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  ()ُمَكدَِّمُة الصَّاِرِح                       

*************** 

 



ٚهلل مـ ذور إًٍْٔٚ، ومـ احلّد هلل، ٕحّده، وًٕتًْٔف، وًٕتٌٍره، وًٕقذ ب

ظامفْٚ، مـ هيده اهلل ؾَّل موؾَّ فف، ومـ يوِؾ ؾَّل هٚدي فف، وأصٓد أن ٓ إفف شٔئٚت أ

ٚ بًد: وحده ٓ ذيؽ فف، وأصٓد أنَّ محّدًا ظٌده ورشقفف إٓ اهلل  ، أمَّ

ؿ هبٚ اإلًٕٚن افًِؿ افْٚؾع، وٕؼه ِف أوشٚط  ًَّ ؾ٘نَّ مـ أظيؿ افًْؿ افتل يتْ

ول وافنًقب، وه ُب بف  قإه وادجتًّٚت وافَرى وادُُدِن وافدُّ مـ أظيؿ مٚ ُيتَرَّ

، وتْوٟ افًَقل، وتْؼح افهدور، وبف وبف حتٔٚ افَِقبإػ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، 

، وافؼف، واَلٌٜٔ، وافرؾًٜ، وا زُّ
ًِ ة،اف وافْك، وافتُّغ، وافيٍَّر،  فقجٚهٜ، وافَقَّ

حلهـ احلهغ مـ ـؾِّ ، وهق اٜشاراحلوبف تْٓدم افنٌٓٚت، وتُْن افنٓقات، وبف 

، بف تدحض افنٌٓٚت، وتُن صقـٜ أهؾ افؼك واإلحلٚد، وأهؾ ٍٜ افزيغ  ذٍّ وؾتْ

ٚق، وأهؾ افٌِدع وآرتٔٚب، بف هيِؽ ـؾُّ ـٚؾٍر ومْٚؾٍؼ، وبف حئٚ ـؾُّ مٗمـ  وافٍِّْ

ٚق،  صٚدق، بف تًرُف احلؼَّ مـ افٌٚضؾ، واإلشَّلم مـ افٍُر، وافهدق مـ افٍِّْ

، بف تدخؾ اجلْٜ، وتْجق مـ افْٚر.  وافًْٜ مـ افٌدظٜ، واخلر مـ افؼِّ
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ُُٔثر مـ احلّد وافثْٚء ؾّـ إًٔؿ اهلل ظِٔف هبذه افًّْ ٜ ؾِٔحّده ظِٔٓٚ، وف

ّٕف إن صُر اهلل زاده مـ ؾوِف، بخَّلف مـ مل  وافنُر حًٚٓ ومًَٚٓ، ؿقًٓ وؾًًَّل، ؾ٘

ٚ ُتزال ظْف، وُيَّلؿل مـ افًذاب افنديد مٚ اهلل بف ظِٔؿ، ؿٚل تًٚػ  يُـ هذا حٚفف؛ ؾَّ٘نَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴿ِف ـتٚبف افُريؿ 

 . [1﴾ ]إبراهٔؿ:  ڃ  ڃ  ڃ

د مْف وافًّؾ بف،  -وؾََُّؿ اهلل–ثؿَّ اظِّقا  أنَّ احلٍٚظ ظذ افًِؿ بٚفتزوُّ

ب ظْٓام.  واحلٍٚظ ظذ اإلشَّلم وافًْٜ بٚفًّؾ هبام وافثٌٚت ظِٔٓام، وافذَّ

ؿ، وؿد ؿٚل اهلل  واظِّقا أنَّ افتًٚهؾ ِف ذفَِؽ مـ أظيؿ أشٌٚب زوال هذه افًِّْ

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڃ  ڃ  ﴿تًٚػ 

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

[، وؿٚل 732]إظراف:﴾ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   گ  گ  گ  ڳ گ

ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴿تًٚػ 

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ﴿[، وؿٚل تًٚػ 54]إٍٕٚل:﴾ ٿٿ  ٿ

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

ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

، وؿٚل [773-772]افْحؾ:﴾ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   وئ  وئ  ۇئ﴿تًٚػ 
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ٻ    ٱ  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   

 [.51-55]افْحؾ: ﴾  ٻ  پ    پ  پ      پ  ڀ  ڀ ٻ  ٻ

ًٚ، وضَّلب ُّٞ ادًِّغ ظّقم ًٚ أن تُقن َلؿ  ومـ ُهْٚ؛ ؾّّ٘ن أح افًِؿ خهقص

ـٌرة بٚفًِؿ وافًّؾ بف، وأن تُقن َلؿ ظْٚيٜ ـٌرة بٖهؾ افًِؿ افهٚحلغ  ظْٚيٜ

 ، ًٜ ًٚ، ودراش ًٚ، ظًَّّل، وافَٚئّغ بٌذفف، ؾًِٔتْقا بٚفًِؿ ؿراءًة وحٍي ودظقًة وتدريً

ًٚ، وتقؿرًا،  وٕؼًا، وصزًا، وفًٔتْقا بٖهؾ افًِؿ اشتٍٚدًة ظذ أيدهيؿ، واحسام

ًٚ ظِٔٓؿ ًٜ حلَقؿٓؿ، وحٍٚط ًٚ، ومًرؾ ؿ ٕجقم إمٜ وتٌجًَّٔل، وتًئاًم ذظٔ ، ؾَّ٘نَّ

ٌَِّلد ف، وهؿ أمُٚن ِف طِامت اجلٓؾ وافؼك وافٌدع وادًٚيصهبؿ  افذيـ هيتدى

 ٌٚدوافً
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بٚدْٚشٌٜ: ؾّ٘نِّ إٔهح إخقاّن افّدظٚة إػ اهلل وضَّلب افًِؿ أن يُقن ـٌر ترـٔزهؿ ظذ  (7)

افتقحٔد اخلٚفص وافًَٔدة افهحٔحٜ، وأن يٌذفقا ؿهٚرى جٓدهؿ ِف ٕؼ ذفؽ، 

ؾٚع ظْف، ِف دروشٓؿ، وُخى ٌٓؿ، ومحٚضاهتؿ، وتآفٍٔٓؿ، وأن ٓ خيٚؾقا ِف اهلل فقمٜ وافدِّ

ْٚ ِف زمـ ـثُر ؾٔف افؼك وافٍِّْٚق وافٌِدع  َّٕ ٓئؿ، وأن ٓ هيِّقا هذا اجلٕٚٛ؛ ؾ٘

ُرهؿ مـ  وإهقاء، وـثر ؾٔف أهؾ افؼك واإلحلٚد، وأهؾ افزٕدؿٜ وافٍِّْٚق، وأحذِّ

ًػ واخلقر، وظـ ا ٌف، وافتٖويَّلت افتٌٚؾؾ ظـ هذا اجلٕٚٛ، وافوَّ فتامس إظذار بٚفنُّ

ادزيٍٜ افتل ٓ تهدر إٓ ظـ اجلٌْٚء، وظـ افذيـ ٍَٕٝ ظِٔٓؿ اإلرجٚؾٚت 

وافتخقيٍٚت افنٔىٕٜٚٔ، شقاء ـٕٚٝ مـ وًٍٚء افٍْقس، أو مـ مرى افَِقب، بؾ 

يٌٌْل َلؿ افثٌٚت، وافرشقخ، وإُٕٚر افؼك وافٌدع وادًٚيص ؿدر مٚ يًتىًٔقن بًٍِؿ 

ْٚ إذا شُتْٚ ظـ ٕؼ افًَٔدة افهحٔحٜ وؿِْٚ فٔس افقؿٝ وؿتف وافٍْٚق وحُّ َّٕ ٜ، ؾ٘

 =يًقد وجيقل افٌَّلد ؾّتك ْٕؼهٚ، ومتك ٌٕغِّ فِْٚس هذا اجلٕٚٛ، ومتك ْٕهح َلؿ؟!!. 
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ُِّف ِف افٌَّلد وافًٌٚد، وازدادت افزـٚت،  ؾ٘ذا حهؾ ذفؽ حهؾ اخلُر ـ

 إمٚن ِف افديـ وافدٕٔٚ وأخرة.وحهؾ إمـ ووارتًٍٝ افَْامت، 

ُِّّف  ل مٚ جيٛ ظِْٔٚ تً هذا؛ وإنَّ أهؿَّ مٚ جيٛ ظِْٔٚ أن ًٕتْل بف مـ افًِقم، وأوَّ

ة افهحٔحٜ؛ ؾ٘نَّ هذا هق رأُس اإلشَّلم، وافًّؾ بف هق تقحٔد اهلل تًٚػ، وافًَٔد

دظقهتؿ، ورـزوا افْٚس ظِٔف، ومٚ مْٓؿ  -ظِٔٓؿ افهَّلة وافًَّلم–وبف بدأ افرشؾ 

 ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ ﴿مـ أحٍد إٓ ويٌدأ ؿقَمف بَقفف 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴿[، وبغَّ اهلل تًٚػ ذفؽ بَقفف 55]إظراف:

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

 .[42افْحؾ:] ﴾ک  ک  ک  گ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّٕف ٓ يهٌْٔٚ إٓ مٚ ـتٛ  = بؾ ظِْٔٚ بٚفتقـؾ ظذ اهلل، وافثَٜ بف، وافَٔغ بٚهلل وبقظده، وأ

 اهلل فْٚ. 

إخقاّن افدظٚة إػ اهلل وضٌِٜ افًِؿ بٚفثٌٚت ظذ افتقحٔد وافًَٔدة افهحٔحٜ  وأويص

ب ظْف،  يـ، وافذَّ وافًْٜ وافًِؿ واَلدى، وادْٟٓ افًٍِل، وافَٔٚم بْؼ افًِؿ وافدِّ

اظل وافىٚفٛ إن مل ُتٌتذ ِف احلؼ، شُتٌتذ ِف  َّٕؽ أهيٚ افدَّ وافهز ظذ إذى ؾٔف، ؾ٘

مـ أجؾ احلؼِّ شتٗذى مـ أجؾ افٌٚضؾ، وإن مل تهز ظذ احلؼ،  افٌٚضؾ، وإن مل تٗذى

ـ ظذ اجلّٚدة، وافزم افتقحٔد، وادْٟٓ  ـُ شتهز ظذ افٌٚضؾ، ؾٚثٌٝ ظذ احلؼِّ و

ّٞ افْٚس ظذ ذفؽ، واحذر وشٚوس افنٔىٚن وُشٌِف،  افًٍِل، وافهٍٚء وافَْٚء، وح

ٚك وخقف ا فٌؼ، واجلٌُـ وافًُؾ، وأراجٔػ ادْٚؾَغ ومـ ِف ؿٌِف مرض، وإيَّ

ًػ واخلقر، وافزيغ وإٓحراف. ًٕقذ بٚهلل مـ احلقر بًد افُقر، ومـ افوَّلفٜ  وافوَّ

 بًد اَلدى، ثٌتْٚ اهلل ظذ اإلشَّلم وافًْٜ حتك َِٕٚه.
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ُّْٔٚ محٌّد  بَك يدظق ؿقَمف إػ افتقحٔد ثَّلث ظؼة شْٜ، ثؿَّ مع دظقتف  وٌٕ

إفٔف دظٚ إػ افهَّلة وافهٔٚم وافزـٚة واحلٟ، وشٚئر ذائع اإلشَّلم، وإدفٜ ظذ 

 ذفَِؽ ـثرٌة.

ل مٚ إٔزل ظِٔف بًد اخلّس مـ شقرة افًِؼ، ؿقفف تًٚػ إَُول أيٚت  وـٚن أوَّ

﮺ ﴿ ﮹    ﮸      ﮷    ﮶      ﮵   ﮴   ﮳   ﮲    ﴾  ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ 

(، ظـ جٚبر 727(، ومًِؿ برؿؿ )4245[، ـام ثٌٝ ِف افٌخٚري برؿؿ )5-7]اددثر:

َع افٌْلَّ بـ ظٌد اهلل  ِّ َّٕف ش َفَّضقْـَا َأَكا َأْمِم  ،ةً ُثما َفَسَ َعـِّي اْلَوْحُي َفْسَ » يَقل، أ

ََمءِ  ََمءِ  ،َشِؿْعُت َصْوًتا ِمْن الِضا ي قَِّضَل الِضا َفنَِذا ادََْؾُك الاِذي َجاَءِِن بِِحَراٍء  ،َفَرَفْعُت َبَنِ

َْرضِ  ْٕ ََمِء َوا َْرضِ  ،َقاِعٌد َعَذ ُكْرِدٍّ َبْْيَ الِضا ْٕ ِجْئُت فَ  ،َفُجئِْثُت ِمـُْه َحتاى َهَوْيُت إََِل ا

ُؾوِِن  :َأْهِِل َفُؼْؾُت  ُؾوِِن ، َزمِّ ﮹     ﴿إػ ؿقفف  ﴾ھ ﴿َفَلْكَزَل اَّللاُ َتَعاََل  ،َزمِّ ﮸    

 .ش﴾﮺

ًٌُد ظـ  ر ديْف بٚفتقحٔد واف ّٓ ُيْذر ظـ افؼك وافْٚر، وُيًّيؿ اهلل بٚفتقحٔد، وُيى

 تًٚػ.افؼك وافٌَِدِع، وهيجر إوثٚن وإصْٚم وـّؾ ادًٌقدات مـ دون اهلل 

َِّّف افٌْل و ظَٚة إػ اهلل تًٚػ مـ ربِّف، وشٚر ظِٔف، و ـٚن هذا ممٚ تً َّٞ افدُّ ح

إػ افّٔـ، ، وأن يُقن اهتاممٓؿ بف أـثر، ؾَد أرشَؾ مًٚذًا فأن يٌدئقا دظقهتؿ ب

وافٍِظ فف، (، 75( ومًِؿ برؿؿ )1412وأمره أن يدظٓؿ إفٔف، ؾٍل افٌخٚري برؿؿ )

َل َما »ًٍٚذ د ؿٚل رشقل اهلل َك َتْؼَدُم َعَذ َقْوٍم ِمْن َأْهِل اْلؽَِتاِب؛ َفْؾقَُؽْن َأوا إِكا

ُهْم َأنا اَّللاَ َقْد َفَرَض َعَؾقْ  ُدوا اَّللاَ َتَعاََل، َفنَِذا َعَرُفوا َذلَِك َفَلْخِزْ ِفْم َتْدُعوُهْم: إََِل َأْن ُيَوحِّ

َض َعَؾْقِفْم َزَكاًة ِّم ََخَْس َصَؾَواٍت ِّم َيْوِمِفْم َوَلْقؾَ  ُهْم َأنا اَّللاَ اْفَسَ ْوا َفَلْخِزْ تِِفْم، َفنَِذا َصؾا
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وا بَِذلَِك َفُخْذ ِمـُْفْم، َوَتَوقا كَ  دُّ َعَذ َفِؼِرِهْم، َفنَِذا َأَقرُّ ْم ُتْمَخُذ ِمْن َغـِقِِّفْم َفُسَ َرائَِم َأْمَواِِلِ

 . شَأْمَواِل الـااسِ 

 ِف افَرآن افُريؿ هق افتقحٔد، ؿٚل تًٚػ وافذي يَرأ افَ
ٍ
 رآن جيد أنَّ أّول ٕداء

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

 [.27]افٌَرة:

 َٜ ظٚة إػ اهلل وضَّلب افًِؿ أن ًٕتْل بف ؽٚي ؾحريٌّ بِْٚ مًٚذ ادًِّغ وافدُّ

ُِّاًم، وظًَّّل، وآظتْٚء،  ًَّل، وأن ٕكَف جؾَّ أوؿٚتْٚ فف، ظِاًم، وتً ُّّ تًِٔاًم، ودظقًة، وحت

 وصزًا.

ًٜ تًتْل بٚفتقحٔد اخلٚفص وافًَٔدة افهحٔحٜ ادٖخقذة مـ افَرآن  وإنَّ أمَّ

ِػ افهٚفح ترى افتَّقؾَٔؼ واخلر وإمـ وإمٚن وافًَّلمٜ وافًْٜ ظذ ؾٓؿ افً

 حٍِٔٓٚ، وترى افٍتـ وافؼور بًٔدة ظْٓٚ.

ٜ ٓ تًتْل بذفؽ ترى افٍنؾ حٍِٔٓ ٚ، وافؼك وافٌدع وادًٚيص ِف وأمَّ

 أوشٚضٓٚ، وافٍتـ وافؼور دأهبٚ وديدَّنٚ. ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ.

َـّ بف وإّنِّ إذ أؿقل هذا افَُّلم؛ أمحد اهلل  ـثرًا، وأصُره صُرًا مزيدًا ظذ مٚ امت

ُِّاًم وظًَّّل وتًِٔاًم  ِٜ آظتْٚء بٚفتقحٔد تً  ظذ وًٍْٚ وتَهرٕٚ وزفِْٚ–ظعَّ مـ ًّٕ

؛ ؾَد ينَّ اهلل يل ذح ظديٍد مـ مٗفٍٚت افًِامء، وتٖفٔػ -ىئْٚ وـؾُّ ذفؽ ظْدٕٚوخ

ومجًٓٚ ِف جمّقع ـٌر  ظديٍد مـ افُتٛ ِف هذا افٌٚب بام يربق ظذ ثَّلثغ مٗفًٍٚ 
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بًْقان )إحتٚف ادٍٔد وادًتٍٔد بّجّقع ذوح ومٗفٍٚت ِف افًَٔدة وافتقحٔد(، 

ُٝ أظّؾ ؾٔف، ينَّ اهلل  إمتٚمف بخٍر. ومٚ ِزف

 َُِٕٚٓٔ ٚ مـ خَّلل دروٍس  ظذ مًٚمع واصتّؾ هذا ادجّقع ظذ ذوٍح إمَّ

ًٜ وهذا أـثرهٚ. وافًٚمًغىَّلب اف ٚ ـِتٚب غ، وإمَّ ؾ وُتٍرَّ  ؾُتًجَّ

ِـّ وؽره ِف مًجد افًّْٜ بّْزل  ٍٜ ِف هذا افٍ َـّ اهلل ظعَّ ب٘فَٚء دروٍس ظِّٔ وؿد م

أبق ، وؿٚم بتًجِٔٓٚ أخقٕٚ افٍٚوؾ ادتًٚون: بَّلد افّٔـ( -جقزة )محٚؾيٜ إب 

، ، ومـ ثؿَّ ؿٚم بتٍريٌٓٚ ِف ـراريسوؾََّف اهلل– أمحد بـ ظّع بـ ؿٚشؿ افًْٜافٍوؾ 

   ادًِّغ.وفًؾَّ اهلل أن يٍْع هبٚ اإلشَّلم 

ؽَ  ٚ ُُتّع وبحّد اهلل ؾَد ُؾرِّ ِـّ وؽره، ـام أَّنَّ ٝ بًُض افؼوحٚت ِف هذا افٍ

ٌَّؾ مَّْٚ افٍتٚوى افتل  ُٕجٔٛ ظْٓٚ ظذ أشئِٜ افًٚئِغ، بام ٕرجق أن يٍْع اهللُ هبٚ، ويتَ

 صٚفح أظامفْٚ، ويًٍق ظـ تَهرٕٚ ووًٍْٚ وزفِْٚ.

ُِّف  تِ ؿِ ظذ –وهذا افًّؾ ـ  ٓ بٍوؾ أحدٍ  هق بٍوِؾ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، -فِ َِّ

.وأراده،  وإٕام هذا رٌء صٚءه اهلل، وٓ بحقٍل مَّْٚ وٓ ؿقة، مـ اخلِؼ  ؾِف احلُّد وادَّْٜ

وـٚن مـ افُتٛ وافرشٚئؾ افتل ُؿّْٚ بؼحٓٚ، وؿٚم أخقٕٚ افٍٚوؾ بتًجِٔٓٚ 

(.رشٚفٜ افًَّلمٜ افًًدي وتٍريٌٓٚ  ِٜ
َّٔ
يِْ ِٚئِد افدِّ ََ ًَ  ، )ُمَتَكٌ ِِف ُأُصقِل اف

َُِٕٔٓٚ ظذ مًٚمع احلٚضيـ بًد  ؾَد ينَّ اهلل ذح هذه افرشٚفٜ بدروٍس 

ِف  اجعرمـ اد، بؼٍح واشٍع ٕرجق أن يهر -ومٚ زفْٚ ِف ذحٓٚ-افًك، صَّلة 
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َِّدات إن وؾََّْٚ اهلل  ُٔىٌع ِف ثَّلث جم َِّف ش ْٚ ؾٔإلبٚبف إن صٚء اهلل، وفً ِْ  فمتََٚمف، وؿد وص

 ظذ تقحٔد افربقبٜٔ وإتْٓٔٚ مْف، وهلل احلّد.إػ افَُّلم 

ًٜ ظٚج ِٜ فًؾَّ اهلل أن يٍْع بف، وهذا اجلزء ورِؽٌْٚ أن ُيىٌع افُتٚب أجزاًء ضٌٚظ

ِٜ ؾَطافذي بغ أيديْٚ اصتّؾ ظذ ذح ا م  .دَدِّ

 :ما يِلعذ فقه  وكان عَؿِل* 

7 –  ُٝ ًٚ بام ٕرجق أ ذح ًٚ واشً إن  ن يهر مـ ادراجع ِف بٚبفافرشٚفٜ ذح

 .صٚء اهلل

ُٝ بقوع ظْٚويـ ٕـثر ادًٚئؾ افتل ٕذـرهٚ. – 2  ؿّ

ًٚ مْٓٚ ادًٖفٜ ظذ أيٚت افتل اشتدّل هبٚ مٚ أذـره مـ  – 4 ِف ذـرت ضرؾ

ُٝ بذـرهٚ هْٚ ـٚمِٜ.افؼحبًوٓٚ ِف   ، ٓؿتهٚري ظذ افنٚهد، ثؿَّ ؿّ

مٚ أذـره مـ إحٚديٞ افتل اشتدّل هبٚ ظذ ادًٖفٜ، ؿد أذـر بًوٓٚ  – 3

ف، و مٚ ـٚن بٚإلصٚرِة بٚدًْك أو أصر إفٔٓٚ إصٚرًة ؾَط، ؾام ـٚن بٚدًْك ؾَد ذـرتف بْهِّ

-إٓ إذا ـٚن ضقيًَّل وافنٚهد ؿهرًا ؾٖـتٍل بذـر افنٚهد، ؾَد ذـرتف ِف احلٚصٜٔ، 

 وؿؾَّ أن يٍقتْل ذفؽ.

5 –  ًٚ َتٓٚ حتََٔ ََّ ُٝ إحٚديٞ افتل أذـرهٚ ِف افؼح مـ مهٚدرهٚ، وح ج خرَّ

ًٚ ظذ افوقابط وافَقاظد افتل شٚر ظِٔٓٚ أئّٜ اده ثغ ؿظِّٔ در جٓدي ىِح وادحدِّ

 وضٚؿتل، وُتد ذفؽ ِف احلٚصٜٔ.
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ُٝ مٚ حيتٚج إػ  – 2 تٍّٔؿ فًِّٖفٜ أو ادقوقع افذي ؿد أذـره ُمتكًا ِف تأمتّ

َٜ ِف احلٚصٜٔ. ّّ  افؼح، وجًِٝ افتت

ُٝ بًَض افتًَِٔٚت افْٚؾًٜ ِف احلٚصٜٔ ظذ بًض ـَّلمل، أو ـَّلم  – 1 ـتٌ

 بًض أهؾ افًِؿ.

ِؿ افذي أذت إفٔف ِف افؼح بّجرد بًض افذي افَُّلم ٕهؾ افً – 5

ف ِف احلٚصٜٔ، ٕمهٔتف، وهذا فٔس مىَّردًا ِف اجلّٔع، وإٕام ِف  اإلصٚرة ؿد أذـره بْهِّ

 بًوٓؿ.

ف؛  – 5 بًض افَُّلم ٕهؾ افًِؿ ادذـقر ِف افؼح ؿرأتف ظذ افًٚمًغ بْهِّ

ٕٚ ظْف بدون ذـره ٕمهٔتف، أو دَِٚ ؿد ٓ حيهؾ ادىِقب  بٚفْص، وبٚفتٚيل ؿد إذا ظزَّ

 حيهؾ اخلَِؾ.

ٌٝ ظذ بًض افُتَّ  – 71 ََّ ٚب افذيـ أخىٖوا ِف بًض ادًٚئؾ افًَديٜ ظ

وادْٓجٜٔ ممـ ُيًٌْقن إػ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ؛ ٕنَّ اخلىٖ إذا صدر مـ ؿٌٔؾ أهؾ 

؛ وذفؽ ، ؾٌّٔس بف افَٚرئقن،احلؼ ؿد يًقد ذـره أـثر مـ ؽره ممـ فٔس مـ أهؾ احلؼ

ًٚ ـٚن أو  ٕنَّ  افْٚس يثَقن بٖهؾ افًْٜ واجلامظٜ، ؾٖٔخذون ـؾَّ مٚ يَِقٕف مًّقظ

ؾُٚن بٔٚن افهحٔح مـ اخلىٖ ٓزٌم دَِـ ظَِِؿ ذفَِؽ، مع مٚ ُّْٕف إلخقإِْٚ  مَروءًا،

ّٛ َلؿ ِف اهلل، واإلجَّلل  افُتٚب وادنٚيخ وافدظٚة مـ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ مـ احل

ٌع، وافرجٚل يقزٕقن ىٖ ٓ بدَّ مـ بٕٔٚف، واحلؼُّ أحؼُّ أن ُيتَّ وآحسام، إٓ أنَّ اخل

    بٚفدفٔؾ، وفٔس افدفٔؾ يقزن بٚفرجٚل.
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ُٝ افؼح بدرٍر مـ افٍقائد وادًٚئؾ افتل ؿد يْدر ذـرهٚ مع  – 77 دبَّج

 احلٚجٜ إفٔٓٚ.أمهٔتٓٚ، ومتّس 

ُٝ ِف افؼح افقظَظ وافتذـر وافسؽٔٛ وافسهٔٛ ادْٚ – 72 شٛ ِف أدخِ

بٚبف، وهذا ممٚ جيًؾ فِؼح حَّلوة وؿٌقًٓ، وممٚ إٔهح بف إخقاّن اددرشغ، ؾ٘ن 

افَِٛ ؿد يٌٍؾ، وإنَّ افٍْس ؿد متِؾ، فُـ مع افقظظ وافتذـر وافسؽٔٛ وافسهٔٛ 

 حيهؾ اخلر افُثر إن صٚء اهلل. 

بًوٓٚ مـ  ذـرُت ِف احلٚصٜٔ ادهٚدر جلؾِّ ادًٚئؾ افتل ذـرهتٚ، ظِاًم أنَّ  – 74

ًٚ إٓ هذا افُتٚب، وهذا إمَّلء افٍٗاد، وممٚ  ؾتح اهلل بف ظعَّ بام ؿد ٓ ُِتد َلٚ مرجً

.  بٍوؾ اهلل ومّْتف، وفف احلّد وادَّْٜ

افتل هل أفٔؼ مٚ تُقن فًِقام؛ ٕنَّ  ِف افؼح  ؿد ُتد بًض إشٚفٔٛ – 73

س ؾُٚن مـ ادْٚشٛ فس ب وظقام افَّْٚ رس ظٌٚم فِىَّلَّ ـٔز أذهٚن افًٚمًغ افدَّ

 حهقل ذفؽ.

، وجًِتف ِف آخر  – 75
ٍ
ُٝ إشئِٜ افقاردة ظعَّ أثْٚء افدروس ِف جزء مجً

 افُِتٚب.

ُت ِف هذه افرشٚفٜ ظذ )جمّقع  – 72 افًَّلمٜ افًًدي(  مٗفٍٚت افنٔخاظتّدُّ

َِّدًا، مىٌقظٜ وّـ )ادجِد افًٚدس /صٍحٜ: 22) ادىٌقع ِف  (. 412-255( جم
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هذه افرشٚفٜ وّـ ـتٚب )افدفٔؾ اجلٚمع ادٍٔد إػ متقن افًَٔدة وُذـِرت 

 ًٚ وافتقحٔد( مجع مُتٌٜ اَلدي ادحّدي ادكيٜ. إٓ أنَّ ؾٔٓٚ أخىًٚء ٕحقيٜ، وشَقض

 ِف بًض افُِامت، ؾِؿ أظتّد ظِٔٓٚ. 

ًٜ ُمتكة دٗفِّػ افرشٚفٜ افًَّلمٜ  – 71 ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس ذـرُت ترمج

   . افًًدي

 :ـّضقهٌ ت* 

ٍب أنَّ ادًّقع ؽر ادَروء، وأنَّ ادَروء يُقن  ٍؿ جمرِّ ِٓ مًِقٌم فدى ـؾِّ ظٚؿٍؾ َؾ

ٌط أـثر،  ي وافوَّ ُٝ بتًْٔؼ افَُّلم وووًف ِف ؾٔف افتحرِّ مقوًف وَلذا؛ ؾَد ؿّ

، وتًديؾ مٚ حيتٚج إػ تًديؾ، وحذف مٚ حيتٚج إػ بتَديؿ بًض افَُّلم ظذ بًض

 .حذٍف 

ؿد فَٚرئ ادْهػ بًض مٚ تراه مـ إشٚفٔٛ ِف افؼح ممٚ ؾ٘ن وجّدت أهيٚ ا

ًٚ، مع افتامِشَؽ فًِذر، وتَديِرك  ٓ ًٚ مقجِّ يُقن إوػ خَّلؾف ؾٖرجق أن تُقن ٕٚصح

َٝ ظعَّ وظرؾٝ مٚ ؿد أن تهْع ـهًْٔ فُِجٓد، بام فق أردتَّ  ظذر مـ أجِف أُ ل فسمحَّ

(1)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؿٚل افنٚظر:  (1)

ٌَ ة بِ ءَ ــَٚش اإلِ  فُ ـْمِ         ط ـَِ ـا َخ ذَ إِ  كَ ـَٚخ أَ  ْح ـٚمِ َش   طْ ـَِ ـٚف

َّٕ ؿ بِ ـَِ ـاظْ وَ   طْ ىَ ـَافّن  َٝ ـمًَّل رُ ّّ ـُمُ          ت ردْ أَ   نْ إِ  َؽ ـٖ

  طْ ـََك ؾَ ًَْـف احلُ ـفَ  ـْ مَ وَ            طْ ـؿَ  ٚءَ ـَش  ٚي مَ ذِ ا افَّ ـ ذَ مَ 

 = وؿٚل آخر: 
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َّْٕل ؿد بذفٝ جٓدي ِف اإلتَٚن، وهق ج ص ٓد بؼظذ أ ي يًسيف افََّْ

َِؾ دوا وؿٚربقا وأبؼوا ، وافُامل هلل وحدواخلَ ه، وإٕام شدِّ
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُتٌِ ـِٚرئً ـٚهللِ َيٚ ؿَ ب = ـُ ًَ ـل َوَش ــٚ  ٚـِٚم َٓ        َُ َؿ واْف ُْ ٚ ِرَداَء احْلُ َٓ ْٔ َِ   َرمِ ـَأْشٌِْؾ َظ

ُِىْ   َواْشُسْ بِ
ٍ
ـْ َخَىٚء ُٚه ِم ََ ِْ َؽ َمٚ َت ٍِ        َٝ ْْ ـُ ْٛ إِْن  ؿِ  َأْو َأْصَِِحُْْف ُتَث َٓ  َذا َؾ

 ٌَ ـَ ْؿ َجقاٍد  َُ ٌُْؼ ظَ ـَؾ ًَّ ـَ         َٚدُتفـك واف ًَ ـَو ٌَٚ َأْو ظَ ـْؿ ُح َٕ ِْ ـٍٚم    ؿٍ ـَٚد ُذو ُث

َْ ُِّ ـُ فُ         آُء ُذو َزَفؾٍ ـىَ ـل َخ ـٚ َيٚ َأِخ ـَو ُِ ٌَ َْ ْذر َي ًُ ٔ واْف ْوِؾ وافنِّ ٍَ  ؿِ ـَُذو اْف

 وؿٚل آخر: 

 َِّ ـُ ـْ افِذْي ُتْرى َشَجَٚيُٚه  ٌْ        ٚـَٓ ـَوَم ُٕ ك اَدْرَء  ٍَ ًَ ــَ ًَ ـًَّل َأْن ُت ٌُ ـدَّ َم  فُ ـٚئِ

 وؿٚل آخر: 

ًٚ ـٔظَ  دْ ــُتِ  وإنْ   َّلــادَ  غِ ــ ظَ ِِف  اهللِ  دَ ــْظِ  َؼ ـٌتَ            َّلـَِ ـاخلَ  دَّ ـًُ ؾَ  ٌ

 َّلــظَ وَ  ٔفِ ؾِ  َٛ ـٔـ ٓ ظَ مـَ ؾَّ ـَج            ْؾ ــؿُ وَ   ٌٛ ـٔظَ  فِ ـ بِ مَ ر ـٚيِ ـًٓ تُ 

ٚ ـُتٛ افٌؼ ؾًٔسهيٚ  (7) َّٕف فٔس ثؿَّ ـتٚب ـٚمؾ إٓ ـتٚب اهلل تًٚػ، وأمَّ بَّل صؽٍّ أ

ات،  ٍف ظؼات ادرَّ افََّْص، ويدخِٓٚ اخلِؾ، ؾِذا؛ ؾ٘نَّ افُِتٚب ؿد يٌَك يراجًف مٗفِّ

 . ٜ مٚ حيتٚج إػ إصَّلح، وتًديؾ، وتَديٍؿ وتٖخرؾٔجد ِف ـؾِّ مراجً

زاق  ُٝ مًّرًا : * ؿٚل اإلمٚم ظٌد افرَّ ض افُتٚب مٚئٜ قرِ فق ظُ يَقل:  شًّ

. أخرجف ابـ ظٌد افز ِف خىٖ:-أو ؿٚل- ة مٚ ـٚد يًِؿ مـ أن يُقن ؾٔف شَطمرَّ 

 (، ب٘شٍْٚد صحٌٔح.352برؿؿ ) "بٔٚن افًِؿ وؾوِفجٚمع "

ُٝ رمحٓام اهلل: –ظٌد اهلل بـ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ  * وؿٚل اإلمٚم ٕيب  بُتٍٚب  ظٚرو

ؿد  :ثؿ ؿٚل، ؾقوًف مـ يده، ؾِام ـٚن ِف افرابًٜ خرج ؾٔف خىٌٖ  ،ثَّلث ظؼة مرة

مقوح أوهٚم اجلّع ". أخرجف اخلىٔٛ ِف ـتٚب اهلل ظز وجؾ يهحَّ ؽر إُٔرت أن

 (. 7/5) "وافتٍَّريؼ

ٍة  َؿرْأُت : * وؿٚل اإلمٚم اُدزّن  ًة ؾاَم ِمـ َمرَّ ٚؾًِلِّ َثاَمَِٕغ َمرَّ ِٜ َظَذ افنَّ شٚف ـتَٚب افرِّ

ُػ ظذ َخَى٘ َِ َٕ  َّْٚ ـُ : ِهٔفِ ، إٓ َو لُّ
ًِ ٚؾ ـَِتٌٚب َصِحًٔحٚ َؽَر  ك اهللَُأب ؛ؾَٚل افنَّ  =َأْن يُقَن 
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يـ  "ـنػ إهار ظـ أصقل ؾخر اإلشَّلم افٌزدوي". إير ـَِتٚبِف = فًَّلء افدِّ

 خٚري.افٌ

د ؾٔف جِ شًٌغ مرة فقُ  قرض ـتٌٚب فق ظُ : * وؿٚل إبراهٔؿ بـ إشامظٔؾ بـ حيل  

ُمقِوُح أوهٚم اجلّع ". أخرجف اخلىٔٛ ِف ـتٚبف ؽر أبك اهلل أن يُقن ـتٌٚب  ، خىٌٖ 

 (.7/5) "وافتٍَّريؼ

ُٝ أمحد بـ حٌْؾ شْغ، ؾُٚن* وؿٚل إبراهٔؿ احلريب  ثْٚ  : فِزْم إذا خرج حيدِّ

ًٚ أن خيرج م َط ِف ـتٚبف أصِحف، تقّرظ ًَّ ؛ ؾ٘ذا مرَّ بٚف اَمً َِ َِّدة بجٍِد أمحر، وَؿ ًف محزة جم

ًٚ. أخرجف اخلىٔٛ ِف  (، ب٘شٍْٚد 251)ص: "افٍُٚيٜ"يٖخذ مـ محزِة أحٍد صٔئ

 صحٔح. 

