وهق أشٚس افدِّ

وؾًٚده وخًٚرتف إذا ُتاّل ظْف  وبف ؿٚمٝ افًاموات وإرض، وُخَِٝ اخلالئؼ، 

ٌٜ مـ افَرآن وافًْٜ وُبًثٝ افرشؾ، وإٔزفٝ افُتٛ، وظذ   ذفؽ أدف

َِّ بؾ إنَّ افَرآن وافًْٜ  مدارج "ذم  ف تقحٌٔد  يَقل اإلمٚم ابـ افَٔؿ ـ

وؽٚفٛ شقر افَرآن، بؾ ـؾ شقرة ذم افَرآن ؾٓل  (:1/512)"افًٚفُغ

ًٚ: إن ـؾ آيٜ ذم افَرآن ؾٓل متوّْٜ  متوّْٜ فْقظل افتقحٔد، بؾ َٕقل ؿقًٓ ـِٔ

داظٜٔ إفٔف: ؾ٘ن افَرآن إمٚ خز ظـ اهلل وأشامئف وصٍٚتف فِتقحٔد، صٚهدة بف، 

وأؾًٚفف ؾٓق افتقحٔد افًِّل اخلزي، وإمٚ دظقة إػ ظٌٚدتف وحده ٓ ذيؽ فف، 

وخِع ـؾ مٚ يًٌد مـ دوٕف: ؾٓق افتقحٔد اإلرادي افىٌِل، وإمٚ أمر وُنل، وإفزام 

خز ظـ ـرامٜ اهلل بىٚظتف ذم ُنٔف وأمره: ؾٓل حَقق افتقحٔد ومُّالتف، وإمٚ 

ٕهؾ تقحٔده وضٚظتف، ومٚ ؾًؾ هبؿ ذم افدٕٔٚ، ومٚ يُرمٓؿ بف ذم أخرة: ؾٓق 

جزاء تقحٔده، وإمٚ خز ظـ أهؾ افؼك، ومٚ ؾًؾ هبؿ ذم افدٕٔٚ مـ افُْٚل، ومٚ 

 حيؾ هبؿ ذم افًٌَك مـ افًذاب: ؾٓق خز ظّـ خرج ظـ حُؿ تقحٔده 

  ائف، وذم صٖن افؼك وأهِف وجزائٓؿ ا هـؾٚفَرآن ـِف ذم افتقحٔد وحَقؿف وجز

مًْك آشتَراء: أي: مـ خالل ؿراءة افَرآن وافًْٜ وتتٌع هذا ادقوقع ٕجد أنَّ  (2)

 افتقحٔد يًَْؿ إػ ثالثٜ أؿًٚم  
= 
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ٌٜ مـ أهؾ افًِؿ: =  وؿد ٕصَّ ظذ ثٌقت هذه إؿًٚم بٚٓشتَراء َجٚظ

(: وؿد دلَّ اشتَراء 433-1/430)"أوقاء افٌٔٚن"يَقل ذم  مْٓؿ ادٗفِّػ 

 افَرآن ظذ أنَّ تقحٔد اهلل يًَْؿ إػ ثالثٜ أؿًٚم:

إول: تقحٔده ذم ربقبٔتف،    افثٚين: تقحٔده جؾَّ وظال ذم ظٌٚدتف،     افْقع 

 افثٚفٞ: تقحٔده جؾَّ وظال ذم أشامئف وصٍٚتف    ا هـ بٚختهٚر صديد 

ٓ يًتٌْل ضٚفٛ ظٍِؿ ظـ هذا ادهدر هلذه  وذـر فُؾِّ إٔقاٍع أدفٜ مـ افَرآن، بام

 افٍٚئدة 

وّـ  "تًَِٔٚتف ظذ متـ افىحٚويٜ"ذم  وؿٚل اإلمٚم ظٌد افًزيز ابـ بٚز 

ظِؿ أن (: ا33ٕمحد افزهراين )ص: "افتًَِٔٚت إثريٜ ظذ افًَٔدة افىحٚويٜ"

حًٛ  افتقحٔد افذي بًٞ اهلل بف افرشؾ وإٔزل بف افُتٛ يًَْؿ إػ أؿًٚم ثالثٜ

افًَؿ إول: … اشتَراء افْهقص مـ افُتٚب وافًْٜ وحًٛ واؿع ادٍُِغ:

وهق اإليامن بٖٕف اخلٚفؼ افرازق  ،وهق تقحٔد اهلل بٖؾًٚفف شٌحٕٚف ،تقحٔد افربقبٜٔ

 ٓ ذيؽ فف ذم ذفؽ، ادتكف ذم صئقُنؿ ذم افدٕٔٚ وأخرة ،اددبر ٕمقر خَِف

    

    يًّك تقحٔد إفقهٜٔ وهل افًٌٚدة افًَؿ افثٚين: تقحٔد افًٌٚدة و

افًَؿ افثٚفٞ: تقحٔد إشامء وافهٍٚت: وهق اإليامن بُؾ مٚ ورد ذم ـتٚب اهلل 

وإثٌُٚتٚ  ،مـ أشامء اهلل وصٍٚتف وذم افًْٜ افهحٔحٜ ظـ رشقل اهلل  ،افًزيز

مـ ؽر حتريػ وٓ تًىٔؾ ومـ ؽر تُٔٔػ  ،هلل شٌحٕٚف ظذ افقجف افذي ئِؼ بف

 ا هـمتثٔؾ  وٓ

ّف 330)ص:"تَريٛ افتدمريٜ"ذم  وؿٚل افًالمٜ افنٔخ افًثّٔغ  ًَّ (: وؿد ؿ

افًِامء بٚفتَّتٌع وآشتَراء إػ ثالثٜ أؿًٚم: افًَؿ إول: تقحٔد افربقبٜٔ، افًَؿ 

افثٚين: تقحٔد إفقهٜٔ، افًَؿ افثٚفٞ: تقحٔد إشامء وافهٍٚت ا هـ وإير 

 ( 8فف )ص: "افتقحٔد اجلقاب ادٍٔد ذم أؿًٚم"
= 
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  (3): تقحٔده جؾَّ وظال ذم ربقبٔتف األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتحذير مـ خمتكات حمّد ظع "ذم  وؿٚل افًالمٜ افنٔخ بُر أبق زيد  =

هذا افتًَٔؿ آشتَرائل فدى متَدمل ظِامء (: 10)ص:"افهٚبقين ذم افتًٍر

ره صٔخٚ اإلشالم وؽرمهٚ، وؿرَّ  ،وابـ جرير افىزي، افًِػ أصٚر إفٔف ابـ مْدة

وصٔخْٚ افنَْٔىل ذم  ،"تٚج افًروس"ره افزبٔدي ذم ابـ تّٜٔٔ وابـ افَٔؿ، وؿرَّ 

تٚمٌّ فْهقص افؼع،  ذم آخريـ رحؿ اهلل اجلّٔع، وهق اشتَراءٌ  "أوقاء افٌٔٚن"

، ـام ذم اشتَراء افْحٚة ـالم افًرب إػ اشؿ وؾًؾ  ٍـّ وهق مىرد فدى أهؾ ـؾِّ ؾ

ذا مـ وحرف، وافًرب مل تٍف هبذا، ومل يًتٛ ظذ افْحٚة ذم ذفؽ ظٚتٛ، وهُ

(  10)ص:"افتحذير مـ خمتكات افهٚبقين ذم افتًٍر"ا هـ  إٔقاع آشتَراء

ٌٜ مـ افًِامء، مْٓؿ:   وهذه إؿًٚم افثالثٜ متٌٍَّؼ ظِٔٓٚ، وٕصَّ ظِٔٓٚ َجٚظ

واإلمٚم  ( 23/208)"تًٍره" إير ، هـ130، ت:جرير افىزياإلمٚم ابـ 

ابـ واإلمٚم   "افىحٚويٜ افًَٔدة" متـ مَدمٜ إير ،هـ 123، ت:افىحٚوي

ٌَّٚن ـام  "رووٜ افًَالء وٕزهٜ افٍوالء" ،هـ 154ت: افًٌتل أبق حٚتؿ، ح

 مٚم ابـ بىَّٜ،واإل ( 18فًٌد افرزاق افٌدر )ص: "دٓئؾ أؿًٚم افتقحٔد"ذم رشٚفٜ 

 واإلمٚم افَرضٌل، ( 395)ص:"اإلبٕٜٚ ظذ أصقل افديٕٜٚ"، إير هـ 187ت:

ٔخ اإلشالم ابـ وص ( 3/319)"افَرآن ٕحُٚم اجلٚمع" يرإ ، هـ673ت:

  واإلمٚم ابـ افَٔؿ، (6،2،3:ج)"افٍتٚوى جمّقع" إير ، هـ728ت: ،تّٜٔٔ

 ، وؽرهؿ (1،2،3:ج)"افًٚفُغ مدارج" إير ، هـ753ت:

ٕقاع افتقحٔد: تقحٔد افربقبٜٔ: وهق إؾراد اهلل تًٚػ بٖؾًٚفف، أهذا افَّْقع إول مـ  (3)

 ـٚخلِؼ وادِؽ وافتَّدبر 

، بًّْك: ٕنٖ افقء مـ حٍٚل إػ افتِّامم،  ، يُربن : ذم إصؾ: مهدر ربَّ بن وافرَّ

ة مًٍٚن: ٌَُف، وُيىِؼ ذم فٌٜ افًرب ظذ ظدَّ ُٚه، وربَّ ُف، وربَّ  وُيَٚل: ربَّ
= 
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ِّٔد، واددبِّر، وادهِح، وافَٚئؿ، واجلٚبر،  = ُيىِؼ ظذ مًْك: ادٚفؽ، وافً

  وادًْؿ، وٕحق ذفؽ  

ُر  واخُتَِِػ ذم اصتَٚؿف: ؾَٔؾ: منتٌَّؼ مـ افسبٜٔ، أي: أنَّ اهلل ظزَّ وجؾ مدبِّ

ڳ  ڳ  ڳ   ﴿اخلِؼ، ومربِّٔٓؿ، ومْف ؿقل اهلل ظزَّ وجّؾ 

ك اهلل ظزَّ ؾ، [21]افًْٚء: ﴾ڳ َّّ وِج  ً وجٜ مـ افزَّ وجؾ بْٝ افزَّ

ِل  :إوَّ ًٜ ٚ  ربٌٔ َٓ َّٕف ربَّٚهٚ زوج أمِّ ٕ 

 ؽر ذفؽ وؿٔؾ 

ل يُقن صٍٜ ؾًٍؾ مـ افسبٜٔ   وظذ إوَّ

ِّٔد ؾُٔقن صٍٜ ذاٍت  َّٕف بًّْك مٚفؽ وش  وظذ أ

( صٍٜ ؾًٍؾ بٚظتٌٚر افتدبر، منتٌَّؼ مـ افسبٜٔ  بِّ  ؾتُقن ـِّٜ )افرَّ

َّٕف ادٚفؽ شٌحٕٚف وتًٚػ  وتُقن صٍٜ ذاٍت   بٚظتٌٚر أ

( ظذ ؽر اهلل:*  بِّ  حُؿ إضالق ـِّٜ )افرَّ

( بٕٚفِِػ وافَّالم ادًّرؾٜ ٓ ُتىِؼ إٓ ظذ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ  بِّ  ـِّٜ )افرَّ

ٚ إضالؿٓٚ ظذ ؽر اهلل تًٚػ:   ًذ حٚفتغ:ؾأمَّ

( بٕٚفػ وافَّالم بن ّّ ادًّرؾٜ: هذا ٓ إوػ: )افرَّ ل هبٚ ًٍٕف ٓ  جيقز، أو يً

 جيقز 

 مثٚل ذفؽ:ٖيت بٚإلوٚؾٜ، يون أفٍػ وٍٓم جيقز بؼط أن )رّب( بدافثٕٜٚٔ: 

ٚه،  ُّٔدُه ومٚفُف، وافَّذي ربَّ ، ربن ؾالٍن: أي: ش ِٜ ؿ يَقل: ربن افٌٔٝ، ربن افَّْٚ

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   ﴿وٕحق ذفؽ، ؾٌٚإلوٚؾٜ جيقز، 

ِّٔدك ومٚفُؽ، [50ٍ]يقشػ: ﴾ٴۇ ۈ  ۈ ڱ  ڱ  ں  ﴿، أي: إػ ش

ّٔده ومٚفُف، وؿٚل افٌْلن [43]يقشػ: ﴾ں   ڻ  ڻ  ڻ  ، أي: ش

ا» ذم افهحٔحغ، مـ حديٞ زيد بـ خٚفد اجلْٓل:ـام جٚء  ـََؽ َوَْلَ َمَعَفا  ،َما 
= 
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َالء  ؿٚل تًٚػ  ًُ َِٝ ظِٔف ؾِىُر اف ۇئ  ﴿وهذا افَّْقع مـ افتَّقحٔد ُجٌِ

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ﴿، وؿٚل [87]افزخرف: ﴾ېئ ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

، [13]يقٕس: ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ﴿    إػ ؿقفف ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

  (3)وأيٚت بْحق ذفِؽ ـثرٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َجرَ  ،َتِرُد اْدَاءَ ، ِسَؼاُؤَها َوِحَذاُؤَها = ا ،َوَتْلُؿُؾ اـشَّ َ  أي:   شَحتَّك َيْؾَؼاَها َرِبُّ

  ومٚفُٓٚ افَٚئؿ ظِٔٓٚصٚحٌٓٚ 

ٚ إذا ـٕٚٝ بدون ٓ جيقز إضالؿٓٚ ظذ  إوٚؾٜ هُذا )رّب( مثؾ هذا احلٚل أمَّ

  ؽر اهلل ظزَّ وجؾَّ 

( و)رّب(:  بِّ ل بـ)افرَّ ِّّ ُِّٔدَك ؾٚفتًَّ َّٕف ش ٓ جيقز، أو تدظقه )يٚ رّب( بٚظتٌٚر أ

َٝ فف: يٚ رّب ؾالنقز، فُـ هذا ٓ جي ّٔد ؾالن فق ؿِ ابـ  ابـ ؾالن: أي: يٚ ش

 ؾالن ؾٓذه إوٚؾٜ ، جيقز 

(: ٓ ُتَٚل إٓ هلل  بِّ َٜ )افرَّ   اخلالصٜ: أنَّ ـِّ

( 344-3/342)"تًٍر ابـ جريٍر افىزي"( 2/379ٓبـ إثر ) "افْٓٚيٜ"إير 

ر افقجٔز ذم تًٍر افُتٚب "( 382-3/383فَِرضٌل ) "اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن" ادُحرَّ

بهٚئر ذوي "( 3/16ٓبـ ـثر ) "تًٍر افَرآن افًئؿ"( 3/67ٓبـ ظىٜٔ ) "افًزيز

-26فٍِقزان )ص:  "ظَٔدة افتقحٔد"( 10-1/29)"افتّٔٔز ذم فىٚئػ افُتٚب افًزيز

  (80-79فِنٔخ ظٌد افرزاق افٌدر )ص: "ؾَف إشامء احلًْك"( 27

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ﴿ؿٚل تًٚػ ًٕؿ: إدفٜ ظذ ذفَِؽ ـثرٌة، مْٓٚ:  (3)

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

تًٚػ ، وؿٚل [13]يقٕس:﴾ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئ
= 
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 ﴾ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ﴿وإُٕٚر ؾرظقن هلذا افّْقع ذم ؿقفف 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ﴿مُٚبرٌة ودمٚهٌؾ: بدفٔؾ ؿقفف  [21]افنًراء:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿، وؿقفِِف  [302]اإلهاء: ﴾ ې  ې  ى

[ 34]افّْؾ: ﴾ٻ  پ
: وهلذا ـٚن افَرآن يْزل بتَرير هذا افَّْقع مـ افتقحٔد (3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ﴿ =

ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ، وؿٚل تًٚػ ﴿[36]افرظد:﴾ ھ

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ

ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       

ی  جئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی ۈئ  ېئ  ېئ  

ڭ  ، وؿٚل تًٚػ ﴿[89-84]ادٗمْقن:﴾ ىئ  يئ  جب  حب  خب حئ  مئ

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ېئ  ېئ   ۈئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ ، وؿٚل تًٚػ ﴿[25]فَامن:﴾ ې  ې

   [87]افزخرف:﴾   ېئ  ىئ

ًٚ أنَّ اهلل هق افرّب ًٕؿ:  (3) ؾرظقن إُٔر افربقبٜٔ، طٚهرًا، وإٓ ؾَد ـٚن مًتَْٔ

 وحده ٓ ذيؽ فف  

وأصٓر مـ  (:12-13)"ذح افىحٚويٜ"ذم  ابـ أيب افًز ؿٚل افًالمٜ 

ًٚ بف ذم  ظرف دمٚهِف وتيٚهره بُٕ٘ٚر افهٕٚع: ؾرظقن، وؿد ـٚن مًتَْٔ
= 
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ﴿افٌٚضـ، ـام ؿٚل تًٚػ  =

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿[ وؿٚل تًٚػ 302]اإلهاء: ﴾ې  ى

وهلذا دٚ ؿٚل:  ،[34]افّْؾ: ﴾ڀ  ڀ  ڀ پ  پ  پ        ڀ    ٻ  پ

ڄ  ﴿ومٚ رب افًٚدغ؟ ظذ وجف اإلُٕٚر فف دمٚهؾ افًٚرف ؿٚل فف مقشك 

ڃ  چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

[ 28-24]افنًراء: ﴾ڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 ا هـ

 ًٚ ؿ: يُْرون افربقبٜٔ ٜ وؽرههريٜ مـ افٍالشٍافدّ وإُٔر افربقبٜٔ أيو

هر ُٕنؿ جًِقا افدهر هق ادّٔٝ ادتكف ذم مُٚبرة،  وًٌٕقا إػ افدَّ

  اخلِؼ!!!

ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ ﴿ؿٚل تًٚػ 

  [24]اجلٚثٜٔ: ﴾  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ چ   چ

خيز تًٚػ ظـ ؿقل  ظْد هذه أيٜ: "تًٍره"ذم  ابـ ـثر  ؿٚل اإلمٚم

ڤ  ڤ  ﴿افدهريٜ مـ افٍُٚر ومـ واؾَٓؿ مـ مؼـل افًرب ذم إُٕٚر ادًٚد 

أي: مٚ ثؿَّ إٓ هذه افدار، يّقت ؿقم وئًش  ﴾ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ

آخرون، ومٚ ثؿَّ مًٚد وٓ ؿٔٚمٜ، وهذا يَقفف مؼـق افًرب ادُْرون ادًٚد، 

وتَقفف افٍالشٍٜ اإلهلٔقن مْٓؿ، وهؿ يُْرون افٌداءة وافرجًٜ، وتَقفف 

هريٜ افدوريٜ ادُْرون فِهٕٚع، ادًتَدون أن ذم ـؾ شتٜ  افٍالشٍٜ افدَّ

أفػ شْٜ يًقد ـؾ رء إػ مٚ ـٚن ظِٔف، وزظّقا أن هذا ؿد تُرر وثالثغ 

ڄ  ڄ ڄ   ﴿مرات ٓ تتْٚهك، ؾُٚبروا ادًَقل وـذبقا ادَْقل، وهلذا ؿٚفقا 
= 
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ې  ى   ﴿، وؿقفف [30]إبراهٔؿ: ﴾ڭ  ڭ  ۇ﴿بهٌٜٔ اشتٍِٓٚم افتََّرير، ـَقفف 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿وؿقفف  ،[364]إًٕٚم: ﴾ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ

ؿ يَّرون بف [36]افرظد: ﴾ڍ   (3)، وٕحق ذفؽ: ُٕنَّ

ؿ مل يقحدوه جؾَّ وظال ذم  ٚر: ُٕنَّ ٍَّ وهذا افْقع مـ افتقحٔد مل يٍْع افُ

، [306]يقشػ: ﴾  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ﴿ظٌٚدتف، ـام ؿٚل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: يتقمهقن  ﴾چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ ﴿ؿٚل اهلل تًٚػ  ﴾ ڃ =

 ويتخِٔقن   افخ 

افًٌثٜٔ وآصساـٜٔ،  افنٔقظٜٔومـ ادًٚسيـ مـ إُٔر افربقبٜٔ وهؿ: 

 ظٔٚذًا بٚهلل مـ ذفؽ -إُٔروا ذفؽ مُٚبرًة، وضًْقا ذم اهلل تًٚػ 

افًٔقف افٌٚترة إلحلٚد افنٔقظٜٔ "ذم   لؿٚل اإلمٚم مٌَؾ افقادظ

تٗمـ بٚهلل، وتَقل: إن اهلل خراؾٜ!!،  ٓ افنٔقظٜٔ (:39)ص:"افُٚؾرة

!! ؿٚتِٓؿ اهلل إٔك ْٔٚ حمّد وتَقل: إن افديـ أؾٔقن افنًقب!! وتًٛ ٌٕ

 ة مٚ شٌَٓؿ إفٔٓٚ ـٍٚر ؿريش   افخ  يٗؾُقن، مُٚبرة طٚهر

ؾٖٕٝ دمد أن ؾرظقن خر مـ افنٔقظٜٔ إذ      ذم ادرجع افًٚبؼ: وؿٚل 

ر جرمقن ؾُ٘نؿ يَقفقن: إٕف أماظسؾقا بٚهلل وؿٝ افندة، وأمٚ افنٔقظٜٔ اد

  ن احلقادث افىًٌٜٔٔ   افخ ضًٌٔل، وهُذا ًًّٕٓؿ مـ إذاظتٓؿ يَقفق

   هذا افتقحٔد مل  (:13)ص:"ذح افىحٚويٜ"ذم   ؿٚل افًالمٜ ابـ أيب افًز (3)

ظذ اإلؿرار بف يذهٛ إػ َٕٔوف ضٚئٍٜ مًروؾٜ مـ بْل آدم، بؾ افَِقب مٍىقرة 

    قرة ظذ اإلؿرار بٌره مـ ادقجقدات، ـام ؿٚفٝ افرشؾ أظيؿ مـ ـقُنٚ مٍى

       افخ [30]إبراهٔؿ: ﴾ۇ   ۆ  ۆ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿
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ھ  ھ    ھ﴿، [1]افزمر: ﴾ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ﴿

  (3)  [38]يقٕس: أيٜ ﴾ۓ ے  ے

 :(2): تقحٔده جؾَّ وظال ذم ظٌٚدتف اــَّقع اـثاِّن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا واوٌح، وؾٔف أنَّ مـ أؿرَّ بتقحٔد افربقبٜٔ يِزمف أن يٖيت بتقحٔد إفقهٜٔ، وإٓ  (3)

 ؾٓق متْٚؿٌض مُٚبٌر 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴿ يَقل اهلل تًٚػ 

﮳       ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ ہ  ہ  ھ    ہ  ہ ﮲   ۓ 

﮶  ﮷  ﮸  ﮵   ﮻  ﮼  ﮴  ﮺   ﯀   ﮹  ﮿   ﮾    -23]افٌَرة: ﴾﮽ 

ٺ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ   پ ٻ  ٻ  پ  پ    پ ٱ  ٻ  ٻ ﴿ؿٚل تًٚػ ، و[22

  [302]إًٕٚم: ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

مٜ صٚفح افٍقزان  ًٚ َجٔاًل فًِالَّ ظَٔدة "ذم ـتٚبف  -حٍيف اهلل–وإير ـالم

 (  41-43)ص: "افتَّقحٔد

 وهذا مًٌِؽ مـ مًٚفِؽ آشتدٓل ظذ تقحٔد إفقهٜٔ  

     (247-246فِزيُٚن )ص: "تًريػ اخلِػ بّْٟٓ افًِػ"راجع ـتٚب 

: ُيَٚل فف: تقحٔد افًٌٚدة، وتقحٔد  (2)
ٍ
َة أشامء هذا ُيَٚل فف تقحٔد إفقهٜٔ، ؾ٘نَّ فف ظدَّ

 وَفَؽ أن تًزِّ بام صئٝ مْٓٚ  إفقهٜٔ، وتقحٔد اإلرادة وافىَِّٛ  

َّٕف ؿٚل دًٚذ بـ جٌٍؾ ؾَد جٚء ظـ افٌْلِّ  ـَقِْف: »، أ ُل َما َتْدُطُفْؿ إِ ـْ َأوَّ َؽْؾقَُؽ

ُدوا اَّللَ  َدًا َرُسقُل »وذم فٍٍظ ، شإَِغ َأْن ُيَقحِّ َّٓ اَّللُ، َوَأنَّ ُُمَؿَّ إَِغ َأْن َيْشَفُدوا َأْن َٓ إِـََف إِ

 وهذا دفٔؾ تًّٔتف ظٌٚدة   شإَِغ ِطَباَدِة اَّللِ»وذم فٍٍظ هذا دفٔؾ تًّٔتف أفقهٜٔ،  شاَّللِ
= 
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ْٚ مٖمقرون بف، وإمر: ظغ  = َّٕ َّٕف مىِقب مَّْٚ أن ٕٖيت بف، ؾ٘ ل ضٌِل: ٕ ِّّ وش

افىِٛ  وإدفٜ ظذ ذفؽ ـثرة مًِقمٜ فدى ـؾ مـ فف أدٕك اضالع ظذ ـتٚب اهلل 

   وشّْٜ رشقفف

ٓبـ افَٔؿ  "افًٚفُغ مدارج" (1فنٔخ اإلشالم )ص: "افرشٚفٜ افتدمريٜ"ذفؽ:  راجع ذم

دحّد صديؼ  "اخلٚفص افديـ"( 3/42ٓبـ أيب افًز ) "ذح افىحٚويٜ" (3/513-512)

فِنَْٔىل  "أوقاء افٌٔٚن" (3/98)حلٚؾظ حُّل  "افٌَقل مًٚرج" (3/56)حًـ 

افتًَِٔٚت إثريٜ ظذ "ٓبـ بٚز، وّـ  "افتًَِٔٚت ظذ متـ افىحٚويٜ" (1/430-433)