ار  : ؿِّل ظذ ـتٚيب مـ أربًغ شْٜ أصِح ؾٔف. * وؿٚل خِػ بـ هنٚم افٌزَّ

. 255)ص: "ٜافٍُٚي"أخرجف اخلىٔٛ ِف  ـٍ  (، ب٘شٍْٚد حً

 : * وؿٚل يًَقب بـ أمحد إديٛ 

ـْحُتـفُ  ًٍَٕـِل َصحَّ ـِل  ُٝ ؾ ـحُتـُف            َوُؿِـ ٍَّ ـْؿ ِمـ ـِتـٍٚب َؿْد َتَه  ـَ

َِـحُتـُف  َْٖص ًٚ  َؾ ـ ٍَ ُٝ َتْهـِحـٔ ًٚ            َرَأيـ ُتــُف  َثِٕٚٔــــَ ًْ  ُثـؿَّ إَِذا َضــَٚفــ

 (، بًٍْد ظٍٚل. 255)ص: "افٍُٚيٜ"ِف أخرجف اخلىٔٛ 

ومـ هْٚ؛ ؾ٘نَّ افًِامء ـٕٚقا يًّدون افتهحٔح وافتًديؾ وادراجًٜ دفًَّٔل ظذ صحٜ 

 افُِتٚب، وأمٕٜٚ صٚحٌف.

َٝ افُِتٚب ؾٔف إحلٚق وإصَّلح؛ ؾٚصٓد فف * ؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل  : إذا رأي

حٜ. أخرجف اخلىٔٛ ِف  ع ٕخَّلق افراوي اجلٚم"( و215)ص: "افٍُٚيٜ"بٚفهِّ

 (، ب٘شٍْٚد صحٔح.7/215( )557برؿؿ ) "وآداب افًٚمع

: ٓ ُيِِضء افَُِتُٚب َحتَّك ُييِِؿ. أخرجف اخلىٔٛ ِف * وؿٚل أبق زيد افْحقي 

ٌٝ إفٔف. 7/211( )554( و)552برؿؿ ) "اجلٚمع"  (، وهق ثٚب

ٚت  يَّ  يهػ دؾسًا: * وؿٚل محّد بـ ظٌد ادِؽ افزَّ

ــرِ َوَأَرى ُوُصـ ُِّ ـــ ٍَ َٓ دُِـ ًٚ دُِـْرَتـٍٚب َو ـــ َُّ ًٚ ِِف ـَِتـٚبَِؽ مَلْ َتـَدْع        َصـ  = قَمـ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُِقُح  َبَغ إَشُىرِ  = ـَدُب اخلُُدوِش َت َٕ َــٚ         ََّٖنَّ ـ ـَ ُِـقُح  ــٌٚل َت َُ ــٌط َوَأْصـ ََ ُٕ 

ُٛ ؾِ  ْهــ ــِوِف       َوافَْـّ ٍْ ََّلِم َوَخ َُ ـْ َرْؾِع اف  ٔـِف حِلَـٚفِـِف َواَدْهـَدرِ ُتٌَِْٔؽ َظـ

ِر  خَّ َٗ ــ ُّ ـ ـَ   ًٚ َم ـــدَّ ََ ٍٜ َوُم ـِريٌـــَ ََ ـ ـَ ــُٔدُه        ًِ
ٌَ َْــــك بِــِف َؾ ًْ  َوُتــِرَك َمـٚ ُت

(، ب٘شٍْٚد صحٔح، 251-7/215( )554برؿؿ ) "اجلٚمع"أخرجف اخلىٔٛ ِف 

 (. 242فِرامٓرمزي برؿؿ ) "ادحّدث افٍٚصؾ"وإير 

ٌَّف ٍف ظذ ضريَٜ وُيْ ؛ ظذ أنَّ هذا ِف حؼِّ مـ ـٚن أهًَّل فِتٖفٔػ، ويُقن ـتٚبف افذي أفَّ

ف فٔس دفًَّٔل ظذ  َّٕ افؼيًٜ اإلشَّلمٜٔ، وظذ مْٟٓ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ، وإٓ؛ ؾ٘

ٌّىف. أصٚر إػ هذا افتٌْٔف افًخٚوي  ؾتح "ِف  صّحتف، بؾ هق دفٌٔؾ ظذ وًٍف وخت

 (.4/715) "ادٌٔٞ بؼح أفٍٜٔ احلديٞ
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وظِٔف ؾٚٓظتامد ِف افؼح هق ادَروء ٓ ادًّقع، وبٚهلل افتقؾٔؼ، وبف اَلدايٜ 

  وافًهّٜ.

قاة الُػُتوَحاُت وأشّٔٝ ذحل )
عِدي اإِلَِلِ َمِة الِضا ِح ِرَشاَلِة الَعَّلا َتَنٌ ِّم ُِم  ِّم َذْ

يـِقاةِ   (.ُأُصوِل الَعَؼائِِد الدِّ

 

* * * * 

 

 :صؽٌر وتؼدير* 

  وِف إخر:

م بٚفنُر اجلزيؾ ٕخِّْْٔٚ ؾٕ٘ أمحد أيب افٍوؾ ادتقاوع ادتًٚون  افٍٚوؾ ل أتَدَّ

َّْٜ  بـ ًِّ ظذ بذفف اجلٓد ِف تًجٔؾ مثؾ هذه  -حٍيف اهلل ووؾََّف–ظع بـ ؿٚشؿ اف

وتٍريٌٓٚ، وافًْٚيٜ هبٚ مـ هذا اجلٕٚٛ، مع بًض افتٌْٔٓٚت افتل  افدروس افْٚؾًٜ،

وتُقن ِف  يٌْْٓل ظِٔٓٚ، وبًض آؿساحٚت افْٚؾًٜ ادٍٔدة افتل ِٕتّس مْٓٚ اخلر

ٌٜ ِف افْهح وافتقجٔف،      صُر اهلل فف.مقوًٓٚ، وهذه أمٕٚ

صح  َّْٜ  بـ ظع بـ زيدَ  أبٚ شًٔدٍ ادتًٚون ـذا أصُر أخٚه افٍٚوؾ افَّْٚ ًِّ ؿٚشؿ اف

وإذاؾف ظذ ادًجد، ظذ تًٚوِِٕف مًْٚ ِف جمٚل افدظقة،  -حٍيف اهلل ووؾََّف–

صُر افتل ٕرجق أن يًٍْْل اهلل هبٚ،  اجلِّٜٔ ف، وٕهٚئحوتقجٔٓٚتف افىٌٜٔوتنجًٔف، 

 اهلل فف.
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ْٚ ادتًٚون افرَّ  ِّّ ٓؿ أيبوـذا صُري فً ظع بـ محًـ مٚهٍر حًـ بـ  جؾ افنَّ

ُره ظذ تًٚوٕف مع افدظقة، وإذاؾف ظذ ادًجد، وٕهحف وتقجٔٓٚتف، ظِقة، أص

ز ظِٔف، ؾَد ًٍْٕل اهلل  بف ـثرًا، ٓ شٔام ِف مثؾ وتنجًٔف افٌُر يل ِف ٕؼ اخلر وافهَّ

ؾٔؽ افنجٚظٜ وافثَٜ بٚهلل وافتقـؾ  ل ؿؾَّ أن ُتد مـ ينّجًؽ ويٌرسفتا اإليٚم هذه

َّٕف مٓام بِغ ظِّْٚ و ٍٜ إػ مـ يْٚسٕٚ ِف اخلر وينّجًْٚ ظِٔف، ؾ٘ إيامْٕٚ ؾْحـ بحٚج

ًػ يًسي  ٜ إػ افتذـر وافْهح وافتقجٔف، ؾ٘نَّ افُامل هلل، وافوَّ ٍٜ مٚشَّ ظِٔف، وبحٚج

 افٌؼ، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل. 

)مْزل جقزة( جمٚل افدظقة مـ أهٚيل هذه افَريٜ وأصُر مجَٔع مـ فف تًٚون ِف 

  أن يكف ظْٓٚ وظـ شٚئر ؿرى وبِدان ادًِّغ افًقء وادُروه. افتل أشٖل اهلل

، ؿهتٚذريَّ  ؿظِّْل خر اجلزاء، وأن يهِح َلاجلّٔع  أشٖل اهلل تًٚػ أن جيزي

 ؿدير.ؿوأوٓده ؿٓٔٚفأهأمقاَلؿ و ِف ؿويٌٚرك َل
ٍ
 ، إٕف ظذ ـؾ رء

 ـتٌف/

 أبق ظٌد افرمحـ مًٚذ بـ أمحد بـ ؾٗاد افزظٔؿ

 ف وؽٍر ففظٍٚ اهلل ظْ

 هـ7341/مـ صٓر صقال/ فًٚم:3طٓر يقم افًٌٝ ادقاؾؼ

 مْزل جقزة –إب  –افّٔـ 

* * * * 
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 َتَصَزْة ِلإِلَماِو السَِّعِديَِّتِزَجَنْة ُمِخ
(1)

 

*************** 

 * اشّف وًٌٕف وـْٔتف: 

بـ  هق افنٔخ افًَّلمٜ ادٍنِّ افٍَٔف إصقيل: أبق ظٌد اهلل ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس

ظٌد اهلل بـ ٕٚس بـ محد آل شًدي، مـ بْل افًْز، مـ بْل ظّرو، أحد أؾخٚذ بْل 

 متٔؿ.

ٚم ًَّ : وأهُة آل شًدي يْتٓقن ِف ًٌٕٓؿ إػ آل ؿٚل تِّٔذه افًَّلمٜ ابـ ب

ـٌر يرجع أصِٓؿ إػ بىـ آل محٚد؛ افذيـ هؿ مـ بْل افًْز مٍٔد، وآل مٍٔد ؾخٌذ 

ْل متٔؿ افنٓرة ... وأصِٓؿ بِدة: ادًتجدة. ؿرب مـ بْل ظّرو، أحد ؿٌٚئؾ ب

 هـ ا.هـ7721حٚئؾ؛ وؿد وؾدوا إػ ظْٔزة ِف حدود شْٜ 
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مٜ  (7) جمّقع مٗفٍٚت افنٔخ افًَّلمٜ ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس "أخذت هذه افسمجٜ مـ مَدِّ

ًدي ًَّ َٓٚ أبْٚء افنٔخ: محّد بـ ظٌد افرمحـ "اف ًَّ ، وافذي أذف ظِٔٓٚ وتٚبًٓٚ وٕ

ٌؾ، ورامل بـ ًدي، ومٚهر بـ ظٌد افًزيز افنِّ ًَّ ًدي، ومًٚظد بـ ظٌد اهلل اف ًَّ ظٌد  اف

ٌؾ   جزاهؿ اهلل خرًا.–افًزيز افنِّ

اؿتىٍٝ مْٓٚ أهّؿ مٚ ُذـر ظـ افنٔخ، ظذ وجف آختهٚر، وـٚن أؽٌِف بّْهف، مع بًض 

 افتَّّكف مِّْل، واهلل ادقؾِّؼ.

 .(4/275) "ظِامء ٕجد" (2)
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هؿ: آل ظثّٔغ؛ وآل ظثّٔغ: مـ آل مٌَؾ، مـ آل زاخر؛  وأخقال افنٔخ 

ًٜ إػ محّد بـ ظِقي بـ وهٔٛ، ومحّد هذا هق اجلّد  افٌىـ افثّٚن مـ افقهٌٜ؛ ًٌٕ

ًٚ، مـ بْل متٍٔؿ.اجلٚمع فٌىقن   افقهٌٜ مجًٔ

وؿد اشتَرَّ هبؿ ادَٚم ِف بِدة )ظْٔزة(؛ بٚفَهٔؿ، وافتل وؾدوا إفٔٓٚ مـ بِدة 

 )أصَٔر(؛ بِدهؿ إصع
(1)

اهد محّد بـ صٚفح بـ ظثّٔغ   . ومْٓؿ افًَّلمٜ افزَّ

 اهلل. إن صٚء-ٔف ِف ظداد تَّلمٔذه وهق مـ أخصِّ تَّلمٔذ ادٗفِّػ، ـام شتٖيت اإلصٚرُة إف

 * مقفده وٕنٖتف:

م، شْٜ شٌٍع  وفد  ِف بِدة )ظْٔزة( ِف افَهٔؿ، ِف افثّٚن ظؼ مـ صٓر محرَّ

هـ( مـ اَلجرة افٌْقيٜ ادٌٚرـٜ ظذ صٚحٌٓٚ أؾوؾ 72/7/7411وثَّلثامئٜ وأفػ )

افهَّلة وأتّؿ افتًِٔؿ، ؿٌؾ وؿًٜ )ادِٔداء(
 (2)

، افنٓرة بًْٜ واحدةٍ 
 (3)

، ومل ختتِػ 

 افتل ترمجٝ فف ِف حتديد شْٜ وٓدتف.ادهٚدر 

ِٜ افًِؿ، وـٚن مـ منٚخيف افٍَٔف   وٕنٖ  ًٚ مـ ضٌِ يتٔاًم، ـٚن أبقه رجًَّل صٚحل

ًٚ دًجد هـ( 7414-هـ7224ظع بـ محّد ادحّد افراصد ) ، وُظغِّ إمٚم

هـ، وـٚن أهؾ ظْٔزة يثَقن بف ِف ـتٚبٜ افقثٚئؼ 7471ادًقـػ ِف ظْٔزة ظٚم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21(، مقاؿػ اجتامظٜٔ )ص:72، حٔٚة افنٔخ: ٕمحد افَرظٚوي )"ظِامء ٕجد" (7)

 بغ إمر محّد بـ رصٔد وبغ أهؾ افَهٔؿ ...هـ 7415ـٕٚٝ شْٜ  (2)

 (.72: ٕمحد افَرظٚوي )ص:"حٔٚة افنٔخ" (4)
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يقن وإُٕحٜ افتل َلؿ أو ظوإوؿٚف  هـ 7474ِٔٓؿ، وتقِف شْٜ وافدِّ
(1)

، وؿٔؾ: 

هـ 7473شْٜ
(2)

 ، وظّر افنٔخ ظٌد افرمحـ شٌع شْقات.

ف ؾٚضّٜ افًثّٔغ  ٚ أمُّ ، وؾٚوًؾ، وخّرًة،  -رمحٓٚ اهلل–وأمَّ ًٜ ؾُٕٚٝ امرأًة صٚحل

ظٚئدة  هـ، وهل ِف ضري7477َٚٓتقؾٔٝ ؿٌؾ وؾٚت أبٔف بثَّلث شْقات، بٚفتحديد 

اهلل أمجًغ مـ احلٟ إػ ظْٔزة. رمحٓؿ 
(3)

. 

ٝ ـٍٚفتف، يتٔاًم ِف ِحْجِر زوجٜ وافده افتل ؿٚمٝ ظذ صٗوٕف وتقفَّ  ؾْنٖ 

ِّٛ صٌٚرهٚ، ؾهٚر ظْدهٚ ٌَّتف ـح مقوع افًْٚيٜ وافرظٚيٜ وآهتامم  وأح
(4)

. 

حيرص ظِٔٓٚ  مْذ صٌره ظذ صَّلة اجلامظٜ، ؾُٚن  وؿد طٓر حرصف 

ًٚ  حرصًٚ   .ظجٌٔ

 * زوجتف وأوٓده:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/445) "رووٜ افْٚطريـ ظـ مآثر ظِامء ٕجد وحقادث افًْغ" (7)

 (.2/324) "ظِامء ٕجد خَّلل شتٜ ؿرون" (2)

مقاؿػ "( 74ٕمحد افَرظٚوي )ص: "حٔٚة افنٔخ"( 4/2275) "ظِامء ٕجد" (4)

 (.21)ص: "اجتامظٜٔ

مقاؿػ "( 74ٕمحد افَرظٚوي )ص: "حٔٚة افنٔخ"( 4/2275) "ِامء ٕجدظ" (3)

 (.21)ص: "اجتامظٜٔ
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ٚ زوجتف ِف حهٜ افًٌد افًزيز افًًدي، تزوجٓٚ ِف حدود ظٚم هـ، 7441أمَّ

ِّٓٚ، ومل يتزّوج ؽرهٚ، وتقؾٔٝ  بّديْٜ  -رمحٓام اهلل-وظٚصٝ مًف ضِٜٔ حٔٚتف ـ

ًٚ. هـ( أي: بًد وؾٚتف 7457اخلز شْٜ )  بخًّٜ ظؼ ظٚم

َِّػ افنٔخ  ،  وفَد خ ًٜ ـَ افنُٔخ تْنئتٓؿ وتربٔتٓؿ، مـ إبْٚء ثَّلث أحً

َِْػ وافدهؿ، يِْٓقن مـ ظِّف، حٔٞ حرص افنٔخ ظذ ان حيٍيقا  ـَ ٌُّقا ِف  ؾن

، ثؿ دراشٜ افًِؿ افؼظل ِف افتًٍر واحلديٞ افَرآن افُريؿ وأحٚديٞ افٌْل 

 وافٍَف وافٌِٜ. وهٗٓء إبْٚء هؿ: ظٌد اهلل، وهق أـز أبْٚئف. ومحّد، وأمحد. 

 ـ افٌْٚت اثْتٚن؛ إوػ: فقفقة، وافثٕٜٚٔ: ٕقرة.م وفف 

 شرتف افًِّٜٔ:* 

رؽؿ إزمٚت افنديدة، وإووٚع افهًٌٜ، وافٍتـ ادْتؼة، ِف ظكه، وافتل 

َّٕف مل يًط  َّٓ أ ف هقاهٚ، ومل يْجرف خٍِٓٚ، بؾ  أحٚضٝ بف ِف تِؽ احلٌَٜ؛ إ ًَ ٍٕ

ًٜ أخرى  ف وجٓ ُِّؿ بٍوؾ اهلل، حٔٞ ثٚبر وصٚب–تقجَّ ر، وجًؾ مّهف وضّقحف هق تً

ر فىِٛ افًِؿ، ؾحٍظ افَرآن وهق مل يتجٚوز  َّّ ؾع، ؾًْدئٍذ ص افًِؿ افؼظل افَّْٚ

ٍٛ وأتَْف تَّلوًة وُتقيدًا، اجتٓد ِف  افثٕٜٚٔ ظؼة مـ ظّره، ؾِامَّ أتؿَّ حٍيف ظـ طٓر ؿِ

َِّؿ ن ذفؽ ، وـٚضِٛ افًِؿ ظذ منٚيخ بِده، ومـ يِرُد إفٔٓٚ، ؾَرأ ظِٔٓؿ وتً

َٜ افًٔش؛  َّٖٔ فف ادْٚخ فىِٛ افًِؿ، وـٍٚه مٕٗ ُٞ ه ًٚ مـ اخٔف إـز مَحَد، حٔ تنجًٔ

 ،ًٚ وـٚن وافده ؿد أوص بف محدًا ؾَٚم برظٚيتف وتربٔتف خر ؿٍٔٚم، وـٚن مَحٌَد رجًَّل صٚحل

ريـ. َّّ ِٜ افَرآن، ومـ ادً  ومـ محِ
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ؾ  ـٍ وؿد حهَّ ِف ؽره ِف زم ٍٝ ؿهٍر مٚ حهَّ َـّ اهلل ظِٔف بف  ِف وؿ ضقيٍؾ دَِٚ م

ْتف مـ حٍظ افَرآن افُريؿ وهق ِف  ُّ ـٚء احلٚد وؿّقة احلٚؾظ افتل م ىْٜ وافذَّ ٍِ مـ اف

َّٕف مل يًٚؾر  ـٍ مٌُرٍة، وؽر ذفؽ مـ ادتقن وافؼوح، مع احلرص وادثٚبرة، مع أ ش

، مرَّ هبٚ خٚرج بِده فىِٛ افًِؿ، فَُّْف جدَّ واجتٓد رؽؿ ادتٚظٛ وادهٚظٛ افتل 

َّٖٔ فف أشٌٚبف، وهُذا ضٚفٛ افًِؿ ٓ  ٌَّٛ فف افًِؿ، وه ؾؼح اهلل صدره فذفؽ، وح

ة. ة افًِؿ فذَّ  يًدل بِذَّ

َِّؿ مـ افًِقم وحٚز مْٓٚ افُثر، ؾٍْع اهلل بف، ودَّٚ رأى زمَّلءه ِف  ؾٕٚتٍع بام تً

ًِؿ، ؾجِس افدراشٜ تٍّقؿف ظِٔٓؿ وٌٕقؽف، تتِّذوا ظِٔف وصٚروا يٖخذون ظْف اف

َِّؿ ِف آٍن واحٍد.24فِتدريس دَّٚ بِغ مـ افًّر  ِِّؿ ويتً  شْٜ، ؾُٚن يً

بتَِل افُتٛ ظذ يد منٚخيف، بؾ أؿٌؾ ظذ ؿراءة افُتٛ صٖٕف ِف  ومل يُتػ 

ِّّف ظذ أشٚتذتف  ذفؽ صٖن ضٚفٛ افًِؿ افذي يًتّد ظذ جٓده اخلٚص بجٕٚٛ تً

مىٚفًٜ مهٍْٚت صٔخ اإلشَّلم ابـ  وتَِٔف ظـ منٚخيف، ؾُٚن يُثر وحيرص ظذ

ِّٔؿ اجلقزيٜ،  ٍٚتف جيد مدى تّٖثره بُتٛ صٔخ تّٜٔٔ، وتِّٔذه ابـ ؿ ومـ ؿرأ مٗفَّ

، ؾَد ـٚن ـثر افًْٚيٜ بُتٛ هذيـ -رمحٓام اهلل–اإلشَّلم وتِّٔذه ابـ افَٔؿ 

َّٕف أؿٚم بًض مٗفٍٚتف ظذ اشتخراج اإلمٚمغ ـام ذـر ذفؽ اإلمٚم ابـ بٚز  ، بؾ إ

ًٚ بًْقان  ٍ ، ؾٖفَّػ مٗفَّ ْغِ َّ َِ جمّقع افٍقائد واؿتْٚص "افٍقائد مـ ـتٛ هذيـ افً

"ؾقائد مـ ـتٛ ابـ تّٜٔٔ وتِّٔذه ابـ افَٔؿ"، وآخر بًْقان "إوابد
 (1)

، وثٚفٞ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ِف ادجّقع افذي مُجِع فف، وهق  (7) ِل مرَّ جمّقع مٗفٍٚت افنٔخ افًَّلمٜ ظٌد "وهق ُيْؼ ٕوَّ

 ."افرمحـ افًًدي
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 ، اجتٓد "افَقاظد وإصقل اجلٚمًٜ وافٍروق وافتَٚشٔؿ افٌديًٜ افْٚؾًٜ"بًْقان 

تخراج مٚ احتقت ظِٔف مٗفٍٚت هذيـ افًِّغ مـ ِف مثؾ هذه ادهٍْٚت ِف اش

 ئد ِف صتَّك ؾروع افًِؿ وادًرؾٜ.ؾقا

ًٚ ظذ حوقر جمٚفس افًِؿ دختِػ افًِامء، بؾ وحيرص ظذ وـٚن  مقاطٌ

ُّٔز  ًٚ افتَّح احلوقر فُؾِّ مـ ينًر أن شْٔٚل مْف أدٕك مًرؾٜ، وأؿؾ ؾٚئدة، ضٚرح

ؾع، ؾقاصؾ وثٚبر حتك ٕٚل ِف صٌ يٍؾ مـ ظِقٍم ٚه مٚ ٓ يْٚفف ؽره ِف زمٚن ضقوافسَّ

مجَّٜ وؾْقٍن متْقظٜ 
(1)

. 

ِّؿ ظذ ظِامء بِده، وظذ مـ ؿِدَم بَِده مـ افًِامء،  وهُذا اصتٌؾ  ِف افتً

ٍـّ مـ ؾْقن افًِؿ، جِس فِتدريس  ؾىِٛ افًِؿ حتك ٕٚل احلظَّ إوؾر مـ ـؾِّ ؾ

 َِّ ِِّؿ ويتً ؿ، وؿد درس ظِؿ افًَٔدة وافتًٍر وظّره ثَّلث وظؼون شْٜ، ؾُٚن ُيً

واحلديٞ وافٍَف وإصقل وافٌِٜ وؽرهٚ مـ ظِقم افؼيًٜ، يَِض مجَٔع أوؿٚتِِف ِف 

 يًْخ بٔده افُتٛ ويتذاـر مع إؿران، وٓ يّؾ مـ افًِؿ. ذفؽ، ؾُٚن 

 * منٚخيف:

ك  ََّ ٍٜ مـ افًِامء، مْٓؿ: تِ  ظذ ضٚئٍ

ظٚيض افًقيِض احلريب ادتقىف شْٜ  افنٔخ افًٚبد ادَرئ: ظٌد اهلل بـ

 ، وهق مـ أوائؾ منٚخيف.هـ(7422)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 2/324) "ظِامء ٕجد خَّلل ثامٕٜٔ ؿرون" (7)
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ث: إبراهٔؿ بـ محد بـ جٚه ادتقىف شْٜ ) ، وـٚن هـ( 7445افنٔخ ادحدِّ

ًٚ فِهحٔحغ. ًٜ ٓ شٔام ِف ظِؿ احلديٞ، وـٚن حٚؾي  ظَّلم

، وـٚن هـ(7445افنٔخ افًَّلمٜ: ظع بـ محّد افًّْٚن ادتقىف شْٜ )

ًٚ، ذا خطٍّ مجٔؾ، أخذ ظْف افتًٍر واحلديٞ.مٍنِّ  ث  ًا، محدِّ

خ: إبراهٔؿ بـ صٚفح بـ ظًٔك ادتقىف شْٜ ) ، وؿد هـ(7434افنٔخ ادٗرِّ

ًٚ فِنٔخ افًًدي   .درس ظذ ظِامء اَلْد وافًراق، وأجٚز بّرويٚتف مجًٔ

ًٚ بحراً هـ(7427افنٔخ: ظع بـ ٕٚس بـ وادي ادتقىف شْٜ )  ، وـٚن ظٚد

 ِف احلديٞ، وؿد أجٚز افنٔخ افًًدي بجّٔع مرويٚتف.

، افًَّلمٜ هـ(7457افنٔخ افًَّلمٜ: صٚفح بـ ظثامن افَٚيض ادتقىف شْٜ )

ؼ ؿٚيض ظْٔزة، وهق أـثر مـ ٓزمف افنٔخ افًًدي  َِّ َّٕف دادح رس ، ؾَد ذـر أ

 ظِٔف وٓزمف ؿرابٜ ظؼيـ شْٜ.

، ؿرأ ظِٔف ِف هـ(7434ىف شْٜ )افنٔخ: محّد بـ ظٌد افُريؿ افنٌؾ ادتق

 افٍَف، وظِقم افًربٜٔ، وؽرهٚ.

افنٔخ: محّد إمغ افنَْٔىل، وؿد تٖثَّر بف افنٔخ افًًدي ِف ضريَٜ 

 افتدريس وأشِقب افتًِٔؿ.
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ك ظذ أيدهيؿ، وهؿ ـُثر  ََّ وؽرهؿ مـ ادنٚيخ افذيـ تِ
(1)

. 

 إجٚزاتف: *

ًُِّف ؾٔام ام إتٍَٚن  فف إجٚزات ـثرة دفَّٝ ظذ تو ـٚن بهدده مـ ظِقٍم، ؾٔتَْٓٚ أيَّ

ًٚ َلذا افٍُٚح ضِٜٔ شْقات افتِّذة.  حتك تٖيت اإلجٚزة مـ افنٔخ تتقجي

ؾٍل 
(2)

هـ حهؾ ظذ إجٚزة ِف روايٜ افُتٛ افًتٜ، ومًْد امحد، 7431شْٜ  

ومقضٖ مٚفؽ، ومنُٚة ادهٚبٔح مـ صٔخف أيب ظٌد اهلل ظع بـ ٕٚس أبق وادي، 

ِّٔد محّد ٕذير حًغ احلًْٔل افدهِقي وافذي تَِ ِث إؿىٚر اَلْديٜ افً ٚهٚ مـ محدِّ

 هـ.7255شْٜ 

وفف إجٚزٌة مـ صٔخف إبراهٔؿ بـ صٚفح بـ ظًٔك افْجدي احلٌْع 

هـ ِف روايٜ افُتٛ افًتٜ ومقضٖ مٚفؽ وـتٛ افهحٚح وادًٕٚٔد وـتٛ 7437شْٜ

افٍَف وإصقل 
(3)

. 

 مُٕٚتف افًِّٜٔ: *

ًٚ ِف افٍَف؛ أصقفف وؾروظف، ذا م ـٚن  ٍٜ تٚمٜ بًِقم افؼيًٜ، وخهقص ًرؾ

وـٚن أظيؿ اصتٌٚفف وإتٍٚظف بُتٛ صٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ وتِّٔذه ابـ افَٔؿ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقاؿػ "( 45د افَرظٚوي )ص:ٕمح "حٔٚة افنٔخ"( 4/222) "ظِامء ٕجد" (7)

 (. 723)ص:"اجتامظٜٔ

 (. 22)ص: "مقاؿػ مـ حٔٚة افنٔخ" (2)

 (. 22)ص: "مقاؿػ مـ حٔٚة افنٔخ" (4)
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وحهؾ فف خٌر ـثٌر بًٌٌٓٚ ِف ظِؿ افتقحٔد، وافتًٍر، وافٍَف، وؽرهٚ مـ افًِقم، 

ح مٚ ترجَّ   ح ظْده بٚفدفٔؾ افؼظل.وبًٌٛ اشتْٚرتف بُتٛ افنٔخغ صٚر يرجِّ

ِٜ إػ ذفؽ حيٍظ ظّدة  وـٚن  ـام مٙ حيٍظ افَرآن ـٚمًَّل، وبٚإلوٚؾ

افَقي، وأـثر افْقويٜ ٓبـ ؿ ابـ ظدوي مـ ْٕي، وـثرًا ٛإحُٚم، ودفٔؾ افىٚف

 افَٔؿ.

َّٕف  ِِّدًا  ـام أ ل أمره مَ ٍٜ ِف افٍَف وأصقفف، وؿد ـٚن ِف أوَّ ٍٜ ؾٚئَ ـٚن ذا مًرؾ

احلٌْع ـًٚدِة أهؾ افًِؿ ِف هذه افٌَّلد، ؾِامَّ اصتدَّ ظقده، وؿقي ظِّف فِّذهٛ 

اشتَؾَّ بٚٓجتٓٚد، وخرج مـ ادذهٛ، وهُذا يُقن افًٚمل افربَّّٚن، ؾٕ٘ف يْتٍع بّـ 

ًٚ بَُّلمٓؿ،  ًٚ ِف ادَٚبؾ محتَرًا َلؿ؛ رامٔ ٛ َلؿ، وٓ يُقن أيو ؿٌِف، وٓ يتًهَّ

ً برأيف ِف افْير ِف   افقحٔغ؛ ودَّٚ يًتَؿ ظقده.ومًتََّلَّ

ودُٕٚتف افًِّٜٔ ُأفٍِّٝ مٗفٍٚت ظْف دراشٚت ـثرة وبحقث متْقظٜ ِف أؽِٛ 

اجلقإٛ افٍُريٜ، بؾ ورصده مٗفٍق افساجؿ ِف جمٚمًٔٓؿ افتل يتْٚوفقن ؾٔٓٚ أصٓر 

 افًِامء.