 ( 2/73)"جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت ابـ بٚز" (33ٕمحد افزهراين )ص: "افًَٔدة افىحٚويٜ

هل اشؿ جٚمع فُؾ مٚ حيٌف اهلل ويروٚه مـ إؿقال وإظامل افٌٚضْٜ وافًٌٚدة:  

  (21فنٔخ اإلشالم )ص: "افًٌقديٜ"وافيٚهرة ا هـ 

َّٜٔ ظذ أربع بام حيٌف اهلل ورشقفف ويروٚه مـ ؿقل افًِٚن  ؼؿقاظد: افتحَ ؾٓل مٌْ

 وافَِٛ وظّؾ افَِٛ واجلقارح  ؾٚفًٌقديٜ اشؿ جٚمع هلذه ادراتٛ إربع 

 (  3/77)ٓبـ افَٔؿ  "مدارج افًٚفُغ"

وإفقهٜٔ: اإلفُف هق ادًٌقد، ؾٚهلل مٖفقه أي: مًٌقد  وهلذا: ـٚن فٍظ اجلالفٜ )اهلل( 

ًٚ ظذ ، بًّْل: ُظٌَِد  افهحٔح، ومنتََّ ًٜ ًٜ وُأفقِهَّٔ ًٜ وإََِٓه َفُف ُأهلَ ْٖ ـٚن اصتَٚؿف مـ َأَفف ي

ٌََٚدًة  فٌَِٔٓل  "إشامء وافهٍٚت"فِراؽٛ )مٚدة: َأَفف(  "مٍردات أفٍٚظ افَرآن"إير  ِظ

فَِرضٌل  "اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن"( 3/61ٓبـ ظىٜٔ ) "ادحرر افقجٔز"( 53-49)ص:

-3/10ٓبـ ـثر ) "تًٍر افَرآن افًئؿ"( 3/323)"تًٍر افىزي"( 3/383-382)

ذح افًَٔدة "( 27-3/26ٓبـ افَٔؿ ) "بدائع افٍقائد"( 3/10)"تًٍر افًٍْل"( 13

ؾتح ادجٔد ذح ـتٚب "( ت: افنٔخ َجٔؾ افهِقي  33-30فِٓراس )ص: "افقاشىٜٔ

( 3/36نٔخ صٚفح آل افنٔخ )فِ "افتّٓٔد فؼح ـتٚب افتقحٔد"( 32-33)ص: "افتقحٔد

 "إلشالمذح ـتٚب ؾوؾ ا"( 3/38فِنٔخ افٍقزان ) "إظٕٜٚ ادًتٍٔد ذح ـتٚب افتقحٔد"

  (67-3/66حلٚؾظ حُّل ) "مًٚرج افٌَقل"( 357-356فِنٔخ صٚفح آل افنٔخ )ص:
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ْٝ ؾِٔف َجٔع ادًٚرك بغ افرشؾ وإمؿ، وهق افذي ُأرشِٝ  ًَ وهق افذي وَؿ

  (3)افرشؾ فتحََٔف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًٕؿ: هذا واوٌح، وؿد ذـر ادٗفِّػ بًض إدفٜ ظذ ذفؽ، ومـ إدفٜ مٚ ذـره اهلل  (3)

 ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ﴿مـ رشقٍل إٓ وؿٚل فَقمف  أنَّ مٚ

( 20و4)ص: "افًٌقديٜ" ؿ ـالٌم ٌٍٕٔس ذم ذفؽ، راجعوٕهؾ افًِ [ 59]إظراف:

( 11و8-7)ص: "افقصٜٔ افُزى"( و17-16)ص: "وافقشِٜٔؿٚظدة جِِٜٔ ذم افتقّشؾ "و

ِنٓٚ فنٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  و ٓبـ افَٔؿ  "افًٚفُغمدارج "( 8/239) "جمّقع افٍتٚوى"ـ

ٌٞ ٍٕٔس ذم ٕزاع افرشؾ 430-2/402حلٚؾظ حُّل ) "مًٚرج افٌَقل"( 3/78) ( وؾٔف بح

فًِالمٜ  "احلؼ افقاوح ادٌغ ذم ذح تقحٔد إٌٕٔٚء وادرشِغ"مع أممٓؿ ذم هذا افْقع  

بٔٚن افتقحٔد افذي بًٞ اهلل بف "(، رشٚفٜ 566-6/564افًًدي وّـ جمّقع رشٚئِف )

ًٚ وبًٞ بف خٚمتٓؿ حمّداً افر ًا   "شؾ َجًٔ ٜ جدَّ ّّ ٌٜ مٓ افؼيًٜ "فإلمٚم ابـ بٚز  وهل رشٚف

فًِثّٔغ  "افَقل ادٍٔد" 35-6فإلمٚم ابـ بٚز )ص: "اإلشالمٜٔ وحمٚشْٓٚ ورضورة افٌؼ إفٔٓٚ

(  وراجع ـتٛ افتٍٚشر ظْد أيٚت 47-46فٍِقزان )ص: "ظَٔدة افتقحٔد"( 3/35-36)

 افتل تٌغِّ ذفؽ  

 * مـ أشٚفٔٛ بٔٚن تقحٔد إفقهٜٔ: 

ًٚ مـ أشٚفٔٛ  ق دظقة افرشؾ ظذ تقحٔد إفقهٜٔبٔٚن اهلل تًٚػ اتٍِّٚ ُيًتز أشِقب

دة ٕذـر مٚ ينَّ اهلل مْٓٚ، ٕ َالً بٔٚن هذا افْقع ووجقبف، وإشٚفٔٛ ذم ذفؽ متًدِّ

-46)ص: "اإلرصٚد إػ صحٔح آظتَٚد"مـ ـتٚب افًالمٜ صٚفح افٍقزان 

 حٍيف اهلل:–(، ؿٚل 50

بّقجٛ ؾىرهؿ وٕيرهؿ ذم افُقن، وـٚن  بف افُْٚس  ـٚن تقحٔد افربقبٜٔ ؿد أؿرَّ دَّٚ 

اإلؿرار بف وحده ٓ يٍُل فإليامن بٚهلل وٓ يْجل صٚحٌف مـ افًذاب، رـزت 

دظقة خٚتؿ افرشؾ ٌْٕٔٚ حمّد ظِٔف  د اإلهلٜٔ، خهقصًٚ دظقات افرشؾ ظذ تقحٔ

وظِٔٓؿ أؾوؾ افًالم، ؾُٚن يىٚفٛ افْٚس بَقل: ٓ إفف إٓ اهلل، ادتوّْٜ فًٌٚدة 
= 
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ڃ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃ﴿ اهلل، وترك ظٌٚدة مٚ شقاه، ؾُٕٚقا يٍْرون مْف ويَقفقن:  =

  [5]ص: ﴾چ      چ  چ  چ  ڇ  

أن يسك هذه افدظقة وخيع بْٔٓؿ وبغ ظٌٚدة إصْٚم،  وحٚوفقا مع افرشقل 

وبذفقا ذم ذفؽ مًف ـؾ افقشٚئؾ: بٚفسؽٔٛ تٚرة وبٚفسهٔٛ تٚرة، وهق ظِٔف 

واَّلل، ـق وضعقا اـشؿس بقؿقـل، واـؼؿر بشًمَل، طذ أن )افهالة وافًالم يَقل : 

 ( أترك هذا األمر: ٓ أترؿف حتك يظفره اَّلل أو أهؾؽ دوكف

ظذ صٌٓٚت  آيٚت اهلل تتْزل ظِٔف بٚفدظقة إػ هذا افتقحٔد، وافردّ  وـٕٚٝ

  ادؼـغ، وإؿٚمٜ افزاهغ ظذ بىالن مٚ هؿ ظِٔف

وؿد تْقظٝ أشٚفٔٛ افَرآن ذم افدظقة إػ تقحٔد اإلهلٜٔ، وهٚ ٕحـ ٕذـر َجِٜ 

 :مْٓٚ: ؾّـ ذفؽ

ڳ  ڳ  ڳ  ﴿: أمره شٌحٕٚف بًٌٚدتف وترك ظٌٚدة مٚ شقاه: ـام ذم ؿقفف تًٚػ  -3

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ﴿، وؿقفف : [16]افًْٚء: ﴾ڱ  ڱ  ڱ

﯀ ﴿إػ ؿقفف :  ﴾ڻ  ڻ  ۀ ﮿   ﮾    ﮽   ﮼   ﮻     ﴾﮺ 

  [22-23]افٌَرة:

ڄ   ڄ  ﴿ومْٓٚ إخٌٚره شٌحٕٚف إٔف خِؼ اخلِؼ فًٌٚدتف: ـام ذم ؿقفف تًٚػ :  -2

  [56]افذاريٚت:  ﴾  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ

ومْٓٚ إخٌٚره إٔف أرشؾ َجٔع افرشؾ بٚفدظقة إػ ظٌٚدتف وافْٓل ظـ ظٌٚدة مٚ  -1

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ﴿شقاه: ـَقفف تًٚػ : 

  [16]افَّْحؾ: ﴾ڇ

ومْٓٚ آشتدٓل ظذ تقحٔد اإلهلٜٔ بٍٕٚراده بٚفربقبٜٔ واخلِؼ وافتدبر: ـام ذم  -4

 ﴾ۀ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ ﴿ؿقفف شٌحٕٚف : 
= 
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ې  ې   ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ  ﴿ ، وؿقفف : [23]افٌَرة: =

  [37]افْحؾ:  ﴾ٹ  ڤ ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹ  ﴿ ،[17]ؾهِٝ: ﴾ې

ومْٓٚ آشتدٓل ظذ وجقب ظٌٚدتف شٌحٕٚف بٍٕٚراده بهٍٚت افُامل وإتٍٚء  -5

پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ﴿ذفؽ ظـ آهلٜ ادؼـغ: ـام ذم ؿقفف تًٚػ : 

  ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿ :، وؿقفف[65]مريؿ: ﴾ٺ ڀ

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ ، وؿقفف ظـ خِِٔف إبراهٔؿ : إٕف ؿٚل ٕبٔف :[380]إظراف:

ک   ک  ک  ﴿، وؿقفف : [42]مريؿ:  ﴾ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﴿، وؿقفف : [34]ؾٚضر:  ﴾گ   گ

﮶ ﮾﮿ ﯀  ﯁     ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮽     ﮼    ﮺  ﮻   ﮷   ﮸  ﮹    

 [  348]إظراف:  ﴾  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ﴿ومْٓٚ تًجٔزه ٔهلٜ ادؼـغ: ـَقفف تًٚػ :  -6

، [392-393]إظراف:  ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ﴿وؿقفف تًٚػ : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿، وؿقفف تًٚػ : [56]اإلهاء:  ﴾ۉ  ې

، وؿقفف تًٚػ : [71]افْحؾ:  ﴾پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   

  [71]احلٟ:  ﴾ڦ  ڦ  ڦ

ڳ   ڳ  ﴿: ـَقفف تًٚػ : ومْٓٚ تًٍٔف ادؼـغ افذيـ يًٌدون ؽر اهلل -7

 =ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
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ائ  ەئ  ﴿، وؿقفف تًٚػ : [67-66]إٌٕٔٚء:  ﴾ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ =

  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی

 [ 5]إحَٚف:

ومْٓٚ بٔٚن ظٚؿٌٜ ادؼـغ افذيـ يًٌدون ؽر اهلل، وبٔٚن مآهلؿ مع مـ ظٌدوهؿ،  -8

ک  ک  ﴿حٔٞ تتزأ مْٓؿ تِؽ ادًٌقدات ذم أحرج ادقاؿػ: ـام ذم ؿقفف تًٚػ : 

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

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

        ﮾ ﯁   ﯀   ، وؿقفف تًٚػ :  [367-365]افٌَرة:  ﴾﮿ 

وؿقفف  [،34]ؾٚضر:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ﴿

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿: 

-5]إحَٚف:    ﴾ڀ  ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پی  ی   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ﴿ ، وؿقفف تًٚػ :[6

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿، وؿقفف تًٚػ : [43-40]شٌٖ:  ﴾ڤ  ڤ

ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  

ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ 

 [ 336]ادٚئدة:    ﴾ھ  ھ  ھ

ومْٓٚ رده شٌحٕٚف ظذ ادؼـغ ذم اُتٚذهؿ افقشٚئط بْٔٓؿ وبغ اهلل بٖن افنٍٚظٜ  -9

مِؽ فف شٌحٕٚف: ٓ تىِٛ إٓ مْف، وٓ ينٍع أحد ظْده إٓ ب٘ذٕف، بًد روٚه ظـ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ژ  ڑ     ڑ  ک  ﴿ادنٍقع فف: ؿٚل شٌحٕٚف : 
= 
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ک  ک  ک    گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ   =

ۆ  ۈ  ۈ  ﴿، وؿقفف شٌحٕٚف : [44-41]افزمر:    ﴾ں   ں  ڻ  ڻ

حب  خب  مب  ىب  يب  جت  ﴿، وؿقفف : [255]افٌَرة:  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

: [26]افْجؿ:  ﴾حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح

ؾٌغ شٌحٕٚف ذم هذه أيٚت أن افنٍٚظٜ مُِف وحده، ٓ تىِٛ إٓ مْف، وٓ 

  حتهؾ إٓ بًد إذٕف فِنٚؾع وروٚه ظـ ادنٍقع فف 

ومْٓٚ إٔف بغ شٌحٕٚف أن هٗٓء ادًٌقديـ مـ دوٕف ٓ حيهؾ مْٓؿ ٍٕع دـ  - 30

ػ : ظٌدهؿ مـ َجٔع افقجقه، ومـ هذا صٖٕف ٓ يهِح فًٌِٚدة، ـام ذم ؿقفف تًٚ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ﴿

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

  [21-22]شٌٖ:  ﴾پ  پ  پ

ومْٓٚ إٔف شٌحٕٚف رضب أمثِٜ ـثرة ذم افَرآن يتوح هبٚ بىالن افؼك، مـ  - 33

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ذفؽ ؿقفف شٌحٕٚف : 

ٌَّ [13]احلٟ:   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺ  ٿ ف شٌحٕٚف افتقحٔد ذم ظِقه : ص

 ٌَّ تٚرك افتقحٔد بٚفًٚؿط مـ افًامء إػ  فوارتٍٚظف وشًتف وذؾف بٚفًامء، وص

أشٍؾ شٚؾِغ: ٕٕف شَط مـ أوج اإليامن إػ حؤض افٍُر، وصٌف افنٔٚضغ 

ظـ احلؼ بٚفريح افتل  افتل تََِف بٚفىر افتل متزق أظوٚءه، وصٌف هقاه افذي يًٌده

ترمل بف ذم مُٚن بًٔد   هذا مثٚل واحد مـ أمثِٜ ـثرة ذم افَرآن ذـرهٚ اهلل 

  شٌحٕٚف فٌٔٚن بىالن افؼك وخًٚرة ادؼك ذم افدٕٔٚ وأخرة

ومٚ شَْٚه ذم هذا افدرس مـ أشٚفٔٛ افَرآن ذم افدظقة إػ تقحٔد اإلهلٜٔ وإبىٚل 

دًِؿ إٓ أن يَرأ افَرآن بتدبر فٔجد اخلر افُثر افؼك ؿِٔؾ مـ ـثر، ومٚ ظذ ا
= 
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ل (3)وحٚصِف هق مًْك ٓ إفف إٓ اهلل ، ؾٓق مٌْل ظذ أصِغ: مهٚ افٍَّْ

 واإلثٌٚت مـ )ٓ إفف إٓ اهلل( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإدفٜ ادًَْٜ وافزاهغ افًٚضًٜ افتل ترشخ ظَٔدة افتقحٔد ذم ؿِٛ ادٗمـ  =

 ا هـصٌٜٓ  ؾَّ وتَتِع مْف ـ

ًٕؿ: تقحٔد افًٌٚدة هق مًْك ٓ إفف إٓ اهلل، هلذا يَقل أهؾ افًِؿ: مًْك ٓ إفف إٓ  (3)

 اهلل   اهلل: أي: ٓ مًٌقد بحؼٍّ إٓ

(: ؾًّْك 2/436)"مًٚرج افٌَقل"ذم  حٚؾظ بـ أمحد احلُّل  ؿٚل افًالمٜ

ًٚ َجٔع مٚ يًٌد مـ دون اهلل، ؾال  ٓ إفف إٓ اهلل: ٓ مًٌقد بحؼ إٓ اهلل  ٓ إفف: ٕٚؾٔ

ًٚ افًٌٚدة هلل، ؾٓق اإلفف احلؼ ادًتحؼ فًٌِٚدة، ؾتَدير  يًتحؼ أن يًٌد  إٓ اهلل: مثٌت

ًْٜ   وأمٚ هق افذي جٚءت بف ٕهقص افُتٚب واف "بحؼ"ادحذوف  "ٓ"خز 

تَديره بّقجقد ؾٍٔٓؿ مْف آحتٚد، ؾ٘ن اإلفف هق ادًٌقد، ؾ٘ذا ؿٔؾ ٓ مًٌقد 

مقجقد إٓ اهلل، فزم مْف أن ـؾ مًٌقد ظٌٍد بحؼ أو بٚضؾ هق اهلل!!!: ؾُٔقن مٚ 

ظٌده ادؼـقن مـ افنّس وافَّر وافْجقم وإصجٚر وإحجٚر وادالئُٜ 

اهلل!!! ؾُٔقن ذفؽ ـِف تقحٔدًا!!! ؾام ظٌد ظذ وإٌٕٔٚء وإوفٔٚء وؽر ذفؽ هل 

هذا افتَدير إٓ اهلل إذ هل هق، وهذا وافًٔٚذ بٚهلل أظيؿ افٍُر وأؿٌحف ظذ 

اإلضالق، وؾٔف إبىٚل فرشٚٓت َجٔع افرشؾ، وـٍر بجّٔع افُتٛ وجحقد 

جلّٔع افؼائع وتُذيٛ بُؾ ذفؽ، وتزـٜٔ فُؾ ـٚؾر مـ أن يُقن ـٚؾرًا، إذ ـؾ 

ًٚ بؾ مقحدًا، تًٚػ اهلل ظامَّ مٚ ظٌ ده مـ ادخِقؿٚت هق اهلل، ؾِؿ يُـ ظْدهؿ ذـ

يَقل افيٚدقن واجلٚحدون ظِقًا ـٌرًا، ؾ٘ذا ؾّْٓٚ هذا ؾال جيقز تَدير اخلز 

ًٚ مقجقدًا "بحؼ ؾال بٖس ويُقن افتَدير  "ٓ"مقجقد إٓ أن يًْٝ اشؿ  ٓ إفف حَ

 حذور افذي ذـرٕٚ ا هـ ٚق يْتٍل ادؾَٔٔد آشتحَ "إٓ اهلل
= 
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َجٔع إٔقاع ادًٌقدات ؽر اهلل تًٚػ ذم َجٔع إٔقاع ؾًّْك افٍْل مْف: خِع 

ًٜ مٚ ـٕٚٝ   افًٌٚدة ـٚئْ

ومًْك اإلثٌٚت مْٓٚ: هق إؾراده جؾَّ وظال وحده بجّٔع إٔقاع افًٌٚدة ظذ 

ڄ  ڄ  ڃ  ﴿ ، وُجؾن افَرآن ذم هذا افَّْقع(3)افقجف افذي ذع أن ُيًٌد بف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 54-2/51/جزء 2)"افدرر افًْٜٔ"( 754-3/71ٓبـ أيب افًز ) "ذح افىحٚويٜ"إير  =

( 18-15)ص:"ؾتح ادجٔد"( 71)ص:"تًٔر افًزيز احلّٔد"فٌْٚن –ط: دار افًربٜٔ 

جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت ابـ "( 81-80فِنٔخ صٚفح )ص: "افتّٓٔد فؼح ـتٚب افتقحٔد"

حٚصٜٔ إصقل "( 53-50فٍِقزان )ص: "ظَٔدة افتقحٔد"( 6-4/5( )7-2/5)"بٚز

  (73فًِثّٔغ )ص: "ذح إصقل افثالثٜ"( 53-48ٓبـ ؿٚشؿ )ص: "افثالثٜ

يب   ﴿ؿٚل تًٚػ مهٚ رـْٚن هلذه افُِّٜ افًئّٜ: ـِّٜ افتقحٔد   هذان إصالن (3)

مج  جح  مح   جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ﴿، وؿٚل تًٚػ [256]افٌَرة: ﴾جخ  حخ

  [27-26]افزخرف: ﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک

ُٝ رشقَل اهلل  وظـ ضٚرق بـ أصٔؿ  ـْ َؾاَل: َٓ إِـََف »يَقل ؿٚل: شًّ َم

ـُُف َوَدُمُف. َوِحَساُبُف  ـْ ُدوِن اَّللِّ، َحُرَم َما رواه مًِؿ  شَطَذ اَّللِ إِّٓ اَّللُّ، َوَؿَػَر بًَِم ُيْعَبُد ِم

 ( 21برؿؿ )

:    ؾٚظِؿ أن "تًٍر ـِّٜ افتقحٔد"ذم  ؿٚل اإلمٚم حمّد بـ ظٌد افقهٚب 

هذه افُِّٜ ٍٕل وإثٌٚت، ٍٕل اإلهلٜٔ ظام شقى اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ مـ ادرشِغ 

، ومـ ادالئُٜ حتك مـ جزيؾ، ؾوالً ظـ ؽرمهٚ مـ إٌٕٔٚء حتك حمّد 

 وإثٌُٚتٚ هلل ظز وجؾ ا هـوافهٚحلغ، 
= 
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ٱ  ﴿،   [16]افَّْحؾ: ﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:    وهل ٍٕل 3/86)"جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت"ـام ذم  وؿٚل اإلمٚم ابـ بٚز  =

ًٚ َجٔع افًٌٚدة فٌر اهلل  "ٓ إفف"وإثٌٚت  ًٚ َجٔع افًٌٚدة هلل وحده ٓ  "إٓ اهلل"ٕٚؾٔ مثٌت

 ذيؽ فف ا هـ

(: 52-53)ص:"ظَٔدة افتقحٔد"ذم  -حٍيف اهلل–وؿٚل افًالمٜ صٚفح افٍقزان 

   ؾٚفرــ إول: افٍْل، ٓ إفف: يٌىؾ افؼك بجّٔع إٔقاظف، ويقجٛ افٍُر بُؾ 

 مٚ يًٌد مـ دون اهلل  

وافرــ افثٚين: اإلثٌٚت، إٓ اهلل: يثٌٝ إٔف ٓ يًتحؼ افًٌٚدة إٓ اهلل، ويقجٛ 

 افًّؾ بذفؽ 

يب  جت   ﴿وؿد جٚء مًْك هذيـ افرـْغ ذم ـثر مـ أيٚت، مثؾ ؿقفف 

  ﴾مت  ىت   يت  جث  حت  خت

 وؿقفف "ٓ إفف"هق مًْك افرــ إول  ﴾يب  جت  حت ﴿ؾَقفف 

  "إٓ اهلل"هق مًْك افرــ افثٚين  ﴾خت  مت﴿

ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿ -ظِٔف افًالم–وـذفؽ ؿقفف ظـ إبراهٔؿ 

هق مًْك افٍْل ذم افرــ إول   ﴾   ڎ     ڎ  ﴿، ؾَقفف ﴾ڑ  ک  ک   ک

 هق مًْك اإلثٌٚت ذم افرــ افثٚين ا هـ  ﴾ژ  ڑ  ڑ﴿وؿقفف 

( 3/358)"افَقل ادٍٔد"( 16)ص:"ؾتح ادجٔد"( 77)ص:"تًٔر افًزيز احلّٔد"إير و

ٓبـ ؿٚشؿ  "حٚصٜٔ إصقل افثالثٜ"( 4/6( )7-2/5)"جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت ابـ بٚز"

  (73فًِثّٔغ )ص: "ذح إصقل افثالثٜ"( 52-53)ص:
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يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  ﴿،    [25]إٌٕٔٚء:

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ﴿، [256]افٌَرة: ﴾مث

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ﴿، [45]افزخرف: ﴾  ى  ى  ائ  ائ

ذم   وأيُٚت [308]إٌٕٔٚء: ﴾ں   ں  ڻ    ڻ ڻ ڱ    ڱ      ڱ

ًا   هذا ـثرٌة ِجدَّ

 : هق تقحٔده جؾَّ وظال ذم أشامئف وصٍٚتف اــقع اـثاـث

َّْٔف جؾَّ وظال:  وهذا افَّْقع مـ افتقحٔد يٌْْل ظذ أصِغ، ـام ب

  (3)إول: تْزهيف تًٚػ ظـ منٚهبٜ صٍٚت احلقادث 

ًٜ  وافثٚين: هق اإليامن بُؾِّ مٚ وصػ بف ًٍٕف أو وصٍف بف رشقفف حََٔ

َّٕف ٓ يهُػ اهللَ أظِؿ بٚهلل  ٓ جمٚزًا ظذ افقجف افالئؼ بُامفف وجالفف، ومًِقٌم أ

  (2)أظِؿ بٚهلل مـ رشقل اهلل  -بًد اهلل–مـ اهلل، وٓ يهػ اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادخِقؿٚت ادَهقد بٚحلقادث:  (3)

مـ ؽر تُٔٔػ،  ؾَْقل: تًريػ هذا افْقع: هق إثٌٚت مٚ أثٌف اهلل ورشقفف  (2)

وٍٕل مٚ ٍٕٚه اهلل ظـ ًٍٕف وٍٕٚه ظـ رشقفف وٓ حتريٍػ، وٓ متثٍٔؾ، وٓ تًىٍٔؾ 

ف تًٚػ، مع إثٌٚت ـامل افودِّ    َِّ  ، وٍٕل ـّؾ صٍٜ ٍَٕص ذم ح

ًٚ ظـ اهلل  ومـ هْٚ ًِٕؿ أنَّ إشامء وافهٍٚت تقؿٍٜٔٔ ٓ جيقز ٕحٍد أن يَقل صٔئ

 أشامء وصٍٚت إٓ بام ثٌٝ ذم افَرآن وافًْٜ  
= 
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ِف  ًِ   [340]افٌَرة: ﴾ې  ې  ې  ى ﴿واهلل ظزَّ وجؾَّ يَقل ظـ ٍٕ