 * ضريَتف ِف ٕؼ افًِؿ:

 ضريَتغ ِف ٕؼ افًِؿ: شِؽ افنٔخ 

ٌٜ مـ افًِامء، مْٓؿ ابـ افىريؼ إول: اف َِّ ج ظذ يديف ج تدريس، وؿد خترَّ

 ظثّٔغ، وابـ ظَٔؾ، وافًٌٚم، وؽرهؿ مـ افًِامء.
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ِف ٕؼ افًِؿ: هق افتٖفٔػ  افىريؼ افثّٚن افذي اختٚره افنٔخ افًًدي 

ًٚ، بًوٓٚ يهؾ إػ ) ( جزءًا، ـُتٚب 22وحتقي ؿٚئّٜ مٗفٍٚتف أـثر مـ مخًغ مٗفٍ

 ٌٜ وافتًٍر. فقاحد، وبًوٓٚ ِف افًَٔدة وافِتًٔر افُريؿ ا

 :* مـ تَّلمٔذ افنٔخ 

، وزامحقه بٚفّرـٛ،  ٍٜ جلَّلفٜ صٖٕف ؛ ؾَد اختِػ ظِٔف افىَّلب مـ ـؾِّ ٕٚحٔ

ََِّقا بخَِف افَقيؿ.  وَّنِقا مـ ظِّف افٌزير، وخت

فَد اخذ ظْف افًِؿ ظدٌد ـٌٌر مـ افتَّلمٔذ مـ أهؾ بِده أو مـ ؽرهٚ ممـ هٚجر 

ٔٓٚ فىِٛ افًِؿ وآفتحٚق ِف حَِٜ افنٔخ افًِّٜٔ، وظددهؿ أـثر مـ أن حيك إف

 إن صٚء اهلل.-فُْْٚ شْنر إػ أصٓرهؿ 

اهد: محّد بـ صٚفح بـ ظثّٔغ  – 7  .اإلمٚم افزَّ

 حٍيف اهلل.–ظٌد افًزيز بـ ظَٔؾ  شامحٜ افنٔخ افًَّلمٜ: ظٌد اهلل بـ – 2

ٚمافنٔخ افٍَٔف: محّد بـ شِٔامن  – 4 ًَّ  .افٌ

ٚم  – 3 ًَّ  .ؾؤِٜ افنٔخ افًَّلمٜ: ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ افٌ

اهد: ظٌد افًزيز افًِامن  – 5  .افنٔخ افًٚمل افزَّ

 صٚفح بـ ظٌد اهلل افزؽٌٔل. – 2

 ظع بـ زامؾ آل شِٔؿ. – 1

 وؽرهؿ.
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 :* مٗفٍٚت افنٔخ 

ٓٝ جٓقد افنٔخ افًًدي افًِّٜٔ وخدمتف افًئّٜ ا مٓٚ فَد تقجَّ فتل ؿدَّ

فِْٚس ِف مٗفٍٚتف افًديدة ذات افَّٜٔ افًِّٜٔ ومهٍْٚتف مـ ـتٛ ورشٚئؾ وذوح 

فِّتقن افًِّٜٔ ضٌَٝ صٓرهتٚ أؾٚق، وأؿٌؾ ظِٔٓٚ ضٌِٜ افًِؿ ِف إٔحٚء افًٚمل، وؿد 

 . ًٜ ًٚ ورشٚف  بٌِٝ مٗفٍٚتف أـثر مـ تًًغ ـتٚب

ًٚ مخ  ًٜ:وُيُّـ تًَٔؿ مٚ ًٕرؾف ظـ تِؽ ادٗفٍٚت أؿًٚم

ؾٚع ظْٓٚ أمٚم أهؾ  إول مْٓٚ: ِف أمقر افًَٔدة، وافُنػ ظـ مًٚئِٓٚ، وافدِّ

َرق افوٚفٜ افتل تْتًٛ إػ اإلشَّلم وَلٚ مـ  ٍِ افٍُر واإلحلٚد، وأمٚم بًض اف

يـ، وؿد أفَّػ ِف هذا اجلٕٚٛ أـثر مـ مخًٜ  مًتَداهتٚ مٚ يٌٚظد بْٔٓٚ وبغ هذا افدِّ

.ًٚ  ظؼ ـتٚب

َِّؼ بٚفٍَف وأصقفف وافَقاظد افٍَٜٓٔ، وؿد أفَّػ ِف هذا وافًَؿ افثّٚن: ي تً

.ًٚ ٍ  اجلٕٚٛ مٚ يربق ظذ أربًٜ ظؼ مٗفَّ

ؾٚع ظـ افَرآن وإطٓٚر أوجف إظجٚزه دة  وافًَؿ افثٚفٞ: خيتّص بٚفدِّ ادتًدِّ

ؾًٜ. ٛ مٚ احتقى ـتٚب افتًٍر مـ افٍقائد افَّْٚ ًْ  وتًٍره ظذ ح

ابع: خيتّص بٚفدَّ   ظقة إػ اإلشَّلم وذح محٚشْٜ.وافًَؿ افرَّ

وافًَؿ اخلٚمس: ؾٓق ظٌٚرة ظـ افتَٚط افٍقائد وإوابد ادًٌثرة مـ بىقن 

اء وضٌِٜ افًِقم افؼظٜٔ ظذ ضٌٍؼ مـ ذهٛ.  ـتٛ افساث وتَديّٓٚ جلّٓرة افَرَّ
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ًٚ  ذا جِدٍ  فَد ـٚن  ٍ وظْٚيٜ بٚفٌٜ ِف افتٖفٔػ ؾزادت مٗفٍٚتف ظذ مخًغ مٗفَّ

 افًِقم وافٍْقن، ومـ هذه ادٗفٍٚت:ُمتِػ ِف 

ن. – 7  تًٔر افُريؿ افرمحـ ِف تًٍر ـَّلم ادَّْٚ

 افَقاظد احلًٚن فتًٍر افَرآن. – 2

ن ِف خَّلصٜ تًٍر افَرآن. – 4  تًٔر افِىٔػ ادَّْٚ

يـ  – 3 ؾًٜ افًكيٜ داخِٜ ِف افدِّ ٓئؾ افَرإٜٓٔ ِف أنَّ افًِقم وإظامل افَّْٚ افدَّ

 اإلشَّلمل.

 ؾقائد مًتٌْىٜ مـ ؿهٜ يقشػ. – 5

ٕٜٚٔ مـ أيٚت افَرإٜٓٔ. – 2  ادقاهٛ افربَّ

 ادَٚفٜ افًٚدشٜ وافًٚبًٜ وافثٚمْٜ ِف مًجزات افَرآن ادنٚهدة. – 1

 ضريؼ افقصقل إػ افًِؿ ادٖمقل بًّرؾٜ افَقاظد وافوقابط وإصقل. – 5

ٔد وإخَّلق وإحُٚم ؾتح افرحٔؿ ادِؽ افًَّلم ِف ظِؿ افًَٚئد وافتقح – 5

 ادًتٌْىٜ مـ افَرآن.

ًديٜ. – 71 ًَّ  افٍتٚوى اف

 حُؿ ذب افّدخٚن. – 77

 شٗال وجقاب ِف أهؿِّ ادٓامت. – 72

 اجلٓٚد ِف شٌٔؾ اهلل. – 74
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احلّؼ افقاوح ادٌغ ِف ذح تقحٔد إٌٕٔٚء وادرشِغ مـ افُٚؾٜٔ  – 73

 افنٚؾٜٔ.

 افتٚئٜٔ ِف حّؾ ادنُِٜ افَدريٜ.افّدرة افٌٜٓٔ ذح افَهٔدة  – 75

يـ اإلشَّلمل. – 72  افدّرة ادختكة ِف محٚشـ افدِّ

ة افزاهرة ِف افًَٚئد وافٍْقن ادتْقظٜ  – 71 افريٚض افْٚضة واحلدائؼ افّْرِّ

 افٍٚخرة.

يـ افهحٔح حيؾ مجٔع ادنٚـؾ. – 75  افدِّ

ّٜٔ ِف اخلىٛ ادْزيٜ. – 75  افٍقاـف افنٓ

ؾًٜ.جمّقع ِف  – 21  اخلىٛ وادقاظظ افَّْٚ

 اخلىٛ ادْزيٜ ظذ ادْٚشٌٚت. – 27

 ادختٚرات اجلِٜٔ مـ ادًٚئؾ افٍَٜٓٔ. – 22

يـ. – 24  مْٟٓ افًٚفُغ وتقؤح افٍَف ِف افدِّ

ِّٟ وافًّرة. – 23  رشٚفٜ ُمتكة ِف مْٚشؽ احل

 حٚصٜٔ ظذ ٌإٚع وذحف. – 25

 مْيقمٜ ِف أحُٚم افٍَف. – 22

 أصقل افٍَف ادْتخٌٜ مـ ُمتك افتَّحرير.صٍقة  – 21
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 ادْٚطرات افٍَٜٓٔ. – 25

 افَقاظد افٍَٜٓٔ )ادْيقمٜ وذحٓٚ(. – 25

 إجزاء شٌع افٌدٕٜ. – 41

 حتٍٜ أهؾ افىَِّٛ ِف ُتريد أصقل ؿقاظد ابـ رجٛ. – 47

 مْيقمٜ ِف أحُٚم افٍَف. – 42

ٜ وؾقائد مجَّٜ. – 44 َّّ  ؿقاظد مٓ

ٜ.رشٚفٜ فىٍٜٔ ج – 43 َّّ  ٚمًٜ ِف أصقل افٍَف ادٓ

 افَقاظد وإصقل اجلٚمًٜ وافٍروق وافتَٚشٔؿ افٌديًٜ افْٚؾًٜ. – 45

 جمّقع افٍقائد واؿتْٚص إوابد. – 42

 إدفٜ افَقاضع وافزاهغ ِف إبىٚل أصقل ادِحديـ. – 41

ٚل. – 45 جَّ  ؾتْٜ افدَّ

 يٖجقج ومٖجقج. – 45

 ٜ افربِّ ووجقه ـامفف.افزاهغ افًَِٜٔ ظذ وحدإٔ – 31

 أصقل ظئّٜ مـ ؿقاظد اإلشَّلم. – 37

 افرّد ظذ افزٕٚدؿٜ وافَٚئِغ بقحدة افقجقد. – 32

 إتهٚر احلّؼ. – 34
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 اإلرصٚد إػ مًرؾٜ إحُٚم. – 33

ؾًٜ ظـ ادًٚئؾ افقاؿًٜ. – 35  إجقبٜ افَّْٚ

ًديٜ ظـ ادًٚئؾ افَهّٜٔٔ. – 32 ًَّ  إجقبٜ اف

 فًًديٜ ظذ إشئِٜ افُقيتٜٔ.إجقبٜ ا – 31

 هبجٜ ؿِقب إبرار وؿّرة ظٔقن إخٔٚر ِف ذح جقامع إخٌٚر. – 35

 افتًََِّٔٚت ظذ ظّدة إحُٚم. – 35

ك: تًٔر اجلّع  – 51 َّّ بغ اإلٕهٚف وٕيؿ ظٌد افَقي، وهق افُتٚب ادً

 افُريؿ افقاحد ِف ذح ظَد افٍرائد وـْز افٍقائد.

 نػ افَّْٚب ظذ ٕيؿ ؿقاظد اإلظراب.افتًِٔؼ وـ – 57

 تقؤح افُٚؾٜٔ افنٚؾٜٔ. – 52

 افتقؤح وافٌٔٚن فنجرة اإليامن. – 54

افتٌْٔٓٚت افِىٍٜٔ ؾٔام احتقت ظِٔف افًَٔدة افقاشىٜٔ مـ ادٌٚحٞ  – 53

 ادٍْٜٔ.

 افَقل افًديد ِف مَٚصد افتقحٔد. – 55

يـ ومحِتف ورجٚفف ممٚ اؾساه اف – 52  َهّٔل ِف أؽَّلفف.تْزيف افدِّ

ار أخرة. – 51 ر إػ اهلل وافدَّ ًَّ  مْيقمٜ ِف اف
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 افقشٚئؾ ادٍٔدة فِحٔٚة افًًٔدة. - 55

 * ثْٚء افًِامء ظِٔف:

ّٛ افثْٚء مـ أخريـ ظِٔف، فَد ـٚن افنٔخ ابـ شًدي  فذفؽ ـٚن ٓ حي

فرجٍؾ مجع  هذا افثْٚء بًد وؾٚتف، دٚ دًقا مْف ـريؿ اخلهٚل وظئؿ افًجٚيٚ، وحؼ

س أن يثْل  بغ افًِؿ وافَقرع وافّزهد وافهدق واإلخَّلص واحلرص ظذ ٍٕع افَّْٚ

 ظِٔف افًِامء وافٍوَّلء، وشقف أؿتك ظذ بًوٓؿ:

ـثر افٍَف وافًْٚيٜ  ، ؿٚل: ... ـٚن افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز  – 7

فٔؾ ... ومـ ؿرأ ـتٌف  ظرف ؾوِف وظِّف بًّرؾٜ افراجح مـ ادًٚئؾ اخلَّلؾٜٔ بٚفدَّ

. ًٜ ًٜ واشً فٔؾ، ؾرمحف اهلل رمح  وظْٚيتف بٚفدَّ

، ؿٚل: ... ؾ٘نَّ مـ ؿرأ مهٍْٚتف وتتٌع افنٔخ ظٌد افرزاق ظٍٍٔل  – 2

 ًٚ أب ِف خدمٜ افًِؿ اضَّلظ مٗفٍٚتف وخٚفط وَشَزَ حَٚفف أيٚم حٔٚتف ظرف مْف افدَّ

 وتًِٔاًم ...

افرجؾ ؿؾَّ أن يقجد مثِف ِف ظكه ، ؿٚل: ... إنَّ افنٔخ محّد افًثّٔغ  – 4

 ِف ظٌٚدتف وظِّف وأخَّلؿف ...

، ؿٚل: ... فَد ـٚن افنٔخ ظٌد افرمحـ افنٔخ ظٌد افرمحـ بـ افًدوي  – 3

ِِّؿ واإلمٚم   ِف ظْٔزة، ؾَد ـٚن افًٚمل وادً
ٍ
افًًدي مـ افْٚحٜٔ افدئْٜ هق ـؾ رء

ٜ فف ؾٔٓٚ تَّلمٔذ واخلىٔٛ وادٍتل وافقاظظ وافَٚيض وصٚحٛ مدرشٜ دئْ

 مْتيّقن ...
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، ؿٚل: ... فَد ظرؾٝ افنٔخ ظٌد افرمحـ بـ افنٔخ محّد حٚمد افٍَٔف  – 5

ؼ  َِّ ٕٚس افًًدي مـ أـثر مـ ظؼيـ شْٜ، ؾًرؾٝ ؾٔف افًٚمل افًٍِل اددؿِّؼ ادح

ٚدق ويَْٛ ظـ افزهٚن افقثٔؼ ؾّٔق وراءه ٓ يِقي  فٔؾ افهَّ افذي يٌحٞ ظـ افدَّ

 
ٍ
 .ظذ رء

هِقي ادُل:  – 2 خ ظٌد افًتَّٚر بـ ظٌد افقهٚب افدَّ وؿٚل افنٔخ ادًْد ادٗرِّ

بغ افنٔخ ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس بـ ظٌد اهلل بـ  ؼ، افنٚب إديٛ، افَّْٚ َّ افٍٚوؾ ادح

ًٜ ُمتكة.–ٕٚس بـ محد افًًدي، ...   ثؿ ذـر فف ترمج

دمنَل: آشتٚذ افنٔخ وؿٚل افًَّلمٜ اجلِٔؾ افنٔخ محّد هبجٜ افٌٔىٚر اف – 1

ظٌد افرمحـ ابـ ٕٚس آل شًدي، هذا آشتٚذ أصٓر مـ ُيًرف، ؾٓق ظَّلمٜ افَهٔؿ 

مـ ٕجد َلذا افًٓد، وهق صٚحٛ افتآفٔػ اجلٚمًٜ افْٚؾًٜ، وأوؿٚتف ـِٓٚ مًّقرة 

.ًٚ ًٚ وتٖفٍٔ  بٚٓصتٌٚل بٚفًِؿ تًِٔاًم وتدريً

ٚم – 5 ًَّ ، وؿٚل تِّٔذه افنٔخ محّد بـ شِٔامن افٌ : صٔخْٚ افًَّلمٜ ادٍنِّ

ث، افٍَٔف، إصقيل، افْحقي، واشع آضَّلع، بحر افًِؿ افزاخر ظٌد افرمحـ  ادحدِّ

 بـ ٕٚس ... 

ًٚ: وبٚجلِّٜ ؾٖخَّلؿف مـ أظذ إخَّلق، وصٍٚتف مـ أـرم  وممٚ ؿٚل ؾٔف أيو

ََِس  ِره إػ ان تقؾَّٚه اهلل، وإذا ج ٌَ ِف جمٍِس ؾٔف  افهٍٚت، ومل يِتٍٝ إػ افدٕٔٚ مـ ِص

س، وٓ حيتَر أحدًا  َّٕف دارٌس ٕحقال افَّْٚ مجِٜ مـ احلوقر يًىل ـًَّل ظذ مؼبف، ـٖ

مٓام ـٚن، وٓ خيِق جمًِف مـ ؾٚئدة، ومٓام حٚوفْٚ اإلضْٚب ِف ظِق أخَّلؿف وـريؿ 

صٍٚتف، ؾٚفَِؿ ظٚجٌز ظـ حكهٚ، وئٍُف مـ افثْٚء وإجر مٚ زرع اهلل فف ِف 
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حٌٜ وافثْٚء، ومٚ ين اهلل دٗفٍٚتف مـ إٓتنٚر، وإؿٌٚل افْٚس ظِٔٓٚ، افَِقب مـ اد

 وإٓتٍٚع هبٚ، ؾْرجق ادقػ أن جيًؾ ذفَِؽ ذخرًا فف مع مٚ شٌؼ مـ أظامفف ِف حٔٚتف.

  :* وؾٚتف 

ًٚ وشتِّغ شْٜ ؿوٚهٚ افًَّلمٜ  ُِّؿ وافتًَِّٔؿ،  وبًد ظٍّر دام تًً ِف افتً

. واؾٚه اجلؾ ادحتقم فِٜٔ اخلّٔس: افثٚفٞ  وافًؼيـ، وافتٖفٔػ، وخدمٜ اإلشَّلم

. وُصع ظِٔف طٓر هـ ِف مديْٜ ظْٔزة مـ بَّلد افَهٔؿ7412مـ مجٚدى أخرة. شْٜ 

 ذفؽ افٔقم ِف جْٚزة مل تنٓد مديْٜ ظْٔزة مثِٓٚ.

ٚم، بًد صَّلة افيٓر ِف  ًَّ وؿد صذَّ ظِٔف أحد ضَّلبف وهق افنٔخ شِٔامن افٌ

ـَ  ٚه ِف  اجلٚمع، وُدؾِ ًٜ ومجًْٚ وإيَّ ًٜ واشً ِف مَزة افنٓقإٜٔ صاميل ظْٔزة. ؾرمحف اهلل رمح

ة إٓ بٚهلل.  جَّْٜ اخلُِد، وٓ حقل وٓ ؿقَّ

 

* * * * 
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ٌِ الزَِّساَلِة(                )َشِزُح ِعِيوا

*************** 

 

شِؿ تًِٔاًم ـثرًا احلّد هلل رب افًٚدغ، وصذ اهلل ظذ ٌْٕٔٚ محّد وظذ آفف و

 مزيدًا، أمٚ بًد:

َِّؼ  بًٌض أمقر افًَٔدة بٚختهٍٚر، أتك  هذه افرشٚفٜ موّقَّنٚ: افَُّلم ظامَّ يتً

 ٌُٚٓ احتقت ظذ مًٍٚن ـثرة،  بُِامٍت جٚمًٚت، وهذه افُِامت اجلٚمًٚت صٚح

.َّٜٔ  وظِقٍم ؽزيرٍة، مـ ظِقم افًَٚئد افديْ

 :قولُ )خمتصٌز(* 

هق آؿتهٚر ظذ تَِٔؾ افٍِظ دون ادًْكوآْختَِهُٚر: 
(1)

. 

ؾٖٔيت بٚفٍِظ افَِٔؾ، وأمٚ ادًْك ؾُٔقن ـثرًا، وافًِؿ ؾٔف ؽزيٌر، هذا هق 

 .آختهٚر، وهذا ُيًتز مـ تقؾٔؼ اهلل ظزَّ وجؾَّ َلذا اإلمٚم ادٌٚرك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "افُِٔٚت"( 3/715) مٚدة: َخَكَ  "فًٚن افًرب"( 25)ص: "ادهٌٚح ادْر"إير  (7)

 (.21)ص:
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 :وقولُ )ِفي ُأُصوِل اُلَعَكاِئِد الدِِّيِييَِّة(* 

ظِٔف ؽُرُه. هذا أحًـ تًريٍػ ظْد إصقفٔغ، وافذي إصُؾ: هق مٚ ُيٌْك 

ًٚ؛ أن إصؾ: مٚ ُيٌْك ظِٔف ؽُرُه.  ظِٔف مجٓقرهؿ، بؾ وظِٔف مجٓقر افًِامء ظّقم

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ﴿وإصؾ هق إشٚس، يَقل اهلل تًٚػ 

 [.23﴾ ]إبراهٔؿ:ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ

امء، هذا هق إصؾع ِف افًإشٚس ثٚبٝ، وافٍر
(1)

. 

ة مًٍٚن، يذـرهٚ إصقفٔقن ِف  ويٖيت مـ جٜٓ آصىَّلِح إصقيل ظذ ظدَّ

ـتٛ إصقل
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فِىقِف  "ذح ُمتك افرووٜ"( 7/1فألشْقي ) "َّنٚيٜ افًقل"إير  (7)

رؾع "( 7/1فممدي ) "اإلحُٚم ِف أصقل إحُٚم"( 722-724و7/777)

أصقل "( 771-7/772فَِراِف ) "ٍٕٚئس إصقل"( 7/233فًٌُِل ) "احلٚجٛ

 "افٌحر ادحٔط"( 7/45ٓبـ افْجٚر ) "افُقـٛ ادْر"( 7/75ٓبـ مٍِح ) "افٍَف

افؼح "( 55ٓبـ ؿٚران )ص: "افتحََٔٚت ذح افقرؿٚت"( 72-7/75فِزرـق )

ٕثر افقرود "( 7/51فِنقـّٚن ) "إرصٚد افٍحقل"( 7/722)"افٌُر ظذ افقرؿٚت

فًِثّٔغ  "ذح إصقل مـ ظِؿ إصقل"( 7/44فِنَْٔىل ) "ذح مراؿل افًًقد

 (.213-7/214)"مًجؿ ادهىِحٚت وإفٍٚظ افٍَٜٓٔ"( 22)ص:

 :تًريػ ـِّٜ )أصقل( مـ حٔٞ آصىَّلح إصقيل؛ ُيَٚل ظذ ظّدة مًٚنٍ  (2)

إول: ُيَٚل ظذ افدفٔؾ، تَقل: أصؾ هذه ادًٖفٜ مـ افُتٚب وافًْٜ، أي: دفِٔٓٚ، ومْف: 

 = أصقل افٍَف، أي: أدفتف، تَقل مثًَّل: إصؾ ِف مؼوظٜٔ ادًح ظذ اخلٍغ افًْٜ.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افثّٚن: ُيَٚل ظذ افراجح، ـَقَلؿ: إصؾ ِف افَُّلم احلََٜٔ، أي: افراجح ظْد افًٚمع  =

 جٚز.احلََٜٔ ٓ اد

افثٚفٞ: ُيَٚل ظذ افَٚظدة ادًتّرة، ـَقَلؿ: إبٚحٜ ادٔتٜ فِّوىر ظذ خَّلف إصؾ، 

 أي: ظذ خَّلف افَٚظدة ادًتّرة وهل افتحريؿ.

افرابع: ُيَٚل ظذ افهقرة ادَٔس ظِٔٓٚ، وهق مٚ يَٚبؾ افٍرع ِف افَٔٚس، ـَقَلؿ: اخلّر 

ّر وافٌْٔذ ِف افًِٜ افتل هل: اإلشُٚر أصؾ افٌْٔذ ِف احلرمٜ، بًّْك إٔف دٚ اصسك اخل

صٚر حُؿ افٌْٔذ هق افتحريؿ ـٚخلّر، ؾُٚن اخلّر هق إصؾ، وافٌْٔذ هق افٍرع، أثٌٝ 

 هذا ادًْك اجلّٓقر، وٍٕٚه افَراِف ومل جيًِف مـ مًّٚن إصؾ آصىَّلحٜٔ.

 أربًٜ ظِٔٓٚ ؾهٚرت ثامٕٜٔ، وهل: هذه أربًٜ مًّٚن، وأوٚف افزرـق 

: ُيَٚل ظذ افتًٌَّد، ـَقَلؿ: إجيٚب افىٓٚرة بخروج اخلٚرج ظذ خَّلف إصؾ، اخلٚمس

ًٜ فزاءة  ظٝ مًرؾ ًِّدة ُذِ أي: إٔف ٓ هيتدى إفٔف بٚفَٔٚس، ؾٓق أمٌر تًٌدي، وـَقَلؿ: اف

ِحؿ وتًٌدًا.  افرَّ

 افًٚدس: ُيَٚل ظذ افٌٚفٛ ِف افؼع، وٓ يُّـ ذفؽ إٓ بٚشتَراء مقارد افؼع.

: ُيَٚل ظذ اشتّرار احلُؿ افًٚبؼ، ـَقَلؿ: إصؾ بَٚء مٚ ـٚن ظذ مٚ ـٚن حتك افًٚبع

 يقجد ادزيؾ فف.

 افثٚمـ: ُيَٚل ظذ ادخرج، ـَقل افٍرؤغ: أصؾ ادًٖفٜ مـ ـذا، يًْل: ُمرجٓٚ.

ًٚ، وهق: ادًتهحٛ، ـَقَلؿ: إصؾ ِف  وذـر افًٌٚدي وابـ ؿٚران وافنقـّٚن  تٚشً

 ٜ، بًّْك: ًٕتهحٛ اإلبٚحٜ افثٚبتٜ ِف إصٔٚء حتك يٖيت مٚ حيّرم.إصٔٚء اإلبٚح

وـَقَلؿ: إصؾ ِف اإلًٕٚن افزاءة إصِٜٔ، بًّْك إٔف ثٌٝ فإلًٕٚن براءتف، وٓ يُقن 

 متٓاًم حتك تثٌٝ إدإتف بدفٔؾ.

 ؾٓذه مًّٚن ـِّٜ )أصقل( ِف اصىَّلح إصقفٔغ.

إرصٚد "( 31-7/45)"ادْرافُقـٛ "( 71-7/72)"افٌحر ادحٔط"إير 

درتٙ افداؽًتّٚن  "اددخؾ إػ أصقل اإلمٚم افنٚؾًل"( 55-7/51)"افٍحقل

 =افؼح افٌُر ظذ "( 55)ص:"افتحََٔٚت ِف ذح افقرؿٚت"( 7/711-712)
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 :قولُ )الَعَكاِئِد(* 
ٔدة، وافًَٔدة مٖخقذٌة مـ افًَد، وهق ربط افقء، ظَدُت هذا  َِ مجُع ظ

وأصِف مٖخقذ   . ظَدت ظِٔف افَِٛ وافوّر  : اظتَدت ـذا، أيافقء، أي: ربىُُّف. 

 .ثؿ اشتًّؾ ِف ظَٔدة افَِٛ وتهّّٔف اجلٚزم  . مـ ظَد احلٌؾ إذا ربىف

وهل مٚ يديـ اإلًٕٚن بف ربَّف مـ هذه افًَٚئد
(1)

. 

 :العؼقدة أعمُّ من التوحقد-

ُد تقحٔدًا،  د يقحِّ وفٍظ افًَٔدة أظؿُّ مـ فٍظ افتقحٔد؛ افتقحٔد: مهدر وحَّ

 أي: جًؾ افقء واحدًا.

: مٚ يتًِؼ بتقحٔد افربقبٜٔ وتقحٔد إفقهٜٔ، وتقحٔد إشامء وافتقحٔد

 وافهٍٚت.

َِّف، ٕن:  وافًَٔدة تنّؾ ذفؽ ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "إحتٚف ذوي افٌهٚئر بؼح رووٜ افْٚطر"( 723-7/724فًٌِٚدي ) "افقرؿٚت =

 .(54-7/57فِِّْٜ )

 ت: افنٔخ مجٔؾ افهِقي. (21ص:) فًَِّلمٜ اَلراس "افقاشىٜٔ ذح افًَٔدة"إير  (7)

فِدـتقر  "ظَٔدة افتقحٔد ِف افَرآن افُريؿ" (5)ص:فًَِّلمٜ افٍقزان  "ظَٔدة افتقحٔد"

 ومٚ بًد(.  -71محّد مُِٚوي )ص:



        

 ِٜ َّٔ
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افًَٔدة هل: اإليامن بٚهلل، ومَّلئُتف، وـتٌف، ورشِف، وافٔقم أخر، وافَدر 

ه. هذه هل افًَٔدة، أرـٚن اإليامن، ـام ذـر أهؾ افًِؿ، مْٓؿ افًَّلمٜ  خره وذِّ

"ظَٔدة افتقحٔد"ِف ـتٚبف  -ٍيف اهللح–افٍقزان 
(1)

. 

ث ظامَّ يتًِؼ  َِّؼ بٖٕقاع افتقحٔد، وتتحدَّ ث ظامَّ يتً ، تتحدَّ ؾٚفًَٔدة أظؿُّ

َِّؼ  ث ظامَّ يتً بٖصقل آظتَٚدات، ومٚ يًتَده أهؾ  -أيوًٚ –بٕٚمقر افٌٌٜٔٔ، وتتحدَّ

 افًْٜ واجلامظٜ.

َِّؼ بىٚظٜ وٓة أمقر ادًِّغ  ِف ضٚظٜ اهلل، وظدم اخلروج. مثٚل ذفؽ: مٚ يتً

ًٚ: ادًح ظذ اخلٍغ ظَٔدة، صٚرت ظَٔدة؛ ٕن هْٚك ؾرؿٜ  ومثٚل ذفؽ أيو

تَقل بًدم ادًح ظذ اخلٍغ، بؾ وترى حتريؿ ذفؽ، وصٚر مـ ظَّلمٜ أهؾ افًْٜ 

واجلامظٜ ادًح ظذ اخلٍغ، ومـ ظَّلمٜ تِؽ افٍرؿٜ ظدم ادًح ظذ اخلٍغ. وٕحق 

 افتل يذـروَّنٚ.ذفؽ مـ افًَٚئد 

مـ ظَٔدة أهؾ افًْٜ: اإليامن بُؾِّ مٚ جٚء، وبُؾِّ مٚ ٕصَّ ؾٔف افدفٔؾ مـ ؿرآٍن 

، ظامَّ يتًِؼ بٖمقر أخرة، وأمقر ادًٚد، وٕحق ذفؽ. ؾٓذه هل افًَٔدة. ٍٜ  وشَّْ

إٔٝ تًتَد أنَّ اهلل ظزَّ وجؾ هق افقاحد، وإٔف واحد ِف ربقبٔتف، واحٌد ِف 

أشامئف وصٍٚتف، ؾتٗمـ بتقحٔد افربقبٜٔ، وتقحٔد إفقهٜٔ،  أفقهٔتف، واحٌد ِف

َِّف، وتًّؾ بّوّقن مٚ ُذـَِر. هذه هل  وتقحٔد إشامء وافهٍٚت، وتًتَد ذفؽ ـ

 افًَٔدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(5)ص:فًَِّلمٜ افٍقزان  "ظَٔدة افتقحٔد" (7)
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ؾٚفًَٔدة أظؿُّ مـ افتقحٔد، وافتقحٔد أخصَّ ـام يذـر أهؾ افًِؿ
(1)

. 

 :عؼقدة مل يـص عؾقه الؼرآن وٓ الِضـاة لػظ-

، أي: مل يّْص ظِٔف دفٌٔؾ وفٍظ افًَٔ دة؛ هذا افٍِظ مل يِٖت ِف ـتٍٚب وٓ شَّْٜ

ڭ  ڭ  ﴿مـ ؿرآن وٓ شْٜ هبذا افٍِظ )ظَٔدة(، فُـ جٚء فٍظ )ظَد(، ؿٚل تًٚػ 

[، وؿٚل تًٚػ 55]ادٚئدة: ﴾ۋ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ې  ى  ى  ائ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې﴿

[، أمٚ 44]افًْٚء: ﴾ۈئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ائ   ەئ

.  فٍظ )ظَٔدة(؛ هذا افٍِظ مل يٖت ِف ؿرآٍن وٓ شَّْٜ

مقن، ؾٚفىحٚوي  يَقل: هذا ذـر بٔٚن ظَٔدة أهؾ افًْٜ  وؿد ظزَّ بف ادتَدِّ

 واجلامظٜ.

ٌٜ –وتًّٜٔ ـتٚب افهٚبقّن )ظَٔدة افًِػ أصحٚب احلديٞ(  وهذه رشٚف

ام تقؾٍٔؼ   .ٚبقّن افه –مٍٔدٌة ُوؾِّؼ صٚحٌٓٚ وأيُّ

مغ، وأمٚ افَقل  ٌٜ مـ أهؾ افًِؿ، مـ ادتَدِّ ًٕؿ؛ ؾٍِظ افًَٔدة ؿد أضَِف مجٚظ

َّٕف  بٖنَّ أول مـ أضِؼ فٍظ )ظَٔدة( هق افٌزايل، هذا افَقل مْتٌَد جدًا، ـام شًّتؿ أ

مًٌقٌق بٌره 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مٜ افَرواّن"وإير  (7) جمّقع "إول( ، )افدرس فِنٔخ افْجّل  "ذح مَدِّ

اددخؾ فدراشٜ افًَٔدة " (2/44) "مٗفٍٚت ورشٚئؾ وبحقث افنٔخ افىٔٚر

 (.75فِزيُٚن )ص: "افهحٔحٜ



        

 ِٜ َّٔ
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 :وقولُ )الدِّيييَّة(* 
ِة مًٍٚن مـ جٜٓ افٌِٜ؛ يٖيت دً يـ: يٖيت فًدَّ ٌُّد، ودًْك افدِّ ، ودًْك افتًَّ لِّ ْك افذُّ

، وفٌر 
ِ
، ودًْك إَِٓٔٚد، ودًْك احِلًِٚب، ودًْك اجلزاء ِٜ ٌِٚع، ودًْك افىَّٚظ آتِّ

مًجؿ مَٚئس افٌِٜ "ٓبـ مْيقر، و "فًٚن افًرب"ذفؽ. وراجع ِف ذفؽ 

 رمحٓؿ اهلل–ٓبـ إثر  "افْٓٚيٜ"ٓبـ ؾٚرس، و "افًربٜٔ
(2)

. 

ي : هق مٚ ذظف اهلل تًٚػ ِف ـتٚبف، وِف شْٜ رشقفف وافدِّ مـ افًَٚئد  ـُ

 وإحُٚم وادًٚمَّلت.

ُِّّف، وأظيؿ مٚ جيٛ ظذ اإلًٕٚن أن  وهذا أظيؿ مٚ جيٛ ظذ اإلًٕٚن تً

إلًٕٚن أن ايًّؾ بف، وأظيؿ مٚ جيٛ ظذ اإلًٕٚن أن يدظق إفٔف، وأظيؿ مٚ جيٛ ظذ 

 هحٔحٜ، افتقحٔد اخلٚفص. يهز ظذ إذى ؾٔف؛ افًَٔدة اف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًٚ ذـر افًَّلمٜ بُر أبق زيد  (7) = ظـ )جمِٜ جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بّك( أنَّ ؾٔٓٚ بحث

ؾٔف ظدم صٚحٌف حقل ـِّٜ ظَٔدة( اشتَرأ ) فألشتٚذ ظٌدافهٌقر صٚهغ بًْقان:

افُتٚب أو افًْٜ، وٓ ِف ُأمٓٚت مًٚجؿ افٌِٜ ، وأن أول مـ تؿ  ذه افٍِيٜ ِفوجقد ه

ـام  (افرشٚفٜ)هـ( ِف  341شْٜ  تافقؿقف ظذ ذـره جلًّٓٚ )ظَٚئد( هق افَنري )

 . ، جٚء بٍّردهٚ )ظَٔدة( (هـ 515شْٜ  )تِف أوَلٚ ، ومـ بًده أبق حٚمد افٌزايل 

ام مًٌقؿٚن بٚفى : وافهحٔح أَّنَّ ُٝ هـ(، 427حٚوي ـام ذـرٕٚ، وافىحٚوي تقِف شْٜ )ؿِ

ٚ افٌزايل ؾتقِف شْٜ )335ثؿَّ افَنري، ثؿَّ افهٚبقّن ادتقىف شْٜ ) هـ(. 515هـ(، امَّ

 (.232)ص: فِنٔخ بُر  "مًجؿ ادْٚهل افٍِئٜ"واهلل ادًتًٚن. إير 

( 3/355) "فًٚن افًرب" (2) ـَ ( ( )مٚدة: دَ 751-2/735) "افْٓٚيٜ"( )مٚدة: َدَي ـَ َي

 (.454ٓبـ ؾٚرس )ص: "مًجؿ مَٚئس افٌِٜ"



  

 

                                                            

                               ِٜ َّٔ
ُتقَحُٚت اإِلََلِ ٍُ ًِدي اف ًَّ ِٜ اف َم َّلَّ ًَ ِٜ اف ِح ِرَشَٚف  ِِف َذْ

 

32 

 

شَؾ   ظِٔٓؿ افهَّلة -جيٛ ظذ ـؾِّ مًٍِؿ أن هيتؿ هبذا إمر افًئؿ؛ ؾ٘ن افرُّ

ظقة إػ  -وافًَّلم مٚ ُبًثقا إٓ مـ أجؾ هذا إمر افًئؿ، تقحٔد اهلل ظزَّ وجؾ، وافدَّ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴿افتقحٔد، وإخَّلص افُِّٜ هلل ظزَّ وجؾ، 

[، ومٚ مـ ٌٕلٍّ وٓ رشقل إٓ ويَقل 42ْحؾ:]اف ﴾چ  چ   چ  ڇ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ﴿[، 55]إظراف: ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ﴿فَقمف 

ُِّٓؿ حيثُّقن ظذ ظٌٚدة اهلل، وظٌٚدُة اهلل تقحٔده، ظٌٚدة 55]إظراف: ﴾ڦ   ڄ [، ـ

يـ فف وحده شٌحٕٚف وتًٚػ، ظٌٚدة اهلل آت ٌٚع اهلل ضٚظتف، ظٌٚدة اهلل إخَّلص افدِّ

فؼظف شٌحٕٚف وتًٚػ، هذه هل ظٌٚدة اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، وهذا هق ديـ اهلل ظزَّ 

وجؾ، وهذا هق أشٚس ديـ اهلل ظزَّ وجؾ؛ أن تًٌد اهلل ظزَّ وجؾ وحده ٓ ذيؽ فف، 

أ  وأن ختِص افًّؾ فف شٌحٕٚف وتًٚػ، وأن تتٚبع ذظف، وأن ُتتْٛ افؼك، وتتزَّ

أ ـذفؽ مـ أهِ  ف ، ـام شٖٔيت إن صٚء اهلل.مْف، وتتزَّ

ِٚئِد  ََ ًَ َِّؼ هبذا افًْقان اجلّٔؾ )ُُمْتََكٌ ِِف ُأُصقِل اف هذا تًٌِٔؼ ُمتك ظامَّ يتً

( فًَِّلمٜ ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس بـ ظٌد اهلل بـ ٕٚس آل شًدي  ِٜ
َّٔ
يِْ ، ٕدخؾ ِف افدِّ

ر، واحلّد هلل، وصذ ادقوقع ِف افٔقم افَٚدم إن صٚء اهلل ظزَّ وجؾ، ُٕتٍل هبذا افَد

 اهلل ظذ محٍّد، وظذ آفف وشِؿ. 

 

* * * * 
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 اإِلَلِهيَِّة الُفُتوَحاُت
ْعِدي َمِة الِضا  ِّم َصــْرِح ِرَشاَلِة الَعَّلا

 )ُمِخَتَصٌر ِفي ُأُصوِل الَعَقاِئِد الدِّيِنيَِّة(

 
 َشِرُح

 اِد الزَِّعًِمَأِبٌ َعِبِد الرَِّحَمِن ُمَعاِذ ِبِن َأِحَمَد ِبِن ُفَؤ  

 َوفََّقُه اهلُل َوَسدََّدُه

 

 َقاَم ِبَتِشِجًِلِه وَتِفِريِغِه

ٌّ بِن َقاِسٍم الشِّنَّةبُن و الَفِضِل َأمَحُد َأ  َعِل

 َوَفقَُّه اهلُل َوَسدََّدُه
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 (َشِزُح ُمَكدَِّمِة امُلَؤلِِّف)       
*************** 

 



 

َمُة اُدَملِِّف   ُمَؼدِّ

ٍد، َوآلِِه َوَصْحّضِِه َوَأْتَّضاِعِه إََِل َيوِم  احَلْؿُد  َّللِِ َربِّ الَعادََِْي، َوَصذا اَّللُ َعَذ ُُمَؿا

يِن.  الدِّ

ا َبْعُد:   َأما

....................................... 

 افؼح:

ًٜ إػ افٌر  هُذا افُٚتٛ وادٗفػ وافٌٚحٞ وادرشؾ افذي يُتٛ رشٚف

س، واخلىٔٛ وادحٚض َِّؼ بٚخلىٌٜ )خىٌٜ اجلًّٜ(، ؾٌٔدأ - واددرِّ ظدا مٚ يتً

 ، يٌدأ بٚفًٌِّٜ،  )بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ(. -بٚحلّد

ؾٌٔدأ بتقحٔد اهلل ظّز وجؾ، حٔٞ إٔف اشتًٚن بٚهلل ظزَّ وجؾ، وآشتًٕٜٚ بٚهلل 

[، 5]افٍٚحتٜ: ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿ تقحٌٔد فف، وؿد ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾَّ 
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ٌَّٚس وحلديٞ  شوإَِذا اْشَتَعـَْت َفاْشتَِعْن بِاَّللِ»...، ظْد افسمذي، وفف ضرٌق ابـ ظ
 

(1)
 ؾٌٔدأ افنخص بٚٓشتًٕٜٚ بٚهلل ظزَّ وجؾَّ حتك ئًْف اهلل. ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهؿ:-ريض اهلل ظْٓؿ–ا احلديٞ جٚء ظـ ظدٍد مـ افهحٚبٜ هذ (7)

ة ضرٍق:عّضد اَّلل بن عّضااس  - 1  ، وفف ظدَّ

ٌَّٚس  ًٚ.  إوػ: ضريؼ ؿٔس بـ احلجٚج، ظـ حْش افهًّْٚن، ظـ ابـ ظ مرؾقظ

(، وأبق 2225برؿؿ ) "مًْده"د ِف (، وأمح2572برؿؿ ) "شْْف"أخرجٓٚ افسمذي ِف 

(، 75برؿؿ ) "افَدر"(، وظٌد اهلل بـ وهٛ ِف 2552برؿؿ ) "مًْده"يًذ ِف 

برؿؿ  "ادًجؿ افٌُر"(، وافىزاّن ِف 752برؿؿ ) "صًٛ اإليامن"وافٌَٔٓل ِف 

 (، وؽرهؿ.72555)

بـ اه وذـر، صٚفٌح : ؿٚل أبق حٚتؿوؾٔٓٚ: ؿٔس بـ احلجٚج، وهق افَُّلظل، ادكي، 

. ؿٚل احلٚؾظ صٚحلًٚ  ـٚن رجَّلً  :وؿٚل أبق شًٔد بـ يقٕس ،"ـتٚب افثَٚت"حٌٚن ِف 

رؿؿ  "تَريٛ افتٓذيٛ"( 3555رؿؿ افسمجٜ ) "هتذيٛ افُامل". ابـ حجر: صدوق

 (.5525افسمجٜ )

ٌٍَّٚس  ، ـام ٕصَّ ظذ ذفؽ احلٚؾظ ابـ وهذه افىريؼ تًتز أؿقى افىرق إػ ابـ ظ

ٍٛ مْده، ـام َٕؾ  اجلٚمع "ـام ِف  "ٕقر آؿتٌٚس"ِف  - اهللامرمحٓ–ظْف احلٚؾظ ابـ رج

 (.724)ص:"ادْتخٛ

عن عؿرو بن عّضد  ،ثـا إشَمعقل بن عقاشحد ،غِضان بن الربقعافىريؼ افثٕٜٚٔ: ضريؼ 

ًٚ. أخرجٓٚ افىزاّن ِف  عن ابن عّضاس، عن عؽرمة ،اَّلل موَل غػرة ، مرؾقظ

 .(77521برؿؿ ) "ادًجؿ افٌُر"

ة، وؿٚل ِف أخرى: صٚفٌح،  ٍف افدارؿىْل مرَّ ًَّ ٚن بـ افربٔع، وهق ؤًٌػ. و ًَّ وؾٔٓٚ: ؽ

ٌَّٚن ِف افثَٚت.   = (.7251رؿؿ افسمجٜ ) "فًٚن ادٔزان"وذـره ابـ ح
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َّٔٚش، وهق ُمتٌِط ِف روايتف ظـ أهؾ بِده، وهذه مْٓٚ؛ ؾٕ٘ف روى  = وؾٔٓٚ: إشامظٔؾ بـ ظ

وهق محيصٌّ صٚمل، وفٔس ظّر بـ ظٌد اهلل ـذفؽ. ظـ ظّر بـ ظٌد اهلل مقػ ؽٍرة، 

 (.134رؿؿ افسمجٜ ) "تَريٛ افتٓذيٛ"

وؾٔٓٚ: ظّر بـ ظٌد اهلل مقػ ؽٍرة بْٝ ربٚح أخٝ بَّلل بـ ربٚح، وهق ؤًٌػ، وـٚن 

 (.3217رؿؿ افسمجٜ ) "هتذيٛ افُامل"يرشؾ حديثف. 

ًٚ. أخرجٓٚ أبق مر افىريؼ افثٚفثٜ: ضريؼ ظىٚء بـ أيب ربٚح ظـ ابـ ظٌٚس  ؾقظ

ادًجؿ "(، وافىزاّن ِف 4335برؿؿ ) "مًْد ظع بـ اجلًد"افَٚشؿ افٌٌقي ِف 

 (، وؽرهؿ.77372برؿؿ ) "افٌُر

رؿؿ  "هتذيٛ افُامل"وؾٔٓٚ: ظٌد افقاحد بـ شِٔؿ، ادٚفُل، افٌكي، وهق ؤًٌػ. 

 (.4552افسمجٜ )

ٌَّٚح، ظْد ظ (، 242برؿؿ ) "ادْتخٛ"ٌد بـ محٔد ِف فَُّْف متٚبٌع، تٚبًف: ادثْك بـ افه

رؿؿ افسمجٜ  "تَريٛ افتٓذيٛ"وادثْك بـ افهٌٚح؛ ؤًٌػ، اختِط بآخرٍة. 

(2317.) 

برؿؿ  "ادًجؿ إوشط"وتٚبًف: يًَقب بـ ظىٚء بـ أيب ربٚح، ظْد افىزاّن ِف 

 (.1522رؿؿ افسمجٜ ) "افتَريٛ"(، ويًَقب ؤًٌػ. 5371)

ظًٔك بـ محّد افَرر، ظـ ابـ أيب مُِٜٔ، ظـ ابـ ظٌٚس  افىريؼ افرابًٜ: ضريؼ

ًٚ. أخرجٓٚ افىزاّن ِف   (، وافَوٚظل ِف 77234برؿؿ ) "ادًجؿ افٌُر"مرؾقظ

 (.135برؿؿ ) "مًْد افنٓٚب"

رؿؿ  "مٔزان آظتدال"وؾٔٓٚ: ظًٔك بـ محّد افَرر، وهق ؤًػ، فٔس بٚفَقي. 

 (.2212افسمجٜ )

ًٚ. أخرجٓٚ  ؼ ظٌٔد اهلل بـ ظٌد اهلل، ظـ ابـ ظٌٚس افىريؼ اخلٚمًٜ: ضري مرؾقظ

ًٍُٕٔؿ ِف   (.7/473) "احلِٜٔ"أبق 

راؾهٜ. ٍُ ٚج بـ اف  = وؾٔٓٚ: جٓٚفٜ افرجِغ افذيـ حدث ظْٓام احلجَّ
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ك أحدإٓ إٔف  = ّّ (، ؾَٚل: ظـ ظَٔؾ، 475برؿؿ ) "افًْٜ"مَهٚ ظْد ابـ أيب ظٚصٍؿ ِف ش

ََِّ َّٕف ذـره مً  ًٚ، وفٔس مقصقًٓ.ظـ افزهري، إٓ أ

َّٕف مًوٌؾ، يرؾًف 2514برؿؿ ) "ادًْد"وجٚء مقصقًٓ ظْد اإلمٚم أمحد ِف  (، إٓ أ

راؾهٜ إػ ابـ ظٌٚس  ٍُ ٚج بـ اف ٚج مل يدرك ابـ  احلجَّ بدون ذـر افقاشىٜ. واحلجَّ

 .ظٌٚس 

ٍٛ فف، ظـ افزهري، ظـ ابـ ظٌٚس  ٚم، ظـ صٚح  افىريؼ افًٚدشٜ: ضريؼ مهَّ

 .ًٚ  (.7355برؿؿ ) "اإلبٕٜٚ"أخرجٓٚ ابـ بىٜ ِف مرؾقظ

. ٚم، ؾٕ٘ف مل ُيًؿَّ  وؾٔٓٚ: إهبٚم صٔخ مهَّ

ظـ ظٌد ، ظـ صٓٚب بـ خراش ،ظٌد اهلل بـ مّٔقن افَداحافىريؼ افًٚبًٜ: ضريؼ 

ًٚ. أخرجٓٚ احلٚـؿ ِف  ظـ ابـ ظٌٚس  ،ادِؽ بـ ظّر برؿؿ  "ادًتدرك"مرؾقظ

(4/537-532.) 

ظـ ابـ  ،مـ حديٞ ظٌد ادِؽ بـ ظّر هذا حديٞ ـٌر ظٚلٍ : ؿٚل احلٚـؿ رمحف اهلل

و ٓ افَداح ِف  ،مل خيرجٚ صٓٚب بـ خراش إٓ أن افنٔخغ  ،ظٌٚس 

 ا.هـ و ؿد روي احلديٞ بٖشٕٚٔد ظـ ابـ ظٌٚس ؽر هذا ،غافهحٔح

ٌف احلٚؾظ افذهٌل  ََّ اح؛ ؿٚل أبق حٚتٍؿ: مسوٌك، وأمٚ أ وتً خر؛ بَقفف: ٕنَّ افَدَّ

 ُمتٌِػ ؾٔف، وظٌد ادِؽ مل يًّع مـ ابـ ظٌٚس ؾٔام أرى ا.هـ

اح، إشامظٔع ؿرمىل، وابْف ظٌد اهلل رأٌس ِف افَرامىٜ.  : مّٔقن افَدَّ ُٝ  "إظَّلم"ؿِ

 (.472-7/477فِزرـع )

فف أحٚديٞ وصٓٚب بـ خراش اجلّٓقر ظذ تقثَٔف، إٓ أنَّ أبٚ أمحد بـ ظدي يَقل: 

 ظرف فِّتَدمغ ؾٔف ـَّلمًٚ أوٓ  ، بًض روايٚتف مٚ يُْر ظِٔفوِف ،فًٔٝ بٚفُثرة

 ا.هـ ؾٖذـره

ؾُٖنَّ احلٚؾظ افذهٌل ب٘صٚرة إػ اخلَّلف ؾٔف يَهد هذا، ومع ذفؽ ؾ٘ن فِّتَدمغ ؾٔف 

ًٚ خَّلصتف مٚ ذـره احلٚؾظ ابـ حجر  ًٚ ضٌٔ َّٕف: صدوٌق خيىئ. إير  ـَّلم هتذيٛ "أ

 = (.2525رؿؿ افسمجٜ ) "ريٛ افتٓذيٛتَ"( و2112رؿؿ افسمجٜ ) "افُامل
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ٌَّٚس، ؾٓذا هق افيٚهر مـ خَّلل ترمجٜ  = وأمٚ أنَّ ظٌد ادِؽ بـ ظّر مل يًّع مـ ابـ ظ

َّٕف روى ظـ ابـ ظٌٚس، وٓ أن ابـ ظٌٚس روى ظْف هذا افرجؾ،  افرجِغ، مل يذـروا أ

 (.4532رؿؿ افسمجٜ ) "هتذيٛ افُامل"واهلل أظِؿ. 

ٚم بـ حئك أبق ظٌد اهلل صٚحٛ افٌكي، ظـ ابـ ظٌٚس افىريؼ افثٚمْٜ: ضري –ؼ مهَّ

ًٚ. أخرجٓٚ أمحد ِف  -ريض اهلل ظْٓام  (.2514برؿؿ ) "ادًْد"مرؾقظ

ٚم بـ حئك افٌكي، مـ  ٌَّٚس؛ ؾٕ٘ف مل يدرـف. مهَّ ٚم وابـ ظ وؾٔٓٚ: إَٓىٚع بغ مهَّ

ٌَّٚس 725أو 723افىٌَٜ افًٚبًٜ، تقِف شْٜ:  تقِف شْٜ:  -هلل ظْٓامريض ا–هـ، وابـ ظ

 هـ. 25

 :حديث أيب شعقد اخلدري  – 2

(، 373برؿؿ ) "افؼيًٜ"(، وأجري ِف 7153برؿؿ ) "ادًْد"أخرجف أبق يًذ ِف 

ذح أصقل اظتَٚد أهؾ "(، وافمفُٚئل ِف 7355برؿؿ ) "اإلبٕٜٚ"وابـ بىٜ ِف 

ظْد ترمجٜ حئك بـ  "تٚريخ بٌداد"(، واخلىٔٛ افٌٌدادي ِف 525برؿؿ ) "افًْٜ

 (، وؽرهؿ.73/725( )1351مّٔقن برؿؿ )

ر افٌكي،  ًا؛ ؾٔف: حئك بـ مّٔقن بـ ظىٚء افَرر أبق أيقب افتامَّ وإشْٚده ؤًٌػ جدَّ

 (.1252رؿؿ افسمجٜ ) "تَريٛ افتٓذيٛ"وهق مسوك. 

رؿؿ  "تَريٛ افتٓذيٛ"وؾٔف: ظع بـ زيد بـ جدظٚن افتّٔل افٌكي، وهق ؤًٌػ. 

 (.3143افسمجٜ )

 :حديث شفل بن شعد الِضاعدي  – 3

( فِدارؿىْل ِف 7/725)"افدرُّ ادْثقر"هذا احلديٞ ظزاه افًٔقضل ِف ـتٚبف 

 ."افسؽٔٛ وافسهٔٛ"، وابـ مردويف، وافٌَٔٓل، وإصٌّٓٚن ِف "إؾراد"

 ؾرادأضراف افٌرائٛ وإ"أمٚ افدارؿىْل ؾذـر أبق افٍوؾ محّد بـ ضٚهر ادَدد ِف 

 (.2731برؿؿ ) "لفإلمٚم افدارؿىْ ـ حديٞ رشقل اهلل م

أبق (: 77/755)"افًًِِٜ افؤًٍٜ"ِف  وأمٚ إصٌّٓٚن، ؾَٚل اإلمٚم إفٌّٚن 

 =مهقرة اجلٚمًٜ اإلشَّلمٜٔ(  - 312)ص  "افسؽٔٛ وافسهٔٛ"افَٚشؿ إصٌّٓٚن ِف 
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 وآشتًٕٜٚ؛ أي: ضِٛ افًقن مـ اهلل ظزَّ وجؾ.

ڈ  ڎ   ڎ  ﴿وآشتًٕٜٚ ظٌٚدة، ٓ ُتكف إٓ هلل ظزَّ وجؾ، ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾ 

[، 42]افًْٚء: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿[، وؿٚل اهلل 4]افزمر: ﴾ڈ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،أبق بُر ابـ صٌٜٔ احلزاملأخزٕٚ  ،مـ ضريؼ ابـ أيب افدٕٔٚ: حدثْٚ أبق شًد اددّن =

 ،ظـ أيب حٚزم ،أخزٕٚ زهرة بـ ظّرو ،أخزٕٚ أبق شًٔد محّد بـ إبراهٔؿ بـ ادىِٛ

 .ظـ شٓؾ بـ شًد افًٚظدي

ُٝ ثؿ ؿٚل: ؿ / 2/ 7: وهذا إشْٚد ؤًػ؛ زهرة بـ ظّرو؛ أورده ابـ أيب حٚتؿ )ِ

ًٚ وٓ تًديَّلً 275  .( مـ روايٜ ثَتغ آخريـ ظْف، ومل يذـر ؾٔف جرح

 وأبق شًٔد بـ ادىِٛ؛ مٌَقل ظْد احلٚؾظ.

 .خيىئوأبق بُر بـ صٌٜٔ احلزامل ؛ صدوق 

 هـ.ا وأبق شًد اددّن؛ مل أظرؾف

 :حديث عّضد اَّلل بن جعػر  – 4

ًُٕٔؿ ِف 475برؿؿ ) "افًْٜ"أخرجف ابـ أيب ظٚصؿ ِف  برؿؿ   "مًرؾٜ افهحٚبٜ"( وأبق 

ظع اَلٚصّل، ظـ أيب ظع بـ ظـ  يًَقب بـ محٔد بـ ـٚشٛ،(، مـ ضريؼ 4555)

.  جًٍر بـ محّد، ظـ أبٔف، ظـ ظٌد اهلل بـ جًٍر  ًٚ  مرؾقظ

وؾٔف: ظع بـ أيب ظع اَلٚصّل، وهق مسوك، ـام ؿٚل أبق حٚتٍؿ وافًْٚئل، وؿٚل 

ختريٟ "احلٚـؿ: يروي ظـ ابـ ادُْدر أحٚديٞ مقوقظٜ يروهيٚ ظْف افثَٚت. إير 

 .(757فألفٌّٚن )ص: "افًْٜ

حف محدثٚ افًك اإلمٚمٚن:  ؾٓذا احلديٞ بّجّقع ضرؿف وصقاهده صحٌٔح، وؿد صحَّ

افهحٔح "ِف  (، وافقادظل 752-757)ص:"ختريٟ افًْٜ"ِف  إفٌّٚن 

 (.555-7/551( )255برؿؿ ) "ادًْد
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[، ؾَّل جيقز سف 5]افٌْٜٔ: ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ﴿وؿٚل اهلل 

ٓ يَدر ظِٔف إٓ ؾٔام آشتًٕٜٚ وضِٛ افًقن إٓ مـ اهلل ظزَّ وجؾ، ٓ شٔام إذا ـٚن 

 اهلل، ـام شٖٔيت مًْٚ إن صٚء اهلل تٌٚرك وتًٚػ.

ٜ، بًؿ وَلذا س )بًؿ افنًٛ، بًؿ افديَّراضٜٔ، بًؿ احلريَّ ؛ ؿقل بًض افَّْٚ

ُِّٓٚ اشتًٕٜٚ بٌر اهلل ظزَّ وجؾ،  افرأي، بًؿ احلزب، بًؿ ـذا، بًؿ ـذا ...( هذه ـ

 وهذا ذٌك واوٌح، ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ.

 :بالّضِضؿؾة لعدة أمورابتداء ادملف رشالته * 

 ٔد )آشتًٕٜٚ بٚهلل ظزَّ وجؾ(، هذا أمٌر.ابتدأ رشٚفتف هذه بٚفتقح وادٗفػ 

إمر افثّٚن: بدأ بٚفًٌِّٜ ٓتٍٚق إمٜ ظِٔٓٚ، يٌٌْل فًِِّؿ أن يٌدأ رشٚئِف 

بٚفًٌِّٜ، وؿد اتٍَقا ظذ ذفؽ 
(1)

. 

 هل ُتؽتب الّضِضؿؾة أمام الشعر؟

ًر؛ ؾٓؾ ُتُتٛ أم ٓ؟  أمٚ أمٚم افنِّ

 ُتُتٛ أمٚم افنًريَْؾ اإلمجٚع ظذ أَّنٚ ٓ  ؾٚإلمٚم افنًٌل 
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمٚم افَُّلم افْثرّي. ِامء ظذ بدء ـتٚبتٓٚ ِف افرشٚئؾاظْل اتٍؼ افً (7)

ظـ افنًٌل  ،ظـ جمٚفد ،حٍص(، ظـ 22552برؿؿ ) "ادهْػ"أخرج ابـ أيب صٌٜٔ ِف  (2)

 =. وأخرجف اخلىٔٛ ِف ُره أن يُتٛ أمٚم افنًر بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿـٚن يُ  :ؿٚل
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واإلمٚم افزهري يَقل: موٝ افًَّْٜ أٓ ُيُتٛ بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ أمٚم 

ًر  افنِّ
(1)

. 

َّٕف يٌٌْل أن ُتُتٛ افًٌِّٜ  إٓ أنَّ اإلمجٚع فٔس بهحٔح؛ بؾ اجلّٓقر ظذ أ

ًر  ـام ذـر ذفؽ شًٔد بـ جٌر افتَّٚبًل اجلِٔؾ  -أيوًٚ –أمٚم افنِّ
(2)

، واختٚره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وظْده بًض(533( و)534برؿؿ ) "اجلٚمع ٕخَّلق افراوي وآداب افًٚمع" =

 افرحٔؿ. إفٍٚظ، ومْف: بٍِظ: أمجًقا أٓ يُتٌقا أمٚم افنًر بًؿ اهلل افرمحـ

إٓ أنَّ شْده ؤًػ؛ ؾ٘نَّ ؾٔف جمٚفد، وهق ابـ شًٔد اَلّداّن؛ وهق ؤًٌػ. هتذيٛ 

 (.  5151( رؿؿ افسمجٜ )21/275افُامل )

(، وإشْٚده 535برؿؿ ) "اجلٚمع ٕخَّلق افراوي وآداب افًٚمع"أخرجف اخلىٔٛ ِف  (7)

ًا؛ ؾ٘نَّ ؾٔف: أمحد بـ محّد  وة بـ اجلراح اَلْنع، ن بـ مقشك بـ ظربـ ظّراؤًٌػ جدَّ

 "تٚريخ بٌداد"وُيًرف بٚبـ اجلْدي، وهق ؤًٌػ ِف روايتف، مىًقٌن ِف مذهٌف. 

(5/252.)  

تٚريخ "وؾٔف: ظّر بـ احلًـ بـ ظع بـ مٚفؽ افنٌّٔٚن، وُيًرف بٚبـ إصّْٚن. وهق ؤًٌػ. 

 (. 245-77/242) "بٌداد

، وُيًرف بٚبـ أيب ثٚبٝ إظرج. وهق مُْر وؾٔف: ظٌد افًزيز بـ ظّران بـ ظٌد افًزيز افزهري

 (. 337-71/345) "تٚريخ بٌداد"احلديٞ. 

(، 532برؿؿ  ) "اجلٚمع ٕخَّلق افراوي وآداب افًٚمع"اخلىٔٛ افٌٌدادي ِف  أخرجف  (2)

 وفٍيف: ٓ يهِح ـتٚب إٓ اوفف: بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ. 

م ذـره، وهق ؤًٌػ، إٓ أنَّ شْده ؤًٌػ؛ ؾ٘نَّ ؾٔف: أمحد بـ محّد بـ ظ ّران، ادتَدِّ

 ومىًقٌن ِف روايتف.

 "هتذيٛ افُامل"وؾٔف: محّد بـ مهًٛ بـ صدؿٜ افَرؿًّٚن، وهق ؤًٌػ. 

 ومٚ بًد(.    22/321)
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اخلىٔٛ افٌٌدادي 
(1)

افنًراء  -أيوًٚ –، وظِٔف مجٓقر افًِامء، وشٚر ظِٔف 

ادًتَّٔقن 
(2)

. 

َّٕؽ تٌدأ بٚفًٌِّٜ.  ؾ٘ذن؛ شقاًء ـٚن صًرًا أو ٕثرًا؛ ؾ٘

وْٕهح أٓ ُيُتٍك بذـر افًٌِّٜ بٚفًِٚن دون ـتٚبتٓٚ بٚفَِؿ إذا ـٕٚٝ رشٚفٜ، 

س مثًَّل يٌدأ ؾَٔقل: مـ ؾَّلٍن إػ  ؛ دٚذا؟ ؿٚل: ؾَّلٍن بدون ذـر افًٌِّٜبًض افَّْٚ

 ُٝ َّْٕل ؿد اشتًْ ٕ !ًٚ ُٝ صٍقي بٚهلل، وبًِّ
 (3)

. 

 ًٚ ًٚ.-مٚ ِف داظل َلذا؛ اـتٌٓٚ حتريري  أيو

وَلذا إتَد بًُض افًِامء ظذ مـ ٓ يُتٛ افسيضِّ ظذ أصحٚب رشقل اهلل 

ًٚ، ؾٖٕٝ اـتٌٓٚ أيوًٚ   َّْٕل أترىَّ ظْٓؿ صٍقي ًٚ. ِف ـتٌف، ويَقل: إ  حتريري

اشتًٚن بٚهلل، وبدأ بٚفًٌِّٜ اؿتداًء بٚفَرآن افَرآن افُريؿ، ٕنَّ مٚ مـ شقرة ِف 

افَرآن إٓ وهل مٌتدأ بٚفًٌِّٜ )بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ(، ـؾُّ افًقر، ظدا شقرة 

افتَّقبٜ، ؿٔؾ: َّٕنٚ تٚبًٜ فًقرة إٍٕٚل، حٔٞ أنَّ بْٔٓام ظَّلؿٜ، مـ جٜٓ ذـر افَتٚل 

 ـثرٍة، وؿٔؾ ؽر ذفؽ. وأمقرٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.724)ص:  "اجلٚمع"هق افذي ٕختٚره وًٕتحٌف ا.هـ : ؿٚل اخلىٔٛ افٌٌدادي  (7)

( 7/47فًِٔقضل ) "ر ادْثقرافد"و (7/744)فَِرضٌل  "اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن"إير  (2)

افًّدة ِف "( و723-724فِخىٔٛ )ص: "اجلٚمع ٕخَّلق افراوي وآداب افًٚمع"و

 ٕيب ظع احلًـ بـ رصٔؼ إزدي. "محٚشـ افنًر وآدابف

ٌٜ َلدي افٌْل  (4)  ِف ذفؽ.وهذا ؾٔف ُمٚفٍ
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 هل الّضِضؿؾة آية من كل شورة؟

 وؿد ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ: إنَّ بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ يٍهؾ هبٚ بغ افًقر.

ؾ  ٍٜ مـ شقرة افَّّْ ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿وؿٚل بًوٓؿ: هل ـِّٜ أو جزء آي

 [47﴾ ]افّْؾ: ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴ 
 (1)

. 

ة، ؾِق ـٕٚٝ آيٜ؛ ؾٕ٘ف جيٛ ؿراءهتٚ ظْد بدايٜ ـؾِّ شقرة وووًٝ ظْد ـؾِّ شقر

(2)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَّنٚ جزء هذا جمٌّع ظِٔف، ؾَد َٕؾ اإلمٚم ابـ افًريب وافَرضٌل وابـ ـثر اإلمجٚع ظذ  (7)

اجلٚمع ٕحُٚم "و (7/2أحُٚم افَرآن ٓبـ افًريب ) إيرآيٜ مـ شقرة افَّّْؾ.  

 (.7/22ٓبـ ـثر ) "تًٍر افَرآن افًئؿ" (7/725)"افَرآن

ِل ـؾِّ شقرة،  (2) اخلَّلصٜ ِف ادًٖفٜ؛ أنَّ افًِامء اختٍِقا ِف )بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ( ِف أوَّ

ة أؿقال:  ظذ ظدَّ

ل: فًٔٝ بآيٜ مـ افٍٚحتٜ، وٓ ؽرهٚ، بؾ ُأيت هبٚ فٍِهؾ بغ افًقر، وهذا ؾّْٓؿ مـ ؿٚ

 ؿقل مٚفؽ وأيب حٍْٜٔ، وظزاه ابـ ظىٜٔ إػ مجٓقر افٍَٓٚء.