 ﴾ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ ﴿ويَقل ظـ رشقفف 

  [4-1]افْجؿ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا افٌٚب  ؾٕٚصؾ ذم(: 1/1)"جمّقع افٍتٚوى"ـام ذم  ؿٚل صٔخ اإلشالم  =

ًٚ  ،أن يقصػ اهلل بام وصػ بف ًٍٕف ًٚ  وبام وصٍتف بف رشِف ٍٕٔ مٚ ؾٔثٌٝ هلل  ،وإثٌٚت

 :مٜ وأئّتٓٚن ضريَٜ شِػ إأؿ ِِ وؿد ظُ ، ويٍْك ظْف مٚ ٍٕٚه ظـ ًٍٕف ،ثٌتف فًٍْفأ

ومـ ؽر حتريػ وٓ  ،ثٌتف مـ افهٍٚت مـ ؽر تُٔٔػ وٓ متثٔؾأإثٌٚت مٚ 

   تًىٔؾ

حلٚد إٌتف مـ افهٍٚت مـ ؽر أثٌٚت مٚ إثوـذفؽ يٍْقن ظْف مٚ ٍٕٚه ظـ ًٍٕف مع 

 ا هـ أشامئف وآيٚتف ؾ٘ن اهلل تًٚػ ذم افذيـ يِحدون ذم ،آيٚتف وٓ ذم ،أشامئف ٓ ذم

أن : مذهٛ شِػ إمٜ وأئّتٓٚ(: 2/333)"مْٓٚج افًْٜ افٌْقيٜ"ذم  وؿٚل 

وٓ  ،مـ ؽر حتريػ ،وبام وصٍف بف رشقفف ،يقصػ اهلل بام وصػ بف ًٍٕف

ظـ  ويٍْقن ،يثٌتقن هلل مٚ أثٌتف مـ افهٍٚت ،وٓ متثٔؾ ،ومـ ؽر تُٔٔػ ،تًىٔؾ

يْزهقٕف  ،ويٍْقن ظْف رضوب إمثٚل ،يثٌتقن فف صٍٚت افُامل ،ممٚثِٜ ادخِقؿٚت

وتْزيف بال  ،إثٌٚت بال تنٌٔف ،وظـ افتنٌٔف وافتّثٔؾ ،ظـ افَْص وافتًىٔؾ

( رٌد ظذ ادًىِٜ وهق افًّٔع افٌهر)ظذ ادّثِٜ  ردٌ  (فٔس ـّثِف رء) ،تًىٔؾ

 ا هـ

د ظذ اجلّٜٓٔ"( 81)ص:"اجتامع اجلٔقش اإلشالمٜٔ"إير      ( فِدارمل، 38)ص:"افرَّ

جمّقع "( 2/315ٓبـ مْده ) "افتقحٔد"( 23فًِجزي )ص: "افرد ظذ مـ إُٔر احلرف"

( 36/472( )31/105( )32/575( )33/479( )5/257( )6/535( )1/1)"افٍتٚوى

  (357-351و77-75فًِثّٔغ )ص: "افَقاظد ادثذ"
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، وبغَّ إثٌٚت ﴾ ٿ ٺ  ٿ        ٿ ﴿ؾَد بغَّ تًٚػ ٍَٕل ادامثِٜ ظْف بَقفف 

، ؾّٖول [33]افنقرى: ﴾ٿ     ٹ  ٹ  ٹ﴿افهٍٚت فف ظذ احلََٜٔ بَقفف 

ًٜ أيٜ يَيض بًدم افتًىٔؾ، ؾّٔتوح مـ أيٜ أنَّ افقاجٛ إثٌٚت افهٍٚت  حََٔ

ِٜ (3)مـ ؽر متثٍٔؾ، وٍٕل ادامثِٜ مـ ؽر تًىٔؾ َ ظجز اخلِؼ ظـ اإلحٚض ، وبغَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّْٕٚ ٓ ّٕثِّؾ، وٓ يِزم َٕقل (3) : إثٌٌٚت بال متثٍٔؾ  وتْزيٌف بال تًىٔؾ  ؾ٘ذا أثٌتْٚ ؾ٘

ًُٕىِّؾ، وٓ يِزم افتًىٔؾ    ٓ َّْٕٚ هْٚ ؾ٘  افتّثٔؾ  وإذا ٕزَّ

َٕؾ ، افًِامء بٚتٍٚقومـ مثَّؾ اهلل بخَِف ؾَد وؿع ذم مٍُْر مـ افَقل وزورًا، 

 ( وؽره  وإير3/57)"فىحٚويٜذح ا"ذم  ابـ أيب افًز ذفؽ آتٍٚق ظذ 

 ( 338-2/330فنٔخ اإلشالم ) "مْٓٚج افًْٜ"

ذح أصقل "ذم  روى افمفُٚئل ؾَد ، ـٌٍر ووالٌل وهذا افًٍؾ مْف 

ؿٚل: مـ وصػ  ( ظـ إشحٚق بـ راهقيف 917رؿؿ )ب( 1/512)"آظتَٚد

ٌَّف صٍٚتف بهٍٚت أحٍد مـ خَِف ؾٓق ـٚؾٌر بٚهلل افًئؿ: ٕٕف وصػ  اهلل ؾن

َـّ افرشقل   ا هـ وإشْٚده صحٔح  فهٍٚتف، إٕام هق اشتًالم ٕمر اهلل، ودٚ ش

( ًٚ ًُٕٔؿ بـ محَّٚد اخلزاظل 916رؿؿ )ب( 1/512وروى أيو ؿٚل: مـ  ( ظـ 

ٌَّف اهلل بقء مـ خَِف ؾَد ـٍر،  ومـ جحد مٚ وصػ اهلل بف ًٍٕف ؾَد ـٍر، ص

 ؾِٔس مٚ وصػ اهلل بف ًٍٕف ورشقفف تنٌٔف ا هـ وإشْٚده صحٔح 

َٛ هذا افُالم: ومٚ أحًـ ؿقل ًٕٔؿ بـ محٚد بٚفذي  ؿٚل اإلمٚم افذهٌل 
َِ ظ

 ( 31/299)"افًر"شًّْٚه بٖصحِّ إشْٚد ا هـ مـ 

: ؾّـ مثَّؾ اهلل بخَِف: (3/92)"ذح افقاشىٜٔ"ذم  وؿٚل افًالمٜ افًثّٔغ 

ؾَد ـذب، وظل إمر، وهلذا أضِؼ بًض افًِػ افَقل بٚفتٍُر دـ مثَّؾ اهلل 
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّف اهلل بخَِف: ؾَد  بخَِف: ؾَٚل ًٕٔؿ بـ محَّٚد اخلزاظل صٔخ افٌخٚري  = )مـ ص

َر(: ٕٕف َجع بغ افتُذيٛ بٚخلز، وظهٔٚن افىِٛ ا هـ ٍَ  ـ

(: ومتثٔؾ اخلٚفؼ بٚدخِقق ـٍر ووالل: 59)ص:"تَريٛ افتدمريٜ"ذم  وؿٚل 

  وٓ يُّـ أن [33]افنقرى: ﴾ٿ ٺ  ٿ ﴿ٕٕف تُذيٛ فَقفف تًٚػ: 

ې  ې  ې  ى  ﴿يُقن طٚهر افْهقص افٍُر وافوالل: فَقفف تًٚػ: 

ڇ  ڇ  ڇ    ﴿  وؿقفف: [26]افًْٚء:  ﴾ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ

  [376]افًْٚء:  ﴾ڍ  ڍ

 ( 511-528/ 1فمفُٚئل ) "ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افًْٜ واجلامظٜ"إير و

جمّقع "  إير ٜافتّثٔؾ ٕزظٜ هيقدي أن وؿد ذـر صٔخ اإلشالم 

 (  30/55)"افٍتٚوى

ك، ومْف ؿقفف تًٚػ:    [45]احلٟ: ﴾ۋ     ۅ﴿وافتًىٔؾ: هق: اإلخالء وافسَّ

 وهق ظذ ؿًّغ: 

: ـٍْل ذاِت اهلل، أو أشامئف وصٍٚتف، ـام ظِٔف افَرامىٜ  إول: تًىٌٔؾ ـعٌّ

 وافٍالشٍٜ واجلّٜٓٔ، وأمثٚهلؿ  

َِّؼ بْقٍع مْف، ـٍْل افهٍٚت دون إشامء، وٍٕل بًض افهٍٚت  افثٚين: وهق مٚ تً

 دون افًٌض، ـام هق حٚل ادًتزفٜ وإصٚظرة وادٚتريديٜ وافُالبٜٔ، وأمثٚهلؿ 

ٚ أن يًىِّؾ زاظاًم افتْزيف  ًُِٔؿ أنَّ افتّثٔؾ وافتًَّىٔؾ شٌٌف افتُٔٔػ، ؾٓق إمَّ ثّؿ ف

وذفَِؽ بًد وؿقظف ذم افتّثٔؾ، ؾٓق مل يًىِّؾ إٓ بًد أن مثَّؾ ؾٓرب مْف إػ افتًىٔؾ، 

ٚ أن ُيّثِّؾ    ووؿع ذم ضرف افَّْٔض  وإمَّ

ٌم ٓ جيقز، وهق مـ افتَّ  خرص، ومـ افًِقم افتل ٓ جيقز وهلذا: ؾ٘نَّ افتُٔٔػ حمرَّ

ِنػ، ومـ افَقل ظذ اهلل بٌر ظٍِؿ، ًٕٖل  افٌحٞ ظْٓٚ، ِزد ظذ ذفَِؽ يًتز مـ افتُ

 اهلل افًٚؾٜٔ  
= 
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ِػ ظـ ذفَِؽ، أخرج  = ًَّ برؿؿ  "إشامء وافهٍٚت"اإلمٚم افٌَٔٓل ذم وؿد ُنك اف

ًُٕٔؿ ذم 866،867) ذح "( وافمفُٚئل ذم 126-6/125)"احلِٜٔ"( وأبق 

( مـ ُضُرٍق: أن رجالً دخؾ ظذ 664)برؿؿ  "أصقل اظتَٚد أهؾ افًْٜ واجلامظٜ

 [5]ضف:﴾  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ ، ؾَٚل: يٚ أبٚ ظٌد اهلل ﴿اإلمٚم مٚفؽ 

ـٔػ اشتقى؟ ؾٖضرق مٚفؽ رأشف حتك ظاله افرحوٚء، ثؿ ؿٚل: آشتقاء ؽر 

ظْف بدظٜ، ومٚ أراك  جمٓقل، وافُٔػ ؽر مًَقل، واإليامن بف واجٛ، وافًٗال

ُٖخرج   وهق أثر صحٔح  ًٚ، ؾٖمر بف ؾ  إٓ مٌتدظ

( ظـ ربًٜٔ صٔخ 868)برؿؿ ( وافٌَٔٓل 665)برؿؿ  -أيوًٚ –افمفُٚئل  وأخرج

 [5]ضف:﴾  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ إٔف ُشئؾ ظـ ؿقفف ﴿ اإلمٚم مٚفؽ 

ـٔػ اشتقى؟ ؿٚل: آشتقاء ؽر جمٓقل، وافُٔػ ؽر مًَقل، ومـ اهلل افرشٚفٜ، 

 وظذ افرشقل افٌالغ، وظِْٔٚ افتهديؼ   وهق أثر صحٔح 

وشٚق افٌَٔٓل  (:304-301)ص:"افًِق"ذم ـتٚبف  ؿٚل احلٚؾظ افذهٌل 

ب٘شْٚد صحٔح ظـ افربٔع افرصديْل، ظـ ابـ وهٛ، ؿٚل: ـْٝ ظْد مٚفؽ ؾدخؾ 

 ؾَٚل:   ؾذـره  رجٌؾ 

وروى حئك افتّّٔل وجًٍر وضٚئٍٜ ؿٚفقا: جٚء رجٌؾ إػ مٚفؽ    ؾذـره، ثؿ 

 ؿٚل: هذا ثٚبٝ إػ مٚفؽ، وتَّدم ٕحقه ظـ ربًٜٔ صٔخ مٚفؽ ا هـ

[: آشتقاء 5﴾ ]ضف: ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ ذم ﴿ وجٚء ظـ أّم شِّٜ 

أخرجف  واجلحقد بف ـٍر ؽر جمٓقل، وافُٔػ ؽر مًَقل، واإلؿرار بف إيامن بف، 

( وؾٔف: حمّد بـ أذس: ؿٚل افذهٌل: متٌٓؿ ذم احلديٞ، ترـف 661افمفُٚئل )

  (1/485)"ادٔزان"إخرم احلٚؾظ وؽره ا هـ مـ 
= 
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 ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  ائ﴿بف جؾَّ وظال، ؾَٚل 

  [330]ضف:

 

* * * * 
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ٚل افذهٌل: هذا افَقل حمٍقظ ظـ َجٚظٜ ـربًٜٔ افرأي ومٚفؽ اإلمٚم وأيب جًٍر ؿ =

ٕف فٔس بثَٜ، وأبق ظّر ٓ أظرؾف افسمذي، ؾٖمٚ ظـ أم شِّٜ ؾال يهح: ٕن أبٚ ـْٚ

  ـا ه

وفًِِػ ـالٌم ـثٌر ذم افْٓل ظـ افتُٔٔػ، وؿد ذـرٕٚ بًوٓٚ ذم أـثر مـ ذح فْٚ 

 ظذ بًض متقن افًَٔدة  وهلل احلّد 

(: وفٔس ادراد 44)ص:"ذح افقاشىٜٔ"ذم  ؿٚل افًالمٜ اهلراس  :تـبقفٌ * 

ًٚ: ؾ٘ن ـؾَّ رء ٓ بد أن  مـ ؿقفف )مـ ؽر تُٔٔػ( أُنؿ يٍْقن افتُٔٔػ مىَِ

ٍٜ مٚ، وفُـ ادراد أُنؿ يٍْقن ظِّٓؿ بٚفُٔػ: إذ ٓ يًِؿ ـٍٜٔٔ ذاتف  يُقن ظذ ـٍٔٔ

 وصٍٚتف إٓ هق شٌحٕٚف ا هـ
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 (امَلِسَأَلُة الثَّاِىًُة: الَىِعُظ) 

ا ادسلـة اـثاكقةو - 2 : افتل هل: افقظظ أمَّ
(3)

: 

ًٚ أـَز  ؾَد أَجع افًِامء ظذ أنَّ اهلل تًٚػ مل يْزل مـ افًامء إػ إرض واظي

ف  وٓ زاجرًا أظيَؿ مـ مقظيٜ ادراؿٌٜ وافًِؿ، وهل: أن ُيالحَظ اإلًُٕٚن أنَّ ربَّ

ٌٛ ظِٔف، ظٚملٌ بُؾِّ مٚ خيٍل ومٚ ُيًِـ   جؾَّ وظال رؿٔ

اجر إظ يؿ مثاًل يهر بف ادًَقل ورضب افًِامء هلذا افقظِظ إـز وافزَّ

مٚء، ؿتًَّٚٓ فِرجٚل، صديد افٌىش  ًٚ فِدِّ ٚـ ٍَّ ًٚ ش ـٚدحًقس، ؿٚفقا: فق ؾروْٚ مُِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَِيٜ وادقِظَيٜ: افَّْ  (3) هح وافتذـر بٚفًقاؿٛ  ؿٚل ابـ ِشٔده: افَقظُظ: افَقْظظ واف

هق تذـرك فإلًٕٚن بام يِغ ؿٌِف مـ ثقاٍب وِظٍَٚب  وؿٚل اخلِٔؾ: هق افتذـر 

ۉ  ۉ  ﴿ بٚخلر  وؿٚل افٍروز آبٚدي: هق زجٌر مَسٌن بتخقيػ  ؿٚل تًٚػ

َّٕف ؿٚل   وذم احلديٞ ظـ افٌْل [46]شٌٖ: ﴾ې  ې ...  »أ

ـِ  اِطل ِم اِط: َواِطُظ اَّللِ ِِف َؾْؾِب ُؿؾِّ ُمْسؾِؿٍ َواـدَّ َ أخرجف أمحد ذم    «َؽْقَق اـِّصِّ

   (، ظـ افْقاس بـ شًّٚن37614برؿؿ ) "ادًْد"

( )مٚدة: 35/145) "فًٚن افًرب"( )مٚدة: َوَظَظ( 5/206ٓبـ إثر ) "افْٓٚيٜ"إير 

    (5/240فٍِروز ) "بهٚئر ذوي افتّٔٔز"َوَظَظ( 

 ، ٍٛ ؾّـ اتًَّظ بّقظيٜ ادراؿٌٜ هلل تًٚػ، إتٓك ظـ ـؾِّ حرام، وأتك بُؾِّ واج

يـ، وصّقفِِف     وهذا مـ ـامِل افدِّ
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وافُّْٚل 
(3)

َّٔٚؾف ؿٚئٌؿ ظذ رأشف، وافِّْىع مًٌقٌط   وش
(2)

 ،ًٚ ٔػ يَىر دم ًَّ ، واف

وحقل ذفَؽ ادِؽ بْٚتف وأزواجف، أخيىر ذم افٌٚل أن هيؿَّ أحٌد مـ احلٚرضيـ 

ٍٜ أو ٕٔؾ حراٍم مـ بِْٚت ذفَِؽ ادَِِؽ وأزواجف وهق ظٚملٌ بف ٕٚطٌر إفٔف؟! ٓ، ب ريٌ

ًٜ ؿِقهبؿ،  -وهلل ادثؾ إظذ-وـال،  بؾ ـّؾ احلٚرضيـ يُقٕقن خٚئٍغ خٚوً

المٜ، وٓ صؽ  ًَّ ُٜ أمٕٚٔٓؿ اف ًٜ جقارحٓؿ، ؽٚي ًٜ ظٔقُنؿ، شٚـْ وهلل ادثؾ –خٚصً

ًٚ، وأوشُع ِظِاًم مـ ذفَِؽ ادَِِؽ، وٓ صؽ أنَّ اهلل جؾَّ وظال أظ -إظذ يؿ اضِّالظ

 ًٚ ًٚ، وأؾيع ظذاب َّٕف أظيُؿ ًُٕٚٓ، وأصدن بىن أ
(1)

، ومِحٚه ذم أروف حمِٚرُمُف، وفق ظِؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌٍْف: أي:  (3) ٌٍَف وِص َن ـَ ٌؾ،  ُْ ٌٚل وِٕ َُ َٕ َٜٔ ظامَّ ُيريُد  ُيَٚل: َرُجٌؾ  ٚل: هق ادُْع وافتَِّْْح افَُّْ

ُؾ بِف أظداؤه   َُّ  ُيْ

َؾ( 5/336) "افْٓٚيٜ"إير  َُ َٕ ( )مٚدة: 289-34/287) "فًٚن افًرب"( )مٚدة: 

َؾ( َُ َٕ  

افِّْْىُع: أربع فٌٚت: بُن افْقن مع افتنديد، وبٍتحٓٚ، مع تًُغ افىٚء  (2)

 وؾتحٓٚ، رٌء مـ إََدِم مًروٌف  ؿٚل افتّّٔل:

يِٚح افَِّْىـعَ  َب افرِّ ِٜ اخلُـــدوَد       رَضْ ــــ ـَ بِٕٚزمَّ ــُدوَدا َيْوـــِرْب ّْ  ادَ

ٍؼ ؿقًٓ وؾًاًل   ّن َؾ ذم ـؾِّ تً ِّ َر مـ ؽٚر افٍِؿ إظذ  ثؿَّ اشتًُ َٓ  وهق مٚ َط

ََٕىَع( 5/74) "افْٓٚيٜ"إير  ََٕىَع(34/386) "فًٚن افًرب"( )مٚدة:     ( )مٚدة: 

، ؾٓق َؾئٌِع َوَؾيٌِع، وأْؾَيَع إمُر: اصتدَّ  -بٚفوؿ–َؾُيَع إمُر  (1) ًٜ  َيٍُيُع َؾيٚظ

َح ؾٓق ُمٍيٌِع  واُدٍيُِع: افنديد افنْٔع    وصَُْع وجٚوز ادَدار وبرَّ

   ( )مٚدة: َؾَيَع(30/293) "فًٚن افًرب"إير 
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ًٚ بُؾِّ مٚ ؾًِقه بٚفِٔؾ فٌٚتقا خٚئٍغ، وترـقا  أهُؾ بٍِد أن أمر افٌِد يهٌح ظٚد

ًٚ مْف  وؿد بغَّ تً ََِؼ اخلِؼ مـ أجِٓٚ هل َجَٔع ادْٚـر خقؾ ٚػ أنَّ احلُّٜ افتل خ

، ؿٚل ذم أول [7]افُٓػ: ﴾ڃ  ڃ  چ   چ﴿أن يٌتِٔٓؿ: أي: خيتزهؿ  

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿شقرة هقد 

 ، ومل يَؾ )أيُؿ أـثر ظّاًل( [7]هقد: ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ٿ        ٿ       ٿ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ﴿وؿٚل ذم ادِؽ 

  [2]ادِؽ: ﴾ٹ    ٹ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿وهٚتٚن أيتٚن تٌْٔٚن ادراد مـ ؿقفف 

، ودَّٚ ـٕٚٝ احلُّٜ ذم خِؼ اخلالئؼ آختٌٚر ادذـقر، أراد [56]افذاريٚت: ﴾ڃ

أخزين جزيؾ أن ُيٌغِّ فِْٚس ضريَؼ افَّْجٚح ذم ذفؽ آختٌٚر، ؾَٚل فٌِْل 

أنَّ ؾٌغَّ  -أي: وهق افذي ُخِِؼ اخلِؼ ٕجؾ آختٌٚر ؾٔف-ظـ اإلحًٚن؟ 

اجر إـز، وافقاظظ إظيؿ ادذـقر، ؾَٚل ُهَق » ضريؼ اإلحًٚن هل هذا افزَّ

ُف َيَراكَ  َؽ إِْن َٓ َتَراُه َؽنِكَّ َؽ َتَراُه َؽنِكَّ  «َأْن َتْعُبَد اَّللََّ َؿَلكَّ
(3)

 ِِّ ًٜ مـ : وهلذا ٓ ُتَ ٛ ورؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مًِؿ ذم صحٔحف )ـتٚب اإليامن( )بٚب بٔٚن اإليامن واإلشالم أخرجف  (3)

(، مـ 8واإلحًٚن ووجقب اإليامن ب٘ثٌٚت ؿدر اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ( برؿؿ )

   حديٞ ظّر بـ اخلىٚب 
= 
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ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ادهحػ افُريؿ إٓ وجدتَّ ؾٔٓٚ هذا افقاظظ إظيؿ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ﴿     ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ

 ﴾گ  گ  گ   ڳ  ڳ ک  ک  گ﴿، [36،38]ق: ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

   [7]إظراف:

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ﴿

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب    ېئ  ىئ  ىئ   ىئ ېئ  

ۇئ  ۆئ          ﴿، [63]يقٕس:  ﴾مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث             مث  ىث

حئ   ېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ        ی  ی  ی   ی  جئ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

   [5]هقد: ﴾مئ     ىئ  يئ  جب      حب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذم صحٔحف )ـتٚب اإليامن( )بٚب شٗال جزيؾ افٌْل افٌخٚري وأخرجف  =

ذم  ومًِؿ(، 50) برؿؿظـ اإليامن واإلشالم واإلحًٚن وظِؿ افًٚظٜ( 

بٚب بٔٚن اإليامن واإلشالم واإلحًٚن ووجقب صحٔحف )ـتٚب اإليامن( )

(، مـ حديٞ أيب هريرة 9( برؿؿ )اإليامن ب٘ثٌٚت ؿدر اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ
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وٕحق هذا ذم ـؾِّ مقوٍع مـ افَرآن 
(3)

  

* * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجر إـز هق ادراؿٌٜ هلل  (3) ؾخِهْٚ مـ هذه ادًٖفٜ أنَّ افقاظظ إظيؿ وافزَّ

، وافيٚ ـِ َِ ًَ ٍر تًٚػ، ذم افنِّ واف ًَّ خٚء، وذم اف ِة وافرَّ دَّ هِر وافٌٚضـ، وافنِّ

، وحهؾ  اجر حهؾ ـؾن خٍر، وزال ـؾٌّ ذٍّ واحلي، ؾ٘ذا حَهَؾ هذا افزَّ

يـ وصّقفف   يـ  ممٚ يدلن ظذ ـامل هذا افدِّ  اإلحًٚن افذي هق أظذ مراتٛ افدِّ

ظذ طٚهره وادراؿٌٜ: هل دوام ظِؿ افًٌد، وتَْٔف بٚضالع احلّؼ شٌحٕٚف وتًٚػ 

ِف بٖنَّ اهلل  ِّ وبٚضْف  ؾٚشتدامتف هلذا افًِؿ وافَٔغ: هل ادراؿٌٜ، وهل ثّرُة ظِ

 ٍٝ ٌٛ ظِٔف، ٕٚطٌر إفٔف، شٚمٌع فَقفف  وهق مىٌَِِّع ظذ ظِّف ـّؾ وؿ شٌحٕٚف رؿٔ

ِٜ ظٍغ  ؿٚل تًٚػ  ٍس وـّؾ ضرؾ ٍَ َٕ ، وـّؾ  ٍٜ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿وـّؾ حلي

، وؿٚل تًٚػ [215]افٌَرة:  ﴾ڻ ں   ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ڳ  ڳ

ڄ  ڄ  ﴿، وؿٚل تًٚػ [52]إحزاب: ﴾ک  ک  ک  ک      گ  گ   گ﴿

 ﴾ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ﴿، وؿٚل تًٚػ [39]ؽٚؾر:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

   [34]افًِؼ:

  ومٚ بًد( 2/49ٓبـ افَٔؿ ) "مدارج افًٚفُغ"وإير 
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 (الثَّاِلَثُة: الَفِرُم َبنَي الَعَنِل الصَّاِلِح َوَغرِيِه املِسَأَلُة) 

1 -   ٚ  : افتل هل: افٍرق بغ افًّؾ افهٚفح وؽره:ادسلـة اـثاـثةوأمَّ

ؾَد بغَّ افَرآن افًئؿ أنَّ افًّؾ افهٚفح: هق مٚ اشتُّؾ ثالثٜ أمقٍر، 

ومتك اختؾَّ واحٌد مْٓٚ ؾال ٍٕع ؾٔف فهٚحٌف يقم افَٔٚمٜ 
(3)

: 

ًٚ دَِٚ جَٚء بف افٌْلن  إول: أن يُقن مىٚبَ
(3)

ڻ  ﴿: ٕنَّ اهلل يَقل: 

ٱ  ٻ  ﴿، ويَقل: [7]احلؼ: ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿٌقل افًّؾ، وؿد ذـرهٚ افًِامء ذم ـتٌٓؿ،  هذه إمقر افثالثٜ ُيَٚل هلٚ: ذوط (3)

ام ذضٚن: اإلخالص وادتٚبًٜ، وذفؽ بًد اإلشالم وافًَٔدة  وادنٓقر أُنَّ

َّٕ  افهحٔحٜ  ؾ٘ذا رأيٝ بًوٓؿ يَقل فٌَقل افًٌٚدة أو افًّؾ ذضٚن  فؾٚظِؿ أ

أراد بًد ذِط اإلشالم، وإذا رأيٝ افًٌض أخر يَقل: ثالثٜ ذوط يًْل 

   شالم، ؾٖٔيت بٚإلشالم واإلخالص وادتٚبًٜبدون اإل

 راجع هلذه افؼوط افُتٛ افتٚفٜٔ: 

( 115-111و 3/80)"جمّقع افٍتٚوى"( 37فنٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ )ص: "افًٌقديٜ"

 فَِّريزي  "دمريد افتقحٔد ادٍٔد"( 2/64)"مدارج افًٚفُغ"( 371-30/372و)

فًِالمٜ زيد  "افتًَِٔٚت اجلٔٚد"فِهًْٚين مع ذحف  "تىٓر آظتَٚد"ومٚ بًد( 60)ص:

 "مًٚرج افٌَقل"( 20/437( )9/89( )1/65)"افدرر افًْٜٔ" (85-79اددخع )ص:

 (12-13)ص:حلٚؾظ حُّل  "إظالم افًْٜ ادْنقرة" (442-2/419)حلٚؾظ حُّل 

 (30ًًِدي )ص:ف " ذح جقامع إخٌٚرهبجٜ ؿِقب إبرار وؿّرة ظٔقن إخٔٚر ذم"

 "ذم افًَٔدة وافًّؾمْٓٚج أهؾ افًْٜ واجلامظٜ " (497)ص:فِنَْٔىل  "أوقاء افٌٔٚن"

   (59-58فٍِقزان )ص: "ظَٔدة افتقحٔد"( 27-37فًِثّٔغ )ص:
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]آل  ﴾ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ﴿، [80]افًْٚء: ﴾ٻ  پٻ  ٻ  

﮸ ﴿[، 13ظّران: ﮷   ﮶   ﮳   ﮴   ﮵  ﮲     ﴾ھ  ے      ے  ۓ  ۓ 

  [59]يقٕس: ﴾ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ ہ  ھ  ھ﴿، [23]افنقرى:

ًٚ فقجٓف تًٚػ  افثٚين: أن يُقن خٚفه
(2)

َّٕف يَقل:  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴿: ٕ

 ﴾ہ ۀ  ہ  ہ   ہ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ﴿، ويَقل: [5]افٌْٜٔ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومتٚبًتف بٚتٌِّٚع ذظف، افَرآن هذا ذُط ادتٚبًٜ، أي: متٚبًٜ رشقل اهلل (3) =

َّٕف ؿد  وافًَّْٜ  ووّده َع ؾ٘ ٌََد اهللَ شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ ؽر مٚ َذَ آبتداع، ؾّـ َظ

َّٕف والفٜ، وؿد ؿٚل  َّٕف ٓ ُيٌَؾ: ٕ ًٚ مل يُـ ذم ذع اهلل، وبٚفتَّٚيل ؾ٘ ابتدَع صٔئ

ـَْقَس ؽِقِف َؽُفَق َرد  »افٌْلن  ـْ َأْحَدَث ِِف َأْمِرَكا َهَذا َما  أخرجف افٌخٚري ، «َم

ٍٜ دًِؿ(، ظـ ظٚئن3738ٜومًِؿ برؿؿ )( 2697برؿؿ )  ، وذم رواي

ـَْقَس َطَؾْقِف َأْمُرَكا َؽُفَق َرد  » ـْ َطِؿَؾ َطَؿالً     «َم

، أنَّ رشقل اهلل (، ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل867وذم صحٔح مًِؿ برؿؿ )

ِديِث ؿَِتاُب اَّللَِّ، َوَخْرَ »ؿٚل  ٍد،  إِنَّ َخْرَ اْْلَ َدي ُهَدي ُُمَؿَّ األُُمقِر  َوَشَّ اْْلُ

ـَةٌ  ا، َوُؿؾُّ بِْدَطٍة َضاَل    «ُُمَْدَثاُُتَ

، وهلل احلّد  ٍٜ ًْٚ ؾٔف ذم ؽر مٚ رشٚف  وافُالم ظذ افٌَِدِع وخىرهٚ ؿد تقشَّ

َّٕف يٌىؾ ذفؽ افًّؾ بًْٔف افذي خٚفىف  (2) ط، افؼك بٚهلل تًٚػ، ؾ٘ ُيْٚذم هذا افؼَّ

 ٓ ٚ ِّٓٚ ؾُ٘نَّ ٚ ظّقم إظامل ـ ًٚ أـز أو أصٌر، أمَّ افؼك  بٖـِّف شقاء ـٚن ذـ

اجح     ك إـز ظذ افرَّ  حُيٌىٓٚ إٓ افؼِّ
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

  [34-33]افزمر: ﴾ڃ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

: ٕنَّ افًّؾ  ِٜ ِحٔح ًٚ ظذ أشٚس افًَٔدِة افهَّ َّٔ افثٚفٞ: أن يُقن مٌْ

َػ، وافًَٔدة ـٕٚشٚس: ؿٚل تًٚػ:  ًَّ ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ﴿ـٚف

َّٔد ذفؽ بَقفف: [332]ضف: ﴾ی ، وؿٚل ذم ؽر ادٗمـ: ﴾ی ىئ   ﴿، ؾَ

، وؿٚل [21]افٍرؿٚن: ﴾ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ﴿

ک  ک   ک  ک  گ       گ   ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ڎ﴿تًٚػ:   

     إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت  [36]هقد: ﴾گ  گ  ڳ        ڳ

 

* * * * 
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 (امَلِسَأَلُة الرَّاِبَعُة: َتِحِهًُه َغرِي الصَِّرِع الَهِريِه)

ابعةو - 4 ا ادسلـة اـرَّ  : افتل هل: حتُٔؿ ؽر افؼع افُريؿ:أمَّ

ٚ ـٌٍر بقاٌح وذٌك بٚهلل تًٚػ، ودَّٚ أوحك افنٔىُٚن إػ  ؾَد بغَّ افَرآن أُنَّ

َِٓٚ؟ ؾَٚل:  َّْٔٚ ظـ افنٚة ُتهٌُح مٔتٜ: مـ َؿَت ٚر مُٜ أن يًٖفقا ٌٕ ٍَّ   «اَّللُ َؾَتَؾَفا»ـ

ؾٖوحك إفٔٓؿ أن يَقفقا فف: مٚ ذبحتّقه بٖيديُؿ حالٌل، ومٚ ذبحف اهلل بٔده 

ژ  ڑ  ﴿ٕتؿ إذن أحًـ مـ اهلل!!! إٔزل اهللُ: افُريّٜ حرام؟! ؾٖ

[ 323]إًٕٚم: ﴾گ  گ  گ  گ  ڳ   ک ڑ  ک    ک  ک
 

(3)
ٌٜ طٚهرٌة ظذ تَدير  ﴾گ  گ  ڳ ﴿  وظدم دخقل افٍٚء ظذ َجِٜ  ؿريْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ـتٚب افوحٚيٚ( )بٌٚب ذم ذبٚئح أهؾ  "شْْف"احلديٞ أخرجف أبق داود ذم  (3)

(، ؾَٚل: حدثْٚ حمّد بـ ـثر، أخزٕٚ إهائٔؾ، حدثْٚ 2838افُتٚب( برؿؿ )

ٌَّٚس  ژ  ڑ  ڑ  ک    ﴿ذم ؿقفف:  شامك، ظـ ظُرمٜ، ظـ ابـ ظ

يَقفقن: مٚ ذبح اهللُ ؾال تٖـِقا، ومٚ ذبحتؿ إٔتؿ ؾُِقا، ؾٖٕزل اهلل ظزَّ  ﴾ک

     ﴾ ڌ    ڎ  ڎ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ﴿وجؾَّ 

)ـتٚب افذبٚئح( )بٚب افتًّٜٔ ظْد افذبح( برؿؿ  "شْْف"وأخرجف ابـ مٚجف ذم 

 ( 525و521و9/522) "تًٍره"(، وابـ جرير افىزي ذم 1371)

َّٕٚ موىربٜ  ـام  ِٜ شامك ظـ ظُرمٜ: ؾ٘ َّٕف مًؾٌّ برواي ـ إٓ أ ًْ وإشْٚده طٚهره احلُ

: ظع بـ ادديْل ويًَقب بـ صٌٜٔ  ٕصَّ ظذ ذفؽ بًُض أهؾ افًِؿ مْٓؿ

  "ُتذيٛ افُامل"
= 
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َّٕف ؿد روى احلديٞ ظـ ظُرمٜ مرشاًل، ظْد ابـ جرير  = وممٚ يدلن ظذ اوىراهبٚ أ

ٍف اإلمٚم افقادظل 9/523افىزي ) ًَّ ذم  (، ـام شٖٔيت إن صٚء اهلل  وهلذا و

 ( ط: دار ابـ حزم 307)ص: "افهحٔح ادًْد مـ أشٌٚب افْزول"

 ضريؼ ثٕٜٚٔ: 

( ؾَٚل: حدثْل 524-9/521) "تًٍره"وأخرجف ابـ جرير افىزي ذم 

ثْٚ ظٌد اهلل بـ صٚفح، ؿٚل: حدثْل مًٚويٜ بـ صٚفح، ظـ ظع بـ  ادثْك، ؿٚل حدَّ

ٌَّٚس   ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ﴿ؿقفف:   أيب ضِحٜ، ظـ ابـ ظ

ٚ مٚ ؿتِتؿ وذبحتؿ ؾت مقٕف! ؿٚل: ؿٚفقا: يٚ حمّد، أمَّ ٚ مٚ ؿتََؾ ربُؿ ؾتُحرِّ ٖـِقٕف، وأمَّ

ژ  ژ  ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ ڈ  ڈ﴿ؾٖٕزل اهلل 

  وإن أضًتّقهؿ ﴾گ  گ  گ  گ  ڳ ک ک  ک ڑ  ک  

 "تًٍره"ذم أـؾ مٚ ُنٔتُؿ ظْف: إُٕؿ إذن دؼـقن  وأخرجف ابـ أيب حٚتؿ ذم 

 (  وإشْٚده ؤًػ  7848( برؿؿ )4/3180)

 ؾٔف ظِتغ:ؾ٘نَّ 

 إوػ: ظٌد اهلل بـ صٚفح، ـٚتٛ افِٔٞ: وهق ؤًٌػ   

َّٕف مل يًّع مْف، وإن افثٕٜٚٔ: إَٓىٚع بغ ظع بـ أيب ضِحٜ وابـ ظٌٚس  : ؾ٘

 ـٚن ؿد ذـر بًُض أهؾ افًِؿ افقاشىٜ افذيـ روى ظْٓؿ 

 ضريؼ ثٚفثٜ: 

أهؾ افُتٚب(  ذبٚئح )ـتٚب افوحٚيٚ( )بٌٚب ذم "شْْف"ذم وأخرجف أبق داود 

( ؾَٚل: حدثْٚ ظثامن ابـ أيب صٌٜٔ، حدثْٚ ظّران بـ ُظْٜٔٔ، ظـ 2839برؿؿ )

ؿٚل: جٚءت افٔٓقد ظىٚء بـ افًٚئٛ، ظـ شًٔد بـ جٌر، ظـ ابـ ظٌٚس 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ﴿إػ افٌْلِّ ؾَٚفقا: ٕٖـؾ ممَّٚ ؿَتِْٚ، وٓ ممٚ ؿتَؾ اهلل ؾٖٕزل اهلل: 
= 
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 "تًٍره"إػ آخر أيٜ  وأخرجف ابـ جرير افىزي ذم  ﴾ڎ  ڎ  ڌ    ڌ =

 (، وؽرمهٚ  9/526)

وهذا احلديٞ ذم شْده: ظّران بـ ظْٜٔٔ، وهق صدوق فف أوهٌٚم، ـام ذم 

 (، وؿد وِهَؿ ذم هذا احلديٞ ـام شٖٔيت  5364)"افتَريٛ"

رؿؿ  "ُتذيٛ افُامل"وؾٔف: ظىٚء بـ افًٚئٛ وهق صدوٌق وؿد اختِط، ـام ذم 

 (، روى ظْف ظّران بًد آختالط  1914فسَجٜ )ا

ٌٖ فثالثٜ أمقٍر:  وؿد وِهَؿ ظّران بجًِف افًٚئؾ مـ افٔٓقد، وهق خى

 إمر إول: أنَّ افٔٓقد ٓ يرون إبٚحٜ ادٔتٜ حتَّك جيٚدفقا  

َّٜٔ  ومًِقٌم أنَّ اجلدال ـٚن مـ  إمر افثٚين: أنَّ أيٜ مـ شقرة إًٕٚم وهل مُ

ٚ ذم افًٓد اددين ؾُٚن مـ صٖن افٔٓقد صٖن اد  ؼـغ ذم هذا افًٓد، أمَّ

إمر افثٚفٞ: أنَّ ظّران بـ ظْٜٔٔ ؿد ُخقفِػ ذم هذا احلديٞ، خٚفٍف زيٚد بـ ظٌد 

" ؾتٚوى إمٚم ادٍتغ"اهلل افٌُٚئل، وذفؽ ظْد اإلمٚم افسمذي ـام شٖٔيت  إير 

 (  2/213) "تًٍر ابـ ـثر"( و385ٓبـ افَٔؿ )ص:

( ؾَٚل: حدثْٚ 1069أخرج اإلمٚم افسمذي ذم شْْف )ـتٚب افتًٍر( برؿؿ )

حمّد بـ مقشك افٌكي احلرّر، ؿٚل: حدثْٚ زيٚد بـ ظٌد اهلل افٌُٚئل، ؿٚل: 

ٌَّٚس  ؿٚل: حدثْٚ ظىٚء بـ افًٚئٛ، ظـ شًٔد بـ جٌر، ظـ ظٌد اهلل بـ ظ

هلل! إٖٔـؾ مٚ َٕتُؾ وٓ ٕٖـؾ مٚ يَتُؾ اهللُ؟ ، ؾَٚفقا: يٚ رشقل اافٌْلَّ أتك ُإٌٔٚس 

إػ ؿقفف    ﴾ مئ  ىئ  يئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ ىئ  ﴿ؾٖٕزل اهلل: 

، ﴾گ  گ  گ  گ  ڳ﴿ ٌٛ ـٌ ؽري ٌٞ حً   ؿٚل افسمذي: هذا حدي

ًٚ، ورواه بًوٓؿ  ٌَّٚس أيو وؿد روي هذا احلديٞ مـ ؽر هذا افقجف ظـ ابـ ظ

 مرشالً  ظـ ظىٚء بـ افًٚئٛ، ظـ شًٔد بـ جٌر، افٌْل 
= 
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َِّتٚن: إوػ: زيٚد بـ ظٌد اهلل افٌُٚئل، ذم حديثف ظـ ؽر أيب إشحٚق فٌغ   = وؾٔف ظ

(  ؾٓق ؤًٌػ ذم روايتف ظـ ؽر 2085) "افتَريٛ"ـ حجر ـام ؿٚل احلٚؾظ اب

 أيب إشحٚق، وهذه مْٓٚ 

افثٕٜٚٔ: ظىٚء بـ افًٚئٛ، وؿد اختِط، روى ظْف زيٚد بًد آختالط  هذا مٚ 

َوَصؾ إفٔف جٓدي افَٚس ذم َجع إحٚديٞ افتل ؾٔٓٚ افتكيح ذم شٌٛ ٕزول 

ٚ ٓ تَقى فِتحًغ، وٓ شٔام وؿد أصٚر افسمذي إػ أنَّ  هذه أيٜ، وطٓر يل أُنَّ

 ذا رٌء  احلديٞ ؿد جٚء ظـ شًٔد بـ جٌر مرشالً  ه

ًٚ: جٚء مرشاًل ظـ ظُرمٜ   افقء أخر: ؿد جٚء مرشالً ظـ ؽر شًٔد أيو

 (  وؾٔف افٍِظ افذي ذـره اإلمٚم افنَْٔىل  521و9/523أخرجف ابـ جرير )

 (  526و 9/524وجٚء مرشاًل ظـ افوحٚك  أخرجف ابـ جرير )

 (  9/525وجٚء مرشاًل ظـ ؿتٚدة  أخرجف ابـ جرير )

 ، ٌٞ َٝ ظـ ظٌد اهلل بـ ظٌٚس هبذا ادًْك، فُـ فٔس ؾٔف رٌء ثٚف َّٕف ؿد ثٌ وهق أ

َّٕف يُقن مـ ؿقفف   افتكيح بًٌٛ افْزول، وظِٔف ؾ٘

( ؾَٚل: أخزٕٚ 4417)ـتٚب افوحٚيٚ( برؿؿ ) "شْْف"أخرج اإلمٚم افًْٚئل ذم 

ظّرو بـ ظع، ؿٚل: حدثْٚ حئك، ؿٚل: حدثْٚ شٍٔٚن، ؿٚل: حدثْل هٚرون بـ 

س -وهق هٚرون بـ ظْسة-ع، أيب وـٔ ٌَّٚ ذم ؿقفف ظزَّ ، ظـ أبٔف، ظـ ابـ ظ

ؿٚل: خٚصّٓؿ ادؼـقن ؾَٚفقا:  ﴾ڎ  ڎ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ﴿وجؾَّ 

ـٌ  وأخرجف ابـ  مٚ ذبَح اهلل ؾال تٖـِقه، ومٚ ذبحتؿ إٔتؿ أـِتّقه  وإشْٚده حً

 ( 9/521جرير )

 وفف ضريَٚن آخران: 

( برؿؿ 3180-(4/3179( وابـ أيب حٚتؿ )9/526إوػ: ظْد ابـ جرير )

(، ظـ جرير، ظـ ظىٚء بـ افًٚئٛ، ظـ شًٔد بـ جٌر، ظـ 7841،7846)

 ابـ ظٌٚس، بْحقه  
= 
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ٌؿ مـ اهللِ أؿًَؿ بف جؾَّ وظال ذم هذه أيٜ افُريّٜ  ًَ ٓم تقضئٜ افًَؿ، ؾٓق َؿ

ظذ أنَّ مـ أضٚع افنٔىٚن ذم تؼيًف حتِٔؾ ادٔتٜ إٔف مؼٌك، وهق ذٌك أـٌز 

ٌَف  َِّٜ اإلشالمٜٔ بَ٘جٚع ادًِّغ، وشٔقّبخ اهلل يقَم افَٔٚمٜ مرتُ خمرٌج ظـ اد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظىٚء بـ افًٚئٛ روى ظْف جرير بًد آختالط، ـام ٕصَّ أهؾ افًِؿ ظذ وؾٔف:  =

 ذفؽ 

ف، ظـ  (، ظـ حمّد9/522فثٕٜٚٔ: ظْد ابـ جرير )ا ِّّ بـ شًد، ظـ أبٔف، ظـ ظ

ٌَّٚس، بْحقه   أبٔف، ظـ ابـ ظ

ٌٛ آخر فْزول أيٜ، مل يثٌٝ: أخرج افىزاين ذم  برؿؿ  "ادًجؿ افٌُر"* شٌ

ثْٚ مقشك  ،ثْٚ زيد بـ ادٌٚرك ،حدثْٚ ظع بـ ادٌٚرك افهًْٚين(، ؾَٚل: 33634)

ؿٚل: دٚ  ،ظـ ابـ ظٌٚس ،ظـ ظُرمٜ ،ثْٚ احلُؿ بـ أبٚن ،بـ ظٌد افًزيز

ؾٚرس إػ  ْٝ َِ أرَش  ﴾ڎ  ڎ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ﴿ :ٕزفٝ هذه أيٜ

 ،وؿقفقا فف: مٚ تذبح إٔٝ بٔدك بًُغ ؾٓق حالٌل  ،ؿريش أن خٚصّقا حمّداً 

ژ  ڑ   ﴿ :ؾْزفٝ هذه أيٜ ،ومٚ ذبح اهلل بنّنر مـ ذهٛ ؾٓق حرام

ؾٖوفٔٚؤهؿ مـ  ؿٚل : افنٔٚضغ مـ ؾٚرس ﴾ ک ک  ک ڑ  ک  

  ؿريش

وؾٔف: مقشك بـ ظٌد افًزيز افٌَْٚري، وهق صدوق دء احلٍظ  ـام ؿٚل احلٚؾظ 

 (  6988) "افتَريٛ"ذم 

  (3418) "افتَريٛ"واحلُؿ بـ أبٚن، صدوٌق ظٚبد، فف أوهٚم  

 (  واهلل أظِؿ 523-9/520وجٚء مرشاًل ظـ ظُرمٜ  أخرجف ابـ جرير )
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چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڃ  چ     چ  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿بَقفف: 

  [63-60]يس:   ﴾ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

ٌٚظف ذم  [44]مريؿ: ﴾ک  ک  ک  گ﴿وؿٚل تًٚػ ظـ خِِٔف:  أي: بٚتِّ

 تؼيع افٍُر وادًٚيص 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ﴿وؿٚل: 

ًٚ وذفؽ [337]افًْٚء: ﴾ۀ  ۀ    بٚتٌِّٚظٓؿ تؼيًف ، أي: مٚ يًٌدون إٓ صٔىٕٚ

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ﴿وؿٚل تًٚػ: 

هؿ ذـٚء فىٚظتٓؿ هلؿ ذم [317]إًٕٚم: ﴾ۆ ۇ    ؾًامَّ

 مًهٜٔ اهلل بَتؾ إوٓد 

ـُ حٚتؿٍ  ۇ  ۆ   ﴿ظـ ؿقفف:  افٌْلَّ  ودَّٚ شَٖل َظِدين ب

ًٚ: هق   ، أجٚبف افٌْلن [13]افتقبٜ: ﴾ۆ  ۈ ٚذهؿ أربٚب بٖنَّ مًْك اُتِّ

مف  اتٌِّٚظٓؿ هلؿ ذم حتريؿ مٚ أحؾَّ اهلل وحتِٔؾ مٚ حرَّ
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ـتٚب تًٍر افَرآن( )بٚب ومـ شقرة افتقبٜ(  "شْْف"أخرجف افسمذي ذم  (3)

مـ شقرة افتقبٜ(  13)ظْد أيٜ  "تًٍره"(، وابـ أيب حٚتؿ ذم 1095برؿؿ )

مـ شقرة افتقبٜ(  13ظْد أيٜ  "تًٍره"(، وابـ جرير افىزي ذم 6/3784)

)ـتٚب آداب افَٚيض(  "افًْـ افُزى"(، وافٌَٔٓل ذم 33/437-438)

ِِّد أحدًا مـ أهؾ )بٚب مٚ يَيض بف  افَٚيض ويٍتل بف ادٍتل ؾٕ٘ف ؽر جٚئز فف أن يَ
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1774-33/1771) "ادًجؿ افٌُر"(، وافىزاين ذم 30/336دهره    ( ) =

(، وظزاه 747برؿؿ ) "افٍَٔف وادتٍَف"(، واخلىٔٛ ذم 239( و)238برؿؿ )

ادْذر،  ( إػ ابـ شًد، وظٌد بـ محٔد، وابـ1/435افًٔقضل ذم افدر ادْثقر )

أيب افنٔخ، وابـ مردويف، مـ ُضُرٍق، ظـ ُؽَىٔػ بـ َأْظَغ، ظـ مهًٛ بـ شًد 

ُٝ افٌْلَّ بـ أيب وؿٚص، ظـ ظديِّ بـ حٚتؿ  وذم ُظَْل  ؿٚل: أتٔ

ٌٛ مـ ذهٛ، ؾَٚل:  ـَ »صِٔ ۇ  ﴿»  وشًّتف يَرأ: شاْصَرْح َهَذا اـَقَث

ْ َيُؽقُكقا »  ؿٚل: ش﴾ۆ   ۆ  ۈ ُْؿ ََل َيْعُبُدوََّنُْؿ، َوـَؽِـَُّفْؿ َأَما َأَّنَّ

ُمقهُ  ُمقا َطَؾقِفْؿ َشقئًَا َحرَّ ْؿ َشقَئًا اْستََحؾُّقُه، َوإَِذا َحرَّ   وإشْٚده شَؿاُكقا إَِذا َأَحؾُّقا َْلُ

ؾ٘نَّ ؾٔف: ُؽىٔػ بـ أظغ افنٌٔٚين اجلزري، وؿٔؾ: ؽؤػ بـ أظغ: ؤًٌػ، 

 (  5164برؿؿ ) "تَريٛ افتٓذيٛ"وهق ؤًػ  

(، وافٌَٔٓل ذم 439-33/438) "تًٍره"وأخرجف ابـ جرير افىزي ذم 

( 748برؿؿ ) "افٍَٔف وادتٍَف"(، واخلىٔٛ ذم 30/336) "افًْـ افُزى"