، وؿٚل  ٍٜ ٌٜ مـ ـؾِّ شقرٍة، إٓ افتقبٜ، ُحُل هذا افَقل ظـ مجٚظ ومْٓؿ مـ ؿٚل: هل آي

ف، وإػ افنٚؾًل، ؿٚل ابـ ظىٜٔ: بف ابـ ادٌٚرك، وظزاه ابـ ـثر إػ أمحد ِف روايٜ ظْ

 وهذا افَقل صٌٚذ ردَّ افْٚس ظِٔف.

ٌٜ مـ شقرة افٍٚحتٜ، وفًٔٝ آيٜ مـ ـؾِّ شقرة،  وهذا ظزاه  ومْٓؿ مـ ؿٚل: هل آي

 افَرضٌل إػ افنٚؾًل، وؿٚل ابـ ـثٍر هق ِف بًض ضرق مذهٌف. 

ل ـؾِّ شقرة، ٓ مْٓٚ، ٌٜ ِف أوَّ َِّ ٌٜ مًتَ وهذا ؿٚفف داود افيٚهري،  ومْٓؿ مـ ؿٚل: هل آي

 = وهق روايٜ ظـ اإلمٚم أمحد، وحُٚه أبق بُر افرازي ظـ أيب احلًـ افُرخل.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجح: افَقل إول؛ أَّنٚ فًٔٝ بآيٜ مـ افٍٚحتٜ، وٓ ؽرهٚ، بؾ ُأيت هبٚ فٍِهؾ بغ  = وافرَّ

 افًقر، وفذفؽ أدفٜ، وهل:

ُٝ ر455، ِف صحٔح مًِؿ برؿؿ )حديٞ أيب هريرة   شقَل اهلل (، ؿٚل: شًّ

ََّلَة َبْقـِ  :َقاَل اَّللاُ َتَعاََل »يَقل  َفنَِذا  ،َولَِعّْضِدى َما َشَلَل  ،َوَبْْيَ َعّْضِدى كِْصَػْْيِ  يَقَِضْؿُت الصا

ڀ  ﴿َوإَِذا َقاَل  ي،َعّْضدِ  ََحَِدِِن  :. َقاَل اَّللاُ َتَعاََل ﴾پ  پ  پ  پ ﴿َقاَل اْلَعّْضُد 

َدِِن  :َقاَل . ﴾ٺ  ٺ    ٺ   ﴿. َوإَِذا َقاَل يى َعَذا َعّْضدِ َأْثـَ  :. َقاَل اَّللاُ َتَعاََل ﴾ڀ  ََما

َض إََِلا َعّْضدِ  - يَعّْضدِ  ًة َفوا  :. َقاَل ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ :َفنَِذا َقاَل  - يَوَقاَل َمرا

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ :َولَِعّْضِدى َما َشَلَل. َفنَِذا َقاَل  يَوَبْْيَ َعّْضدِ  يَهَذا َبْقـِ 

. ش ََهَذا لَِعّْضِدى َولَِعّْضِدى َما َشَلل :. َقاَل ﴾ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڤ   ڦ  ڦ

ٚ فًٔٝ مـ افٍٚحتٜ.  ؾٓذا ؾٔف ظدم ذـر افًٌِّٜ، ؾٍٔف ـٚفَّْص ظذ أَّنَّ

رَّ يِب َرُشقُل اهللِ ، ؿٚلوحديٞ  شًٔد بـ اُدًذَّ  َّ ُٝ ُأَصعِّ َؾ ْْ ـُ ْؿ :  َِ ، َؾَدَظِّٚن َؾ

ٌْفُ  ُٝ  ،ُأِج ِْ َُ ُٝ ُأَصعِّ َيٚ رَ : َؾ ْْ ـُ َٚل  ،ُشقَل اهللَِّ إِّنِّ  ََ ۋ  ۋ  ۅ   ﴿ َأمَلْ َيُؼْل اَّللُ»َؾ

َوِر ِّم اْلُؼْرآِن » :ُثؿَّ َؿَٚل يِل ش. ﴾ۅ   ۉ  ۉ   ې َؿـاَك ُشوَرًة ِهَي َأْعَظُم الِضُّ َُعؾِّ َٕ

ُرَج ِمْن اْدَِْضِجدِ  َِٔدي ،شَقّْضَل َأْن ََتْ امَّ َأَراَد  ،ُثؿَّ َأَخَذ بِ َِ ُٝ َففُ َؾ ِْ ُرَج ُؿ ََّْؽ  :َأْن خَيْ َّ ِِّ َُظ َٕ ْؾ  َُ َأمَلْ َت

ْرآنِ  َُ ّْضُع  ؛﴾پ  پ  پ  پ ﴿»َؿَٚل  ؟ُشقَرًة ِهَل َأْظَيُؿ ُشقَرٍة ِِف اْف ِهَي الِضا

َّٕف بدأ مـ 3313رواه افٌخٚري برؿؿ ) شَواْلُؼْرآُن اْلَعظِقُم الاِذي ُأوتِقُتهُ ، اْدََثاِِن  (. ؾٓذا ؾٔف أ

َِلٚ،   وفق ـٕٚٝ افًٌِّٜ آيٜ مْٓٚ فَٚل )بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ هل افًٌع .. افخ(.أوَّ

َِْػ افٌَِّْ ، ؿٚل: وحديٞ إٔس بـ مٚفؽ  ُٝ َخ ْٔ َِّ َر َوُظْثاَمَن   لِّ َص َّ ٍر َوُظ ُْ َوَأبِك َب

تُِحقَن بِ  ٍْ َت ًْ ُٕقا َي ٚ َُ ـِ افرَّ  ﴾پ  پ  پ  پ ﴿ـَؾ مْحَ ِؿ اهللَِّ افرَّ ًْ ُروَن بِ ـُ ِحِٔؿ َٓ َيْذ

ِل ِؿَراَءٍة َوَٓ ِِف  ِِف  (. يًْل: ٓ جيٓرون هبٚ، أمٚ 455. رواه مًِؿ برؿؿ )آِخِرَهٚ َأوَّ

ون هبٚ، وافتّٔٔز بْٔٓٚ وبغ افٍٚحتٜ ِف اجلٓر يافَراءة ؾَٔرؤوَّنٚ، وإٕام اجلٓر؛ ؾُٕٚقا  نُّ

ٚ فًٔٝ مْٓٚ.   = وظدمف يدلُّ ظذ أَّنَّ
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ڱ  ں  ں   ڻ  ﴿ ظذ أنَّ افقاجٛ آشتًٚذة بٚهلل مـ افنٔىٚن افرجٔؿ

ِِّف55]افْحؾ:﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ [، وهذا بًىف ِف مح
 (1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َـّ افهقاب مٚ ؿد ظِّتؿ.وَلذا افنٚؾًٜٔ دَّٚ رأوا أَّنٚ آيٜ مْ =  ٓٚ جٓروا هبٚ، وفُ

هذا مـ جٜٓ إدفٜ؛ وٕؤػ إػ ذفؽ جٜٓ افًٔٚق مـ حٔٞ ادًْك، ؾٚفٍٚحتٜ شٌع 

ع شٌع آيٍٚت ظذ مقوع افًقرة، وجدتَّ أن ٕهٍٓٚ آيٚت بٚٓتٍٚق؛ وإذا  أردتَّ أن تقزِّ

ًَ »، وهل أيٜ افتل ؿٚل اهلل ؾٔٓٚ: ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿هق ؿقفف تًٚػ  ُٝ َؿ ّْ

 ِْْٔ ََّلَة َب ْغِ  لافهَّ ٍَ ٌِْدى ِْٕه  ﴿ واحدة؛ :﴾پ  پ  پ  پ ﴿ ٕن ،شَوَبْغَ َظ

 :﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ ،: افثٚفثٜ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ﴿ : افثٕٜٚٔ؛﴾ڀ  ڀ

ڤ  ڤ   ﴿يًْل افقشط؛ وهل ؿًامن: ؿًٌؿ مْٓٚ حّؼ اهلل، وؿًٌؿ حؼٌّ فًٌِد؛ –افرابًٜ 

 فًٌِد. ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ﴿ فًٌِد؛  ﴾ڤ   ڦ  

وهل  ؾتُقن ثَّلث آيٚت هلل ظزَّ وجؾ، وهل افثَّلث إوػ، وثَّلث آيٚت فًٌِد

 وهل افرابًٜ وافقشىك. -افثَّلث إخرة؛ وواحدة بغ افًٌد وربِّف

ًٜ إػ جٜٓ افًٔٚق مـ حٔٞ افٍِظ، ؾ٘ذا ؿِْٚ: إن افًٌِّٜ آيٜ مـ افٍٚحتٜ فزم أن  إوٚؾ

ادًِقم أن تَٚرب أيٚت ِف افىقل  تُقن أيٜ افًٚبًٜ ضقيِٜ ظذ ؿدر آيتغ؛ ومـ

َكِ هق إصؾ. َِ  واف

زد ظذ ذفؽ؛ افَرآن يثٌٝ بٚفتقاتر ٓ بٚٔحٚد، وإٕام ضريَف افتقاتر افَىًل افذي ٓ 

 خُيتِػ ؾٔف، ومًِقٌم أنَّ افَرآن ٓ خيتِػ ؾٔف، وافًٌِّٜ اخُتِِػ ؾٔٓٚ. 

ر افقجٔز" إير اجلٚمع ٕحُٚم " (4-7/2)"أحُٚم افَرآن"( 27-7/21)"ادحرَّ

 "تًٍر افَرآن افُريؿ"( 7/22)"تًٍر افَرآن افًئؿ" (741-7/725)"افَرآن

 (.5-7/1فًِثّٔغ )

مجٓقر افًِامء ظذ (: 7/23) "تًٍر افَرآن افًئؿ"ِف  ؿٚل احلٚؾظ ادٍنِّ ابـ ـثر  (7)

 =ـ أيب أن آشتًٚذة مًتحٌٜ فًٔٝ بّتحتّٜ يٖثؿ تٚرـٓٚ، وحُك ؾخر افديـ ظـ ظىٚء ب
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ًٚ: ابتدأ بٚفًٌِّٜ اؿتداًء بٚفٌْل  ، حٔٞ ـٚن يٌتدئ رشٚئِف بٚفًٌِّٜ، وأيو

اْكُتْب؛ بِِْضِم »، ـام ِف افهحٔح هلل ظزَّ وجؾ، ؿٚل فًعِّ بـ أيب ضٚفٛ يًتًغ بٚ

ِحقِم، ... َْحَِن الرا شاَّللِ الرا
 (1)

ٌَّٚس  ، ظـ ، وهُذا ِف ؿهٜ هرؿؾ، حديٞ ابـ ظ

ٍد عَ »، ِف ؿهٜ هرؿؾ أيب شٍٔٚن  ِحقِم، ِمْن ُُمَؿا َْحَِن الرا  ّْضِد اَّللاِ َوَرُشولِهِ بِِْضِم اَّللِ الرا

وِم  ش...إََِل ِهَرْقَل َعظِقِم الرُّ
 

ـام هق ِف افهحٔحغ
(2)

. 

؛ ؾَّ٘نؿ ـٕٚقا يٍتتحقن -ظِٔٓؿ افهَّلة وافًَّلم–وهُذا اؿتداًء بٌٕٕٚٔٚء 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ﴿رشٚئِٓؿ بٚفًٌِّٜ، ـام هق حٚصٌؾ ِف شقرة افّْؾ 

 .[47-41﴾ ]افّْؾ:ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿٚل: وؿٚل ابـ شريـ: إذا تًقذ مرة  ،ربٚح وجقهبٚ ِف افهَّلة وخٚرجٓٚ ـِام أراد افَراءة =

واحدة ِف ظّره ؾَد ـٍك ِف إشَٚط افقجقب، واحتٟ ؾخر افديـ فًىٚء بيٚهر أيٜ: 

ًِذْ ﴿ ظِٔٓٚ، وَّٕنٚ تدرأ ذ  وبّقاطٌٜ افٌْل  ،وهق أمر طٚهره افقجقب ﴾َؾْٚشَت

شتًٚذة أحقط وهق أحد ؿ افقاجٛ إٓ بف ؾٓق واجٛ، وٕن آومٚ ٓ يت ،افنٔىٚن

دون أمتف، وحُل ظـ  مًٚفؽ افقجقب. وؿٚل بًوٓؿ: ـٕٚٝ واجٌٜ ظذ افٌْل 

ا.هـ وإير  ويتًقذ فَٔٚم صٓر رموٚن ِف أول فِٜٔ مْف ،مٚفؽ إٔف ٓ يتًقذ ِف ادُتقبٜ

 (.7فَِرضٌل )ج: "اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن"

( ظـ 2142( و)2147(، وجٚء ِف افٌخٚري برؿؿ )7153ؿ )ِف صحٔح مًِؿ برؿ (7)

 ادًقر بـ ُمرمٜ ومروان.

 .(7114)برؿؿ ( ومًِؿ 3554)رواه افٌخٚري برؿؿ  (2)
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ٌٜ بٚهلل ظزَّ وجؾ، ؾّـ اشتًَٚن بٚهلل ظزَّ وجؾ وؾََّف اهلل، ؾٓذا تقحٌٔد؛ اشت ًٕٚ

، ِف محٚضاتف، ِف دروشف، ِف ـتٌف، ِف ِف ؽر خىٌٜ اجلًّٜ شقاًء ـٚن ِف خىٌف

 حتريراتف، ِف رشٚئِف، وٕحق ذفؽ، ٓ شٔام إذا أخِص ِف ذفؽ.

ٚ حديٞ  ِحقِم َفُفَو َأْقَطعُ ُكلُّ َأْمٍر َٓ ُيّْضَدُأ فِقِه بِّضِِْضِم اَّللِ الرا »وأمَّ ، وجٚء شَْحَِن الرا

َّٕف جٚء مـ حديٞ أيب هريرة شَأْبَسُ »بٍِظ  ًٚ  ، ومل يثٌٝ ظـ افٌْل ؛ ؾ٘ مرؾقظ

(1)
هري وبٍِظ  شُكلُّ َأْمٍر َٓ ُيّْضَدُأ فِقِه بِاحَلْؿِد َّللِ ...»، إٕام جٚء مرشًَّل مـ مراشٔؾ افزُّ

 

(2)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

–( وؽره، ظـ أيب هريرة 7/72)"ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ"أخرجف افًٌُل ِف احلديٞ  (7)

فًٚن "أمحد بـ ظّران اجلْدي: وهق ؤًػ جدًا.   وِف إشْٚده: -ريض اهلل ظْف

 "ادٌْل ِف افوًٍٚء"( 7/425ٓبـ اجلقزي ) "ادقوقظٚت"( 7/425)"ٔزاناد

 .(7/52فِذهٌل )

اإلرشٚل، وبٍِظ )ـؾ أمٍر ذي بٚل ٓ يٌدُأ ؾٔف بٚحلّد هلل ؾٓق أجذم( ؛ افهحٔحهق  هذا (2)

( وأبق داود ِف 7553)"افًْـ"وِف فٍظ )أؿىع( وِف فٍظ )أبس( رواه ابـ مٚجف ِف 

 .(3531)"افًْـ"

ًٚ: ؿرة بـ ظٌد افرمحـ، وهق صدوق فف مْٚـر.  رواه م  (5512)"افتَريٛ"رؾقظ

 (، فُـ افراوي ظْف هق:7/75، رواه افًٌُل )وتٚبًف ظذ رؾًف: يقٕس بـ ظٌٔد 

 مسوك يوع احلديٞ ا.هـ "ادٔزان"ِف   إشامظٔؾ بـ أيب زيٚد، ؿٚل افذهٌل 

بـ ظٌد افًزيز، ويقٕس  ، مْٓؿ: شًٔدورواه مجع مـ إئّٜ مرشًَّل ظـ افزهري 

 "ظّؾ افٔقم وافِِٜٔ"بـ يزيد، وظَٔؾ بـ خٚفد، وصًٔٛ بـ أيب محزة، ظْد افًْٚئل ِف 

 =  .(351-352-355برؿؿ )
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ام تقؾٍٔؼ ِف هذه ، وؾًَّلً هذا تقؾٌٔؼ فًَِّلمٜ افًًدي َؼ وأيُّ  واهلل؛ ُوؾِّ

افرشٚفٜ ظذ اختهٚرهٚ، ـام شٌؼ أنَّ آختهٚر أن تٖيت بُِامٍت ؿِِٜٔ حتّؾ مًٍٚن 

ًٚ ظئاًم، ـؾُّ ذفؽ بٍوٍؾ مـ اهلل  َؼ ؾٔٓٚ تقؾَٔ ـثرًة، ـام شسون ذفؽ إن صٚء اهلل، ُوؾِّ

ّٜٔ، واإلخَّلص، وٓ شٔام ظزَّ وجؾ أوًٓ، ثؿ آشتًٕٜٚ بٚهلل ظزَّ وجؾ، وصدُق ا فْ

، ورجٌؾ صٚدق  شٚفٜ ظٚملٌ جٌِٔؾ، صٚحٛ شَّْٜ ، -ٕحًٌف واهلل حًٌٔف–وصٚحٛ افرِّ

وافرشٚفٜ بذاهتٚ ظذ افقؾؼ افًِٔؿ، وؾؼ مْٟٓ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ، ؾّثؾ هذا إذا 

ّٜ بٕٚدفٜ مـ افَرآن خٜ ومدظَّ ٍٜ مرشَّ
ًٚ، وأتك بًِقٍم ؿقيَّ ًٚ وؿقيَّ  ـٚن افنخص ظٚد

حتك وإن مل يند إدفٜ ظذ ذفؽ، وإٕام افُِامت َلٚ أصقٌل مـ افَرآن –وافًْٜ 

ع ب٘ذن اهلل ظزَّ وجؾ ِف رشٚفتف.-وافًَّْٜ  ؛ ؾٕ٘ؽ ُتد افٍَّْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  . ٌٜ شًٔد بـ ظٌد افًزيز؛ هق افتْقخل افدمنَل أبق محّد، وُيَٚل أبق ظٌد افًزيز؛ ثَ

 (. 535-71/545) "هتذيٛ افُامل"

،ق يزيدويقٕس بـ يزيد؛ هق إيع أب ٌٜ إٓ أن ِف روايتف ظـ افزهري ومهٚ ؿَِّٔل وِف  ؛ ثَ

    (.1575رؿؿ افسمجٜ ) "تَريٛ افتٓذيٛ". ؽر افزهري خىٖ

 . ٌٜ  (.21/232) "هتذيٛ افُامل"وظَٔؾ بـ خٚفد؛ هق إيع أبق خٚفد؛ ثَ

. هتذيٛ  ٌٜ وصًٔٛ بـ أيب محزة؛ هق افَرر إمل مقٓهؿ أبقة بؼ احلّيص؛ ثَ

 (.521-72/572افُامل )
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 قولُ )ُمَكدَِّمة(:* 
مة ُتطؾق عذ معـقْي  :ادؼدِّ

 ِٟ ف افَٚرئ ظذ مْٓ ُٜ ـتٍٚب، ٓرتٌٚضٓٚ بٚدقوقع، هبٚ يتًرَّ م إول: مَدِّ

ِّٛ ادقوقعٗفِّػ، وظذاد   ضريَتف ؾٔف، وظذ ف
(1)

. 

ٌٜ بٚدٌٚدئ افًؼة، ادجّقظٜ ِف ؿقل  ، وهل مًروؾ ٍـّ ُٜ ـؾِّ ظٍِؿ وؾ م افثّٚن: مَدِّ

ٌَِّٚن:  ابـ افه

ـٍ  ظـنــرْة          احلــدُّ  وادـقوـقُع  ثـؿ  افثـّرةْ   مٌــٚدُئ  ـــؾِّ  ؾــ

ٌٜ  وافـقاوـْع   ُِف  وًِٕــٌ  وآشُؿ آشتّداُد حُُؿ افنٚرعْ         وَؾـوـ

ـَرؾٚ  مًٚئٌؾ وافًٌُض بٚفًٌِض اـتٍك          ومـ دَرى اجلّـَٔع حـَٚز افنَّ

، ثؿ  ثؿ بًد ذفؽ محَِد اهللَ ، وأثْك ظِٔف، ـام شٖٔيت، وصذَّ ظذ رشقل اهلل

مٜ. ِّٛ ادقوقع بًد ادَدِّ  دخؾ ِف ف

ُِ َربِّ الَع*   اَلِننَي(:قولُ )احَلِنُد ِلل
هذا ؾٔف افٌدء بٚفثْٚء ظذ اهلل ظزَّ وجؾ، ومحده ظْد بدايٜ افُتٚب، ظْد بدايٜ 

رس، ظْد بدايٜ ادحٚضة، ظْد بدايٜ افَُّلم افذي هق ذو بٚلٍ  افدَّ
(1)

، ؾَد ـٚن افٌْلُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًٚ وٓ يَرأ  (7) َّْٚس ؿد يَرأ ـتٚب وهبٚ ًٕتٍٔد ـٍٜٔٔ إٓتَٚد، ومتك يُقن، حٔٞ ُ أنَّ بًَض اف

ًٖ، وؿد بغَّ  ف ظذ ذط ادٗفِّػ ؾْٔتَد ظِٔف بًَض إمقر يراهٚ خى ادَدمٜ فٔتًرَّ

ُْٔتَد ظذ افَٚرئ إتَ ٚده، ادٗفِّػ ذضف ِف ذفؽ، ؾُٔقن إتَٚد افَٚرئ ؽر صحٍٔح، ؾ

 ، ؾًّرؾٜ ذط ادٗفِّػ مٓؿٌّ ٓ بدَّ مْف.إلمهٚفف مًرؾٜ ذط ادٗفِّػ، وهُذا..
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يٌدأ ـِّتف بٚحلّد وافثْٚء ظذ اهلل ظزَّ وجؾ، ويٌدأ خىٌف بٚحلّد وافثْٚء ظذ اهلل  

 ، أن رشقل اهلل جؾ، ؾَد جٚء ِف افهحٔحغ، مـ حديٞ أيب ذيٍح ظزَّ و

رهؿ بٚهلل ظزَّ وجؾ، وؿٌؾ أن يٌدأ بٚدقوقع محد اهلل  َـّ ِف يقم افٍتح خىٛ افْٚس، وذ

ْمَفا الـااُس...»ظزَّ وجؾ وأثْك ظِٔف، ثؿ ؿٚل  ، َومَلْ ُُيَرِّ َمَفا اَّللُ َعزا َوَجلا َة َحرا إػ  شإِنا َمؽا

احلديٞ آخر
(2)

 ، وهُذا جٚء ِف صحٔح افٌخٚري
(3)

، مـ حديٞ أشامء بْٝ أيب بُر 

س، ثؿ  ، ِف يقم خًقف افنّس، دَّٚ خًٍٝ افنّس؛ صذَّ افٌْلُّ  بٚفَّْٚ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث مع صخٍص بَُّلٍم فٔس فف ظَّلؿٜ  (7) = م، أمٚ ؽره ـٖن تتحدَّ ؿِْٚ ذو بٍٚل؛ مثؾ مٚ تَدَّ

بذفؽ، ـٖن تذهٛ إػ بٚئع اخلية، وتريد أن تنسي مْف، ؾَّل ُيًتحٛ أن تٌدأ بٚحلّد 

مٚ بًد: اظىْل ـِٔقا مـ افٌهؾ، وٕحق ذفؽ، هذا خىٖ، وؾٔف مٚ وافثْٚء، ثؿ تَقل: أ

 ؾٔف.

 (.7453(، ومًِؿ برؿؿ )713رواه افٌخٚري برؿؿ ) (7)

ف515، ومًِؿ برؿؿ )(753رواه افٌخٚري برؿؿ ) (2) : ظـ أشامء بْٝ أيب بٍُر (، وٕهُّ

 ْٝ َٜ  :َؿَٚف ُٝ َظٚئَِن ْٔ ُس  َزْوَج افٌَِّْلِّ َأَت ّْ ْٝ افنَّ ٍَ ًَ ُس  ،ِحَغ َخ َؾَِ٘ذا افَّْٚ

ُِّقنَ  ٌَٔٚم ُيَه ٌٜ ُتَهعِّ  ،ِؿ َّ
ُٝ  ،َوإَِذا ِهَل َؿٚئِ ِْ َُ سِ  ٚمَ  :َؾ   ؟!فَِِّْٚ

ِ
اَمء ًَّ ْحَق اف َٕ َِٔدَهٚ  ََٖصَٚرْت بِ َؾ

ٌَْحَٚن اهللَِّ ْٝ ُش ُٝ  ،َوَؿَٚف ِْ َُ ٌٜ  :َؾ ؿْ  ؟آَي ًَ َٕ ََٖصَٚرْت َأْي  ْقُ  ،َؾ ٌَ ِّن اْف َّلَّ ُٝ َحتَّك َُتَ ّْ َُ  ،َؾ

 ُٝ ِْ ًَ ُّٛ َؾْقَق َرْأِد َمٚءً  َوَج َف َرُشقُل اهللَِّ  ،َأُص َْٕكَ امَّ ا َِ ْٔفِ  َؾ َِ ُثؿَّ  ،مَحَِد اهللََّ َوَأْثَْك َظ

ـاَة َوالـاارَ » َؿَٚل  ٓا َقْد َرَأْيُتُه ِّم َمَؼاِمي َهَذا َحتاى اجْلَ ٍء ُكـُْت مَلْ َأَرُه إِ َوَلَؼْد ُأوِحَي  ،َما ِمْن َرْ

اِل إََِلا َأكاؽُ  جا َٓ َأْدِري َأيا َذلَِك َقاَلْت -ْم ُتْػَتـُوَن ِّم اْلُؼُّضوِر ِمْثَل َأْو َقِريَب ِمْن فِْتـَِة الدا

ُجلِ  :ُيْمَتى َأَحُدُكْم َفُقَؼاُل َلهُ  -َأْشََمءُ  َذا الرا ا اْدُْمِمُن َأْو اْدُوقُِن  ؟َما ِعْؾُؿَك ِِبَ َٓ َأْدِري -َفَلما

ٌد َرُشوُل اَّللاِ -ْت َأْشََمءُ َأيا َذلَِك َقالَ  َدى ،َفَقُؼوُل ُهَو ُُمَؿا َفَلَجّْضـَا  ،َجاَءَكا بِاْلَّضقِّـَاِت َواِْلُ

َّضْعـَا ا :َفُقَؼاُل َلهُ  ،َوآَمـاا َواتا ا اْدُـَافُِق َأْو اْدُْرَتاُب  ،َكْم َصاحِلً ـَْت َدُْمِمـًا َوَأما َٓ -َفَؼْد َعؾِْؿـَا إِْن ُك

  .«َٓ َأْدِري َشِؿْعُت الـااَس َيُؼوُلوَن َصْقًئا َفُؼْؾُتهُ  :َفَقُؼوُل  -يا َذلَِك َقاَلْت َأْشََمءُ َأْدِري أَ 

 (.517(، ومًِؿ برؿؿ )7133وجٚء مـ حديٞ ظٚئنٜ بْحقه، رواه افٌخٚري برؿؿ )



        

 ِٜ َّٔ
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َر افْٚس بٚهلل ظزَّ  بًد ذفؽ ؿٚم، ؾحّد اهلل ظزَّ وجؾ، وأثْك ظِٔف، ثؿ بًد َـّ ذفؽ ذ

 .وجؾ

يٌدأ بٚحلّد وافثْٚء ظذ اهلل ظزَّ  بٚفُتٚبٜ ؾٚإلًٕٚن حغ يٌدأ درشف، وحغ يٌدأ

 .وجؾ، ثؿ بًد ذفؽ ُيهعِّ ظذ رشقل اهلل 

 أمٚ إول: احلّد وافثْٚء ظذ اهلل ظزَّ وجؾ، ؾثٌتٝ ؾٔف إدفٜ.

 حؽم الصَّلة عذ رشول  بعد احلؿد والثـاء عن الؽتابة:

ٌَّف أهؾ افًِأمٚ افثّٚن: افهَّلة ظذ رشقل اهلل  ؿ، مل يثٌٝ ظـ ، ؾٓذا اشتح

َّٕف ـٚن يَقل بًد احلّد وافثْٚء؛ وصذَّ اهلل ظذ محٍّد وظذ آفف  افٌْل  ؾٔام ًِٕؿ أ

َّٕف صذَّ ظذ  ٚ أ َِّؿ، إٕام افثٚبٝ ظْف احلّد وافثْٚء، وآشتًٕٜٚ، وآشتٌٍٚر، أمَّ وش

َّٕف ثٌٝ ظْف رٌء ِف هذا افٌ  ٚب.ًٍٕف ِف مثؾ هذه ادقاوع، أو ٕحق ذفؽ ؾام ًِٕؿ أ

ٌٜ مـ  وإٕام أّول مٚ حهؾ ذفؽ ِف زمـ وٓيٜ بْل هٚصؿ، ـام ذـر ذفؽ مجٚظ

أهؾ افًِؿ، مْٓؿ افًَّلمٜ افًخٚوي 
 (1)

ِف ذحف  افًَّلمٜ اَلرري ، و

فهحٔح مًِؿٍ 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٚ ؿٚل  (275)ص:"افَقل افٌديع ِف افهَّلة ظذ احلٌٔٛ افنٍٔع"ِف ـتٚبف  (7) : وأمَّ

ِّٔد افهَّلة ظ ِٔف ِف افرشٚئؾ وبًد افًٌِّٜ ؾٓق مـ شَّْٜ اخلٍِٚء افراصديـ افتل أمر هبٚ ش

ادرشِغ ظِٔف أؾوؾ افهَّلة وافتًِٔؿ... وؿد مٙ ظِٔف ظّؾ إمٜ ِف أؿىٚر إرض 

ل وٓيٜ بْل هٚصؿ ومل ُيُْر ذفؽ، ومْٓؿ مـ خيتؿ بف افُتٛ ... ا.هـ. ادراد  مـ أوَّ

 بٚختهٚر.
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َّٛ أهؾ افًِؿ هذا افهْٔع، وهذا افًٍؾ؛ بًد احلّد وافثْٚء:  وفُـ اشتح

م افْقوي، ـام ذـر اإلمٚافهَّلة ظذ رشقل اهلل 
(2)

.  

ًٚ اإلمٚم ابـ افَٔؿ وذـر ذفؽ أيو
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وؿٚل بًوٓؿ: إثٌٚت افهَّلة وافًَّلم ؿٚل  (55-7/51)"ذح صحٔح مًِؿ" (7) =

ِف صدر افُتٛ وافرشٚئؾ َحَدَث ِف زمـ وٓيٜ بْل هٚصؿ، ثؿَّ مٙ افًّؾ ظذ 

ًٚ ؾٔجّع بغ افهَّلتغ رجًٚء فٌَقل مٚ  اشتحٌٚبف، ومـ افًِامء مـ خيتؿ ـتٚبف هبام أيو

ٌََؾ  مٌَقفٜ فًٔٝ مردودة،بْٔٓام؛ ؾ٘نَّ افهَّلة ظذ افٌْلِّ  واهلل أـرم مـ أن يَ

 ( ا.هـ.7/75افهَّلتغ ويرد مٚ بْٔٓام ا.هـ )بٔجقري ظذ ابـ ؿٚشؿ( )

افَقل افٌديع ِف افهَّلة ظذ احلٌٔٛ "ـام َٕؾ ظْف افًخٚوي ِف ـتٚبف  "افرووٜ"ِف  (2)

: ُيًتحٛ ظْد إرادة اإلؾتٚء أن يًتًٔذ مـ ؿٚل افْقوي  (251)ص:"افنٍٔع

ل اهللَ ت ِّّ ، ويَقل: ٓ حقل وٓ ؿقة ًٚػ، وحيّده، وُيهع ظذ افٌْل افنٔىٚن وُيً

ُِؾ ظََدًة مـ فًّٚن،  إٓ بٚهلل، ويَقل: ربِّ اذح يل صدري، وينِّ يل أمري، واح

يٍَٓقا ؿقيل، ثؿَّ ؿٚل: وإذا ـٚن افًٚئؾ ؿد أؽٍؾ افدظٚء أو احلّد وافهَّلة ظذ رشقل 

 ف؛ ؾ٘نَّ افًٚدة جٚريٜ بف ا.هـ.ِف آخر افٍتقى أحْلََؼ ادٍتل ذفؽ بخىِّ اهلل 

ادقضـ افثٚفٞ وافًؼون مـ مقاضـ افهَّلة : ؿٚل (357)ص:"جَّلء إؾٓٚم" (4)

وتًِٔؿ  ،فَٚء افدرسإو ،وافَهص ،ظْد تٌِٔغ افًِؿ إػ افْٚس ظْد افتذـر :ظِٔف

  .افًِؿ ِف أول ذفؽ وآخره

( 712-715)ص: "ؾوؾ افهَّلة ظذ افٌْل"] – ؿٚل اشامظٔؾ بـ اشحٚق ِف ـتٚبف

 ،-هق اجلًٍل-حدثْٚ حًغ بـ ظع ، حدثْٚ أبق بُر بـ أيب صٌٜٔ :-وشْده صحٌٔح[ 

مـ افْٚس  ٕٚشًٚ أؾ٘ن  ؛مٚ بًدأ :ـتٛ ظّر بـ ظٌد افًزيز  :ظـ جًٍر بـ برؿٚن ؿٚل

 =ٚص مـ ؿد احدثقا ِف افهَّلة ظذ هَّ َُ مـ اف نَّ إو ،ؿد افتًّقا افدٕٔٚ بًّؾ أخرة



        

 ِٜ َّٔ
يِْ ِٚئِد افدِّ ََ ًَ  ُُمَتَكٌ ِِف ُأُصقِل اف
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وافًَّلمٜ افًخٚوي
(1)

وـذفؽ افًَّلمٜ اَلرري ،
(2)

، وـذفؽ افًَّلمٜ افًثّٔغ 

 ، ورمحٓؿ أمجًغ
(3)

. 

 َّٛ رس أو ِف ادحٚضة، وٕحق ذفؽ، أمٚ خىٌٜ اجلًّٜ؛ ؾ٘ن ادًتح هذا ِف افدَّ

ْـ أيب داود، ـام ِف شحديٞ ابـ مًًقد مـ ِف ذفؽ مٚ جٚء 
(4)

إِنا احَلْؿَد َّللِِ، »، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘ذا جٚءك ـتٚيب هذا ؾّرهؿ أن ، ؾظدل صَّلهتؿ ظذ افٌْل رائٓؿ أمخٍِٚئٓؿ و =

  .ويدظقا مٚ شقى ذفؽ، ودظٚؤهؿ فًِِّّغ ظٚمٜ ،تُقن صَّلهتؿ ظذ افٌْٔغ

وٕؼه  ،ٕف مقضـ فتٌِٔغ افًِؿ افذي جٚء بفٕ ؛ِف هذا ادقضـوافهَّلة ظذ افٌْل 

  .ودظقهتؿ إػ شْتف وضريَتف ،فٔٓؿإفَٚئف إو ،متفأِف 

  ... فًٌِد ِف افدٕٔٚ وأخرة ظيّٓٚ ًًٍٕٚ أؾوؾ آظامل وأ وهذا مـ

ؿٚمف اهلل شٌحٕٚف ِف هذا ادَٚم أن يٍتتح ـَّلمف أافذي ؾحَٔؼ بٚدٌِغ ظـ رشقل اهلل 

وتًريػ حَقؿف  ،وآظساف فف بٚفقحدإٜٔ، ومتجٔده ،وافثْٚء ظِٔف ،بحّد اهلل تًٚػ

 أن خيتّف أيوًٚ  ،وافثْٚء ظِٔف ،متجٔدهوثؿ بٚفهَّلة ظذ رشقل اهلل ،ظذ افًٌٚد

 ا.هـ. بٚفهَّلة ظِٔف تًِٔامً 

ٚ 231)ص: ـَّلمف، وؿٚل  وؿد شٌؼ ذـر (231و275)ص:"افَقل افٌديع" (7) (: وأمَّ

ده دـ اتهػ  ـّ افهَّلة ظِٔف ظْد ٕؼ افًِؿ وافقظظ وؿراءة احلديٞ ابتداًء وإتًٓٚء ؾتٖ

بحّد اهلل وافثْٚء ظِٔف ومتجٔده، ؾٍٔتح ـَّلمف  بف بقصػ افتٌِٔغ ظـ رشقل اهلل 

وآظساف فف بٚفقحدإٜٔ، وتًريػ حَقؿف ظذ افًٌٚد، ثؿَّ بٚفهَّلة ظذ رشقل اهلل 

ًٚ بٚفهَّلة ظِٔف    ا.هـ.ومتجٔده، وافثْٚء ظِٔف، وأن خيتؿ ذفؽ أيو

 ، وؿد شٌؼ ذـر ـَّلمف.(55-7/51)"ذح صحٔح مًِؿ" (2)

ََّٕؽ حغ تَقل ِف افتنٓد وأصٓد أنَّ  (4)  .محّدًا ظٌده ورشقفف؛ تَقل: وٕ

 (، وإشْٚده صحٌٔح.2775برؿؿ ) "شْـ أيب داود"ِف  (3)
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َكِْضتَِعقـَُه، َوَكِْضَتْغِػُرُه، َمْن ََيِْدِه اَّللُ َفَّل ُمِضلا َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفَّل َهاِدَي َلُه، َوَأْصَفُد أْن 

دًا َعّْضُدُه َوَرُشو يَك َلُه، َوَأْصَفُد َأنا ُُمَؿا َٓ َذِ ٓا اَّللُ، َوْحَدُه  ثؿ يذـر بًد ذفؽ  شُلهُ ٓ إَِلَه إِ

ُّٞ ظذ افتَقى افتل حت
(1)

. 

، ِف صحٔح مًِؿوـام ثٌٝ ِف حديٞ جٚبر بـ ظٌد اهلل 
(2)

ا َبْعُد؛ »،  َأما

ا، َوكلا  ٍد، َوَذا إُُموِر ُُمَْدَثاُُتَ َفنِنا َخَر احَلِديِث كَِتاُب اَّلِل، َوَخْرَ اَِلْدِي َهْدُي ُُمَؿا

 .شُكلا بِْدَعٍة َضَّلَلةٌ ُُمَْدَثٍة بِْدَعٌة، وَ 

، ِف ؿهٜ وامٍد إزدي وإشَّلمفوهُذا جٚء مـ حديٞ ابـ ظٌٚس 
(3)

. 

ٜ بف وؿد أفَّػ ِف هذا ادقوقع افًَّلمٜ اإلمٚم إفٌّٚن  ًٜ خٚصَّ رشٚف
(4)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ﴿وأيٚت افثَّلث، هل: ؿٚل تًٚػ  (7)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿، وؿٚل تًٚػ [712﴾ ]آل ظّران:ڦ   ڦ ڦ

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

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ﴿، وؿٚل تًٚػ [7﴾ ]افًْٚء:ڤ  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ 

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

 .[17-11﴾ ]إحزاب:﮼ ﮽  

 (.521برؿؿ ) "صحٔح مًِؿ"ِف  (2)

ف: ؿٚل رشقل اهلل 525رواه مًِؿ برؿؿ ) (4) ْؿَد َّللِاِ َكْحَؿُدهُ إِ » (، وٕهُّ َوَكِْضَتِعقـُُه  نا احْلَ

ِدِه اَّللاُ َفََّل ُمِضلا َلُه َوَمْن ُيْضؾِْل َفََّل َهاِدَى َلُه َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَه إِٓا اَّللاُ َوْحَدهُ   َٓ َمْن ََيْ

ا َبْعُد  ًدا َعّْضُدُه َوَرُشوُلُه َأما يَك َلُه َوَأنا ُُمَؿا  .شَذِ

 = ظْقاَّنٚ )خىٌٜ احلٚجٜ(. (3)



        

 ِٜ َّٔ
يِْ ِٚئِد افدِّ ََ ًَ  ُُمَتَكٌ ِِف ُأُصقِل اف
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ٚ ِف ـتٚبٜ ادٗفٍٚت؛ ؾٕ٘ٚ ٓ ًُِٕؿ دفًَّٔل ظـ افٌْل  إٔف ـٚن يٌدأ ؾٔٓٚ  أمَّ

 بخىٌٜ احلٚجٜ.

ًٚ ظذ ادحٚضة، وإٕام  رس، ؿٔٚش ًٚ ظذ افدَّ يذـر أهؾ افًِؿ احلّد وافثْٚء ؿٔٚش

ًٚ ظذ افقظظ،   بٚرك اهلل ؾُٔؿ.-ؿٔٚش

 الِضـة ّم كتابة الرشائل إَل الغر:

 ًٚ ُٜ ِف ذفؽ؛ أن  -بٚرك اهلل ؾُٔؿ–وأيو َِّؼ بُتٚبٜ افرشٚئؾ إػ افٌر؛ افًَّْ مٚ يتً

َّلن بـ ؾَّلن إػ ؾَّلن بـ ؾَّلن، افًَّلم ظُِٔؿ تَقل: بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ، مـ ؾ

ٜ هرؿؾ، حديٞ أيب شٍٔٚن يرويف ظْف ابـ ظٌٚس   ورمحٜ اهلل وبرـٚتف، ـام ِف ؿهَّ

ِف افهحٔحغ
(1)

ًٚ،  ، حغ ـٚتٛ افٌْلُّ -أيوًٚ –، وـام جٚء ِف افهحٔحغ  ؿرين

ِحقِم، ...»وصٚحلٓؿ...  َْحَِن الرا  شاْكُتْب؛ بِِْضِم اَّللِ الرا
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تٌٌْٔف: =

، وذفؽ دَّٚ تَقل )وأصٓد أنَّ خىٌٜ احلٚجٜ ظذ افهَّلة ظذ رشقل اهلل  فَد صِّٝ

(، ؾتذـر افهَّلة ظِٔف إذن ِف خىٌٜ اجلًّٜ، وهذا واوح. محّدًا ظٌده ورشقفف 

 (.337-342)ص:"جَّلء إؾٓٚم"وإير 

 رشول اَّلل  وفقه: ثما دعا بؽتاب، (7114)برؿؿ ( ومًِؿ 3554)رواه افٌخٚري برؿؿ  (7)

ِحقمِ » ه، فنذا فقه:فؼرأ  ِن الرا َْحَ ٍد َرُشوِل اَّللاِ  ،بِِْضِم اَّللاِ الرا إََِل ِهَرْقَل َعظِقِم ِمْن ُُمَؿا

ومِ  َدىَشََّل ؛ الرُّ َّضَع اِْلُ ا َبْعُد ، ٌم َعَذ َمْن اتا ْشََّلمِ  :َأما  ،َأْشؾِْم َتِْضَؾمْ  ،َفنِِنِّ َأْدُعوَك بِِدَعاَيِة اإْلِ

َتْْيِ َك اَّللاَُوَأْشؾِْم ُيْمتِ  َِريِِضقِّْيَ ،  َأْجَرَك َمرا ْٕ  =َيا َأْهَل ﴿وَ  ،َفنِْن َتَولاْقَت َفنِنا َعَؾْقَك إِْثَم ا
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رس وادحٚضة واخلىٛ ؽر خىٌٜ  ؾٓذه هل افًَّْٜ ِف هذه إمقر؛ افدَّ

 .اجلًّٜ تٌدأ بٚحلّد وافثْٚء ظذ اهلل، وافهَّلة ظذ رشقفف 

 وأمٚ خىٌٜ اجلًّٜ، ؾخىٌٜ احلٚجٜ.

وأمٚ ـتٚبٜ افرشٚئؾ وادٗفٍٚت، ؾتٌدأ بٚحلّد وافثْٚء، وافهَّلة ظذ افرشقل 

َّٕ  ، ومل يثٌٝ ظـ افٌْل  ف ـٚن يٌدأ ِف ادٗفٍٚت أ
(2)

. 

وأمٚ افرشٚئؾ؛ ؾُذفؽ ٓ تٌدأ بٚحلّد وافثْٚء، وإٕام: بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ، 

 ثؿ تٌتدئ ِف اخلىٚب مٌٚذة.

 *:)ُِ  قولُ )احَلِنُد ِلل
َِّؼ بٚحلّد وافثْٚء ظذ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، وذـر بًض  بًد أن ذـرٕٚ مٚ يتً

َِّؼ بًّْك )ادقاوع افتل حُيّد اهلل شٌحٕٚ ُد هللِِ َربِّ ف وتًٚػ ؾٔٓٚ، ٕذـر مٚ يتً ّْ احلَ

َٚدِغَ  ًَ  (.اف

 معـى احلؿد:

ُد هللِِ ّْ  اجلّٔؾ آختٔٚري (: هق افثْٚء بٚفَِٛ وافًِٚن ظذؾـ)احلَ
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓا اَّللاَ إََِل َقْولِِه اْصَفُدوا = َٓ َكْعُّضَد إِ ا  اْلؽَِتاِب َتَعاَلْوا إََِل َكؾَِؿٍة َشَواٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْم َأْن  بَِلكا

 .«﴾ُمِْضؾُِؿونَ 

( ظـ ادًقر بـ ُمرمٜ ومروان. ومًِؿ برؿؿ 2142( و)2147ه افٌخٚري برؿؿ )روا (7)

 .، وافٍِظ ادذـقر مـ حديٞ إٔسإٔس بـ مٚفؽ  ٞ(، مـ حدي7153)

ًٚ.ظذ أنَّ ٌْٕٔٚ  (2) َّٔ  مل يُـ يٗفِّػ، بؾ ـٚن أمِّ



        

 ِٜ َّٔ
يِْ ِٚئِد افدِّ ََ ًَ  ُُمَتَكٌ ِِف ُأُصقِل اف
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م فَّلشتٌراق، أي: مجٔع ادحٚمد، واحلّد ادىِؼ هلل شٌحٕٚف  وإَفُِػ وافَّلَّ

ٚس مـ ادًروف ؾٓق محدوٌد؛ وَلذا حُيّدون محدًا محدودًا، وتًٚػ. ومٚ حيهؾ مـ افَّْ 

[، ؾجًؾ احلّد ادىِؼ 7]افٍٚحتٜ: ﴾پ  پ ﴿وفٔس ظذ اإلضَّلق، وؿد ؿٚل اهلل 

وافَّلم هْٚ فَّلشتٌراق،  ﴾پ﴿، ؾَٚل بًد ذفؽ وحده ادًتٌرق فف شٌحٕٚف وتًٚػ

 وآشتحَٚق، أي: إٔف مًتحؼٌّ فِحّد، ومًتٌرٌق جلّٔع ادحٚمد
(2)

. 

 كقػقة َْحِد اَّلل: 

ُٔحّد بٚفَِٛ، وحُيّد بٚفًِٚن، وحُيّد بٚجلقارح، ـام يذـر أهؾ افًِؿ  ؾ

ذفؽ
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "بدائع افٍقائد"( 7/15فإلمٚم ابـ ادَِـ ) "اإلظَّلم بٍقائد ظّدة إحُٚم"ٕير ا (7) =

( ت: 75فًَِّلمٜ اَلراس )ص: "ذح افًَٔدة افقاشىٜٔ"(، 7/75بـ افَٔؿ )ٓ

 .حٍيف اهلل– افنٔخ مجٔؾ افهِقي

فًَِّلمٜ  "افؼح ادّتع"( 715-7/711فَِرضٌل ) "اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن"ٕير ا (2)

 (.7/23فًَِّلمٜ افٍقزان ) "افؼح ادختك ظذ زاد ادًتَْع" (5-7/3افًثّٔغ )

ـؿٚل اإلمٚم ابـ  (4) َِّ : وؿٚل اإلمٚم (7/15) "اإلظَّلم بٍقائد ظّدة إحُٚم" ِف اُدِ

 ؾخر افديـ ِف تًٍره: هق ظٌٚرة ظـ ـؾِّ ؾًٍؾ منًٍر بتًئؿ ادًْؿ فُقٕف مًْاًم.

ًٚ بهٍٚت اجلَّلل. ٚ بٚفَِٛ؛ وهق اظتَٚد ـقٕف مقصقؾ  وافًٍؾ إمَّ

ًٜ ظذ اتهٚؾف  ًٚ دافَّ ٚ بٚفًِٚن؛ وهق أن يذـر أفٍٚط  بهٍٚت افُامل.وإمَّ

ٍٜ ظذ ذفؽ ا.هـ. ٚ بٚجلقارح؛ وهق ان يٖيت بٖؾًٍٚل دافَّ  وإمَّ

ـُ : (715-7/711) "افٌِٚب ِف ظِقم افُتٚب" ِف وؿٚل افًَّلمٜ ابـ ظٚدل  ؿٚل اب

ٍؾ اخلَىٔٛ  ًْ
ؾِّ ؾِ ـُ  =: حَتُّٔد اهلِل تًٚػ فٔس ظٌٚرًة ظـ َؿْقفِْٚ : احلُّد هلِل ، إخٌٌٚر ظـ 
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 أقِضام َحد اَّلل تعاَل:

 ومحد اهلل تًٚػ يًَْؿ إػ أربًٜ أؿًٚم:

م، افرابع:  ، افثٚفٞ: محٌد محرَّ ٌّٛ ، افثّٚن: محٌد مًتح ٌٛ افًَؿ إول: محٌد واج

 محٌد مُروٌه.

ظْد افًىٚس، ؾ٘ذا ظىًٝ؛ ؾٕ٘ف جيٛ ظِٔؽ ظذ ن حتّده فقاجٛ؛ ؾُٖأمٚ ا

، افهحٔح أن حتّد اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، وإٓ ؾَد ذـر بًض أ ٌّٛ هؾ افًِؿ إٔف مًتح

 . وفٔس بقاجٛ

وأمٚ ادًتحٛ؛ ؾُٖن حتّد اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ بًد آشتَٔٚظ مـ افْقم 

ْؿُد َّللِاِ الاِذى َأْحَقاَكا َبْعَد » شَما َأَماَتـَا َوإَِلْقِه الـُُّشورُ  احْلَ
(1)

. 

ظٚء تٌدأ بٚحلّد وافثْٚء ظذ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، وافهَّلة ظذ  وـٚشتٍتٚح افدُّ

ٌّٛ رشقفف  ، ؾٓذا مًتح
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر بتًئؿ ا = ًِ ِٛ ، أو ُيْن َؾ افَِ ًْ
اًم ، وذفؽ افًٍؾ: إمٚ أن يُقَن ؾِ ًِ ْقِِٕف ُمْْ ـَ دًْؿ بًٌٛ 

ًِِّٚن ، أْو ؾًِِؾ اجلقارح  .ؾًؾ اف

ًٚ بهٍٚت افُامِل واإلْجََّلل. ُف َمْقُصٍ َٕ َد ؾٔف ـق َِ َت ًْ ِٛ : ؾٓق أْن َي ٚ ؾًُؾ افَِ  أمَّ

ًٜ ظذ ـقٕف َمقْ  ًٚ دافَّ ًِِّٚن ؾٓق أْن يذـر أفٍٚط ًٚ بهٍٚت افُامل وأمٚ ؾًؾ اف ُصقؾ

 ا.هـ.واإلجَّلل 

ًٚ برؿؿ )(، ظـ حذيٍٜ بـ افٔامن 2472رواه افٌخٚري برؿؿ ) (7) (، 2425، ورواه أيو

 .(، ظـ افزاء بـ ظٚزب 2177. ورواه مًِؿ برؿؿ )ظـ أيب ذر افٌٍٚري 
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م؛ ؾُٖن حتّد اهلل ظزَّ وجؾ ظذ وؿقظؽ ِف ادًهٜٔ، مثٚل  وأمٚ احلّد ادحرَّ

أو مثًَّل تَىع افىريؼ، وتْٓٛ إمقال ذفؽ: تنق، وتَقل: احلّد هلل هذا رزٌق، 

ٍم؟!، وهُذا   محرَّ
ٍ
ٌم ٓ جيقز، ـٔػ حتّد اهلل ظذ رء وتَقل: احلّد هلل، ـؾُّ هذا محرَّ

 ُِّ !، هذا ـ ًٜ ٌم، حيّد  فـٖن تؼب اخلّر، وتَقل: احلّد هلل، رويٝ، ووجدتف راح محرَّ

ٌُٚئر، حيّد اهلل ظذ اهلل ظذ ادًٚيص، حيّد اهلل ظذ افٍقاحش، حيّد اهلل ظذ اف

ًٚ ِف ديـ اهلل ظزَّ وجؾ، وفٔس مقجقدًا ِف ؿرآٍن وٓ  افٌدظٜ، يًٌد اهلل بٖمٍر فٔس مؼوظ

 ، ٌٜ  هق بدظ
ٍ
، ثؿ يَقل: احلّد هلل، هذا احلّد ٓ جيقز ٕٕؽ حتّد اهلل ظذ رء شَّْٜ

ُٜ أصدُّ مـ ادًهٜٔ، وأصدُّ مـ افٌُٚئر؛ ٕن ادًٚيص درـٚت؛ أظيّٓٚ  هٚ وافٌدظ وأذُّ

افؼك إـز، ثؿ افؼك إصٌر، ثؿ افٌدظٜ، ثؿ افٌُرة، ثؿ افهٌرة، ـام يذـر 

 ذفؽ أهؾ افًِؿ.

، وحتّد اهلل ِف  ٍٜ وأمٚ احلُّد ادُروه؛ ؾُٖن حتّد اهلل ظزَّ وجؾ، وإٔٝ ِف مزبِ

 ُِّ  مُروهٌ  فإحقال ادًتُرهٜ، وظْد مداؾًٜ إخٌثغ،  أو بًد افٌٚئط، هذا ـ
(2)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ظـ ؾوٚفٜ 7357(، وافسمذي برؿؿ )7357برؿؿ ) "شْْف"روى اإلمٚم أبق داود ِف  (7) =

َع رشقُل اهلل  بـ ظٌٔد  ِّ رجًَّل يدظق ِف صَّلتف مل صٚحٛ رشقل اهلل يَقل: ش

د اهلَل تًٚػ، ومل يهؾِّ ظذ افٌْلِّ  َظِجَؾ َهَذا، ثؿَّ دظٚه ؾَٚل  ، ؾَٚل رشقُل اهلل يّجِّ

َعَذ الـاّضِيِّ َصذا اَّللاُ  ِلِّ ُيَص ُثما َوالثاـَاِء َعَؾْقِه،  هِ إَِذا َصذا َأَحُدُكْم َفْؾَقّْضَدْأ بَِتحِؿقِد ربِّ »فف وفٌره: 

َم، ُثما َيْدُعو  حف افنٔخٚن إفٌّٚن شبََِم َصاءَ َبْعُد َعَؾْقِه َوَشؾا ٌٞ صحٌٔح. صحَّ . حدي

 رمحٓام اهلل.–وافقادظل 

 ومٚ بًد(. 7/53ٓبـ ادَِـ ) "اإلظَّلم بٍقائد ظّدة إحُٚم"إير  (2)
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 قولُ )َربِّ(: *
َِّؼ بًّْٚه إن صٚء اهلل مـ خَّلل افَُّلم ظذ إٔقاع  شٖٔيت افَُّلم ظامَّ يتً

ّب إن صٚء اهلل.  افتقحٔد، تقحٔد افربقبٜٔ، وذـر مًْك افرَّ

 قولُ )الَعاَلِننَي(:* 

 افًٚدغ؛ مجع ظٚمَلٍ 
(1)

ـّ ،  وؿد اختِػ أهؾ افًِؿ هؾ )افًٚدغ( ادَهقد هبؿ اجل

 ؟ٕرض دون اجلـ واإلٕس، أم اجلّٔعم ادَهقد هبؿ افًاموات واواإلٕس ؾَط، أ

ظذ مخًٜ أؿقالٍ 
(2)

، وافهحٔح: أن )افًٚدغ( مجع ظٚملٍ؛ مجٔع اخلَّلئِؼ، افًاموات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جٓغ:اختِػ افًِامء ِف اصتَٚق )افًٚمَل(، ظذ و (7)

ُؾ. َِ
ًْ َِؿ، وهذا تٖويؾ مـ جًؾ )افًٚمَل( اشاًم دَِٚ َي ًَ  إول: إٔف منتؼٌّ مـ اف

ََّلَمٜ، ٕٕف دٓفٜ ظذ خٚفَف، وهذا تٖويؾ مـ جًؾ  ًَ افًٚمَل( اشاًم )افثّٚن: إٔف منتؼٌّ مـ اف

 (. 7/55)"تًٍر ادٚوردي"فُؾِّ ُمِقٍق. وهذا أؿرب، واهلل أظِؿ. إير 

 وهل: (2)

ٌَّٚس، وؿٚل بف ؿتٚده، وظِٔف مجٓقر افَقل إ ُِّف. رواه افوحٚك ظـ ابـ ظ ول: اخلِؼ ـ

 ادٍنيـ.

ٌَّٚس.  افَقل افثّٚن: ـؾُّ ذي روٍح دبَّ ظذ وجف إرض. رواه أبق صٚفٍح ظـ ابـ ظ

ٌَّٚس، وبف ؿٚل جمٚهد ومَٚتؾ. ًٚ ظـ ابـ ظ . روي أيو ُـّ  افَقل افثٚفٞ: أَّنؿ اإلٕس واجل

ًٚ، واختٚره ابـ افَقل افرابع: أَّن ٌٍَّٚس أيو َُٕؾ هذا ظـ ابـ ظ ُـّ واإلٕس وادَّلئُٜ،  ؿ اجل

 ؿتٌٜٔ.

 .ًٚ ٌَّٚس أيو  افَقل اخلٚمس: أَّنؿ ادَّلئُٜ، وهق مروٌي ظـ ابـ ظ
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افًٌع، وإروقن افًٌع، ومـ ؾٔٓـ، ومٚ بْٔٓام، وـؾُّ ادخِقؿٚت هل افًٚمل، افًٚمل 

ـؾُّ ُمِقٌق هلل ظزَّ وجؾ
(1)

. 

ينِ َوَص ؿقفف )*  ٍد، َوآلِِه َوَصْحّضِِه َوَأْتَّضاِعِه إََِل َيوِم الدِّ  (:ذا اَّللُ َعَذ ُُمَؿا

 قولُ )َوَصلَّى اهلُل َعَلى ُمَحنٍَّد(:* 
 معـى الصَّلة:

ظٚء، ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾ   ڱ  ڱ  ڱ   ﴿افهَّلة: ادَهقد هبٚ ِف فٌٜ افًرب؛ افدُّ

﴾ ھ  ھ  ھہ  ہ   ڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 [، أي: ادع َلؿ.714]افتقبٜ:

ظٚء ؾٚفهَّلة ادَهقد هبٚ ِف فٌٜ افًرب؛ افدُّ
(2)

. 

. وافهَّلة ظذ افٌْل  ٌٜ  مًِقم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذح صحٔح " ِف  وظِٔف اجلامهر مـ أصحٚب افتًٍر وإصقل، ـام ؿٚل افْقوي  (7)

  (.2/5)"مًِؿ

 (. 7/754)"اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن"( و7/77ٓبـ اجلقزي ) "زاد ادًر"وإير 

فًًدي أبق جٔٛ  "افَٚمقس افٍَٓل"( )مٚدة: َصََّل( 1/451)"فًٚن افًرب"إير  (2)

جَّلء "( 4/2فِْقوي ) "ادجّقع"( 7/371ٓبـ ؿدامٜ ) "ادٌْل"( 272)ص:

 ومٚ بًد(. -1)ص:"افَقل افٌديع" (727-755)ص:"إؾٓٚم
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 صَّلة اَّلل عذ عّضاده كوعان
(1)

: 

 وصَّلة اهلل ظزَّ وجؾ ظذ ظٌٚده ظذ ٕقظغ:

ٜ، وهل صَّلتف جؾَّ وظَّل، وصَّلة مَّلئُتف ظذ ظٌٚده  افْقع إول: صَّلة ظٚمَّ

. ًٜ  ادٗمْغ ـٚؾَّ

محٜ وصَّلة اهلل ظزَّ وجؾ ظذ ظٌده ادٗمـ ادَهقد هبٚ ادٌٍرة وافرَّ
(2)

. 

ظٚء َلؿ بٚفرمحٜ وادٌٍرة، وٕحق  وصَّلة ادَّلئُٜ ظذ ادٗمْغ ادَهقد هبٚ افدُّ

ذفؽ
(3)

. 

يت   حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت﴿ؿٚل تًٚػ 

 [.34]إحزاب:﴾ جث  مث  ىث  يث

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.722-727)ص:"جَّلء إؾٓٚم"إير  (7)

وؿٚل بًوٓؿ: ثْٚؤه ورمحتف، وؿٚل بًوٓؿ: ـرامتف، وؿٚل بًوٓؿ: برـتف، وؿٚل مجٓقر  (2)

 ادٍنيـ: هل بًّْك افثْٚء واإلـرام. 

﮻    ﴿ؿٚل تًٚػ  (4) ﮺    ﮹    ﮸   ﮷   ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮲       ۓ  ۓ 

﯀  ﯁                           ﮿   ﮾   ﮽   ﮼ 

 .[1]ؽٚؾر:﴾      
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محٜ  وصَّلة ادٗمـ ظٚء فف بٚدٌٍرة وافرَّ ظذ ادٗمـ افدُّ
(1)

. 

 هذه هل افهَّلة افًٚمٜ.

ًٚ محّد  ٜ ٌٕٕٔٚئف ورشِف، خهقص ٜ؛ وهل خٚصَّ  افْقع افثّٚن: صَّلٌة خٚصَّ

ُِٓٚ: ؿقفف جؾَّ وظَّل   ڃ  ڃ  چ   چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴿دفٔ

 .[، 52]إحزاب:﴾ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

 :ولهمعـى الصَّلة من اَّلل عذ رش

 اختٍِقا ِف مًْٚهٚ ظذ ثَّلثٜ أؿقال: وصَّلة اهلل ظزَّ وجؾ ظذ رشقفف 

د ، أي: رمحتف، رمحٜ اهلل فف. َّّ ِّٔف مح  ؾّْٓؿ مـ ؿٚل: صَّلة اهلل ظذ ٌٕ

 ومْٓؿ مـ ؿٚل: مٌٍرتف، أي: يٌٍر اهلل فف.

، ومْٓؿ مـ ؿٚل: افثْٚء ظِٔف ظْد ادَّلئُٜ، وذـر ؾوِف وذؾف وحرمتف 

ًََِّٚ ل ؿٚل بف أبق افًٚفٜٔ وهذا افَق ، ذـره افٌخٚري ِف صحٔحف مً
 (2)

، ووصِف 

ـٍ "ؾوؾ افهَّلة ظذ افٌْل"إشامظٔؾ افَٚيض ِف ـتٚبف  ، ب٘شٍْٚد حً
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تًٍر "( 274-2/272)"زاد ادًر"( 3/371( )7/271)"تًٍر ادٚوردي"إير  (7)

ٓبـ  "افٌِٚب ِف ظِقم افُتٚب"( 211و212-4/224ٓبـ ـثر ) "افَرآن افًئؿ

 .(51-5/35ٓبـ ظٚصقر ) "افتحرير وافتْقير"( 75/527ظٚدل )

ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴿ِف صحٔحف ِف )ـتٚب افتًٍر(، ظْد ؿقفف تًٚػ  (2)

 [.52]إحزاب: ﴾ڇ  ڇ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ 

 (.752( )ص:55برؿؿ ) "ؾوؾ افهَّلة ظذ افٌْل" (4)
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ح هذا افَقل ابـ افَٔؿ  ، وبغَّ وهذا افذي ظِٔف مجٓقر ادٍنيـ، ورجَّ

ٕؾٓٚم ِف ؾوؾ جَّلء ا"وًػ افَقفغ إوفغ مـ ظّدة وجقٍه، وذفؽ ِف ـتٚبف 

 "افهَّلة وافًَّلم ظذ خر إٕٚم
(1)

حف مـ ادًٚسيـ افًَّلمٜ افنٔخ ظٌد  ، ورجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ِف بٔٚن وًػ افَقفغ إوفغ: 715-723)"َّلء إؾٓٚمج"ِف   ؿٚل ابـ افَٔؿ  (7)

ؾَٚل  ،ق بغ صَّلتف ظذ ظٌٚده ورمحتفأن اهلل شٌحٕٚف ؾرَّ : أحدهٚ: ومهٚ ؤًٍٚن فقجقهٍ 

ػ افرمحٜ ظذ افهَّلة ؾًى ، [752]إظراف: ﴾ٹ  ٿ   ٹ  ٹ﴿ تًٚػ

 .هذا أصؾ افًىػ ،ؾٚؿتٙ ذفؽ تٌٚيرمهٚ

 :وأمٚ ؿقَلؿ

ًٚ ـك ؿقَلـوأفٍ  ْٚـومٔ ٚ ـذب

 .ٕٚدر ٓ حيّؾ ظِٔف أؾهح افَُّلم مع أن ادغ أخص مـ افُذب ؾٓق صٚذٌ 

وأمٚ رمحتف  ،ٜ بٌٖٕٔٚئف ورشِف وظٌٚده ادٗمْغأن صَّلة اهلل شٌحٕٚف خٚصَّ  :فقجف افثّٚنا

ؾًِٔٝ افهَّلة مرادؾٜ فِرمحٜ فُـ افرمحٜ مـ فقازم افهَّلة  ،ؾقشًٝ ـؾ رء

وهذا  ،هٚ بًٌض ثّرهتٚ ومَهقدهٚهٚ بٚفرمحٜ ؾَد ؾنَّ ؾّـ ؾنَّ  ،ومقجٌٚهتٚ وثّراهتٚ

 ،وافرشقل يٍن افٍِيٜ بَّلزمٓٚ وجزء مًْٚهٚ ،مٚ يٖيت ِف تًٍر أفٍٚظ افَرآن ـثراً 

وهق  ،بٚفًس (ادٌٍرة)وتًٍر  ،يٛجزء مًّك افر وافنؽُّ  ،بٚفنؽ (افريٛ)ـتًٍر 

وٕيٚئر ذفؽ  ،وهق ٓزم افرمحٜ ،ب٘رادة اإلحًٚن (افرمحٜ)وتًٍر  ،جزء مًّك ادٌٍرة

 .ـثرة ؿد ذـرٕٚهٚ ِف أصقل افتًٍر

واختِػ افًِػ واخلِػ ِف  ،إٔف ٓ خَّلف ِف جقاز افسحؿ ظذ ادٗمْغ :افقجف افثٚفٞ

ًُ  ...،ٜ أؿقال جقاز افهَّلة ظذ إٌٕٔٚء ظذ ثَّلث  .ؿ أَّنام فًٔٚ بّسادؾغِِ ؾ

، إٔف فق ـٕٚٝ افهَّلة بًّْك افرمحٜ فَٚمٝ مَٚمٓٚ ِف امتثٚل إمر :افقجف افرابع

وفٔس إمر  ،وآل محّد افِٓؿ ارحؿ محّداً  :وأشَىٝ افقجقب ظْد مـ أوجٌٓٚ إذا ؿٚل

 = .ـذفؽ
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و شَٚه أو ـًٚه إٕف صذ إٔف ٓ يَٚل دـ رحؿ ؽره ورق ظِٔف ؾٖضًّف أ :افقجف اخلٚمس =