( إػ ظٌد افرزاق، 1/435) "افدر ادْثقر"(، وظزاه افًٔقضل ذم 749و)

ٌخسي وافٍريٚيب، وابـ ادْذر، وأيب افنٔخ، ظـ حٌٔٛ بـ أيب ثٚبٝ، ظـ أيب اف

ًٚ ظِٔف  شًٔد بـ ؾروز افىٚئل، ظـ حذيٍٜ  ، مقؿقؾ

َِّتٚن:   وؾٔف ظ

ح بٚفتحديٞ هْٚ   َّٕف مدفِّس، ومل يكِّ إوػ: ظًْْٜ حٌٔٛ بـ أيب ثٚبٝ: ؾ٘

 (  69برؿؿ ) "ضٌَٚت اددّفًغ"

-33/420) "تًٍره"فَُّْف متٚبٌع: تٚبًف ظىٚء بـ افًٚئٛ ظْد ابـ جرير ذم 

، واختِط بآخرٍة، إٓ أنَّ افراوي ظْف شٍٔٚن افثقري، وؿد (، وهق صدوٌق 423

 "ادختِىغ"روى ظْف ؿٌؾ آختالط ـام ٕصَّ ظذ ذفؽ حئك بـ شًٔد افَىَّٚن  

َِّٜ افثٕٜٚٔ، وهل:11فًِالئل رؿؿ ) َِّٜ  وبَٔٝ افً  (  ؾٕٚتٍٝ هذه افً
= 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ﴿وهذا أمٌر ٓ َِٕزاَع ؾٔف: 

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

ۀ  ۀ  ہ   ﴿، [60]افًْٚء:   ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ

ک  ک   گ  گ  ﴿، [44]ادٚئدة:  ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ    ڱ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ھ  ﴿، وؿقفف تًٚػ [334]إًٕٚم:  ﴾ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ڻ  ڻ  ڻ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّٕف مل افثٕٜٚٔ: إَٓىٚع بغ أيب افٌخسي شًٔد بـ ؾروز وحذيٍٜ بـ افٔام = ن: ؾ٘

 ( 242برؿؿ ) "جٚمع افتحهٔؾ"يدرـف  

افتًٍر افهحٔح مقشقظٜ "وظِٔف ؾَقل افدـتقر حُّٝ يٚشغ ذم ـتٚبف 

َّٕف صحٔح اإلشْٚد: ؿقٌل 2/441)"افهحٔح ادًٌقر مـ افتًٍر بٚدٖثقر (: إ

 بًٔد، فٔس بهحٔح 

ٌَّٚس 33/120)"تًٍره"وأخرجف ابـ جرير ذم  (، ظـ ظٌد اهلل بـ ظ

ًٚ ظِٔف، مـ ؿقفف     مقؿقؾ

 وؾٔف: أشٌٚط بـ ٕك  

ِنٓؿ ُوًٍُٚء  33/420وضريؼ أخرى ظْد ابـ جرير )  (، مًًِِٜ بٚفًقؾٔغ، وـ

يف مـ إحٚديٞ ادرؾقظٜ  بؾ جٚء  َّٕف فٔس فف مٚ يَقِّ ؾال يهّح احلديٞ: ٕ

ًٚ، وادقؿقف افذي فٔس فف حُؿ افرؾع ٓ يَقي ادرؾقع، زد ظذ ذفؽ أنَّ  مقؿقؾ

ادقؿقف ؤًٌػ  افِٓؿ إٓ إذا ـٚن مـ ؿٌٔؾ ادرؾقع ـٖن يُقن ذم شٌٛ افْزول، 

َّٕف هْٚ مذـقر مـ جٜٓ افتًٍر مـ ؿ قفف، ٓ مـ جٜٓ شٌٛ افْزول، واهلل إٓ أ

 أظِؿ  
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﮷  ے  ۓ   ۓ ﮲  ھ  ھ  ھ   ے ﮶  ﮵   ﮴   ، [335]إًٕٚم: ﴾﮳ 

ی   ﴿أي: ذم إحُٚم،  ﴾ے﴿أي: ذم إخٌٚر،    ﴾ھ﴿ؾَقفف: 

[50]ادٚئدة:  ﴾ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب
 (3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َؿ بٌر  (3) َُ ٕهِؾ افًِؿ ـالٌم ـثٌر ذم هذا افٌٚب، وأذـر هْٚ اخلالصٜ ذم حُؿ مـ َح

ـْ أراد افرجقع وآشت  ٍٚدِة، ؾٖؿقل: مٚ إٔزل اهلل، ثؿَّ أذـر ادراجع دَ

 افذيـ حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل ظذ أؿًٚم: 

 إول: أن حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل جٚحدًا حلُؿ اهلل ورشقفف  ؾٓذا يٍُر بٚإلَجٚع  

 افثٚين: أن حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل مًتَدًا جقاز ذفَِؽ  ؾٓذا يٍُر بٚإلَجٚع  

َّٕف يًٚوي حَُؿ اهلل  ؾٓذا يٍُر  افثٚفٞ: أن حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل مًتَدًا أ

 بٚإلَجٚع   

َّٕف أحًـ مـ حُؿ اهلل وأؾوؾ  ؾٓذا  افرابع: أن حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل مًتَدًا أ

 يٍُر بٚإلَجٚع  

ًٚ حلُؿ اهلل  ؾٓذا يٍُر بٚإلَجٚع    اخلٚمس: أن حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل مٌٌو

ًٚ وحمتَرًا حلُؿ اهلل  ؾٓذا يٍُر  افًٚدس: أن حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل مًتْٓٔ

 بٚإلَجٚع  

ٌٓٚ بٚتٍِّٚق افًِامء  ؾٍُره وؾًَف وطِّف أـز  ًٕٖل ؾٓذه احلٚٓت يٍُر صٚح

 اهلل افًٚؾٜٔ  

ًٚ وٓ مًتَدًا جقاز ذفؽ،  افًٚبع: أن حيُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل ٓ احتَٚرًا وٓ بٌو

َّٕف  وٓ تٍؤالً فف ظذ حُؿ اهلل، وٓ رء ممٚ ُذـِر ذم إؿًٚم إوػ: بؾ ويًتَد أ

َّٕام هلقًى ذم ًٍٕف، أو فنٓقٍة، أو فٌٌٍض خمٚفٌػ حلُؿ اهلل، ومًتحؼٌّ فًِ  =َقبٜ، وإ
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* * * * 
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فِّحُقم ظِٔف: ؾٓذا ٓ يٍُر بٚتٍِّٚق افًِامء، بؾ يًٍؼ، وـٍره وؾًَف وطِّف  =

ٌٛ فٌُرٍة مـ ـٌٚئر افذٕقب  ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ   أصٌر وفٔس بٖـز، وهق مرتُ

 * تٌٌْٔف:

َّٕف فق أبٌض حَُؿ اهلل، أو اظتَد جقاز ا ٌَّف ظذ أ حلُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل، أو وُيْ

َؿ ؽر اهلل أؾوؾ مـ حُؿ اهلل أو مًٍٚو حلُؿ اهلل:  ُْ حتَّك وـق حؽَؿ اظتَد أنَّ ُح

 ظٔٚذًا بٚهلل مـ ذفؽ  –، دَِٚ يًتَده مـ ادًتَد افٍُري بًم أكزل اَّلل ؽنكَّف يؽػر

فإلمٚم  "افًٚفُغمدارج "( 5/313فنٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ) "مْٓٚج افًْٜ افٌْقيٜ"إير: 

( 2/446فًِالمٜ ابـ أيب افًز ) "ذح افًَٔدة افىحٚويٜ"( 251-3/252ابـ افَٔؿ )

جمّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ افنٔخ حمّد "فًِالمٜ حمّد بـ إبراهٔؿ آل افنٔخ   "حتُٔؿ افَقإغ"

( 308-2/302فًِالمٜ افنَْٔىل ) "أوقاء افٌٔٚن"ومٚ بًد(  -32/253) "بـ إبراهٔؿ

-8/5( )4/436( )312و83-3/72) "ٚوى ومَٚٓت متْقظٜ فإلمٚم ابـ بٚزجمّقع ؾت"

( 348-2/340) "جمّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ ؾؤِٜ افنٔخ حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ"( 7

إظٕٜٚ ادًتٍٔد "( 361-2/358فًِالمٜ افًثّٔغ ) "افَقل ادٍٔد ذح ـتٚب افتقحٔد"

 "افتّٓٔد فؼح ـتٚب افتقحٔد"( 318-2/338فًِالمٜ افٍقزان ) "بؼح ـتٚب افتقحٔد

فًِالمٜ افًثّٔغ  "ذح إصقل افثالثٜ"( 432-405فًِالمٜ صٚفح آل افنٔخ )ص:

ذح "(  106-104فًِالمٜ افٍقزان )ص: "ذح إصقل افثالثٜ"( 359-354)ص:

اإلرصٚد إػ صحٔح "( 217-215فًِالمٜ صٚفح آل افنٔخ )ص: "إصقل افثالثٜ

فًِالمٜ افٍقزان  "ظَٔدة افتقحٔد"( 338و335-308قزان )ص:فًِالمٜ افٍ "آظتَٚد

(  321-320فِنٔخ ظّر بٚز مقل )ص: "ذح ٕقاؿض اإلشالم"( 348-343)ص:

   ( 354-315دد حٝ آل ؾراج )ص: "ادختك ادٍٔد ذم ظَٚئد أئّٜ افتقحٔد"
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 (امَلِسَأَلُة اخَلاِمَسُة: َأِحَىاُل االِجِتَناِع) 

5 -  ٚ  : افتل هل: أحقال آجتامع:ادسلـة اْلامسةوأمَّ

ك ؾٔٓٚ افَرآُن افٌَِٔؾ، وإَٔٚر ؾٔٓٚ افًٌَٔؾ، ؾٕٚير إػ مٚ يٖمر افرئَٔس  ٍَ ؾَد َص

 ﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ﴿افٌُر أن يًٍِف مع جمتًّف: 

ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿، [235]افنًراء:

  [359]آل ظّران: ﴾ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿وإير إػ مٚ يٖمر ادجتَّع افًٚم أن يًٍِف مع رؤشٚئف: 

  [59]افًْٚء: ﴾   ی ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

وإير إػ مٚ يٖمر اإلًَٕٚن أن يًٍِف مع جمتًّف اخلٚص: ـٖوٓده وزوجتف: 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ﴿

   [6]افتحريؿ: ﴾ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ٌِّٓف ظذ احلذر واحلزم مـ جمتًّف اخلٚص، ويٖمره إن ظثر ظذ  وإير ـٔػ يْ

ًٚ بٚفًٍق  مٚ ٓ يٌٌْل أن يًٍق ويهٍح، ؾٖٔمره أوًٓ بٚحلزم واحلذر، وثٕٚٔ

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  ﴿وافهٍح: 

 ﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ گ

  [34]افتٌٚبـ:
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چ  چ  ﴿أؾراد ادجتّع افًٚم أن يتًٚمِقا بف ؾٔام بْٔٓؿ:  وإير إػ مٚ يٖمر

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ٱ  ﴿، وؿٚل تًٚػ: [90]افْحؾ: ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ ڎ

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

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ﴿، وؿٚل تًٚػ: [32]احلجرات: ﴾ٿ

ی  ی  جئ  حئ  مئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی  ۇئ  ۆئ

جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   جب  حب  خب   مب  ىب  يب ىئ  يئ

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿، وؿٚل تًٚػ: [33]احلجرات: ﴾مث

، [30]احلجرات:       ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ﴿، وؿٚل تًٚػ: [2]ادٚئدة: ﴾ۈئ     ېئ

    إػ ؽر ذفؽ  [18]افنقرى: ﴾ں  ں  ڻ﴿وؿٚل تًٚػ: 

ـْ أؾراده  ًٚ مـ ـٚن–ودَّٚ ـٚن ادجتُّع ٓ يًُِؿ ؾرٌد ِم ِمـ ُمْٚوٍئ  -ـٚئْ

ـْ جمتًّف اإلٕز واجلِّْل،  ُيْٚوئف، وُمًٍٚد ُيًٚديف، ِم

َٜ ذم رأس اجلٌـؾ زف ًُ  فٔس خيِق ادرُء مـ ودٍّ وفق            حٚول اف

اء ًٚ إػ ظالج هذا افدَّ ٝ بف افٌِقى، أووح  وـٚن ـؾن ؾرٍد حمتٚج َّّ افذي ظ

تًٚػ ظالجف ذم ثالثٜ مقاوع مـ ـتٚبف: بغَّ ؾٔٓٚ أنَّ ظالج مْٚوأة اإلٕز: هق 
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ِـّ ٓ ظالج فدائف  اإلظراض ظـ إشٚءتف، ومَٚبِتٓٚ بٚإلحًٚن، وأنَّ صٔىٚن اجل

ه:  إٓ آشتًٚذة بٚهلل مـ ذِّ

ڄ  ڃ    ڃ   ﴿ٕز: ادقوع إول: ؿقفف تًٚػ ذم ُأخريٚت إظراف ذم اإل

  [399]إظراف: ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ

 : ِـّ چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ﴿وذم ٕيره مـ صٔٚضغ اجل

  [200]إظراف: ﴾  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڍ

ک  ک  ک  گ  ﴿ادقوع افثٚين: ذم شقرة ادٗمْغ ؿٚل ؾٔف  ذم أيٜ: 

  [96]ادٗمْقن: ﴾گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ڱ  ڱ  ڱ ﴿وذم ٕيره أخر: 

  [98-97]ادٗمْقن: ﴾  ۀ  ۀ  ہ  ہ

ادقوع افثٚفٞ: ذم ؾهِٝ، وؿد زاد ؾٔف تًٚػ افتكيح بٖنَّ ذفؽ افًالج 

ًٚ أنَّ ذفؽ افًاموي ٓ ُيًىل  اء افنٔىٚين، وزاد ؾٔف أيو افًاموي يَىع ذفؽ افدَّ

 إـز  فُؾِّ افْٚس، بؾ ٓ  ُيًىٚه إٓ صٚحٛ افْهٔٛ إوؾر، واحلظِّ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ              ک  ک    گ  گ  گ﴿ؿٚل ؾٔف ذم أيٜ: 

 ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ

  [15-14]ؾهِٝ:
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ۓ  ۓ   ﮲      ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ے﴿وؿٚل ذم ٕيره أخر: 

  [16]ؾهِٝ: ﴾﮳ ﮴  ﮵ 

ؾؼ وافِغ خلهقص ادًِّغ دون وبغَّ ذم مقاوع أخرى أنَّ  ذفؽ افرِّ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴿  افُٚؾريـ، ؿٚل:

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ٱ  ٻ  ٻ﴿، وؿٚل تًٚػ: [54]ادٚئدة: ﴾ے

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ﴿ ، وؿٚل تًٚػ:[29]افٍتح: ﴾ڀ  ڀ

  [9، افتحريؿ:71]افتقبٜ: ﴾ڎ  ڎ

ُة ذم حمؾِّ افِِّغ  ٌػ وَخَقٌر افندَّ ًْ ُِغ ذم حمؾ افندة َو  مُحٌْؼ وَخَرٌق، وافِّ

ًِف جُٓؾ   إذا ؿٔؾ ِحٌِؿ ؿْؾ ؾِِِحِؿ مقوٌع       وِحُِؿ افٍتك ذم ؽر مقِو

 

* * * * 
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 (امَلِسَأَلُة الَساِدَسُة: َمِسَأَلُة االِقِتَصاِد) 

 : افتل هل: مًٖفٜ آؿتهٚد:ادسلـة اـسادسةوأمٚ  – 6

ؾَد أووح افَرآن أصقهلٚ افتل َيرجُع إفٔٓٚ َجُٔع افٍروع، وذفؽ أنَّ مًٚئؾ 

آؿتهٚد راجًٜ إػ أصِغ 
(3)

 : 

ـُ افْيِر ذم اـتًٚب ادٚل  ًْ  إول: ُح

ـُ افْيِر ذم سؾف ذم مهٚرؾف  ًْ  افثٚين: ُح

ؾٕٚير ـٔػ ؾتح اهلل ذم ـتٚبف افىرَق إػ اـتًٚب ادٚل بٕٚشٌٚب ادْٚشٌٜ 

يـ، وإٔٚر افًٌَٔؾ ذم ذفؽ، ؿٚل:  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿فِّروءة وافدِّ

، [30]اجلًّٜ: ﴾ڄ  ڃ   ڃ   ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

، وؿٚل: [20]ادزمؾ: ﴾چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿وؿٚل: 

، [398]افٌَرة: ﴾چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴿

ٹ  ٹ  ﴿، وؿٚل: [29]افًْٚء: ﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿وؿٚل: 

    إػ  [69]إٍٕٚل: ﴾مئ   ی  ی     ی  جئ  حئ﴿، وؿٚل: [275]افٌَرة: ﴾ٹ

 ؽر ذفؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َِّؿ ظذ هذا ادقوقع هق افنٔخ ظٌد اهلل ادْٔع  (3) ـْ تُ ذم  -وؾََّف اهلل–مـ أحًـ َم

  ، ؾُِرجع إفٔف"بحقٌث ذم آؿتهٚد اإلشالمل"ـتٚبف 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ﴿وإير ـٔػ يٖمر بٚٓؿتهٚد ذم افكف: 

ی  ی   ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ ﴿، [29]اإلهاء: ﴾ٿ    ٿ   ٹ  ٹ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ﴿ ، [67]افٍرؿٚن: ﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ

ف ؾٔام ٓ حيؾ افكف [239]افٌَرة:أيٜ  ﴾ېئ ك ظـ افكَّ َٓ ، وإير ـٔػ َيْ

  [16]إٍٕٚل: ﴾ڈ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴿ؾٔف: 

 

* * * * 
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ًَاَسُة)  (امَلِسَأَلُة السَّاِبَعُة: السِّ

ا و – 7 ٔٚشٜ:: ادسلـة اـسابعةأمَّ ًِّ  افتل هل: اف

ٚ، وذفؽ أنَّ افًٔٚشٜ  َٓ ٚ، وأووَح ضرَؿ َٓ ؾَد بغَّ افَرآن أصقهَلٚ، وإٔٚر مًٚدَ

  -(3)افتل هل مهدر شٚس يًقس: إذا دبَّر إمقر وأدار افنٗون –

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًٚ  وإذا  (3) ، ُيَٚل: شٚشقهؿ شْقش ُٜ يٚش ْقُس: افرِّ ًَّ ٔٚشٜ: مهدر شٚس يًقس  واف ًِّ اف

: ؿٚم بف  ورجٌؾ شٌٚس مـ  ًٜ شقه وأشٚشقه  وشٚس إمر شٔٚش رأَّشقه ؿٔؾ: شقَّ

اٌس  ٍٜ وُشقَّ  ؿقٍم شٚش

ٔٚشٜ: هل افَٔٚم ظذ افنٗون بام ُيهِحف   ًِّ  واف

فًٚن "( و2/423ٓبـ إثر )مٚدة: َشَقَس( ) "افْٓٚيٜ ذم ؽريٛ احلديٞ وإثر"إير 

   (410-6/429ٓبـ مْيقر )مٚدة: َشَقَس( ) "افًرب

يـ، تعؾقؼ  خمتِّص طـ اـسقاسة*  : افًٔٚشٜ افؼظٜٔ أصٌؾ ظئٌؿ مـ أصقل افدِّ

ِنٓٚ  ًٚ، ومًٚمالٍت داخِٜٔ وخٚرجٜٔ  وـ َِّف، ظَٔدًة، وأحُٚم يـ ـ وافتل صِّٝ افدِّ

، بام ٓ مزيد ظِٔف، وٓ حٚجٜ إػ شٔٚشٜ أحٍد مـ اخلِؼ   َّْٜٔ ذم افَرآن وافًَّْٜ  مٌ

ًا ظذ صٍْغ مٗدى ؿقهلام إػ ٍٕل افًٔٚ شٜ افؼظٜٔ  وهذان أؿقل هذا ردَّ

 افهٍْٚن مهٚ: 

وفٜ(  يـ ظـ افدَّ  إول: افذيـ يَقفقن بـ)ؾهؾ افدِّ

َّٕف فٔس ذم اإلشالم ٕيٌٚم شٔٚد(    افثٚين: افذيـ يَقفقن بـ)أ

َّٜٔ ذم  ٔنقن أرادوا ُتّٔش ديـ اإلشالم، فٔتًَّْك هلؿ ٕؼ افًِامٕ وهٗٓء ظِامٕ

ؾ ادًِّغ ئًنقن ظ ًْ ِٜ أوشٚط ادًِّغ، وج َّٜٔ، ـًٔن ًٜ هيقديٜ ٕكإ ٔن

ظٚرة  ٌَّىقن ذم طِامت اجلٓؾ وافٌٌٚء، وافيِؿ وآظتداء، وافدَّ افٌٓٚئؿ، يتخ

ُرَق افًقجٚء، بام ُيًٍد ظِٔٓؿ ؾىرهؿ، وظَقهلؿ،  وافٍحنٚء، شٚفُغ افىن
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وظَٚئدهؿ، وديْٓؿ، ودٕٔٚهؿ، وبام يًٍد ظِٔٓؿ مهٚحلٓؿ وحَقؿٓؿ افدئْٜ  =

 وافدٕٔقيٜ 

َٜ هذا افًٍُؾ مْٓؿ دظقٌة إػ افردَّة ظـ ديـ اإلشالم، وافقؿقع ذم أحوٚن ذم احلَٔ

 احلوٚرة افٌربٜٔ، وافديٕٚٚت افٍُريٜ، ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ  

بؾ: فَد جٚء اإلشالم بجّٔع إٕيّٜ افًٔٚشٜٔ، وـٚن فإلشالم ظالؿٜ ؿقيَّٜ 

وفٜ، حٔٞ أنَّ مـ ُتذَّ ظْف ؾَد ؾنِٝ دوفتف، ومل تْجح،  بؾ خٚبٝ، بٚفدَّ

وِل افتل  َٛ ظِٔٓٚ افؼن مـ َجٔع أبقابف، وهٚ هل ـثٌر مـ افدن
وخنت، وُأجِِ

اشتٌْٝ ظـ افًٔٚشٜ افؼظٜٔ اإلشالمٜٔ إيروا إػ أيـ صٚر مآهُلٚ؟! صٚر مآهلٚ 

مٚر افديْل وافدٕٔقي، وإن صِحٝ افدٕٔٚ فًٌوٓٚ ذم بًض اجلقإٛ، ؾَِد  إػ افدَّ

ْٝ بٚد  ًٚيص ظذ ِحًِٚب ديْٓٚ  ؾََدت افزـٜ، ورَو

ؾٚفنؿٚت وافزٕٚ وافِقاط وافٍجقر وافيِؿ وافَتؾ وآظتداء وؿىع افىريؼ 

وإٓتٓٚك فِحرمٚت وذب اخلّقر واشتًامل افربٚ وافرصقة وافُذب وافٌدر 

ٍٜ مـ آُنٔٚر، وازداد  واخلٕٜٔٚ وؽرهٚ ـثٌر ؿد ظنًنٝ ؾٔٓٚ، وصٚرت ذم ؽٚي

ٚر ظِٔٓٚ افٌالء، وتُٚفٌٝ ظِ ٍَّ ، ٓ أؿقل هذا ذم بالد افُ ـُ َت ٍِ ٚ ـٚؾرة ؿد –ٔٓٚ اف ؾُ٘نَّ

، وفُـ أؿقل هذا ذم -صٚرت هذه حُٔٚتؿ افتل اشتدرجٓؿ اهلل ؾٔٓٚ فًٔذهبؿ هبٚ

بالد ادًِّغ، دَّٚ ؿؾَّ آظتْٚء بٚفًٔٚشٜ افؼظٜٔ، وحهؾ آظتْٚء بٚفًٔٚشٜ 

، وهٚ هل تًٚين إزمٚت افٌربٜٔ افٍٚجرة حهؾ ٕـثر دول ادًِّغ مٚ َحَهَؾ 

َّٕف اإلمهٚل فًِٔٚشٜ افؼظٜٔ، ؾِق أنَّ  افنديدة ذم ديْٓٚ واؿتهٚدهٚ ومًٚينٓٚ، إ

ًٚ ظِّقا بؼيًٜ اهلل ظذ مٚ أراد اهلل جؾ وظال، ذم َجٔع  ًٜ وصًٌ ادًِّغ حُقم

 صٗوُنؿ َدَٚ َحَهَؾ افذي َحَهَؾ  

قه مـ افدروس ورأوا بٖمِّ أظْٔٓؿ افٍ ََّ نؾ بًٌٛ افًٌد ظـ افًٔٚشٜ ومع مٚ تِ

افؼظٜٔ، ِٕجُد مـ افُثر َظَدَم آتًٚظ، وافرجقع إػ ْذِع اهلل تًٚػ، ؾَد أتقا 
= 
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َّٕف يهِح هلؿ مًٚينٓؿ ممٚ خيٚفػ  = بجّٔع افًٔٚشٚت افٌربٜٔ، وبجّٔع مٚ ييْقن أ

ِٜ اهلل؟  بقر  ؾِامذا ٓ يُتٍقن بؼيً  افًٔٚشٜ افؼظٜٔ ؾام وجدوا إٓ افقيؾ وافدَّ

 ودٚذا ٓ حيُّقُنٚ ذم أوشٚضٓؿ؟ 

 ودٚذا ودٚذا ودٚذا     ؟ 

ول، وفـ تًتَٔؿ ادًٚيش وٓ إووٚع حتَّك  ٚ فـ تهِح افنًقب وٓ افدن إُنَّ

ُيًّؾ بٚفًٔٚشٜ اإلشالمٜٔ، ويرجع ادًِّقن إػ اهلل تًٚػ، ويّتثِقا افؼيًٜ 

ُف مـ  اإلشالمٜٔ ذم َجٔع صٗوُنؿ افدئْٜ وافدٕٔقيٜ، ظِِؿَ  َِ ِٓ ـْ َظَِِؿ، وَج ذفَِؽ َم