 .ويَٚل إٕف ؿد رمحف،ظِٔف 

ؾٔجد ِف ؿٌِف فف رمحٜ وٓ  ،ويًٚديف ،أن اإلًٕٚن ؿد يرحؿ مـ يٌٌوف :افقجف افًٚدس

  .يهع ظِٔف

 ،ؾٓل ثْٚء مـ ادهع ظذ مـ يهع ظِٔف ،أن افهَّلة ٓ بد ؾٔٓٚ مـ ـَّلمٍ  ع:افقجف افًٚب

 .رهوإصٚرة دحٚشْف ومْٚؿٌف وذـ ،وتْقيف بف

صَّلة اهلل ظذ رشقفف ثْٚؤه ظِٔف ظْد  :ظـ أيب افًٚفٜٔ ؿٚل "صحٔحف"ذـر افٌخٚري ِف 

 .ادَّلئُٜ

ظـ ، ظـ أيب جًٍر ،حدثْٚ خٚفد بـ يزيد ،حدثْٚ ٕك بـ ظع :وؿٚل إشامظٔؾ ِف ـتٚبف

صَّلة اهلل  :ؿٚل ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴿ :ظـ أيب افًٚفٜٔ ،افربٔع بـ إٔس

 .َّلة ادَّلئُٜ ظِٔف افدظٚءوص ،ظز وجؾ ثْٚؤه ظِٔف

 ،أن اهلل شٌحٕٚف ؾرق بغ صَّلتف وصَّلة مَّلئُتف ومجًٓام ِف ؾًؾ واحد :افقجف افثٚمـ

؛ وهذه افهَّلة ٓ جيقز أن تُقن هل افرمحٜ ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴿ ؾَٚل

وجيقز أن  ،افهَّلة فٍظ منسك :وٓ يَٚل ،وإٕام هل ثْٚؤه شٌحٕٚف وثْٚء مَّلئُتف ظِٔف

 :ٕن ِف ذفؽ محٚذير متًددة ؛ مًْٔٔف مًًٚ يًتًّؾ ِف

ـام  ،ٕف وؿع ِف افٌِٜ مـ واوع واحدأبؾ ٓ يًِؿ  ،أن آصساك خَّلف إصؾ :أحدهٚ

ًٚ  ظٚروًٚ  وإٕام يَع وؿقظًٚ  ،ادزد وؽره :مْٓؿ ،ظذ ذفؽ أئّٜ افٌِٜ ٕصَّ  بًٌٛ  اتٍٚؿٔ

 .ثؿ ختتِط افٌِٜ ؾَٔع آصساك ،تًدد افقاوًغ

وٓ  ،ٓ بىريؼ احلََٜٔ ،إـثريـ ٓ جيقزون اشتًامل افٍِظ ادنسك ِف مًْٔٔف أن :افثّٚن

وإٕام  ،مـ ُتقيزه ذفؽ ؾِٔس بهحٔح ظْف افنٚؾًل  ُل ظـومٚ ُح  ،بىريؼ ادجٚز

ؾيـ مـ  ،إذا أوص دقافٔف وفف مقال مـ ؾقق ومـ أشٍؾ تْٚول مجًٔٓؿ :أخذ مـ ؿقفف

 =ؾ٘ن  ؛وهذا فٔس بهحٔح، ٕف ظْد افتجرد حيّؾ ظِٔٓاموأ ،طـ أن فٍظ ادقػ منسك بْٔٓام
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ؾٚفنٚؾًل ِف طٚهر مذهٌف وأمحد يَقٓن بدخقل ٕقظل ، فٍظ ادقػ مـ إفٍٚظ ادتقاضئٜ =

 .وهق ظْده ظٚم متقاضئ ٓ منسك ،ادقايل ِف هذا افٍِظ

٘ذا ـٚن مًْك افهَّلة هق افثْٚء ظذ افرشقل وافًْٚيٜ بف وإطٓٚر ذؾف وؾوِف ... ؾ

ظذ  محّقًٓ  مل يُـ فٍظ افهَّلة ِف أيٜ منسـًٚ  ؛حرمتف ـام هق ادًروف مـ هذه افٍِيٜو

  ِف إفٍٚظ ... وهذا هق إصؾ، ِف مًْك واحد بؾ ؿد يُقن مًتًَّّلً  ،مًْٔٔف

أن اهلل شٌحٕٚف أمر بٚفهَّلة ظِٔف ظَٛ إخٌٚره بٖٕف ومَّلئُتف يهِقن  :افقجف افتٚشع

ؾٖٕتؿ أحؼ  ،يهِقن ظذ رشقفف ؾهِقا إٔتؿ ظِٔف ٚن اهلل ومَّلئُتفإٔف إذا ـ :وادًْك ،ظِٔف

ذف خر شٍٚرتف مـ  ـِ ّْ ويُ  ،دٚ ٕٚفُؿ بزـٜ رشٚفتف ؛بٖن تهِقا ظِٔف وتًِّقا تًِٔامً 

ومل حيًـ  ، ظـ هذا ادًْك بٚفرمحٜ مل حيًـ مقؿًفومـ ادًِقم إٔف فق ظزَّ . افدٕٔٚ وأخرة

ؾ٘ن افتَدير يهر إػ أن اهلل ومَّلئُتف ترحؿ ويًتٌٍرون  ،ؾَْٔض افٍِظ وادًْك ،افْيؿ

بؾ افهَّلة ادٖمقر هبٚ ؾٔٓٚ هل  ،وهذا فٔس مراد أيٜ ؿىًًٚ  ؛ؾٚدظقا إٔتؿ فف وشِّقا ،فٌْٔف

وإطٓٚر فٍوِف  ،وهل ثْٚء ظِٔف ؛افىِٛ مـ اهلل مٚ أخز بف ظـ صَّلتف وصَّلة مَّلئُتف

وشّل هذا افًٗال  ،ـ اخلز وافىِٛؾٓل تتوّ ،وإرادة تُريّف وتَريٌف ،وذؾف

 :وافدظٚء مْٚ ٕحـ صَّلة ظِٔف فقجٓغ

واإلرادة وادحٌٜ  ،واإلصٚدة بذـر ذؾف وؾوِف، إٔف يتوّـ ثْٚء ادهع ظِٔف :أحدمهٚ

 .ؾَد توّْٝ اخلز وافىِٛ ،فذفؽ مـ اهلل تًٚػ

َّلة اهلل ظِٔف ؾه ،أن ذفؽ شّل مْٚ صَّلة فًٗافْٚ مـ اهلل أن يهع ظِٔف :وافقجف افثّٚن

 ،وصَّلتْٚ ٕحـ ظِٔف شٗافْٚ اهلل تًٚػ أن يًٍؾ ذفؽ بف ،ثْٚؤه وإرادتف فرؾع ذـره وتَريٌف

ـام ، وتوٚف إػ افًٌد ،ؾَّ٘نٚ توٚف إػ اهلل، وود هذا ِف فًْٜ أظدائف افنٕٚئغ دٚ جٚء بف

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ﴿ ؿٚل تًٚػ

﮳    ے ﮲   ﮵ ے  ۓ  ۓ  ؾًِْٜ اهلل تًٚػ َلؿ  ،[755]افٌَرة: ﴾﮴  

وفًْٜ افًٌد تتوّـ شٗال اهلل تًٚػ أن يًٍؾ ذفؽ بّـ  ،تتوّـ ذمف وإبًٚده وبٌوف َلؿ

 = ٜ.هق أهؾ فًِْت
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افرمحٜ مل يهح أن يَٚل فىٚفٌٓٚ مـ اهلل  وإذا ثٌٝ هذا ؾّـ ادًِقم إٔف فق ـٕٚٝ افهَّلة هل =

 ًٚ وفىٚفٛ افًىػ ، فف ام يَٚل فىٚفٛ ادٌٍرة مًتٌٍراً ـ ،وإٕام يَٚل فف مًسمحٚ فف ،مهِٔ

وٓ دـ  ،ٓ يَٚل دـ شٖل اهلل ادٌٍرة فٌره ؿد ؽٍر فف ؾٓق ؽٚؾر ؛وَلذا ،وٕيٚئره ،مًتًىًٍٚ 

ِّّ  ،شٖفف افًٍق ظْف ؿد ظٍٚ ظْف ؾِق ـٕٚٝ افهَّلة هل افرمحٜ ، ل افًٌد مهًِٔٚ وهْٚ ؿد ش

ومـ رحؿ افٌْل مرة رمحف اهلل  ،ؿد رمحف برمحَٜٚل يُ وـٚن  ،دـ صذ ظِٔف فُٚن افًٌد رامحًٚ 

 .وهذا مًِقم افٌىَّلن ،هبٚ ظؼا

 ؟وإٕام مًْٚهٚ ضِٛ افرمحٜ فف مـ اهلل ،فٔس مًْك صَّلة افًٌد ظِٔف رمحتف :ؾ٘ن ؿٔؾ

 :ؿٔؾ هذا بٚضؾ مـ وجقه

وضِٛ افهَّلة مـ اهلل خيتص رشِف ، أن ضِٛ افرمحٜ مىِقب فُؾ مًِؿ :أحدهٚ

 .ـام شْذـره إن صٚء اهلل تًٚػ ،شَّلمف ظِٔٓؿ ظْد ـثر مـ افْٚسصِقات اهلل و

ًٚ  :افثّٚن ًٚ  ،فًّل ضٚفٛ ادٌٍرة ؽٚؾراً  إٔف فق شّل ضٚفٛ افرمحٜ مهِٔ  ،وضٚفٛ افًٍق ظٚؾٔ

 .وٕحقه ،وضٚفٛ افهٍح صٚؾحًٚ 

ًٚ  :ؾ٘ن ؿٔؾ  ؟ؾٖٕتؿ ؿد شّٔتؿ ضٚفٛ افهَّلة مـ اهلل مهِٔ

ًٚ  :ؿٔؾ افثْٚء وإرادة اإلـرام  :ؾ٘ن حََٔتٓٚ ،افهَّلة مْف فقجقد حََٜٔ إٕام شّل مهِٔ

فُـ افًٌد يريد ذفؽ مـ اهلل  ،وهذا حٚصؾ مـ صَّلة افًٌد ،وإظَّلء ادْزفٜ ،وافتَريٛ

 .واهلل شٌحٕٚف وتًٚػ يريد ذفؽ مـ ًٍٕف أن يًٍِف برشقفف  ،ظز وجؾ

ًٚ  ،وأمٚ ظذ افقجف افثّٚن َّلة ٕقع مـ ؾألن افه ؛فىٌِف ذفؽ مـ اهلل وإٔف شّل مهِٔ

 ؛بخَّلف افرمحٜ وادٌٍرة ،وؿد وجد ذفؽ مـ ادهع ،افَُّلم افىٌِل واخلزي واإلرادة

  .واهلل أظِؿ ،وإٕام حتهؾ مـ ادىِقب مْف ،ؾَّ٘نٚ أؾًٚل ٓ حتهؾ مـ افىٚفٛ

إٔف مـ  ،ِف احلديٞ افهحٔح افذي رواه مًِؿ إٔف ؿد ثٌٝ ظـ افٌْل :افقجف افًٚذ

إٕف مـ صذ ظِٔؽ  :وإٔف شٌحٕٚف وتًٚػ ؿٚل فف ،هلل ظِٔف هبٚ ظؼاً ة صذ اصذ ظِٔف مرَّ 

وهذا مقاؾؼ فَِٚظدة ادًتَرة ِف افؼيًٜ أن اجلزاء  ،مـ أمتؽ مرة صِٔٝ ظِٔف هبٚ ظؼاً 

 ،جزاء فهَّلتف هق ظِٔفؾهَّلة اهلل ظذ ادهع ظذ رشقفف  ،مـ جْس افًّؾ

 =هل رمحٜ مـ افًٌد فتُقن صَّلة اهلل فًٔٝ ومًِقم أن صَّلة افًٌد ظذ رشقل اهلل 
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، وإرادة مـ اهلل تًٚػ أن يًع ذـرهوإٕام هل ثْٚء ظذ افرشقل  ،ظِٔف مـ جًْٓٚ =

جزاه اهلل  ؾّـ أثْك ظذ رشقل، واجلزاء مـ جْس افًّؾ ،وتؼيًٍٚ   ويزيده تًئامً 

 ،ء بٚفًّؾارتٌٚط اجلزا ؾهحَّ  ،ويزيد تؼيٍف وتُريّف، بٖن يثْل ظِٔف ،مـ جْس ظِّف

 ،من يرس عذ معرس يرس اَّلل عؾقه ّم الدكقا وأخرة) ـَقفف ،ومْٚشٌتف فف ،ومنٚـِتف فف

ومن كػس عن مممن كربة من كرب الدكقا  ،شسه اَّلل ّم الدكقا وأخرة ومن شس مِضؾَمً 

( واَّلل ّم عون العّضد ما كان العّضد ّم عون أخقه ،كػس اَّلل عـه كربة من كرب يوم الؼقامة

من صذ عذ )و( ه أجلم يوم الؼقامة بؾجام من كارمن شئل عن عؾم يعؾؿه فؽتؿ). و..

 .وٕيٚئره ـثرة (الـّضي مرة صذ اَّلل عؾقه ِبا عرشاً 

أو ؿٚل رشقل اهلل رمحف اهلل  ،فق ؿٚل ظـ رشقل اهلل رمحف اهلل أن أحداً  :افقجف احلٚدي ظؼ

 وٓ مهؾٍّ ، ر فٌِْل ؽر مقؿّ  دظًٚ مٌت ظّدوهو ،فٌٚدرت إمٜ إػ اإلُٕٚر ظِٔف بدل 

ـٍ  ،ظِٔف وفق  ،وٓ يًتحؼ أن يهع اهلل ظِٔف بذفؽ ظؼ صِقات ،ظِٔف بام يًتحَف وٓ مث

 .ـٕٚٝ افهَّلة مـ اهلل افرمحٜ مل يّتْع رء مـ ذفؽ

ڇ  ڇ ڇ  چ  چ  ڇ  ﴿ أن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ؿٚل :افقجف افثّٚن ظؼ

بام يدظق افْٚس  أٓ يدظك رشقفف ؾٖمر شٌحٕٚف، [24]افْقر: ﴾ڌ  ڍ  ڍ

وإٕام ـٚن ئًّف بٚشّف وؿٝ  ،يٚ محّد :وٓ يَٚل ،يٚ رشقل اهلل :بؾ يَٚل ،بًوٓؿ بًوًٚ 

وإذا ـٚن هذا ِف خىٚبف  ،وأمٚ ادًِّقن ؾُٕٚقا خيٚضٌقٕف يٚ رشقل اهلل، اخلىٚب افٍُٚرُ 

بؾ  ،بف بًوْٚ فًٌض ؾُٓذا ِف مٌٌٔف ٓ يٌٌْل أن جيًؾ مٚ يدظك بف فف مـ جْس مٚ يدظق

بؾ  ،ومًِقم أن افرمحٜ يدظك هبٚ فُؾ مًِؿ ،يدظك فف بٖذف افدظٚء وهق افهَّلة ظِٔف

الؾفم ارحم عّضادك وبَّلدك ) ـام ِف دظٚء آشتًَٚء ،وفٌر أدمل مـ احلٔقإٚت

 .(وِبائؿك

 ،أن هذه افٍِيٜ ٓ تًرف ِف افٌِٜ إصِٜٔ بًّْك افرمحٜ أصَّلً  :افقجف افثٚفٞ ظؼ

 :ؿٚل ،إٕام هق افدظٚء وافتزيؽ وافثْٚء  وادًروف ظْد افًرب مـ مًْٚهٚ

 = ٚ ...ـمَ زَ ـمٚ وزَ ـٓـ ظِٔذَّ ـص ْت رَ ــِ ذُ  وإنْ 
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افًزيز افًِامن، وافًَّلمٜ افًثّٔغ، وظٌد افًزيز افرصٔد، وافًَّلمٜ افٍقزان، وـذفؽ 

افنٔخ صٚفح آل افنٔخ 
(1)

ٌٜ مـ أهؾ افًِؿ. ؾٓذا هق افَقل افهحٔح.  ، ومجٚظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾٚفقاجٛ محؾ  ،وٓ تًرف افًرب ؿط صذ ظِٔف بًّْك افرمحٜ ،ك ظِٔٓٚ ومدحٓٚبرَّ  :أي =

 .افٍِيٜ ظذ مًْٚهٚ ادتًٚرف ِف افٌِٜ

 :أن يًٖل اهلل تًٚػ أن يرمحف ؾَٔقل بؾ يًتحٛ فُؾ أحدٍ إٔف يًقغ  :افقجف افرابع ظؼ

الؾفم اغػر َل وارَحـي وعافـي ) :اظل أن يَقلافدَّ  ـام ظِؿ افٌْل ، افِٓؿ ارمحْل

 .(أما هذا فؼد مأل يديه من اخلر) :ؾِام حٍيٓٚ ؿٚل (،وارزقـي

 ،ِف دظٚئف ًتدٍ بؾ افداظل هبذا م ،افِٓؿ صؾ ظعَّ  :أن يَقل ومًِقم إٔف ٓ يًقغ ٕحدٍ 

ؾ٘ن اهلل تًٚػ حيٛ أن يًٖفف ظٌده مٌٍرتف  ،بخَّلف شٗال افرمحٜ ،واهلل ٓ حيٛ ادًتديـ

 .ؾًِؿ إٔف فٔس مًْٚمهٚ واحداً  ، ورمحتف

ظؼ أن أـثر ادقاوع افتل تًتًّؾ ؾٔٓٚ افرمحٜ ٓ حيًـ أن تَع ؾٔٓٚ  :افقجف اخلٚمس

رَحتي إن ) وؿقفف ،[752]إظراف: ﴾ٿ   ٹ  ٹ ٹ﴿ـَقفف تًٚػ  ،افهَّلة

 [،52]إظراف: ﴾ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿ وؿقفف (،شّضؼت غضّضي

، ﴾ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ﴿ وؿقفف، ﴾جث  مث  ىث  يث ﴿ قففؿو

 .(رحم بعّضاده من الوالدة بولدهاأَّلل ) وؿقل افٌْل 

 ،ٚؾّقاوع اشتًامل افرمحٜ ِف حؼ اهلل وِف حؼ افًٌٚد ٓ حيًـ أن تَع افهَّلة ِف ـثر مْٓ

 ا.هـ. بٚختهٚر.واهلل أظِؿ ، ؾَّل يهح تًٍر افهَّلة بٚفرمحٜ ،بؾ ِف أـثرهٚ

( 35فًَِّلمٜ ظٌد افًزيز افًِامن )ص: "افُقاصػ اجلِِٜٔ ظذ مًّٚن افقاشىٜٔ"إير  (7)

افتٌْٔٓٚت افًْٜٔ ظذ افًَٔدة "( 31-7/32فًَِّلمٜ افًثّٔغ ) "ذح افقاشىٜٔ"

فًَِّلمٜ  "ذح افًَٔدة افقاشىٜٔ"( 72)ص: فًَِّلمٜ ظٌد افًزيز افرصٔد "افقاشىٜٔ

فًَِّلمٜ صٚفح آل افنٔخ  "افمفئ افٌٜٓٔ ِف ذح افًَٔدة افقاشىٜٔ"( 71افٍقزان )ص:

(7/55.) 
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 :ة وادممـْي عذ رشول اَّللمعـى صَّلة ادَّلئؽ

ظٚء فف، وتنّؾ  وصَّلة ادَّلئُٜ وصَّلة ادٗمْغ ظذ افٌْل  تنّؾ افدُّ

، ـام يذـر ذفؽ أهؾ افًِؿ افثْٚء ظِٔف 
(1)

. 

دٍ ؿقفف )*   (:َعَذ ُُمَؿا

ٌد اشٌؿ واحٌد مـ أشامئف  َّّ د، وأمحد، وادٚحل، مح َّّ ، وهق أصٓرهٚ، مح

محٜ، وٌٕل افتقبٜ، ـام شٖٔيت مًْٚ إن صٚء اهلل ِف افَُّلم واحلٚذ، وافًٚؿٛ، وٌٕل افر

 .يتًِؼ بٍوِف، وذـر بًض خهٚئهف  مٚظذ 

 الؽَّلم عذ زيادة لػظ )الِضقادة( عـد الصَّلة عؾقه:

ِّٔدٕٚ محّد؛  د(، ومل يَؾ: وصذَّ اهلل ظذ ش َّّ وإيروا هْٚ، ؿٚل )صذ اهلل ظذ مح

ِّٔد اخل بَّل صؽٍّ أن رشقَل اهلل  ِّٔد وفدم آدم وٓ ؾخر، ـام جٚء إٔف ش ِؼ، وش

، ـام جٚء ِف صحٔح مًٍِؿ مـ حديٞ أيب هريرة شَأَكا َشقُِّد َوَلِد آَدمَ »ؿٚل 

(2)
َّٕف ؿٚل  ًٚ أ ، ـام جٚء ِف افهحٔحغ، مـ حديٞ شَأَكا َشقُِّد الـااسِ »، وجٚء أيو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ﴿ٓبـ ـثر، ظْد ؿقفف تًٚػ  "تًٍر افَرآن افًئؿ"إير  (7)

 "تًٍر افَرآن افُريؿ"، و﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڃ

 (.71/242افًثّٔغ )فًَِّلمٜ 

 (.2215ِف مًِؿ برؿؿ ) (2)
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أيب هريرة 
(1)

س ظذ ٕقٍح  ، وظذ ـذا، وظذ ـذا ، ِف ؿهٜ افنٍٚظٜ، ِف تقايل افَّْٚ

ا»، ؾَٔقل مـ إٌٕٔٚء، إػ أن يهِقا إػ افٌْلِّ  شَأَكا َِلَ
(2)

س. ُِّٔد افَّْٚ  ، ؾٓق ش

ْٚ ٕذـر )افًٔٚدة( ِف افهَّلة ظِٔف؛  -بٚرك اهلل ؾُٔؿ-وفُـ  َّٕ فٔس مًْك ذفؽ أ

؛ ـام جٚء -صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وصحٌف وشِؿ–ٕن ـٍٜٔٔ افهَّلة ظِٔف ذـرهٚ هق 

، ِف افهحٔحغ حديٞ ـًٛ بـ ظجرة ِف
(3)

، ومـ حديٞ أيب محٔد افًٚظدي 

، ِف افهحٔحغ-ريض اهلل ظْف–
(4)

ٍد َكََم »،   ٍد َوَعَذ آِل ُُمَؿا ُفما َصلِّ َعَذ ُُمَؿا الؾا

ْقَت َعَذ آِل إِْبَراِهقمَ  ٍد َكََم ، َصؾا ٍد َوَعَذ آِل ُُمَؿا َباَرْكَت َعَذ آِل الؾاُفما َباِرْك َعَذ ُُمَؿا

قٌد  شإِْبَراِهقَم إِكاَك ََحِقٌد ََمِ
(5)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.753(، ومًِؿ برؿؿ )3172ِف افٌخٚري برؿؿ ) (7)

(، مـ حديٞ إٔس بـ 754(، ومًِؿ برؿؿ )1571هذا افٍِظ ظْد افٌخٚري برؿؿ ) (2)

 .مٚفؽ 

 (.312(، ومًِؿ برؿؿ )4411فٌخٚري برؿؿ )ِف ا (4)

 (.311(، ومًِؿ برؿؿ )4425ِف افٌخٚري برؿؿ ) (3)

(، مـ حديٞ ـًٛ بـ 312(، ومًِؿ برؿؿ )3151افٌخٚري برؿؿ )هذا افٍِظ ظْد  (5)

َك َحِقٌد ََمقٌد »بزيٚدة  ظجرة  قَت َعَذ آِل إِبَراِهقمَ »بًد ؿقفف  شإِكا  .شَكََم َصؾا

تِِه َكََم » وأمٚ فٍظ حديٞ أيب محٍٔد افًٚظدي  يا ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّ ُفما َصلِّ َعَذ ُُمَؿا الؾا

ْقَت عَ  تِِه َكََم َباَرْكَت َعَذ آِل إِْبَراِهقمَ  ،َذ آِل إِْبَراِهقمَ َصؾا يا ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّ  ،َوَباِرْك َعَذ ُُمَؿا

قٌد  َك ََحِقٌد ََمِ  = .شإِكا
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َّٕف مل يثٌٝ ظـ افٌْل  -بٚرك اهلل ؾُٔؿ–وافنٚهد  إٔف أوٚف ِف افهَّلة  أ

 ظِٔف فٍظ )شٔدٕٚ(، جٚءت أحٚديٞ مل تثٌٝ. 

ًٚ ظِٔفإٕام ثٌٝ ظـ ابـ مًًقٍد  ، مقؿقؾ
(1)

 ، وهق اجتٌٓٚد مْف.

َِّؿ ظذ هذه ا ِف ـتٚبف  دًٖفٜ بَُّلٍم مٍٍٔد اإلمٚم إفٌّٚن وأحًـ مـ تُ

"صٍٜ صَّلة افٌْل"
(2)

َّٕف َٕؾ ظـ صٔخف احلٚؾظ ابـ حجٍر إٔف مل  ، وَٕؾ ظـ افٌرابٔع أ

. يثٌٝ ظـ افٌْل  ًٜ  ِف هذا افٌٚب رٌء، وأنَّ زيٚدتف تًٌدًا ُتًتز بدظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُفما »(، وفٍيف: 3155، ظْد افٌخٚري برؿؿ )وجٚء مـ حديٞ أيب شًٔد اخلدري  = الؾا

ٍد َعّْضِدَك َوَرُش  ٍد َوَعَذ آِل َصلِّ َعَذ ُُمَؿا ْقَت َعَذ آِل إِْبَراِهقَم َوَباِرْك َعَذ ُُمَؿا ولَِك َكََم َصؾا

ٍد َكََم َباَرْكَت َعَذ إِْبَراِهقمَ   .شُُمَؿا

ُفما »(، وفٍيف: 315، ظْد مًِؿ برؿؿ )وجٚء مـ حديٞ أيب مًًقد إٕهٚري  الؾا

دٍ  ٍد َوَعَذ آِل ُُمَؿا ْقَت َعَذ آِل إِْبَراِهقمَ َكََم  ،َصلِّ َعَذ ُُمَؿا ٍد َوَعَذ آِل  ،َصؾا َوَباِرْك َعَذ ُُمَؿا

دٍ  قٌد  ،اْلَعاَدِْيَ  َكََم َباَرْكَت َعَذ آِل إِْبَراِهقَم ِّم ، ُُمَؿا َك ََحِقٌد ََمِ  .شإِكا

(، وإن ـٚن ِف شْده ادًًقدي، وهق 5553برؿؿ ) "ادًجؿ"افىزاّن ِف وهق ظْد  (7)

اوي ظْف أبق ًٕٔؿ افٍوؾ، وؿد شّع مْف ؿٌؾ آختَّلط، ـام ٕصَّ ظذ ُمتِط؛ إٓ أن افر

(، ويَقل ابـ 521( رؿؿ )7/723)"افًِؾ ومًرؾٜ افرجٚل"ِف  ذفؽ اإلمٚم أمحد 

تٚريخ ابـ "ظـ ظقن وؿٚشؿ صحٌٚح ... افخ.  -يًْل ادًًقدي–: أحٚديثف مًغ 

ٌَّٚس افدوري  (.2/457)"مًغ بروايٜ ظ

ومِمَـّ رأى ظدم ذـرهٚ صٔخ اإلشَّلم ابـ  (.715-712)ص:"فٌْلصٍٜ صَّلة ا"إير  (2)

تّٜٔٔ، وتِّٔذه اإلمٚم ابـ افَٔؿ، وافٍروز آبٚدي، وتِّٔذه احلٚؾظ ابـ حجر، 

رمحٓؿ اهلل، وظذ هذا مذهٛ احلٍْٜٔ، واهلل أظِؿ. –وافَٚشّل، وافًَّلمٜ بُر أبق زيد 

 (. 14-12( و)ص:751-755)ص: "مًجؿ ادْٚهل افٍِئٜ"إير 
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تؿ أن افٌْلَّ محٍّد، وـام ظِّ ل: افِٓؿ صؾِّ ظذ محٍّد وظذ آلؾًذ هذا؛ تَق

ِّٔدُ   افْٚس وٓ ؾخر، وإٕام افهَّلة ظِٔف ظٌٚدة، وافًٌٚدة تقؿٍٜٔٔ، ؾَّل تهع  ش

 ظِٔف إٓ بام ثٌٝ ِف افؼيًٜ.

 واهلل ادًتًٚن.ظذ أنَّ بًض افًِامء ؿد أوٚف فٍظ )شٔدٕٚ( ِف ـتٌف، 

؛ خُر اَلدي هدي محٍّد   ، مع اظتَٚدٕٚ إٔف شٔد افْٚس.وظذ ـؾٍّ

ُِ(:قولُ )َو*  ُِ َوَأِتَباِع ُِ َوَصِحِب  آِل
فذيـ فَقه، أتٌَع آفف، أي: آل بٔتف، وصحٌف؛ ا بًد أن صذَّ ظذ رشقل اهلل 

َقْرِِن، ُثما الاِذيَن  الـااسِ َخْرُ ا»اإليامن، وأتٌَٚظُف، أتٌٚع أصحٚبف،  وآمْقا بف، ومٚتقا ظذ

 شَيُؾوََنُم، ُثما الاِذيَن َيُؾوََنُمْ 
(1)

 . 

يـ اشٌؿ مـ أشامء يقم افَٔٚمٜ. أي: إػ يقم افَٔٚمٜ)إَِػ  (؛ وافدِّ ـِ ي  َيقِم افدِّ
(2)

. 

َِّؼ هبٚ بٕٚمس. وافهَّلة ظذ محٍّد   ؿد شٌؼ افَُّلم ظذ مٚ يتً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  بـ مًًقد ظٌد اهلل ظـ  ،(2544( ومًِؿ برؿؿ )2252رواه افٌخٚري برؿؿ ) (7)

، ظـ ظّران بـ حهغ (، 2545( ومًِؿ برؿؿ )2257واه افٌخٚري برؿؿ )ور

، وأخرجف اإلمٚم أمحد برؿؿ ظـ أيب هريرة  ،(2543ورواه مًِؿ برؿؿ )

 .(، مـ حديٞ افًْامن بـ بنر 75435)

 .مٚم افَرضٌل فإل "افتذـرة"إير  (2)
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 :الـّضي الؽَّلم عذ الصَّلة عذ غر 

 عذ شّضقل التّضعقة:

َِّؼ بٚفهَّلة ظذ آفف وصحٌف وأتٌٚظف؛ هذه افهَّلة ظذ شٌ ٔؾ افتًٌٜٔ؛ ومٚ يتً

َِّٔٝ ظذ أصحٚبف؛ ؾٓذه جٚئزٌة  َِّٔٝ ظذ آفف، ثؿ ص َِّٔٝ ظذ محٍّد، ثؿ ص أي: إذا ص

" إذـٚر"ِف ـتٚبف  افْقوي  َٕؾ آتٍٚق ظذ ذفؽ اإلمٚمبٚٓتٍٚق، و
(1)

 ،

 وـذفؽ احلٚؾظ ابـ ـثرٍ 
(2)

 ، وؽرمهٚ، ؾٓذه هل افهَّلة ظذ شٌٔؾ افتًٌَّٜٔ، جٚئزةٌ 
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َُٔٚل: : ؿٚل اإلمٚم افْقوي  (7) ًٚ َلؿ ِف افهَّلة، ؾ اتٍَقا ظذ جقاز جًؾ ؽر إٌٕٔٚء تًٌ

يتف، وأتٌٚظف، فألحٚديٞ  َِّّٓؿ صّؾ ظذ محّد، وظذ آل محّد، وأصحٚبف، وأزواجف، وذرِّ اف

 يوًٚ افهحٔحٜ ِف ذفؽ؛ وؿد ُأمرٕٚ بف ِف افتنٓد، ومل يزل افًُِػ ظِٔف خٚرج افهَّلة أ

 (.712)ص:"إذـٚر"مـ  ا.هـ 

أمٚ افهَّلة : ِف تًٍر آيٜ إحزاب "افَرآن افًئؿتًٍر " ِفؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثٍر  (2)

افِٓؿ، صؾ ظذ )ظذ ؽر إٌٕٔٚء، ؾ٘ن ـٕٚٝ ظذ شٌٔؾ افتًٌٜٔ ـام تَدم ِف احلديٞ: 

ؾٔام إذا أؾرد ؽر ، ؾٓذا جٚئز بٚإلمجٚع، وإٕام وؿع افْزاع (محّد وآفف وأزواجف وذريتف

 ا.هـ. إٌٕٔٚء بٚفهَّلة ظِٔٓؿ

حٍيف اهلل: أهؾ افًْٜ إذا ذـروا افهَّلة ظِٔف –ؿٚل افًَّلمٜ افنٔخ صٚفح آل افنٔخ  (4)

وأرادوا أن يذـروا أل أدخِقا مًٓؿ افهحٚبٜ، ؾَٚفقا: صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وصحٌف، 

ِٜ ٕجؾ أٓ َٜ وافنًٜٔ ِف ومل يَتكوا ظذ أل، وهذا ظْد أهؾ افًْ اؾو  ينٚهبقا افرَّ

ِٛ ا.هـ  مـ  ْح  "افمفئ افٌٜٓٔ ِف ذح افًَٔدة افقاشىٜٔ"تقفٔٓؿ فمل دوَن افهَّ

(2/377.) 
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 آشتؼَّلل:عذ شّضقل 

ًٚ، ظذ شٌٔؾ  َِّٔٝ ظذ آفف، وظذ صحٌف، وظذ ادٗمْغ ظّقم أمٚ إذا ص

 آشتََّلل؛ ؾٓذا ظذ ٕقظغ:

، ؾتَقل ًٜ ، مثًَّل: افِٓؿ صؾِّ ظذ آل محّدٍ  افْقع إول: أن تهعِّ ظِٔٓؿ مجِ

وظذ صحٌف، وافتٚبًغ، وادٗمْغ أمجًغ إػ يقم افَٔٚمٜ، ؾّثؾ هذا جٚئٌز، ويدخؾ 

؛ ؾٕ٘ف رأس ادٗمْغ،  -صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وصحٌف وشِؿ–ؾٔٓؿ افٌْل 

 وأؾوِٓؿ، وأؾوؾ اخلِؼ واخلَِٜٔ.