َؾ   ِٓ  َج

مًجؿ ادهىِحٚت "ودًرؾٜ جمٔئ افؼيًٜ بٚفْيٚم افًٔٚد افًٚدل راجع ـتٚب 

فألخ ظٌد احلّٔد احلجقري  "افًكيٜ وبٔٚن أثرهٚ ظذ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ

 (  504-483)ص:

 * افًٔٚشٜ ظذ ؿًّغ: 

ُمٓٚ  : إنَّ افًٔٚشٜ ظذ ؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ  ُٜ حترِّ ٕقظغ: شٔٚشٜ طٚدٜ: ؾٚفؼيً

ـْ َظَِِؿ  ٓٚ َم َّ
ٌٜ ُترج احلؼ مـ افيٚمل افٍٚجر، ؾٓل مـ افؼيًٜ، َظِِ وشٔٚشٜ ظٚدف

َؾ ا هـ  ِٓ ـْ َج ٚ َم َٓ َِ ِٓ  (  8-3/7)"افىُرُق احلُُّٜٔ ذم افًٔٚشٜ افؼظٜٔ"َوَج

-ٚ ق، واخِلداع، ؾٚفًٔٚشٜ افيٚدٜ افٍٚصِٜ: هل افتل تٌْْل ظذ افُذب، وافٍِّْ

ن افقجف،  وادُر، وافُٔد، وافَتؾ، وافٌّش، واخلٕٜٔٚ، وإخالف ادقاظٔد، وتِقن

وادامضِٜ ذم احلَقق، وافُِامت ادًًقفٜ افتل ُتٚفٍٓٚ إؾًٚل، وافُِز، وافًجٛ، 

ـقن إػ افيِؿ وأهِف، وؽر ذفؽ ممٚ  وافٌرور، وافتَّّٓٔش فِخر وأهِف، وافرن

ٔٚد مْٓؿ احلٚذق  تٌْْل ظِٔف افًٔٚشٜ ًِّ افيٚدٜ، ٓ شٔام ذم هذه إيٚم: ؾ٘نَّ اف

ًٚ، وظَالً،  ٌٜ ذظ م ادٚهر هق مـ يًتخدم هذه إمقر وؽرهٚ، ؾٓذه افًٔٚشٜ حمرَّ

 وؾىرًة، وأصحٚهبٚ ممَقتقن، ؽر مرؤغ  
= 
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ٚ افًٔٚشٜ افؼظٜٔ احلّؼ: ؾٓل افتل تٌْْل ظذ افهدق، واإلخالص، - = وأمَّ

قاوع، وتٍْٔذ أحُٚم افَرآن وافًْٜ، وافًدل، واإلٕهٚف، ووؾٚء واحِلِؿ، وافت

افًٓقد، وادحٚؾيٜ ظذ احلَقق، وٕك اديِقم، ومْع افيٚمل، وتقؾر اخلدمٚت 

د افوًٍٚء وادًٚـغ وإيتٚم، وافًْٚيٜ بٌٔقت اهلل،  َن افدئْٜ وافدٕٔقيٜ، وتٍ

ٚؾًٜ، وؽر ذفؽ، مع مراؿٌٜ وبٚفًِامء افهٚحلغ، وآهتامم بنٗون اإلدارات افَّْ 

ر افقؿقف بغ يديف ذم ذفؽ افٔقم افًهٔٛ افذي  ـّ  اهلل تًٚػ واإلخالص فف، وتذ

       [52]ؽٚؾر: ﴾چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿

 * ـالٌم مٌٓؿ ذم هذا افٌٚب ٓ ُيًتٌْك ظْف:

جرى ذم جقاز افًّؾ ذم  "افٍْقن"ؿٚل ابـ ظَٔؾ ذم : ؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ 

ؾَٚل   وٓ خيِق مـ افَقل بف إمٚم، افًِىْٜ بٚفًٔٚشٜ افؼظٜٔ إٔف هق احلزم

  ٓ شٔٚشٜ إٓ مٚ واؾؼ افؼع: صٚؾًٌل 

يُقن مًف افْٚس أؿرب إػ افهالح وأبًد  افًٔٚشٜ مٚ ـٚن ؾًالً : ؾَٚل ابـ ظَٔؾ

ت بَقفؽ إٓ أردَّ ؾ٘ن   وٓ ٕزل بف وحٌل ، وإن مل يوًف افرشقل  ،ظـ افًٍٚد

ت ٓ شٔٚشٜ وإن أردَّ   ؾهحٔح: مل خيٚفػ مٚ ٕىؼ بف افؼع :أي :مٚ واؾؼ افؼع

ؾَد جرى مـ اخلٍِٚء افراصديـ  ،فِهحٚبٜ وتٌِٔطٌ  ؾٌِطٌ  :إٓ مٚ ٕىؼ بف افؼع

      مـ افَتؾ وافتّثٔؾ مٚ ٓ جيحده ظٚمل بٚفًْـ

ط ؾرَّ  ،ومًسك صًٛ ،وْؽوهق مَٚم  ،وموِٜ أؾٓٚمٍ  ٍم،ٜ أؿداوهذا مقوع مزفَّ 

 ،ءوا أهؾ افٍجقر ظذ افًٍٚدوجرَّ ، وؤًقا احلَقق ،ؾٔف ضٚئٍٜ ؾًىِقا احلدود

وشدوا ظذ  ،حمتٚجٜ إػ ؽرهٚ ،وجًِقا افؼيًٜ ؿٚسة ٓ تَقم بّهٚفح افًٌٚد

ِقهٚ مع ظِّٓؿ وظىَّ  ،صحٔحٜ مـ ضرق مًرؾٜ احلؼ وافتٍْٔذ فف ٍٕقشٓؿ ضرؿًٚ 

ًٚ ، أُنٚ حؼ مىٚبؼ فِقاؿع وظِؿ ؽرهؿ ؿىًًٚ    مْٓؿ مْٚؾُٚتٚ فَقاظد افؼع طْ

إن ٕٚؾٝ مٚ ؾّٓقه مـ ذيًتف ، ووفًّر اهلل إُنٚ مل تْٚف مٚ جٚء بف افرشقل 

وتَهر ذم  ،َهر ذم مًرؾٜ افؼيًٜتوافذي أوجٛ هلؿ ذفؽ ٕقع  ،بٚجتٓٚدهؿ
= 
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وأن افْٚس  ،ذفؽؾِام رأى وٓة إمقر ، وتْزيؾ أحدمهٚ ظذ أخر ،مًرؾٜ افقاؿع =

أحدثقا مـ  :ٓ يًتَٔؿ هلؿ أمرهؿ إٓ بٖمر وراء مٚ ؾّٓف هٗٓء مـ افؼيًٜ

 ،وتًذر اشتدراـف ،ؾتٍٚؿؿ إمرُ  ،ظريوًٚ  وؾًٚداً ، ضقيالً  أووٚع شٔٚشُٚتؿ ذاً 

واشتَْٚذهٚ مـ تِؽ  ،ظذ افًٚدغ بحَٚئؼ افؼع ُتِٔص افٍْقس مـ ذفؽ وظزَّ 

  ادٓٚفؽ

ؽٝ مـ ذفؽ مٚ يْٚذم حُؿ اهلل أخرى ؿٚبِٝ هذه افىٚئٍٜ ؾًقَّ وأؾرضٝ ضٚئٍٜ 

افىٚئٍتغ أتٔٝ مـ تَهرهٚ ذم مًرؾٜ مٚ بًٞ اهلل بف رشقفف  وـال ،ورشقفف 

فَٔقم افْٚس  :وإٔزل ـتٌف ،ؾ٘ن اهلل شٌحٕٚف أرشؾ رشِف  إٔزل بف ـتٚبف، و

مٚرات ؾ٘ذا طٓرت أ ،-وهق افًدل افذي ؿٚمٝ بف إرض وافًّقات-بٚفًَط 

 ،واهلل شٌحٕٚف أظِؿ ،فاهلل وديُْ  ذعُ  ؿَّ وأشٍر وجٓف بٖي ضريؼ ـٚن ؾثَ  ،افًدل

ضرق افًدل وأمٚراتف وأظالمف بقء ثؿ يٍْل مٚ هق  وأظدل أن خيصَّ  ،وأحُؿ

وٓ حيُؿ ظْد وجقدهٚ  ،ؾال جيًِف مْٓٚ ،وأبغ أمٚرة، وأؿقى دٓفٜ ،أطٓر مْٓٚ

بام ذظف مـ افىرق أن مَهقده إؿٚمٜ بؾ ؿد بغ شٌحٕٚف  ،وؿٔٚمٓٚ بّقجٌٓٚ

ضريؼ اشتخرج هبٚ افًدل وافًَط  ؾٖين  ،وؿٔٚم افْٚس بٚفًَط ه،افًدل بغ ظٌٚد

ؾال يَٚل إن افًٔٚشٜ افًٚدفٜ خمٚفٍٜ دٚ ٕىؼ بف  ،وفًٔٝ خمٚفٍٜ فف، ؾٓل مـ افديـ

وٕحـ ًّٕٔٓٚ شٔٚشٜ  ،مـ أجزائف بؾ هل جزءٌ  ،بؾ هل مقاؾَٜ دٚ جٚء بف ،افؼع

 مٚتطٓر هبذه إمٚرات وافًال اهلل ورشقفف وإٕام هل ظدُل  :دهىِحٓؿ ًًٌٚ ت

 (  12-3/29)"ق احلُُّٜٔافُىرُ "ا هـ بٚختهٚر يًر 

 ( 378-375ٓبـ افَٔؿ )ص: "ؾتٚوى إمٚم ادٍتغ ورشقل رّب افًٚدغ"وإير 

إػ أحد  وبٚجلِّٜ ؾجٚءهؿ بخر افدٕٔٚ وأخرة برمتف ، ومل حيقجٓؿ اهلل: وؿٚل 

ذيًتف افُٚمِٜ افتل مٚ ضرق افًٚمل ذيًٜ أـّؾ مْٓٚ  نَّ أؾُٔػ ييـ  ،شقاه

أو ، أو حََٜٔ  ، ٕٚؿهٜ حتتٚج إػ شٔٚشٜ خٚرجٜ ظْٓٚ تُِّٓٚ ، أو إػ ؿٔٚس

مًَقل خٚرج ظْٓٚ ؟ ومـ طـ ذفؽ ؾٓق ـّـ طـ أن بٚفْٚس حٚجٜ إػ رشقل 
= 
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طـ ذفؽ وؿِٜ ٕهٌٔف مـ  ـْ مَ آخر بًده ، وشٌٛ هذا ـِف خٍٚء مٚ جٚء بف ظذ  =

افٍٓؿ افذي وؾؼ اهلل فف أصحٚب ٌٕٔف افذيـ اـتٍقا بام جٚء بف ، واشتٌْقا بف ظام 

شقاه ، وؾتحقا بف افَِقب وافٌالد ، وؿٚفقا : هذا ظٓد ٌْٕٔٚ إفْٔٚ وهق ظٓدٕٚ إفُٔؿ 

خنٜٔ أن ينتٌؾ  يّْع مـ احلديٞ ظـ رشقل اهلل  ، وؿد ـٚن ظّر 

رآن ، ؾُٔػ فق رأى اصتٌٚل افْٚس بآرائٓؿ وزبد أؾُٚرهؿ افْٚس بف ظـ افَ

 وزبٚفٜ أذهُٚنؿ ظـ افَرآن واحلديٞ؟ ؾٚهلل ادًتًٚن  

﮻  ﮼ ﴿وؿد ؿٚل اهلل تًٚػ:  ﮽ ﮾  ﮿    ﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   

         ﯁    وؿٚل تًٚػ:، [53]افًٌُْقت: ﴾﯀ 

 ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴿

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ   ﴿ :وؿٚل تًٚػ ،[89]افْحؾ:

وـٔػ ينٍل مٚ ذم افهدور  ،[57]يقٕس: ﴾ڑ    ڑ  ک  ک   ک

ـتٚب ٓ يٍل وهق مٚ تٌْٔف افًْٜ بًؼ مًنٚر افؼيًٜ ؟ أم ـٔػ ينٍل مٚ ذم 

افهدور ـتٚب ٓ يًتٍٚد مْف افَٔغ ذم مًٖفٜ واحدة مـ مًٚئؾ مًرؾٜ اهلل وأشامئف 

أؾًٚفف ؟ أو ظٚمتٓٚ طقاهر فٍئٜ دٓفتٓٚ مقؿقؾٜ ظذ إتٍٚء ظؼة أمقر وصٍٚتف و

 ٓ يًِؿ إتٍٚؤهٚ ، شٌحٕٚؽ هذا هبتٚن ظئؿ !  

هلل افًجٛ ! ـٔػ ـٚن افهحٚبٜ وافتٚبًقن ؿٌؾ ووع هذه افَقإغ افتل أتك  ويٚ

اهلل بُْٔٚنٚ مـ افَقاظد وؿٌؾ اشتخراج هذه أراء وادَٚئس وإووٚع ؟ أهؾ 

ـٕٚقا مٓتديـ مُتٍغ بٚفْهقص أم ـٕٚقا ظذ خالف ذفؽ ؟ حتك جٚء ادتٖخرون 

ظِؿ بٚهلل وأشامئف وصٍٚتف ؾُٕٚقا أظِؿ مْٓؿ وأهدى وأوٌط فِؼيًٜ مْٓؿ وأ

ومٚ جيٛ فف ومٚ يّتْع ظِٔف مْٓؿ ؟ ؾقاهلل ٕن يَِك اهلل ظٌده بُؾ ذٕٛ مٚ خال 

ؾتٚوى إمٚم "ا هـ  اإلذاك خلر مـ أن يَِٚه هبذا افيـ افٍٚشد وآظتَٚد افٌٚضؾ

 (      383-380)ص:"ادٍتغ
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 :(3)تًَْؿ إػ ؿًّغ: خٚرجٜٔ وداخِٜٔ 

ٚ اخلٚرجٜٔ: ؾّداُرهٚ ظذ أصِغ:  * أمَّ

أحدمهٚ: إظداد افَقة افُٚؾٜٔ فَّع افًدو وافَوٚء ظِٔف، وؿد ؿٚل تًٚػ ذم 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ﴿هذا إصؾ: 

  [60]إٍٕٚل: ﴾ۉ   ۉ  ې  ې

وافثٚين: افقحدة افهحٔحٜ افنٚمِٜ حقل تِؽ افَقة، وؿد ؿٚل تًٚػ ذم 

، وؿٚل تًٚػ: [301]آل ظّران: ﴾ ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿ذفؽ: 

  [46]إٍٕٚل: ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َِّؿ ظذ هذا ادقوقع هق اإلمٚم ابـ افَٔؿ  (3) ـْ تُ ـُ َم ًَ افُىُرُق "ذم ـتٚبف  أح

َّٜٔ ذم افًٔٚشٜ افؼظٜٔ افًٔٚشٜ افؼظٜٔ "ذم ـتٚبف ، وصٔخف ابـ تّٜٔٔ "احلُُّ

َّٜٔ ظ اظل وافرَّ ظٚة إػ اهلل مًتٍٔديـ "ذم إصالح افرَّ   وأفَّػ َجٌع مـ افٌٚحثغ وافدن

 مـ هذيـ افُتٚبغ ـثرًا  

ئَّْٜإحُٚم افًِىٕٜٚٔ ذم افقٓيٚت اف"وذم افٌٚب: ـتٚب  فإلمٚم ادٚوردي  "دِّ

إدفٜ افَقاضع "ورشٚفٜ  "أصقل ظئّٜ مـ ؿقاظد اإلشالم"  ورشٚفٜ 

يـ ومحِتف ورجٚفف ممٚ "ورشٚفٜ  "وافزاهغ ذم إبىٚل أصقل ادِحديـ تْزيف افدِّ

يـ"ورشٚفٜ  "اؾساه افَهّٔل ذم أؽالفف ِنٓٚ فًِالمٜ افنٔخ ظٌد  "أصقل افدِّ ـ

   افرمحـ افًًدي 
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ٌَِٕذ افًٓقد إذا اؿتٙ  َٕٜ و ِْح واهلُْد ٌَُع ذفؽ مـ افهن وؿد أووَح افَرآُن مٚ َيْت

ٺ    ﴿، وؿٚل: [4]افتقبٜ: ﴾ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ﴿إمر ذفؽ، ؿٚل: 

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ﴿، وؿٚل: [7]افتقبٜ: ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴿، وؿٚل: [58]إٍٕٚل: ﴾ڻ  ڻ      ۀ  ۀ

  [1]افتقبٜ: ﴾ڃ   چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

َرص، ؾَٚل:  ٍُ ر مـ مُٚئدهؿ وإتٓٚزهؿ اف ڳ  ﴿وأَمَر بٚحلذر وافتَّحرن

ٹ  ڤ  ﴿    ؿٚل:  [73]افًْٚء: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

    وٕحق  [302]افًْٚء: ﴾ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڤ

 ذفؽ مـ أيٚت 

اخِٜٔ:*   وأمٚ افًٔٚشٜ افدَّ

ؾًّٚئِٓٚ راجًٜ إػ ٕؼ إمـ وافىّْٖٕٜٔ داخؾ ادجتّع، وـّػ اديٚمِل، 

 وردِّ احلَقق إػ أهِٓٚ 

اخِٜٔ شتٜ:  واجلقاهر افًيٚم افتل ظِٔٓٚ مدار افًٔٚشٜ افدَّ
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ِٜ ظِٔف: وفذا ؿٚل ع بٚدحٚؾي يـ: وؿد جٚء افؼَّ َل »: إول: افدِّ ـْ َبدَّ َم

يـ وإوٚظتف (3) «َؽاْؾُتُؾقهُ  ِديـَفُ   ، وذم ذفؽ ردٌع بٚفٌغ ظـ تٌديؾ افدِّ

ًٜ ظِٔٓٚ: أيٜ  َهَٚص: حمٚؾي َِ افثٚين: إٍٕس: وؿد ذع اهلل ذم افَرآن اف

 ﴾ڑ           ڑ  ک  ک  ک ﴿ ،[379]افٌَرة:أيٜ  ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿

 أيٜ ﴾ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴿، [378]افٌَرة:أيٜ 

  [11]اإلهاء:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة مقاوع، مْٓٚ )ـتٚب اشتتٚبٜ  (3) هذا احلديٞ أخرجف افٌخٚري ذم صحٔحف ذم ظدَّ

تديـ وادًٕٚديـ وؿتٚهلؿ( )بٚب إثؿ مـ أذك بٚهلل وظَقبتف ذم افدٕٔٚ وأخرة( راد

ٌَّٚس6922برؿؿ ) ف: ؿٚل ظُرمٜ:(، ظـ ظٌد اهلل بـ ظ ٍٜ  ، وٕهن ُأيت ظع بزٕٚدؿ

سٍ  ٌَّٚ ُٝ إٔٚ مل أحرؿٓؿ  فْٓل رشقل  ، ؾٖحرؿٓؿ، ؾٌِغ ذفؽ ابـ ظ ؾَٚل: فقـْ

ُبقا بَِعَذاِب اَّللَِّ » اهلل َل ِديـَُف » فَقل رشقل اهلل :وفَتِتٓؿ ،«َٓ ُتَعذِّ ـْ َبدَّ َم

   «َؽاْؾُتُؾقهُ 

ذم ذفُؿ افرجؾ افٔٓقدي افذي أشِؿ ، * وذم افٌٚب حديٞ مًٚذ بـ جٌؾ 

أجِِس حتَّك ُيَتؾ ؿوٚء اهلل ورشقفف: ٓ ، ؿٚل مًٌٚذ: -ظٔٚذًا بٚهلل–ثؿَّ ارتدَّ 

تَِؾ  أخرجف افٌخٚري برؿؿ ) َُ َمَر بف ؾ َٖ  (  3711(، ومًِؿ برؿؿ )6921  ؾ

َٓ ََيِؾُّ َدُم اْمِرٍئ »:  ، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل* وحديٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد

َّٓ ا ـََف إِ َٓ إِ َّٓ بِنِْحَدى َثاَلٍث ، َّللَُّ َوَأِّنِّ َرُسقُل اَّللَُِّمْسؾٍِؿ َيْشَفُد َأْن   ،اــَّْػُس بِاــَّْػسِ  :إِ

اِِّن  ـِ اـتَّاِرُك ـِْؾَجًَمَطةِ ، َواـثَّقُِّب اـزَّ ي ـْ اـدِّ   أخرجف افٌخٚري ذم صحٔحف «َواْدَاِرُق ِم

(، ومًِؿ ذم صحٔحف )ـتٚب افًَٚمٜ وادحٚربغ( 6878)ـتٚب افديٚت( برؿؿ )

 (  3676)بٚب مٚ ُيٌٚح بف دم ادًِؿ( برؿؿ )
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ٱ  ٻ  ﴿افثٚفٞ: افًَقل: وؿد جٚء افَرآن بٚدحٚؾيٜ ظِٔٓٚ: ؿٚل تًٚػ: 

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

  [90]ادٚئدة: ﴾ٺ

، وٕجؾ (3) «ُؿؾُّ ُمْسؽٍِر َحَراٌم، َما َأْسَؽَر َؿثُِرُه َؽَؼؾِقُؾُف َحَرامٌ »وذم احلديٞ: 

ِر ادحٚؾيٜ ظذ افًَقل  ّْ َٛ احلدن ظذ صٚرب اخل  وَج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ـتٚب إذبٜ( )بٚب: مٚ أشُر  "شْْف"هذا افٍِظ بتاممف أخرجف ابـ مٚجف ذم  (3)

   ر(، ظـ ظٌد اهلل بـ ظ1192ّـثره ؾَِِٔف حراٌم( برؿؿ )

ٍف  ًَّ وذم إشْٚده: أبق حئك زـريٚ بـ مْيقر: وهق ؤًٌػ ـام ؿٚل افٌقصري، وو

 ( 2026رؿؿ افسَجٜ ) "تَريٛ افتٓذيٛ"احلٚؾظ ابـ حجر  

 واحلديٞ صحٌٔح: 

ُٝ رشقَل اهلل * ؾ٘ن فف صٚهدًا مـ حديٞ ظٚئنٜ  يَقل:  ، ؿٚفٝ: شًّ

  أخرجف أبق داود «اـَػْرُق َؽِؿؾُء اـَؽػِّ ِمـُْف َحَرامٌ  ُؿؾُّ ُمْسؽٍِر َحَراٌم، َوَما َأْسَؽَر ِمـْفُ »

ُِِر( برؿؿ ) "شْْف"ذم  ًْ (، وافسمذي 1687)ـتٚب إذبٜ( )بٚب افْٓل ظـ اُد

)ـتٚب إذبٜ( )بٚب مٚ جٚء مٚ أشُر ـثره ؾَِِٔف حراٌم( برؿؿ  "شْْف"ذم 

 (، وؽرمهٚ، وإشْٚده صحٌٔح  3866)

َما »: ، ؿٚل: ؿٚل رشقُل اهلل * وصٚهدًا مـ حديٞ جٚبر بـ ظٌد اهلل 

(، وافسمذي 1683برؿؿ ) "شْْف"  أخرجف أبق داود ذم «َأْسَؽَر َؿثَِرُه َؽَؼؾِقُؾُف َحَرامٌ 

(، وإشْٚده 1191برؿؿ ) "شْْف"(، وابـ مٚجف ذم 3865برؿؿ ) "شْْف"ذم 

ـٌ    حً
= 
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َع اهلُل َحدَّ افزٕٚ:  ڀ  ڀ  ﴿افرابع: إًُٕٚب: وفِّحٚؾيٜ ظِٔٓٚ َذَ

  [2]افْقر:أيٜ  ﴾ڀ  ٺ    ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ أ»ؿٚل:  ، ظـ افٌْلِّ ٚص * وصٚهدًا مـ حديٞ شًد بـ أيب وؿ =  ََّْنَاُؿْؿ َط

)ـتٚب إذبٜ( )بٚب حتريؿ  "شْْف"  أخرجف افًْٚئل ذم «َؾؾِقِؾ َما َأْسَؽَر َؿثُِرهُ 

ـٌ  5608ـؾ ذاب أشُر ـثره( برؿؿ )  (، وؽره  وإشْٚده حً

ؿٚل:  ، ظـ افٌْلِّ * وصٚهدًا مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص

ـٌ 5607  أخرجف افًْٚئل برؿؿ )«َأْسَؽَر َؿثُِرُه َؽَؼؾِقُؾُف َحَرامٌ َما »  (  وإشْٚده حً

ٚ افنىر إول مْف:   "صحٔحف"  ؾٖخرجف افٌخٚري ذم «ُؿؾُّ ُمْسؽٍِر َحَرامٌ »* وأمَّ

ة مقاوع، مْٓٚ )ـتٚب ادٌٚزي( )بٚب بًٞ أيب مقشك ومًٍٚذ إػ افّٔـ ؿٌؾ  ذم ظدَّ

)ـتٚب إذبٜ( )بٚب بٔٚن  "صحٔحف"(، ومًِؿ ذم 4141حجٜ افقداع( برؿؿ )

 (  3711أنَّ ـؾ مًُر مخر وأن ـؾ مخر حراٌم( برؿؿ )

، وافٌخٚري بْحقه (، ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر2001* وأخرجف مًِؿ برؿؿ )

 (  5575بدون ذـر افنٚهد برؿؿ )

   (، ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل2002* وأخرجف مًِؿ برؿؿ )

* وأخرجف افٌخٚري ذم صحٔحف )ـتٚب إذبٜ( )بٚب اخلّر مـ افًًؾ وهق 

)ـتٚب إذبٜ( )بٚب بٔٚن أنَّ ـؾَّ  "صحٔحف"(، ومًِؿ ذم 5585افٌتع( برؿؿ )

اٍب ُأْسؽَِر َؽُفَق »، وبٍِظ: (، ظـ ظٚئن2003ٜمًُر مخر    ( برؿؿ ) ُؿؾُّ َشَ

   «َحَرامٌ 

* وأخرجف مًِؿ ذم صحٔحف )ـتٚب إذبٜ( )بٚب افْٓل ظـ إٓتٌٚذ ذم 

 واحلْتؿ وافَّْر، وبٔٚن إٔف مًْقخ    ( برؿؿ )
ِ
ٚء بَّ ؾَّٝ وافدن (، ظـ بريدة 977ادزَّ

   بـ احلهٔٛ
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اخلٚمس: إظراض: وٕجؾ ادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ َذَع اهلل جَِد افَٚذف ثامٕغ: 

  [4]افْقر: ﴾ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ﴿

َع اهللُ ؿىع افًٚرق:  افًٚدس: إمقال: وٕجؾ ادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ َذَ

[18]ادٚئدة: ﴾ٹ  ٹ   ٹ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿
  

(3)  

ٌٚع افَرآن ـٌٍٔؾ فِّجتّع بجّٔع مهٚحلف  َّٕف مـ افقاِوِح أنَّ اتِّ ؾتٌغَّ أ

اخِٜٔ واخلٚرجٜٔ    افدَّ

 

 

* * * * 
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ِنٓٚ  (3)  بتٍٚصِٔٓٚ ومًٚئِٓٚ أصقهلٚ وؾروظٓٚ دمدهٚ ذم ـتٛ افٍَف وهذه اجلقاهر ـ
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 (الثَّاِمَيُة: َتِسِلًُط الُهفَّاِر َعَلى امُلِسِلِننيامَلِسَأَلُة ) 

8 –  ٚ  : افتل هل: تًِٔط افٍُٚر ظذ ادًِّغ:ادسلـة اـثامـةوأمَّ

َِٓٚ أصحٚب رشقل اهلل وهق مقجقٌد بغ أطٓرهؿ، وأؾتك اهلل  َُ ؾَد اشتن

ٜ أزال هبٚ ذفؽ اإلصُٚل، وذفؽ أ َّٕف جؾَّ وظال ؾٔٓٚ بًٍْف ذم ـتٚبف ؾتقى شامويَّ

دَّٚ وؿع بٚدًِّغ مٚ وؿع يقَم أحٍد اشتنُِقا ذفؽ، ؾَٚفقا: ـٔػ ُيدال مَّْٚ 

ـُ ظذ احلؼِّ وهؿ ظذ افٌٚضؾ؟!  َِّىقن ظِْٔٚ، وٕح   ؾٖؾتٚهؿ اهلل (3)ادؼـقن وُيً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ظـ 4524ظْد هذه أيٜ برؿؿ ) "تًٍره"هذا أخرج ابـ أيب حٚتٍؿ ذم بْحق  (3)

َّٕف ؿٚل: : احلًـ افٌكي ْؿ َيْقَم ُأُحدٍ أ ُٓ ـْ ُؿتَِؾ ِمْْ ـَ َهَذا  ،َدَّٚ َرَأْوا َم ـْ َأْي َؿُٚفقا: ِم

ـْ َذفَِؽ، َؿَٚل اهللَُّ: ُهْؿ  َِامَّ َرَأى اهللَُّ َمٚ َؿُٚفقا ِم ، َؾ ُِقا ِمَّْٚ ُت َْ ِٚر َأْن َي ٍَّ ُُ ِْ َٚن فِ ـَ ؟ َمٚ 

َؾ هَلُْؿ َذفَِؽ ذِم افدن  ُهُؿ اهللَُّ بَِذفَِؽ َوَظجَّ ـَ َأَخَذَُتُْؿ َيْقَم َبْدٍر، َؾَردَّ ِذي ى افَّ َٔٚ بَِْٕٚهَ ْٕ

ٚ ذِم أِخَرةِ  َٓ قا ِمْْ ُّ َِ ًْ ُٔ
   فِ

ٍف أبق زرظٜ وأبق  ًَّ ٌَّٚد بـ مْهقر، وهق ؤًٌػ، و وإشْٚده ؤًٌػ: ؾ٘نَّ ؾٔف ظ

ًٚ، وتٌرَّ بآخرٍة      وـٚن ؿدري
ٍ
ُتذيٛ "حٚتؿ، وؿٚل حئك بـ مًغ: فٔس بقء

 ( 1091رؿؿ افسَجٜ ) "افُامل

برؿؿ  "مًْده"يع: أخرج اإلمٚم أمحد ذم  وافثَّٚبٝ ذم شٌٛ ٕزول هذه أيٜ هق مٚ

 ٕير افٌْل  :ؿٚل :دٚ ـٚن يقم بدر :، ؿٚل(، ظـ ظّر بـ اخلىٚب208)

 ،وٕير إػ ادؼـغ ؾ٘ذا هؿ أفػ وزيٚدة ،إػ أصحٚبف وهؿ ثالث مٚئٜ ؤٕػ

ـَ » ثؿ ؿٚل، وظِٔف رداؤه وإزاره ،يديف ثؿ مدَّ  ،افٌَِٜ ؾٚشتٌَؾ افٌْل  َما اـؾُفؿَّ َأْي

ـْ َأْهِؾ ؾُفؿَّ َأْكِجْز َما َوَطْدَتـِل؟ اـَوَطْدَتـِل ـِْعَصاَبَة ِم ، اـؾُفؿَّ إِكََّؽ إِْن ُُتْؾِْؽ َهِذِه ا

ْسالِم ، َؽال ُتْعبَْد ِِف اأْلَْرِض َأَبًدا ويدظقه  ،ؾام زال يًتٌٔٞ ربف ظز و جؾ :ؿٚل، «اإْلِ
= 
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ثؿ  ،ثؿ افتزمف مـ ورائف ه،ؾٖخذ رداءه ؾردا ؾٖتٚه أبق بُر  ،حتك شَط رداؤه =

وإٔزل اهلل ظز  ،اهلل ـٍٚك مْٚصدتؽ ربؽ ؾٕ٘ف شْٔجز فؽ مٚ وظدك يٚ ٌٕلَّ  :ؿٚل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ﴿ وجؾ

َُ  ،ؾٓزم اهلل ظز و جؾ ادؼـغ :وافتَقا ،ؾِام ـٚن يقمئذ .﴾ ڀ  ڀ ؾ تِ ؾ

أبٚ بُر  ؾٚشتنٚر رشقل اهلل  ،ه مْٓؿ شًٌقن رجالً وأُ  ،مْٓؿ شًٌقن رجالً 

 ًٚ يٚ ٌٕل اهلل هٗٓء بْق افًؿ وافًنرة  :ؾَٚل أبق بُر  ،وظّر  وظِٔ

ؾُٔقن مٚ أخذٕٚ مْٓؿ ؿقة فْٚ ظذ ، ؾ٘ين أرى أن تٖخذ مْٓؿ افٍديٜ ،انواإلخق

َما َتَرى » :رشقل اهلل  ؾَٚل، اهلل أن هيدهيؿ ؾُٔقٕقن فْٚ ظوداً وظًك  ،افٍُٚر

طَّاِب  ـَ اْْلَ ُٝ  :ؿٚل «؟َيا اْب ل أرى أن وفُِّْ  ،واهلل مٚ أرى مٚ رأى أبق بُر  :ؿِ

 ُِّ ُِّ  ،ؾٖرضب ظَْف -فًّر ؿريًٌٚ -ْْل مـ ؾالن مت ًٚ ومت مـ ظَٔؾ   ـ ظِٔ

ُِّ  ،ؾٔيب ظَْف حتك يًِؿ اهلل  ،ؾٔيب ظَْف -أخٔف–مـ ؾالن ـ محزة ومت

 ،وؿٚدُتؿ ،وأئّتٓؿ ،هٗٓء صْٚديدهؿ ،ـغإٔف فًٔٝ ذم ؿِقبْٚ هقادة فِّؼ

ُٝ  ،مٚ ؿٚل أبق بُر  ؾٓقى رشقل اهلل   ،ؾٖخذ مْٓؿ افٍداء ،ومل هيق مٚ ؿِ

وأبق  ؾ٘ذا هق ؿٚظدٌ  ؽدوت إػ افٌْل  :ؿٚل ظّر  : أن ـٚن مـ افٌدؾِامَّ 

ُٝ  ،وإذا مهٚ ئٌُٚن ،بُر  يٚ رشقل اهلل أخزين مٚذا ئٌُؽ إٔٝ  ؾَِ

 :ؿٚل ،وإن مل أجد بُٚء تٌٚـٔٝ فٌُٚئُام، ت بُٚء بُٔٝؾ٘ن وجدن  ؟وصٚحٌؽ

ـََؼْد ُطِرَض َطَظَّ َطَذاُبُؽْؿ ا» ؾَٚل افٌْل  ـِْػَداِء ،  ـَ ا َـِّذي َطَرَض َطَظَّ َأْصَحاُبَؽ ِم

َجَرةِ  ـْ َهِذِه اـشَّ ٴۇ   ۋ  ۈ  ۈ    ﴿ وإٔزل اهلل ظز و جؾ -فنجرة ؿريٌٜ- «َأْدَكك ِم

ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۆئ     ﴿ إػ ؿقفف ﴾ۉ  ې  ې ۋ   ۅ  ۅ  ۉ 

ؾِام ـٚن يقم أحد ، هلؿ افٌْٚئؿ ثؿ أحؾَّ  ،مـ افٍداء  ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

َُ  ،مـ افًٚم ادٌَؾ ظقؿٌقا بام صًْقا يقم بدر مـ أخذهؿ افٍداء  ، تؾ مْٓؿ شًٌقنؾ

ـُ  ،ظـ افٌْل  أصحٚب افٌْل  وؾرَّ  وهنّٝ افٌٔوٜ ظذ  ،ت ربٚظٔتفِن و
= 



ٔىِل   َِ ِٜ اإِلَمِٚم افّنْ ِٚمؾ َظَذ ِرَشَٚف ُِِٔؼ افنَّ ًْ  افتَّ

    

330 

 

حب   خب  مب  ىب   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴿ذم ذفؽ بَقفف: 

أووحف ظذ  ﴾خب  مب  ىب  يب  جت ﴿، وؿقفف:  [365]آل ظّران: ﴾يب  جت

ڍ   چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴿افتحَٔؼ بَقفف: 

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

ڱ  ڱ   ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ ک

  [352]آل ظّران:   ﴾ں ڱ  ڱ  ں

ٌَِؾ  ٚر ظِٔٓؿ جٚءهؿ مـ ِؿ ٍَّ َٛ تًِٔط افُ ؾٌغَّ ذم هذه افٍتقى افًامويٜ أنَّ ش

َّٕف هق ؾنِٓؿ وتْٚزظٓؿ ذم إمر وظهٔٚن بًوٓؿ افرشقَل  إًٍٔٓؿ، وأ

ِح اجلٌؾ يًّْقن افٍُٚر أن  ٍَ مَٚة افذيـ ـٕٚقا بً ورؽٌتٓؿ ذم افدٕٔٚ، وذفؽ أنَّ افرن

ل يٖتقا ادًِّغ مـ جٜٓ طٓقرهؿ ضًّقا ذم  افٌّْٜٔ ظْد هزيّٜ ادؼـغ ذم أوَّ

ٕٔٚ يْٚفقٕف     (3)إمر، ؾسـقا أمَر افرشقل ٕجؾ رؽٌتٓؿ ذم َظَرٍض مـ افدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی  ی  ی  جئ  ﴿ وإٔزل اهلل تًٚػ ،وشٚل افدم ظذ وجٓف ،رأشف =

  بٖخذـؿ افٍداء، أيٜ ﴾حئ  مئ

َر( )بٚب اإلمداد  "صحٔح مًِؿ"إشْٚده صحٌٔح، وأصِف ذم  ًِّ )ـتٚب اجلٓٚد واف

 (  3761بٚدالئُٜ ذم ؽزوة بدٍر، وإبٚحٜ افٌْٚئؿ( برؿؿ )

َر( )بٚب (3) ًِّ مٚ ُيُره مـ افتْٚزع  أخرج افٌخٚري ذم صحٔحف )ـتٚب اجلٓٚد واف

(، ظـ افزاء بـ 1019وآختالف ذم احلرب، وظَقبٜ مـ ظل إمٚمف( برؿؿ )
= 
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ِلن ، ؿٚل: ظٚزب = َؾ افٌَّْ ًَ َغ َرُجاًل  َج ًِ
ُٕقا مَخْ ٚ ـَ ِٜ َيْقَم ُأُحٍد َو َٚف جَّ َظَذ افرَّ

ٌَْرٍ  ـَ ُج ٌَْد اهللَِّ ْب َٚل َظ ََ َطُػـَا » :َؾ ُحقا َمَؽاَكُؽْؿ َهَذا إِْن َرَأْيُتُؿقَكا ََتْ اـطَّْرُ َؽاَل َتْزَ

ـَْقُؽؿْ  ُحقا َحتَّك ُأْرِسَؾ  ،َحتَّك ُأْرِسَؾ إِ ـَْؼْقَم َوَأْوَصْلَكاُهْؿ َؽاَل َتْزَ َوإِْن َرَأْيُتُؿقَكا َهَزْمـَا ا

ـَْقُؽؿْ  َزُمقُهؿْ  «إِ َٓ َٚء َيْنَتِدْدَن َؿْد  :َؿَٚل  ،َؾ ًَ ُٝ افِّْ َٕٚ َواهللَِّ َرَأْي َٖ َـّ َؾ ُٓ ُِ َبَدْت َخاَلِخ

َـّ  َٔٚهَبُ
ٍٚت ثِ ًَ

َـّ َراؾِ ُٓ ـِ ُجٌَْرٍ  ،َوَأْشُقُؿ َٚل َأْصَحُٚب َظٌِْد اهللَِّ ْب ََ َٜ َأْي َؿْقِم  :َؾ َّ ِْٔ ٌَ اْف

 َٜ َّ ِْٔ ٌَ ْؿ َؾاَم َتْْتَيُِرونَ  ،اْف ُُ َر َأْصَحُٚب َٓ ـُ ُجٌَْرٍ  ؟َط ٌُْد اهللَِّ ْب َٚل َظ ََ ُٔتْؿ َمٚ َؿَٚل : َؾ ًِ َٕ َأ

ْؿ َرُشقُل اهللَِّ  ُُ ِٜ  :َؿُٚفقا؟ َف َّ ِْٔ ٌَ ـْ اْف َـّ ِم ٌَ ُِْهٔ َِ َس َؾ تَِغَّ افَّْٚ ْٖ َِامَّ َأَتْقُهْؿ  ،َواهللَِّ َفَْ َؾ

ؿْ  ُٓ ْٝ ُوُجقُه َؾ ِزِمغَ  ،ُسِ َٓ ُِقا ُمْْ ٌَ ْؿ َٖ ُشقُل ذِم ُأْخَراُهؿْ  ،َؾ َِْؿ  ،َؾَذاَك إِْذ َيْدُظقُهْؿ افرَّ َؾ

ٌَْؼ َمَع افٌَِّْلِّ  ًِغَ  ،َؽْرُ اْثَْْل َظَؼَ َرُجاًل  َي
ٌْ ََٖصُٚبقا ِمَّْٚ َش ِلن  ،َؾ َٚن افٌَّْ ـَ  َو

 ًٜ َغ َوِمَٚئ ًِ ـَِغ َيْقَم َبْدٍر َأْرَب ـْ اْدُْؼِ َغ َأِشًرا ،َوَأْصَحُٚبُف َأَصُٚبقا ِم ًِ
ٌْ ًَِغ ، َش

ٌْ َوَش

َٔٚنَ   َؿتِٔاًل  ٍْ َٚل َأُبق ُش ََ دٌ  :َؾ َّّ ْقِم حُمَ ََ اٍت -؟ َأذِم اْف ِلن  ،-َثاَلَث َمرَّ ُٚهْؿ افٌَّْ َٓ َأْن  َؾَْ

ٌُقهُ  َٜ  :ُثؿَّ َؿَٚل  ،جُئِ ـُ َأيِب ُؿَحَٚؾ ْقِم اْب ََ اٍت - ؟َأذِم اْف ـُ  :ُثؿَّ َؿَٚل  ،-َثاَلَث َمرَّ ْقِم اْب ََ َأذِم اْف

اٍت -؟ اخْلَىَِّٚب  َٚل  ،-َثاَلَث َمرَّ ََ َٓ  :ُثؿَّ َرَجَع إَِػ َأْصَحٚبِِف َؾ ُٗ ٚ َه ُِقاَأمَّ ْد ُؿتِ ََ  َؾ
ِ
َؾاَم  ،ء

َٚل  ََ ُف َؾ ًَ ٍْ َٕ ُر  َّ ََِؽ ُظ َٝ َواهللَِّ َيٚ َظُدوَّ اهللَِّ  :َم َذْب ؿْ  ،ـَ ُٓ ِن ـُ ٌَٔٚء  َْح َٕ ـَ َظَدْدَت  ِذي  ،إِنَّ افَّ

قُءكَ  ًُ َل َفَؽ َمٚ َي َِ َْٔقِم َبْدرٍ  :َؿَٚل   َوَؿْد َب ْؿ َشَتِجُدوَن  ،َواحْلَْرُب ِشَجٌٚل ، َيْقٌم بِ ُُ َّٕ ذِم إِ

ْ آُمْر هِبَٚ ًٜ مَل َِ ْقِم ُمْث ََ يِن ، اْف ْٗ ًُ ْ َت ٌَْؾ  ،ُأْظُؾ ُهٌَْؾ  :ُثؿَّ َأَخَذ َيْردَمِزُ   َومَل َؿَٚل افٌَِّْلن   ُأْظُؾ ُه

ـَفُ »:  َٓ ُُتِقُبقا  قُل : َؿُٚفقا «َأ َُ َٕ ـُقا اَّللَُّ َأْطَذ َوَأَجؾُّ » :َؿَٚل  ؟َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َمٚ   ،«ُؾق

ؿْ  :َؿَٚل  ُُ ى َف َٓ ُظزَّ ى َو زَّ ًُ َٚل افٌَِّْلن  ،إِنَّ َفَْٚ اْف ََ ـَفُ »: َؾ َٓ ُُتِقبُقا  َيٚ  :َؿُٚفقا: َؿَٚل  ،«َأ

قُل  َُ َٕ ـَُؽؿْ » :َؿَٚل  ؟َرُشقَل اهللَِّ َمٚ  َٓ َمْقَغ  َكا َو َٓ ـُقا اَّللَُّ َمْق    «ُؾق

يـ أو افدٕٔٚ مـ أظيؿ أشٌٚب  ؾ٘نَّ  * وبٚدْٚشٌٜ: افتْٚزع شقاء ـٚن ذم أمقر افدِّ

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿افٍنؾ، ـام ؿٚل تًٚػ: 

ٌٛ ظئٌؿ مـ [46]إٍٕٚل: ﴾ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ ، ؾٚفتْٚزع شٌ
= 
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أشٌٚب افٍنؾ، افٍنؾ ذم افًَٚئد، افٍنؾ ذم افًٌٚدات، افٍنؾ ذم إخالق  =

إخقة، افٍنؾ ذم إظامل افدٕٔقيٜ، بام يٗدِّي إػ ْٕزع وادًٚمالت، افٍنؾ ذم 

ب، وافَتٚل، وافُٔد، وادُر،  ْرؿٜ وافتَّحزن ٍُ اهلٌٜٔ وافَّقة مـ ادًِّغ، وحهقل اف

حْٚء، واهلْجر،  واخلداع، وافٌش، واخلٕٜٔٚ، وافتَّجًس، وحهقل افٌٌوٚء ، وافنَّ

اء  وافٌٌٜٔ، وافّّْٜٔ، وافىًـ ذم إظراض، وؽر ذفؽ مـ ادٍٚشد افًئّٜ جرَّ

 افتْٚزع وآختالف 

يـ ذم  وهلذا: ؾ٘نَّ افٔٓقد وافَّْهٚرى وادؼـغ وادْٚؾَغ، وافًِامٕٔغ يًًقن جٚدِّ

زرع افتْٚزع بغ ادًِّغ بٚفتَّحريش بْٔٓؿ، وإدخٚل افٍتـ ذم أوشٚضٓؿ بُؾِّ مٚ 

هؿ  ؾٚفذي ْٕهح بف هق ٍة، ـٍٕٚٚ اهلل ذَّ تقحٔد افهػِّ ظذ ـِّٜ  أوتقا مـ ؿقَّ

، وآجتامع ظذ افَرآن وافًْٜ، ورّد إمقر إػ افَرآن وافًْٜ، واشتٍٓٚمٓٚ  احلؼِّ

وظَِٓٚ ظذ أيدي افًَالء مـ أهؾ افًِؿ ادخِهغ افذيـ حيذون حذوا افًِػ 

افهٚفح، مع ادنٚورة مع افًَالء افذيـ هلؿ خزة ذم إصالح افٌالد وافًٌٚد ذم 

جٚع مٚ اخُتِِػ ؾٔف إػ افَرآن وافًْٜ، وافًٌد ظـ اهلقى وافٌدع مًٚينٓؿ، وإر

 ، ٍٜ ؾ إمقر بًٍِؿ، وحٍِؿ، ورزإ َن يـ، وتً مٜ، وآظتْٚء بٚفدِّ وافنٓقات ادحرَّ

، وِرؾٍؼ، وصٍز، ومـ خٚفػ احلّؼ وظٕٚد ظقمؾ بام يًتحؼ، ومـ  ٍٜ وتٗدٍة، وشُْٔ

ًٚ مت ُِٕكَ وُأيِّد، وفُٔقٕقا َجًٔ ؾ بًوٓؿ واؾؼ احلؼ  ِّّ ًٚوٕغ ظذ افزِّ وافتَقى، يُ

 ،ًٚ اظل -وافُامل هلل-بًو ، مع افتًديد وادَٚربٜ، وـٌؾ يندن أخر، ؾ٘نَّ افرَّ

ًٚ، واحلذر مـ اإلصٚظٚت افُٚذبٜ،  وافّرظٜٔ ـِٓؿ ـٚفٌْٔٚن يندن بًوف بًو

، واهلل ادًتًٚن  أشٖ ل اهلل أن جيّع واإلظالم افٍٚجر، بؾ افقاجٛ افتَّثٌنٝ وافتٌَّغن

صّؾ إمٜ اإلشالمٜٔ، وأنَّ يٖخذ بْقايص ادًِّغ إػ ـؾِّ خٍر، وأن يكف 

 ؿديٌر     
ٍ
َّٕف ظذ ـؾِّ رء  ظْٓؿ افنٔىٚن ومُٚيده وجْقده، إ
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ٍِه ِباليِِّسَبِة ِإَلى ) ٍِِه َوُعَدِد امَلِسَأَلُة التَّاِسَعُة: َضِعُف امُلِسِلِننَي َوِقلَُّة َعَدِد
 (الُهّفاِر

9 –  ٚ َِّٜ َظَدِدهؿ اـتاسعةادسلـة وأمَّ ِػ ادًِّغ وِؿ ًْ : افتل هل: مًٖفٜ و

 وُظَدِدهؿ بٚفًٌْٜ إػ افٍُٚر:

َّٕف إن َظَِِؿ مـ ؿِقب  ؾَد أووح اهلل جؾَّ وظال ِظالَجٓٚ ذم ـتٚبف، ؾٌغَّ أ

ظٌٚده اإلخالَص ـام يٌٌْل، ـٚن مـ ٕتٚئٟ ذفؽ اإلخالِص أن يَٓروا وَيٌٌِقا 

ظِؿ جؾَّ وظال مـ أهؾ بًٜٔ افروقان اإلخالص  مـ هق أؿقى مْٓؿ: وفذا دٚ

ه ب٘خالصٓؿ ذم ؿقفف:  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  ﴿ـام يٌٌْل، وٕقَّ

َ أنَّ مـ ٕتٚئٟ ذفؽ [38]افٍتح: ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ، بغَّ

َّٕف تًٚػ جيًِٓؿ ؿٚدريـ ظذ مٚ مل يَدروا ظِٔف، ؿٚل:  ۅ  ۅ   ﴿اإلخالص أ

َّٕف [23]افٍتح: ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ؿ ؽر ؿٚدريـ ظِٔٓٚ، وأ ح بُٖنَّ ، ؾكَّ

ًٜ هلؿ دَِٚ َظَِِؿ مـ إخالصٓؿ: وفذفؽ دَّٚ  أحٚط هبٚ ؾٖؿدرهؿ ظِٔٓٚ وجًِٓٚ ؽّْٔ

ٚر ظذ ادًِّغ ذم ؽزوة إحزاب ذفؽ احلهَٚر افًًُري افًئؿ  ٍَّ ُُ َب اف رَضَ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ﴿ادذـقر ذم ؿقفف تًٚػ: 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ک  ک  ک ک

، ـٚن ظالج هذا افوًػ [33-30]إحزاب: ﴾ڳ ڳ   ڱ  ڱ  ڱ



ٔىِل   َِ ِٜ اإِلَمِٚم افّنْ ِٚمؾ َظَذ ِرَشَٚف ُِِٔؼ افنَّ ًْ  افتَّ

    

334 

 

ة اإليامن بف، ؿٚل تًٚػ:  حئ  مئ  ﴿واحلهٚر افًًُري اإلخالص هلل وؿقَّ

مت  ىت  يت  جث     ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت

  [22]إحزاب: ﴾مث      ىث  يث

ڃ  ڃ  چ    چ  ﴿ف: ؾُٚن مـ ٕتٚئٟ ذفؽ اإلخالص مٚ ذـره اهلل بَقف

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

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  

ڻ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

، وهذا افَّذي ٕكهؿ اهلل [27-25]إحزاب: ﴾ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ

يح:  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ﴿بف مٚ ـٕٚقا ييْقٕف، وهق ادالئُٜ وافرِّ

  [9]إحزاب:أيٜ  ﴾ڇ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ٜ ديـ اإلشالم أنَّ افىٚئٍٜ افَِِٜٔ  وٕجؾ هذا ـٚن مـ إدفٜ ظذ صحَّ

َٜ افُٚؾرَة:  ُٛ افُثرَة افَقيَّ
ِِ ٌْ ُٜ بف، َت ًِّ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ﴿افؤًٍٜ ادتّ

  [249]افٌَرة: ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 ِٜ ًٚ(: فدٓفتف ظذ صحَّ ِّْٜٔ( و)ؾرؿٕٚ ك اهلل تًٚػ يقَم بدٍر )آيٜ( و)ب َّّ وفذفؽ ش

ـِ اإلشالم، ؿٚل:  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿دي

  ٺ﴿، وذفؽ يقَم بدٍر، وؿٚل تًٚػ: [31]آل ظّران: ﴾ژ  ژ   ڑ  ڑ
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، وذفؽ يقَم [43]إٍٕٚل: ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

، وذفؽ يقم بدٍر، [42]إٍٕٚل:أيٜ  ﴾ڑ   ڑ   ک  ک  ک ﴿ بدٍر، وؿٚل:

َف بًوٓؿ ََّ   (3)ظذ مٚ ح

ٜ افُٚؾرة دفٌٔؾ  ًٍٜٔ ادٗمْٜ فُِثرِة افَقيَّ َٜ افٍئٜ افَِِٜٔ افوَّ وٓ صؽَّ أنَّ ؽٌِ

ٚ ظذ احلؼِّ  ٺ  ﴿، وأنَّ اهلل هق افذي ٕكهٚ: ـام ؿٚل ذم وؿًٜ بدٍر: (2)ظذ أُنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "مًٚمل افتْزيؾ"( 208-33/200) "تًٍر ابـ جرير افىزي"ًٕؿ: إير  (3)

ر افقجٔز ذم تًٍر "( 161-1/162فٌٌِقي ) ٓبـ ظىٜٔ  "افُتٚب افًزيزادحرَّ

تًٍر "(، 25-8/24فَِرضٌل ) "اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن"( 2/512-514)

 ( 436-2/434ٓبـ ـثر ) "افَرآن افًئؿ

ٚ فق ـٕٚٝ ؿِِٜٔ وهل ـٚؾرة  (2) ، أمَّ ُط أن تُقن مٗمْٜ، ؾٓل ظذ احلؼِّ ًٕؿ: َذْ

نَّ ذفؽ ٓ ؾٕٚتكت ذم بًض ادقاضـ، أو ـٕٚٝ ـثرة ؾٕٚتكت وهل ـٚؾرة: ؾ٘

، بؾ إنَّ هذا يُقن ابتالًء فِّٗمْغ حتَّك يرجًقا إػ اهلل،  ٚ ظذ احلؼِّ يدلن ظذ أُنَّ

ًٚ ظذ  ويْتٌٓقا مـ أشٌٚب افٍنؾ، وفًِٔؿ اهلل صدق إيامُنؿ، ويُقن اشتدراج

افُٚؾريـ، فًٔتُثروا بٚفٍُر، ويزدادوا إثاًم إػ إثّٓؿ، وـزًا وؽرورًا  حتَّك يُقن 

 ًٚ فدمٚرهؿ وهالـٓؿ، وتُثر ادًِّغ ظِٔٓؿ، مع مٚ جيٚزون ظِٔف مـ  ذفؽ شٌٌ

 افًَٚب إفٔؿ ذم جَّْٓؿ وبئس ادهر  

 *ٚ َّٕف ابتالٌء فِّٗمْغ أمَّ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿ؾَٚل تًٚػ:  أ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڇ  ڍ

 =ڱ   ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ ڑ  ک   ک  ک
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻ  ڻڻ   ں ڱ  ڱ  ڱ  ں =

ہ      ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  

﮻    ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮲ 

-352]آل ظّران:  ﴾﯁         ﯀ ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ 

حب   خب  مب   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴿، وؿٚل تًٚػ: [351

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  حت  خت  مت  ىت  يت         جث  مث  ىث    ىب  يب  جت

، وؿٚل تًٚػ: [367-365]آل ظّران: ﴾ڀ  ڀ  ڀ ڀ پ  پ  پ 

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     

   [355-354]آل ظّران: ﴾﮷ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻     ﮼  ﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓ

هذا وؿد يٌتع اهلل ادٗمْغ بٚفُثرة، ثؿَّ يٌتِٔٓؿ بيٍر إظداء ظِٔٓؿ فًِّٔقا أنَّ 

افًزة بٚإليامن وفًٔٝ افُثرة، وأنَّ افَّْك مـ ظْد اهلل تًٚػ، وأؿرب مثٍٚل فذفؽ 

ؽزوة حْغ، ؾَد حهؾ ظذ ادٗمْغ مٚ َحَهَؾ، ثؿَّ بًد ذفؽ ٕكهؿ اهلل، ؿٚل 

ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ہ ڻ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴿تًٚػ: 

﮴    ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

﯀    ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻    ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵ 

           ٱ  ٻ              ﯁ 

  ؿٚل [26-25]افتقبٜ: ﴾ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

ٔتٚن، ومٚ مع رشقل اهلل    ظٌد اهلل بـ ظّر: فَد رْأيُتْٚ يقَم ُحٍْغ وإنَّ افٍئتغ دقفِّ

)ـتٚب اجلٓٚد( )بٚب مٚ جٚء ذم افثٌٚت  "شْْف"مٚئٜ رجٍؾ  أخرجف افسمذي ذم 

ـٌ 3689ظْد افَتٚل( برؿؿ )  (  وإشْٚده حً
= 
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َّٕف اشتدراٌج ظذ افُٚؾريـ، ؾَٚل تًٚػ:  = ٚ أ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڇ﴿* وأمَّ

، [396]آل ظّران: ﴾ڑ  ک  ک  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ

ٴۇ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ﴿وؿٚل تًٚػ: 

ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت   

ک     ڑ  ڑ﴿، وؿٚل تًٚػ: [45-42]إًٕٚم: ﴾ڀ ڀ پ  پ  پ

 ﴾ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  ﴿، وؿٚل تًٚػ: [381-382]إظراف:

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

ى  ائ   ائ  ەئ    ەئ  ﴿، وؿٚل تًٚػ: [16]إٍٕٚل: ﴾ڑ   ڑ  ک

، وؿٚل [56-55]ادٗمْقن: ﴾ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ   ىئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

ہ  ہ  ھ    ۀ   ہ  ہ ں  ں  ڻ  ڻ           ڻ  ڻ  ۀ﴿تًٚػ: 

ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ﴿، وؿٚل تًٚػ: [57]افْقر: ﴾ھ

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

  [31-32]حمّد:  ﴾ڄ   ڃ   ڃ

ر  وذـر اهلل ٕامذج فٌٌِٜ هٗٓء ظذ ادٗمْغ، ثؿَّ ذـر ـٔػ ظٚؿٌٓؿ، وأهُٚنؿ، ودمَّ

َّٕام  ٚر بٚدًِّغ ذم بًض إوؿٚت إ ٍَّ ُتؿ، بًذاٍب أفٍٔؿ، فُري افًٌٚد أنَّ طٍر افُ ؿقَّ

، ؾُٕٚٝ افًٚؿٌٜ فِّتَغ، وظذ شٌٔؾ ادثٚل ٓ  ؿ ظذ احلؼِّ هق اشتدراٌج هلؿ، ٓ أُنَّ

م ٕقح، وؾرظقن، وهٚمٚن، وظٚد، وثّقد، وـٍٚر ؿريش حغ بَقا احلك: ؿق
= 
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ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿، وؿٚل: أيٜ [321]آل ظّران: ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

گ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

  [32]إٍٕٚل: ﴾ڳ

َّٔزهؿ هبٚ  وادٗمْقن افذيـ وظدهؿ اهلل بٚفْك، وبغَّ اهلل تًٚػ صٍُٚتؿ وم

 ﴾ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ چ  چ  چ  چ﴿ظـ ؽرهؿ، ؿٚل: 

  [40]احلٟ:

َّٔزهؿ ظـ ؽرهؿ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿  بهٍُٚتؿ ذم ؿقفف:ثؿَّ م

گ   گ  گ   ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

  [43]احلٟ: ﴾گ   ڳ

َّٕف ظالج فِحهٚر افًًُري، أصٚر تًٚػ ذم  وهذا افًالج افذي أذٕٚ إفٔف أ

َّٕف  ظالٌج فِحهٚر آؿتهٚدي، وذفؽ ذم ؿقفف:  -أيوًٚ –شقرة ادْٚؾَغ إػ إ

  [7]ادْٚؾَقن: ﴾چ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ڄ  ڄ  ڃ ﴿

وهذا افذي أراد ادْٚؾَقن أن يًٍِقه بٚدًِّغ هق ظغ احلهٚر 

ف إفٔف  آؿتهٚدي، وؿد أصٚر تًٚػ إػ أنَّ ظالجف ؿقُة اإليامن بف وصدُق افتَّقجن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويًتوًٍقٕف، وخيرجقٕف مـ بِده، وؽرهؿ، وـؾن  شْغ ـثرة يٗذون افٌْلَّ  =

ٌ بٖحًـ بٔٚن         ذفؽ مقجقٌد ذم افَرآن ومٌغَّ
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ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ﴿جؾَّ وظال بَقفف: 

ًٚ : ٕنَّ مـ بٔده خزائـ افًامو[7]ادْٚؾَقن: ﴾ڈ ات وإرض ٓ ُيؤُع مِتجئ

ًٚ فف:  ہ  ہ   ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ﴿ إفٔف، مىًٔ

ڤ  ﴿ بَقفف: -أيوًٚ –، وبغَّ ذفؽ [1-2]افىالق: ﴾ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

  [28]افتقبٜ: ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ

 

* * * * 
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 (اِخِتاَلِف الُكُلىِبامَلِسَأَلُة الَعاِشَرُة: ُمِصِهَلُة ) 

 : افتل هل: منُِٜ اختالف افَِقب:ادسلـة اـعاشةوأمٚ  – 30

ۇ      ۇ  ﴿ؾَد بغَّ تًٚػ ذم شقرة احلؼ أنَّ شٌٌٓٚ ظدُم افًَؾ بَقفف: 

 ﴾ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ    ۅ  ۅ﴿ثؿَّ بغَّ افًٌٛ بَقفف:  ﴾ۆ ۆ

  [43]احلؼ:

ٌٚع ٕقر افقحل: ٕنَّ افقحَل ُيرصُد إػ  ودواء وًػ افًَؾ هق إٕٚرتف بٚتِّ

ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ﴿ادهٚفح افتل َتَُكُ ظْٓٚ، ؿٚل تًٚػ: 

  [322]إًٕٚم: ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ 

ًٚ، وُيوُئ فف اف ـْ ـٚن مٔت ىريؼ افتل ؾٌغَّ ذم هذه أيٜ أنَّ ٕقر اإليامن حئٚ بف َم

 يّق ؾٔٓٚ 

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿وؿٚل تًٚػ: 

ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ﴿، وؿٚل: [257]افٌَرة:

     إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت  [22]ادِؽ: ﴾ۈئ

ٕٔٚ راجًٜ إػ ثالثٜ إٔقاع:  وبٚجلِّٜ: ؾٚدهٚفح افٌؼيٜ افتل هبٚ ٕيٚم افدن
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، -ادًروف ظْد أهؾ إصقل بٚفيوريٚت–إول: دْرُء ادٍٚشد  – 3

س،  يـ، وافٍَّْ ِٜ افتل ذـرٕٚ ؿٌُؾ، أظْل: افدِّ
ر ظـ افًتَّ وحٚصِف دؾع افيَّ

ًِْرض، وادٚل  ٛ، واف  وافًَؾ، وافًَّْ

ُٛ ادهٚفح  – 2 ، ومـ -ادًروف ظْد أهؾ إصقل بٚحلٚجٚت–افثَّٚين: جِ

ُٜ ادهٚفح ادتٌٚدفٜ بغ أؾراد ؾروظف: افٌٔقع ظذ افَق ل بذفؽ، واإلجٚرات، وظٚمَّ

  (3)ادجتّع ظذ افقجف افؼظل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ وؿقاظده افتل  (1) هذان افَّْقظٚن: درء ادهٚفح، وجِٛ ادٍٚشد مـ أمقر افدِّ

َِٝ ا َّ َِّٓٚ فًٌِٚد وافٌالد  َص  دهٚفَح ـ

ُٛ ؿٚل افًزن بـ ظٌد افًالم  ٚ تدرأ مٍٚشَد أو دمِ ِنٓٚ مهٚفٌح، إمَّ : وافؼيًٜ ـ

َٝ اهلل يَقل:  ََّٔتف بًد ٕدائف، ﴾ۀ  ہ  ہ﴿مهٚفَح، ؾ٘ذا شًّ ، ؾتٖمَّؾ وص

ِّٞ وافزَّ  ًٚ بغ احل ًا يزجرك ظْف، أو َجً جر، وؿد ؾال دمد إٓ خرًا حيّثؽ ظِٔف أو ذَّ

ًٚ ظذ اجتْٚب ادٍٚشد، ومٚ ذم  أبٚن ذم ـتٚبف مٚ ذم بًض إحُٚم مـ ادٍٚشد حثَّ

ًٚ ظذ إتٔٚن ادهٚفح ا هـ  ؿقاظد إحُٚم ذم "بًض احلُٚم مـ ادهٚفح حثَّ

 (   3/31)"مهٚفح إٕٚم

ن اهلل أمر بٚفهالح وُنك ظـ افًٍٚد وبًٞ ؾ٘ :ٜ ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔو

    ا هـ مـ  ،وتًىٔؾ ادٍٚشد وتَِِٔٓٚ ،بتحهٔؾ ادهٚفح وتُِّٔٓٚرشِف 

 (  13/266جمّقع افٍتٚوى:)"

ويًِؿ أن  ،وذ افؼيـ ،اإلًٕٚن خر اخلريـ ومتٚم افقرع أن يًؿَّ : وؿٚل 

وإٓ  ،وتًىٔؾ ادٍٚشد وتَِِٔٓٚ ،افؼيًٜ مٌْٚهٚ ظذ حتهٔؾ ادهٚفح وتُِّٔٓٚ

افًٍؾ وافسك مـ ادهِحٜ افؼظٜٔ وادًٍدة افؼظٜٔ ؾَد  ؾّـ مل يقازن مٚ ذم
= 
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جمّقع "ا هـ مـ  ويرى ذفؽ مـ افقرع، يدع واجٌٚت ويًٍؾ حمرمٚت =

 (  30/532)"افٍتٚوى

وإذا تٖمِٝ ذائع ديْف افتل ووًٓٚ بغ ظٌٚده  :وؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ 

ن إو ،إلمُٚنوجدُتٚ ٓ ُترج ظـ حتهٔؾ ادهٚفح اخلٚفهٜ أو افراجحٜ بحًٛ ا

وتًىٔؾ ادٍٚشد اخلٚفهٜ أو  ٚ،ن ؾٚتٝ أدٕٚمهإو ،تزامحٝ ؿدم أمهٓٚ وأجِٓٚ

 ،بٚحتامل أدٕٚمهٚ ن تزامحٝ ظىؾ أظيّٓٚ ؾًٚداً إو ،افراجحٜ بحًٛ اإلمُٚن

صٚهدة فف بُامل ظِّف  ،وظذ هذا ووع أحُؿ احلٚـّغ ذائع ديْف دافٜ ظِٔف

ه اجلِّٜ ٓ يًسيٛ ؾٔٓٚ مـ فف ذوق وهذ ،وحُّتف وفىٍف بًٌٚده وإحًٕٚف إفٔٓؿ

وـِام ـٚن توًِف  ،وورود مـ صٍق حقوٓٚ ،وارتوٚع مـ ثدهيٚ ،مـ افؼيًٜ

      مْٓٚ أظيؿ ـٚن صٓقده دحٚشْٓٚ ومهٚحلٓٚ أـّؾ

 ،وافَرآن ممِقء مـ أوفف إػ آخره بذـر حُؿ اخلِؼ وإمر ومهٚحلٓام ومْٚؾًٓام

اضالع ظذ  كوٓ يُّـ مـ فف أدٕ ،ٜ ظِٔفومٚ توّْٚه مـ أيٚت افنٚهدة افداف

وهؾ جًؾ اهلل شٌحٕٚف ذم ؾىر افًٌٚد اشتقاء افًدل  ،مًٚين افَرآن إُٕٚر ذفؽ

وافيِؿ وافهدق وافُذب وافٍجقر وافًٍٜ واإلحًٚن واإلشٚءة وافهز وافًٍق 

وآحتامل وافىٔش وإٓتَٚم واحلدة وافُرم وافًامحٜ وافٌذل وافٌخؾ وافنح 

 ،ـٚفٍىرة ظذ ؿٌقل إؽذيٜ افْٚؾًٜ ،بؾ افٍىرة ظذ افٍرؿٚن بغ ذفؽ ك،واإلمًٚ

وإذا تٖمِٝ افؼيًٜ  ،وٓ ؾرق ذم افٍىرة بْٔٓام أصالً  ،وترك مٚٓ يٍْع وٓ يٌذي

حؼ افتٖمؾ وجدُتٚ مـ أوهلٚ إػ آخرهٚ صٚهدة  افتل بًٞ اهلل هبٚ رشقفف 

ظذ  افرمحٜ بٚديًٚ ووجدت احلُّٜ وادهِحٜ وافًدل و، ٕٚضَٜ بف ،بذفؽ

ًٚ  ،صٍحُٚتٚ وإٔف ٓ جيقز ظذ أحُؿ  ،يدظق افًَقل وإفٌٚب إفٔٓٚ ،ظِٔٓٚ مْٚدي

وذفؽ ٕن افذي ذظٓٚ ظِؿ مٚ  ،احلٚـّغ وٓ ئِؼ بف أن يؼع فًٌٚده مٚ يوٚدهٚ

 ،ذم خالؾٓٚ مـ ادٍٚشد وافٌَٚئح وافيِؿ وافًٍف افذي يتًٚػ ظـ أرادتف وذظف
= 
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ا هـ خمتكًا مـ  وٓ شًٚدة هلؿ بدوُنٚ افٌتٜ ،ٚد إٓ ظِٔٓٚوإٔف ٓ يهِح افًٌ =

 (   165-2/162)"مٍتٚح دار افًًٚدة"

وأن ٓ  ،ؾ٘ن افؼيًٜ مٌْٚهٚ ظذ حتهٔؾ ادهٚفح بحًٛ اإلمُٚن :وؿٚل 

وإن تزامحٝ ومل يُّـ  ،ؾ٘ن أمُـ حتهِٔٓٚ ـِٓٚ حهِٝ ،يٍقت مْٓٚ رءٌ 

ا هـ  فِنٚرع حتهٔؾ بًوٓٚ إٓ بتٍقيٝ افًٌض ؿدم أـِّٓٚ وأمهٓٚ وأصدهٚ ضًٌِٚ 

 (  2/156)"مٍتٚح دار افًًٚدة"مـ 

ٌٜ  وؿٚل اإلمٚم افنقـٚين َّٔ : ؾّْٓٚ أن ُيًَِؿ أنَّ هذه افؼيًٜ ادىٓرة افًّحٜ مٌْ

ٌَّع افقؿٚئع ِٛ ادهٚفح، ودؾع ادٍٚشد، ومـ تت افُٚئْٜ مـ إٌٕٔٚء  ظذ جِ

فٜ َظَِِؿ ذفؽ ِظِاَمً ٓ ينقبف صؽٌّ وٓ ُتٚفىف  ِٛ اهلل ادْزَّ تُ ـُ َّٜٔ ذم  وافَهص ادحُ

ٌٜ     وبٚجلِّٜ: ؾُؾن مٚ وؿع مـ افًْخ وافتَّخهٔص وافتَٔٔد ذم هذه  صٌٓ

ُٛ ادهٚفح، أو دؾع ادٍٚشد ا هـ بٚختهٚر مـ  أدب "افؼيًٜ ادىٓرة ؾًٌٌف جِ

 (  211-229)ص:"ْتٓك إربافىِٛ وم

ًُِٔؿ أنَّ ادهٚفح وادٍٚشد ٓ * ثؿَّ  يـ احلْٔػ، ؿٚل افًزن بـ  ف ُتًرف إٓ هبذا افدِّ

اريـ وأشٌٚهبٚ ومٍٚشدهٚ: ؾال ُتًرف إٓ بٚفؼع، ظٌد افًالم  ٚ مهٚفح افدَّ : أمَّ

، ُٜ ع، وهل: افُتُٚب، وافًْ ِٜ افؼَّ َٛ مـ أدفَّ
َل مْٓٚ رٌء ُضِِ ٍِ واإلَجٚع،  ؾ٘ن َخ

ٚ مهٚفح افدٕٔٚ وأشٌٚهبٚ ومٍٚشدهٚ:  وافَُٔٚس ادًتز، وآشتدٓل افهحٔح، وأمَّ

ٌٜ بٚفيورات وافتجٚرب وافًٚدات، وافيْقن ادًتزات، ؾ٘ن خٍل رٌء  ؾًّروؾ

َٛ مـ أ
 (  3/33)"ؿقاظد إحُٚم"دفتف ا هـ مـ مـ ذا ُضِِ

: اظتٌٚر مَٚدير ادهٚفح وادٍٚشد هق بّٔزان وؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

 ( 28/329)"جمّقع افٍتٚوى"افؼيًٜ ا هـ مـ 

: ُيرجُع ذم حتَٔؼ ادهٚفح وادٍٚشد إػ افؼع: افَرآن، وؿٚل افًالمٜ افًثّٔغ 

  ( 43)ص:"افَقاظد"مـ   وافًْٜ، ٓ إػ افذوق ا هـ 
= 
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افْقع افثٚفٞ: افتَّحعِّ بُّٚرم إخالق، واجلري ظذ حمٚشـ افًٚدات  – 1

ومـ ؾروظف: خهٚل  -ادًروف ظْد أهؾ إصقل بٚفتحًْٔٚت وافتتّٔامت–

ٚرب ىرة: ـ٘ظٍٚء افِحٜٔ، وؿّص افنَّ ٍِ      إفخ  اف

ًٚ: حتريؿ ادًتَذرات، ووجقب اإلٍٕٚق ظذ إؿٚرب  ومـ ؾروظف أيو

 افٍَراء 

بٚفىنرق احلُّٜٔ –وـؾن هذه ادهٚفح ٓ يُقن رٌء أصدن حمٚؾيٜ ظِٔٓٚ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ     گ  ڳ  گ ﴿مـ ديـ اإلشالم:  -افًِّٜٔ

  [3]هقد: ﴾ں  ں

ٍد، وظذ آفف َّّ   وصحٌف أَجًغ وصذَّ اهلل ظذ حم

* * * * 
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ه اهلل  = /مـ 2يقَم افثالثٚء: فرشٚفٜ، وذفؽظذ هذه امـ افتًِٔؼ وهبذا أختؿ مٚ ينَّ

م/ فًٚم  هبذا يٍْع أن اهلل أشٖل  جقزة مْزل – إب –هـ، افّٔـ 3418صٓر حمرَّ

رج فرؾًٜ شًٌٌٚ  جيًِف وأن ادًِّغ، افًّؾ ٚت، وزيٚدة احلًْٚت، وحمق افدَّ

َّٕف ويلن ذفؽ وافَٚدر ظِٔف، وٓ حقل وٓ  ًٚ، إ افًٔئٚت، وأن جيًِف فقجٓف خٚفه

 بٚهلل، واحلّد هلل ربِّ افًٚدغ ؿقة إٓ 

 ـتٌف

 أبق ظٌد افرمحـ

ظٔؿ  مًٚذ بـ أمحد بـ ؾٗاد بـ حًـ افزَّ
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ََِرُس)  (الِف

َمُة اـتَّْعؾِقِؼ   5............................................................ُمَؼدِّ

ـِ  ي  8..........................................األَْصـَاُف اـطَّاِطـَُة  ِِف َؿًَمِل اـدِّ

ـِ  ي ـُ ِِف َؿًَمِل اـدِّ  11...............................................اـبِْدُع َتْطَع

ـِ  ي ـُ ِِف َؿًَمِل اـدِّ ـْ َؿالِم اـُعَؾًَمِء ِِف َأنَّ اـبَِدَع َتْطَع  17..........................ِم

ِـِّػ  َمُة ادَُم  27...........................................................ُمَؼدِّ

ـَُة   48...................................................األُوَغ: اـتَّقِحقُد ادَْسَل

ـَُة اـثَّاكِقُة: اـَقْطظُ   72....................................................ادَْسَل

اـِِح َوَؼِرهِ  ـَُة اـثَّاـِثَُة: اـَػْرُق َبَع اـَعَؿِؾ اـصَّ  77............................ادْسَل

ِع اـَؽِريؿِ  ْ ؽِقُؿ َؼِر اـػَّ ابَِعُة: ََتْ ـَُة اـرَّ  88..................................ادَْسَل

ـَُة اَْلاِمَسُة: َأْحَقاُل آْجتًَِمعِ   98..........................................ادَْسَل

ـَُة آْؾتَِصادِ  ـَُة اـَساِدَسُة: َمْسَل  94.........................................ادَْسَل

َقاَسةُ  ابَِعُة: اـسِّ ـَُة اـسَّ  96.................................................ادَْسَل

اِر َطَذ ادُْسؾِِؿع ـَُة اـثَّاِمـَُة: َتْسؾِقُط اـُؽػَّ  188..............................ادَْسَل

ـَُة اـتَّاِس  ُة َطَدِدِهْؿ َوُطَدِدِهؿ بِاــِّْسَبِة إَِغ ادَْسَل َعُة: َضْعُػ ادُْسؾِِؿَع َوِؾؾَّ

 113.................................................................اـُؽّػارِ 

ُة: ُمْشؽَِؾُة اْختاَِلِف اـُؼُؾقِب  ـَُة اـَعاِشَ  128................................ادَْسَل



ٔىِل   َِ ِٜ اإِلَمِٚم افّنْ ِٚمؾ َظَذ ِرَشَٚف ُِِٔؼ افنَّ ًْ  افتَّ
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 125...............................................................اـِػْفَرُس 

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