َِّٔٝ ظذ آل بٔتف دون افهَّلة ظِٔف؛ ؾٓق رأس آل بٔتف  ، هذا افْقع وإذا ص

. ًٜ  إول، أن تذـرهؿ مجِ

ِرَد واحدًا مْٓؿ، ؾتَقل مثًَّل: صذَّ اهلل  ٍْ َِّؿ ظذ أيب بُر، افْقع افثّٚن: أن ُت وش

َِّؿ ظذ ظّر، ظذ ظثامن، ظذ ظع، ُتٍِرَد واحدًا مْٓؿ بٚفهَّلة ظِٔف؛  صذَّ اهلل وش

، أو ظعٌّ ص ظِٔف افهَّلة وافًَّلم، وٕحق ذفؽ؛ هذا ؾٔف خَّلٌف بغ  ذَّ اهلل ظذ ظعٍّ

 أهؾ افًِؿ، ظذ ؿقفغ:

هد، وؿٚل بف أمحد ؾّْٓؿ مـ ؿٚل: بٚجلقاز، وهذا ؿٚل بف احلًـ افٌكي، وجمٚ

ِٜ أيب داود ظْف   رمحٓؿ اهلل.–ِف ٕصِّ رواي

ٌٜ مـ أهؾ افًِؿ،  وأمٚ افَقل افثّٚن: ؾٓق افَقل بًدم اجلقاز، وهذا ؿٚل بف مجٚظ

ٌَّٚس  ، وثٌٝ إفٔف ذفؽ، وممـ ؿٚل بف: افًٍٕٔٚٚن، شٍٔٚن بؾ ؿٚل بف ظٌد اهلل بـ ظ

ٜ، ظدا اإلمٚم أمحد ـام شٌؼ ِف بـ ظْٜٔٔ، وشٍٔٚن افثقري، وأصحٚب ادذاهٛ إربً



  

 

                                                            

                               ِٜ َّٔ
ُتقَحُٚت اإِلََلِ ٍُ ًِدي اف ًَّ ِٜ اف َم َّلَّ ًَ ِٜ اف ِح ِرَشَٚف  ِِف َذْ

 

51 

 

روايٜ اإلمٚم أيب داود ظْف، ؾَٚل بف اإلمٚم مٚفؽ، واإلمٚم افنٚؾًل، واإلمٚم أبق 

 ، ثؿ هٗٓء أصحٚب افَقل افثّٚن ظذ ثَّلثٜ أؿقال:-رمحٓؿ اهلل–حٍْٜٔ 

 ؾّْٓؿ مـ ؿٚل: افُراهٜ هْٚ فِتحريؿ.

 ومْٓؿ مـ ؿٚل: افُراهٜ فِتْزيف.

 َّلف إوػ.ومْٓؿ مـ ؿٚل: هق خ

ح اإلمٚم افْقوي  َٜ تْزيف، وظزاه إػ  ورجَّ افَقل بٖٕف مُروٌه ـراه

 مجٓقرهؿ.

، وأحًـ مـ ٕٚؿنٓٚ اإلمٚم  ٌٜ ِٜ ؿقّي ، وِف احلََٔ ٌٜ وظذ ـؾٍّ فَُّل افٍريَغ أدفَّ

، "جَّلء إؾٓٚم ِف ؾوؾ افهَّلة وافًَّلم ظذ خر إٕٚم"ِف ـتٚبف  ابـ افَٔؿ 

ًٚ ؿقيَّ  ح ترجٔح  ًٚ، مٍٔدًا، مجًَّٔل، خَّلصتف:ورجَّ

ذت ذفؽ صًٚرًا، وٓ شٔام ِف إٍٔٚس  َّٕؽ إذا اختَّ ات ؛ أ ِف حدود هذه ادًٖفٜ بٚفذَّ

ِتٓؿ ظذ إٍٔٚس مثِٓؿ، أو أؾوؾ مْٓؿ؛ ؾٕ٘ف ِف مثؾ  ُمهقصغ، زد ظذ ذفؽ ؾوَّ

َّٔ  -مثَّلً –يًتز صًٚرًا ٕهؾ افٌدع، ـٚفَّذيـ  هذه احلٚل هقن ظِ ظِٔف ؛ ظعٌّ ًٚ خيهِّ

، هذه افًَّلم، ظعٌّ ظِٔف افهَّلة وافًَّلم، ويٖبقَّنٚ ٕيب بُر وظّر وظثامن 

اؾوٜ، مـ ؾَِرِق افنًٜٔ، ؾٓذا هق؛ ؾ٘ن ـٚن  صٚرت مٔزًة فِنًٜٔ، فَّلثْل ظؼيٜ، وافرَّ

س دون بًٍض ممـ هق مثِٓؿ، أو أجّؾ مْٓؿ؛ ؾٓذا ٓ  صًٚرًا، وُخّهص فًٌض افَّْٚ

جيقز
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل بٚفهَّلة ظِٔف دون افٌْ أحداً  أن خيصَّ  حدٍ فٔس ٕ: ؿٚل صٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ  (7)

ًٚ ، وٓ ظثامنَ  ،وٓ ظّرَ  ،ٓ أبٚ بُرٍ    =بؾ إمٚ أن  ،ق مٌتدعٌ ومـ ؾًؾ ذفؽ ؾٓ ،وٓ ظِٔ
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ًٚ؛ ؾَّل بٖس؛ ؾَد صذَّ افٌْلُّ وإذا مل يُـ صًٚراً  ظذ  ، وإٕام يُقن أحٕٔٚ

َصذا اَّلُل َعَؾقِك »تِؽ ادرأة افتل ؿٚفٝ: يٚ رشقل اهلل؛ صؾِّ ظعَّ وظذ زوجل، ؾَٚل 

شَوَعَذ َزْوُجِك 
(1)

.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افِٓؿ صذ ظذ : بؾ ادؼوع أن يَقل، أو يدع افهَّلة ظِٔٓؿ ـِٓؿ ،ظِٔٓؿ ـِٓؿ يهع =

وبٚرك ظذ محّد وظذ آل  ،براهٔؿ إٕؽ محٔد جمٔدإـام صِٔٝ ظذ  ،محّد وظذ آل محّد

جمّقع "  ا.هـ افًٚدغ إٕؽ محٔد جمٔد براهٔؿ ِفإـام بٚرـٝ ظذ ، محّد

 (.3/321)"افٍتٚوى

أو ؽره بٚفهَّلة ظِٔف دون ؽره  مـ افهحٚبٜ وافَرابٜ ـًٍع  ؾراد واحدٍ إوفُـ : وؿٚل 

ًٚ  بحٔٞ جيًؾ ذفؽ صًٚراً   لموٚهٚة فٌِْ جمّقع "ا.هـ  شّف هذا هق افٌدظٜٚب مًروؾ

 (.3/351)"افٍتٚوى

وافهحٔح افذي ظِٔف  ؿٚل افْقوي بًد ذـره اخلَّلف :: وؿٚل افًَّلمٜ بُر أبق زيد 

ثرون إٔف مُروه ـراهٜ تْزيف ؛ ٕٕف صًٚر أهؾ افٌدع ، وؿد َّنْٔٚ ظـ صًٚرهؿ .... إـ

 إفخ.

ُّٔع وإٓ ؾٕٚصؾ  ومًْك هذا افتهحٔح أن احلُؿ بٚفُراهٜ حٚدث حلدوث بدظٜ افتن

اجلقاز ، وَلذا ؿٚل ابـ ـثر بًده :ؿِٝ : وؿد ؽِٛ هذا ِف ظٌٚرة ـثر مـ افًْٚخ فُِتٛ 

م اهلل وجٓف بٖن   ًٚ أن يٍرد ظِٔ يَٚل : ظِٔف افًَّلم ، مـ دون شٚئر افهحٚبٜ ، أو : ـرَّ

ًٚ فُـ يٌٌْل أن يًقى بغ افهحٚبٜ ِف ذفؽ ، ؾ٘ن هذا مـ  ؛ هذا وإن ـٚن مًْٚه صحٔح

ريض اهلل ظْٓؿ  -بٚب افتًئؿ وافتُريؿ ، ؾٚفنٔخٚن وأمر ادٗمْغ ظثامن أوػ بذفؽ مْف 

 (.274)ص: "ٜمًجؿ ادْٚهل افٍِئ"ا.هـ  أمجًغ

 صحٌٔح.، وهق (، ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل 7544برؿؿ ) "شْْف"ِف  أبق داودرواه  (7)

فَِٚيض ظٔٚض  "افنٍٚ"( 515-532ٓبـ افَٔؿ )ص: "جَّلء إؾٓٚم"إير  (2)

ظْد آيٜ  "تًٍر ابـ ـثر"( 712-717فِْقوي )ص: "إذـٚر"( 2/255-225)

 =ّقع ؾتٚوى صٔخ جم"( 51-53فًِخٚوي )ص: "افَقل افٌديع"إحزاب، 
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مًجؿ ادْٚهل "( 313-22/312( و)3/352( و)3/321)"اإلشَّلم =

 (.274-272)ص:"افٍِئٜ

اتٍٚق افًِامء ظذ جقاز افهَّلة  : مـ هْٚ ًِٕؿ خىٖ دظقى افَٚيض ظٔٚض ( 7) تٌْٔفٌ 

  ."افنٍٚ"( ـام ِف حٚصٜٔ 555-4، وؿد إتَد هذا اإلمجٚع اخلٍٚجل )ظذ ؽر افٌْل 

م اهلل وجٓف؛ هذا ؿد حهؾ ؾٔف  ختهٔص أحد افهحٚبٜ  ( :2تٌْٔف ) بَقل: ـرَّ

ٍٜ مـ أهؾ افًْٜ مـ ادتَدمغ وادتٖخريـ، وٓ شٔام  ٌَِؾ مجٚظ ِٜ مـ ِؿ افتًٌَّر فًٌض افهحٚب

َّٓ أنَّ إوػ ترـف خلًّٜ أمقٍر:ِف ظعٍّ   ، إ

َّٕف ُأضِؼ فًٍع  َّٕف مل يًجد فٌر إمر إول: ٕ اهلل تًٚػ شجدة واحدًة؛  ظذ أشٚس أ

 ِٜ َّٕف مل يًجد فٌر اهلل شجدًة واحدًة. -وهؿ ـثرٌ –وهذا ؿد ُوِجَد فٌره مـ افهحٚب   أ

إمر افثّٚن: ٕنَّ هذا افَقل مـ بٚب افتُريؿ، وؽره أوػ بٚفتُريؿ مْف، ـٖيب بُر وظّر وظثامن 

. 

يض ِف افٍو ؾ، ؾ٘نَّ ؿقل )ريض اهلل ظْف( أؾوؾ مـ إمر افثٚفٞ: هذا افَقل أدٕك مـ ؿقل افسَّ

م اهلل وجٓف(؛ وافدفٔؾ ظذ ذفَِؽ حديٞ أيب شًٔد اخلدري  ، ظْد افٌخٚري برؿؿ ؿقل )ـرَّ

ـاةِ »(، ؿٚل رشقل اهلل 2525(، ومًِؿ برؿؿ )2535) َْهِل اجْلَ ِٕ  :إِنا اَّللاَ َتَّضاَرَك َوَتَعاََل َيُؼوُل 

ـاةِ  ـَا َوَشْعَدْيَك  :ُلونَ َفَقُؼو ،َيا َأْهَل اجْلَ َٓ َكْرََض : َفقَُؼوُلونَ  ؟َهْل َرِضقُتمْ  :َفَقُؼوُل  ،َلّضاْقَك َربا َوَما َلـَا 

َيا َربِّ َوأَيُّ  :َقاُلوا ؟َأَكا ُأْعطِقُؽْم َأْفَضَل ِمْن َذلَِك  :َفَقُؼوُل  ،َوَقْد َأْعَطْقَتـَا َما مَلْ ُتْعِط َأَحًدا ِمْن َخْؾِؼَك 

ٍء َأْفَض   . «ُأِحلُّ َعَؾْقُؽْم ِرْضَواِِن َفََّل َأْشَخُط َعَؾْقُؽْم َبْعَدُه َأَبًدا :َفَقُؼوُل  ؟ُل ِمْن َذلَِك َرْ

ؿ ظدفقا ظٍع ـ أضَِقا هذا افٍِظ ِف ؾٚفروقان أظيؿ مـ افتُريؿ. مـ هْٚ ًِٕؿ أنَّ افذي أَّنَّ

 افٌٚضؾ، ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ. ظـ افٍٚوؾ إػ ادٍوقل، وهذا ِحرمٌٚن مـ اهلل ظِٔٓؿ دَّٚ أرادوا بف

َّٕف ُيسك، مٚ دامفرابعإمر ا مل يٖت بف  : ٕنَّ هذا افَقل ؿد صٚر صًٚرًا فِنًٜٔ، ؾام دام ـذفَِؽ ؾ٘

 دفٌٔؾ، مـ ؿرآٍن وٓ شْٜ.

ورمحٓؿ ؾٔام أظِؿ،  إمر اخلٚمس: ٕنَّ هذا مل يُـ ُيدظك بف بغ افهحٚبٜ وٓ افتٚبًغ

 = واهلل أظِؿ. 
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 وـذفؽ ادَّلئُٜ تهعِّ ظذ ادٗمْغ، ـام شٌؼ، وينّؾ ذفؽ افٍرد واجلامظٜ.

 عؾقه العؾَمء ّم الصَّلة والسيض والسّحم: ادِضتحّب الذي شار

ِٜ  -بٚرك اهلل ؾُٔؿ-ثؿَّ  َّٛ افذي شٚر ظِٔف افًِامء ِف هذه ادًٖف إن ادًتح

ؿ ظذ افتٚبًغ ومـ  اِت؛ افهَّلة ظذ رشقل اهلل، وافسيضِّ ظـ افهحٚبٜ، وافسحُّ بٚفذَّ

امء، وأحًـ مـ ذـر بًدهؿ مـ ادٗمْغ إػ ؿٔٚم افًٚظٜ، هذا افَّذي شٚر ظِٔف افًِ

"اجلٚمع ٕخَّلق افراوي وآداب افًٚمع"ِف ـتٚبف  ذفؽ اخلىٔٛ افٌٌدادي 
 (1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت "( و4/211ٓبـ ـثر ) "تًٍر افَرآن افًئؿ"ذفَِؽ:  راجع ِف =

مًجؿ ادْٚهل "فًِثّٔغ )ص:( و "ذح افًَٔدة افًٍٚرئْٜ"( و2/517)"افًَّلمٜ ابـ بٚز

 (. 217)ص: "افٍِئٜ

-2/714)"اجلٚمع ٕخَّلق افراوي وآداب افًٚمع" ِف  ؿٚل اخلىٔٛ افٌٌدادي  (7)

َّٛ فف افهَّلة ظِٔف...  تّع ِف اإلشْٚد إػ ذـر افٌْل (: إذا إتٓك اد712ً ثؿَّ –اشُتح

 ذـر بًض إدفٜ ظذ ذفؽ.

ثؿ ذـر بًض إدفٜ ظذ –وإذا إتٓك إػ ذـر بًض افهحٚبٜ ؿٚل: روقان اهلل ظِٔف ... 

، إٓ ؿٔؾ:  ... ؿٚل أبق افٍوؾ: ؾٌٌْٔل أن ٓ يّّر حديٞ ؾٔف رشقل اهلل   -ذفؽ

 ٌد مـ أصحٚبف إٓ ؿٔؾ: ريض اهلل ظْف ا.هـ. بٚختهٚر. وٓ ُيذـر أح

ٚ افهَّلة ظذ افٌْل : أمَّ ُٝ ٌّٛ  ؿِ يض ظـ افهحٚيب: ؾًّتح ٚ افسَّ ؾَد شٌؼ بَّٔٚنٚ، وأمَّ

ُحؿ، وافذي شٚر ظِٔف أهؾ  يض ظِٔٓؿ أو افسَّ ٚ ؽرهؿ ؾٚختٍِقا ِف افسَّ ٍٚق افًِامء، وأمَّ بٚتِّ

حؿ ظذ مـ َبًدهؿ، واهلل افًِؿ افهَّلة ظذ رشقل اهلل، وا يض ظـ افهحٚبٜ، وافسَّ فسَّ

فِْقوي  "ادجّقع"( و3/412فِنقـّٚن ) "ؾتح افَدير"أظِؿ. راجع فذفَِؽ: 

( 425-7/422فًًِّّٚن ) "أدب اإلمَّلء وآشتَّّلء"( و1/255-255)

 =ؾتح "( و2/715( وتدريٛ افراوي فًِٔقضل )55فِْقوي )ص: "افتَريٛ وافتًٔر"و
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َٝ فنخٍص  وٓ بٖس أن تسىَّ ظـ ادٗمْغ ِف بًض إحٔٚن، بؾ حتك إذا ؿِ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿بًْٔف: ريض اهلل ظْؽ، ٓ بٖس، ؿٚل اهلل تًٚػ 

روقان –ع افهحٚبٜ [، ـؾُّ مـ ات711ٌَّ﴾ ]افتقبٜ:ٻ  پ   پ  پ

؛ ؾ٘ن اهلل ظزَّ وجؾ ريض ظْف -اهلل ظِٔٓؿ ، شٚر ظذ َّنجٓؿ ِوؾَؼ افَرآن وافًَّْٜ

﴾، ؾَّل بٖس أن تَقل فنخٍص   پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴿

، مٚ دامقا مٗمْغ، فُـ ادتًٚرف ظْد افًِامء ِف ـتٌٓؿ، -ريض اهلل ظُْؿ–أو مجٚظٜ 

 ظـ افهحٚبٜ، افسّحؿ ظذ ادٗمْغظْد ذـر افرشقل افهَّلة ظِٔف، افسيضِّ 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مًجؿ "( و241فَِٚشّل )ص: "ؿقاظد افتحديٞ"( و4/15ًِخٚوي )ف "ادٌٔٞ =

فًٌد ادحًـ  "إٓتهٚر فِهحٚبٜ إخٔٚر"( و712فٌُر أبق زيد )ص: "ادْٚهل افٍِئٜ

 (.25افًٌٚد )ص:

يًتحٛ افسيض وافسحؿ ظذ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ؾّـ : ؿٚل اإلمٚم افْقوي  (7)

أو  ،أو رمحٜ اهلل ظِٔف ،ريض اهلل ظْف :َٚلُٔ ؾ ،بًدهؿ مـ افًِامء وافًٌٚد وشٚئر آخٔٚر

 ن ؿقل ريض اهلل ظْف ُمهقٌص أمٚ ؿٚفف بًض افًِامء  وأمٚ، وٕحق ذفؽ ،رمحف اهلل

بؾ  ،قاؾؼ ظِٔفوٓ يُ  ،ؾِٔس ـام ؿٚل ؛رمحف اهلل ؾَط :ويَٚل ِف ؽرهؿ ،بٚفهحٚبٜ

 ا.هـ ودٓئِف أـثر مـ أن حتك، افهحٔح افذى ظِٔف اجلّٓقر اشتحٌٚبف

 (.712)ص: "مًجؿ ادْٚهل افٍِئٜ"(. وإير 255-1/255)"ادجّقع"

َّٕف ؿٚل: ـَّْٚ ظْد افٌْل   قؾُت: وأما حديث جابر بن عّضد اَّلل ٚفتٍٝ إػ أيب ؾ أ

ٍر َأْظَىٚبُر، ؾَٚل َيٚ  ُْ َزَ َأَبٚ َب ـْ ْوَقاَن إَ ، ؾٓذا احلديٞ أخرجف اخلىٔٛ ِف «َك اهلُل افرِّ

ًُٕٔؿ ِف 4/15) "ادًتدرك"، واحلٚـؿ ِف (7411برؿؿ ) "اجلٚمع" (، وأبق 

 = (.525( برؿؿ )2/32)"ادقوقظٚت"( وابـ اجلقزي ِف 72-5/77)"احلِٜٔ"
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 السيضِّ عن الصحابة يشؿل أمرين:

ُؾ أمريـ: َّ  وافسيض ظـ افهحٚبٜ ين

افٜ ظذ ذفؽ.  إمر إول: ينّؾ أنَّ اهلل ظزَّ وجؾ راٍض ظْٓؿ، فألدفٜ افدَّ

ظٚء َلؿ بهٌٜٔ اخلز، أو اإلخٌٚر،  ، وٓ شٔام وؿد -أي ًٕؿ-إمر افثّٚن: افدُّ

ٝ إدفٜ ظذ ذفؽ.ٕ  هَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وِف إشْٚده: محّد بـ خٚفد اخلُتَّع؛ ؿٚل احلٚؾظ افذهٌل ِف تًَِٔف ظذ ادًتدرك: تٍرد بف  =

محّد بـ شقؿٜ،  محّد بـ خٚفد اخلُتَّع، ظـ ـثر بـ هنٚم، ظـ جًٍر بـ برؿٚن، ظـ

 وأحًٛ محّدًا ووًف ا.هـ

اب. بقه. وؿٚل ابـ مْده: صٚحٛ مْٚـر. وؿٚل افنقـّٚن: ـذَّ  ؿٚل ابـ اجلقزي: ـذَّ

تْزيف "( 7/224فًِٔقضل ) "افمفئ ادهْقظٜ"( 5/757)"فًٚن ادٔزان"إير 

 (.441فِنقـّٚن )ص: "افٍقائد ادجّقظٜ"( 7/412فُِّْٚن ) "افؼيًٜ

رى ؾٔٓٚ : ظعُّ بـ ظٌدة، وضريٌؼ أخرى ؾٔٓٚ: أبق حٚمد أمحد بـ ظع بـ وفف ضريٌؼ أخ

 "تٚريخ بٌداد"ِف  -رمحف اهلل–حًْقيف. وهل أحٚديٞ بٚضِٜ، ـام ؿٚل اخلىٔٛ 

(72/75-21.) 

ًٚ   وأما حديث أكس بن مالك َّْٚ جِقش َّٕف ؿٚل: ـ ؾَٚم رشقل  مع رشقل اهلل أ

َأَردتَّ ِرَوٚ َربَِّؽ َريْضَ »: ؾَٚل فف رشقل اهلل  ،ؾٖخذ ًِٕف ؾْٚوفف ،ؾَٚم ؽَّلمٌ  ،اهلل

(. 7415( برؿؿ )2/713) "اجلٚمع"؛ ؾٖخرجف اخلىٔٛ ِف نٓدؿٚل: ؾٚشتُ ش. اهللُ َظَْْؽ 

ًا. ٌٞ ؤًٌػ جدَّ  وهق حدي

 . ٌٞ  ؾٔف: ؾٔض بـ وثٔؼ افثٍَل؛ ؿٚل ابـ مًغ: ـّذاٌب خٌٔ

، ومل يتٚبًف أحٌد ؾٔام وؾٔف: ظّر بـ أيب خٍِٜٔ؛ وهق مٌَقل، يًْل: إن تقب ع وإٓ ؾِغِّ

 (.3525رؿؿ افسمجٜ ) "افتَريٛ"أظِؿ. 
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 :ًا واحداً السيض عن ادممـْي يشؿل أمر

وأمٚ إذا ـٚن افسيض فِّٗمْغ؛ ؾٖٕٝ تدظقا فف بٚفرى، فٔس مًْك ذفؽ أنَّ 

اهلل ؿد ريض ظْف ؾُتخز إخٌٚرًا ـام هق حٚل افهحٚبٜ، ٓ؛ إٕام تدظق َلؿ بٖن اهلل ظزَّ 

 وجؾ يرى ظْٓؿ.

 معـى أل والصحّضة:

ُِّف شٖٔيت مًْٚ مـ وأمٚ م حٌٜ، وإتٌٚع، هذا ـ َِّؼ بًّْك أل، وافهُّ ٚ يتً

روس ادتًَِٜ بآل افٌٔٝ، وادتًَِٜ بهحٚبٜ رشقل اهلل  ، وادتًَِٜ خَّلل افدُّ

إن  -رمحٓؿ اهلل وريض ظْٓؿ–بٚفتٚبًغ، ومقؿػ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ مـ هٗٓء 

 صٚء اهلل.

 :قولُ )َأمَّا َبِعُد(* 
، ؾَد ـٚن يَقل ِف خىٌف وِف مقاظيف وتذـره تٖد بٚفٌْل هذا ؾٔف اف

ٚ بًد. س بًد احلّد وافثْٚء ظذ اهلل ظزَّ وجؾ؛ أمَّ  افَّْٚ

 :الـّضيتواتر هذه الؽؾؿة عن 

ٚ بًد( ظـ افٌْل  ِف أـثر مـ  وؿد جٚءت إحٚديٞ ِف هذه افُِّٜ )أمَّ

ٚ ٌٜ مـ أهؾ افًِؿ ظذ أَّنَّ ًٚ، وٕصَّ مجٚظ ِٜ  ثَّلثغ حديث َّّ بٌِٝ حدَّ افتقاتر، ِف ؿ
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ُِّٓؿ  ٜ، مْٓؿ احلٚؾظ ابـ حجر، وافًَّلمٜ افًْٔل، وافًَّلمٜ افًخٚوي، وـ حَّ افهِّ

ِف ذفؽَِٕقا ظـ اإلمٚم افرهٚوي  
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وؿد تتٌع ضرق إحٚديٞ افتل وؿع ؾٔٓٚ )أمٚ بًد( احلٚؾظ ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجٍر   (7)

ظٌد افَٚدر افرهٚوي ِف خىٌف )إربًغ ادتٌٚيْٜ(، فف، ؾٖخرجف ظـ اثْغ وثَّلثغ 

ًٚ ا.هـ   (.2/527)"ؾتح افٌٚري"صٚحٌٔ

 أن افرهٚوي اهلل ظٌد بـ افَٚدر ظٌد محّد أبق احلٚؾظ وذـر: افًَّلمٜ افًْٔل وؿٚل 

 اهلل، رشقل شٔدٕٚ ظـ افٍِيٜ هذه رووا -ظْٓؿ تًٚػ اهلل ريض- افهحٚبٜ مـ مجٚظٜ

، وابـ مًًقد، وأبق شًٔد اخلدري، وظٌد اهلل بـ ظّر، وؿٚص أيب بـ شًد: مْٓؿ

 وافٍوؾ ابْٚ افًٌٚس بـ ظٌد ادىِٛ، وجٚبر بـ ظٌد اهلل، وظٌد اهلل بـ ظّرو، وظٌد اهلل

وأبق هريرة، وشّرة بـ جْدب، وظدي بـ حٚتؿ، وأبق محٔد افًٚظدي، وظٌَٜ بـ 

ظٚمر، وافىٍٔؾ بـ شخزة، وجرير بـ ظٌد اهلل افٌجع، وأبق شٍٔٚن بـ حرب، وزيد 

ّقص، وادًقر بـ بـ أرؿؿ، وأبق بُرة، وإٔس بـ مٚفؽ، وزيد بـ خٚفد، وؿرة بـ دظ

ُمرمٜ، وجٚبر بـ شّرة، وظّرو بـ ثًٌِٜ، ورزيـ بـ إٔس افًِّل، وإشقد بـ 

هيع، وأبق ذيح بـ ظّرو، وظّرو بـ حزم، وظٌد اهلل ابـ ظِٔؿ، وظٌَٜ بـ مٚفؽ، 

 (.2/227)"ظّدة افَٚري"ـ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ أمجًغ ا.ه-وأشامء بْٝ أيب بُر 

.  يّْص افًخٚوي ثؿَّ وجدُت  ًٚ ظذ أنَّ إحٚديٞ افتل ذـرهٚ افرهٚوي أربًغ حديث

 .(42فًِخٚوي )ص: "ذح افتَريٛ وافتًٔر"

ََُٕؾ إتٕٔٚف  وَٕؾ اإلمٚم افَٚيض ظَّلء افديـ ادرداوي احلٌْع ِف ـتٚبف ذح افتحرير إٔف 

 .ًٚ ٌٜ وثَّلثقن صحٚبٔ  بـ)أمٚ بًد(  ِف خىٌف وٕحقهٚ مخً

ـنٚف افَْٚع ظـ متـ "(. وإير 52فًٍِٚريْل )ص:" ٜٔفقامع إٕقار افٌٓ"وراجع 

 (.7/25فًَِّلمٜ مْهقر افٌٚهقيت ) "اإلؿْٚع
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 :معيى )أما بعد(* 
مٜ إػ ادقوقع.  ومًْٚهٚ إٓتَٚل مـ اخلىٌٜ وادَدِّ

ٌٜ يٗتك هبٚ فَّلٕت َٚل مـ أشِقٍب إػ أشِقٍب؛ وؿقل بًض أهؾ افًِؿ إَّنٚ ـِّ

هذا افَقل مْتٌَد، مٚ هق بهحٔح، يًْل: إذا ـٚن مـ أشِقٍب إػ أشِقٍب حيتٚج أن 

ث ظـ برِّ افقافديـ، وؾوؾ ذفؽ، ثؿ يْتَؾ إػ  ر مرارًا، مثٚل ذفؽ: يتحدِّ ُيُرِّ

أشِقب افًَقق  وافتٌِٔظ ِف ذفؽ، ؾَٔقل بًد ـؾِّ أشِقٍب: أمٚ بًد؛ ؾٓذا بًٔدٌ 
(1)

 . 

 حؽم آتقان ِبا:

ٌٜ أم مٚذا؟ ٌٜ أم مًتحٌَّ  وأمٚ حُّٓٚ؛ أهل واجٌ

، بؾ وظِٔف اتٍٚق افًِامء، مـ خَّلل اشتَراء ـَّلمٓؿ،  ٌٜ ٌَّ افهحٔح: أَّنٚ مًتح

ٌٜ مـ أهؾ افًِؿ، مْٓؿ: اإلمٚم افْقوي  ، واحلٚؾظ ابـ وؿد ٕصَّ ظذ ذفؽ مجٚظ

ٌٜ مـ ادًٚسيـ مْٓؿ: افًَّلمٜ افٍقزاحجر  حٍيف اهلل –ن ، ومجٚظ
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َد(  "افْٓٚيٜ" ٕيرا (7) ًَ -15ٓبـ هنٚم )ص: "مٌْل افٌِٔٛ"ٓبـ إثر )مٚدة: ََمٚ( و)َب

فَِٚيض ظٔٚض  "إـامل ادًِؿ"( 2/571ٓبـ بىٚل ) "ذح صحٔح افٌخٚري"( 54

فًٍِٚريْل  "فقامع إٕقار افٌٜٓٔ" (2/521ٓبـ حجر ) "ؾتح افٌٚري"( 4/225)

فًِخٚوي  "ذح افتَريٛ وافتًٔر" (7/25) "ـنٚف افَْٚع"( 52)ص:

ؿرة ظغ ادحتٚج ذح مَدمٜ صحٔح "( 7/71فًِثّٔغ ) "افؼح ادّتع"( 42)ص:

 (.237-7/245فألثٔقيب ) "مًِؿ بـ احلجٚج

 (2/527ٓبـ حجر ) "تح افٌٚريؾ"( 2/453فِْقوي ) "ذح صحٔح مًِؿ" ٕيرا (2)

 (.71فٍِقزان )ص: "ذح افًَٔدة افقاشىٜٔ"
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 كقػقة الؼول ِبا:

س يَقل: )وبًد(، وبًض افْٚس  ٚ بًد(، بًض افَّْٚ وافٍُٜٔٔ تَقل: )أمَّ

(، ؾَٔقل: )ثؿَّ أمٚ بًد(؛ َٕقل: هذا خَّلف إوػ، وخَّلف مٚ  يؤػ حرف )ثؿَّ

جٚءت بف إدفٜ افهحٔحٜ ِف ذفؽ، ؾَّل حتذف )أمٚ( وتٖيت بحرف )افقاو(، وتَقل 

َّٕف )وبًد(، وٓ ًٚ؛ إٓ إْٔٚ َٕقل: إ (، وتَقل )ثؿَّ أمٚ بًد(، فٔس ذفؽ حرام  تؤػ )ثؿَّ

ة ظغ "ِف ـتٚبف  -حٍيف اهلل–خَّلف إوػ، ٕصَّ ظذ ذفؽ افًَّلمٜ إثٔقيب  ؿرَّ

"ادحتٚج ذح مَدمٜ صحٔح مًِؿ بـ احلجٚج
(1)

. 

ل من قال هذه الؽؾؿة:  أوا

 ، ظذ أؿقاٍل:ٚل مـ ؿَٚلوهذه افُِّٜ ؿد اختِػ أهؾ افًِؿ ِف أوَّ 

ڦ  ڦ       ڦ   ﴿، -ظِٔف افهَّلة وافًَّلم–ؾّْٓؿ مـ ؿٚل: هق داود 

، ؿٚفقا: ؾهؾ اخلىٚب هل ـِّٜ )أمٚ بًد(، وؿد جٚء [21]ص: ﴾ڄ ڄ

ٌٞ مرؾقٌع ظـ افٌْل  َّٕ  حدي –مل يثٌٝ ِف هذا افٌٚب رٌء، ٓ ِف إٔف داود  فإٓ أ

َّٕف ؽر-ظِٔف افهَّلة وافًَّلم ه ، وٓ أ
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/241) "ؿرة ظغ ادحتٚج ذح مَدمٜ صحٔح مًِؿ بـ احلجٚج" ٕيرا (7)

ف:  (2) َّلُم، َوُهَق َؾْهُؾ اخِلَىِٚب »وٕهُّ ًَّ ٚ َبًُد: َداوُد افٌَّْلُّ َظِِٔف اف ـْ َؿَٚل: َأمَّ ُل َم أخرجف  شأوَّ

 = . ظـ أيب مقشك ،(31)"ؾإوائ"افىزاّن ِف 
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ل مـ ؿَٚلٚ هق ـًٛ بـ ُفٗي.  ومْٓؿ مـ ؿٚل: أوَّ

 ومْٓؿ مـ ؿٚل: هق ِؿْس بـ شٚظدة.

 ومْٓؿ مـ ؿٚل: هق شحٌٚن بـ وائؾ.

 ظِٔف افهَّلة وافًَّلم.–ومْٓؿ مـ ؿٚل: هق يًَقب افٌْل 

وظذ ـؾٍّ مل يثٌٝ ِف هذا افٌٚب رٌء، وظِٔف؛ ؾٌحًٛ إدفٜ افقاردة افثٚبتٜ 

ذي ؿَٚلٚ، واهلل أظِؿ هق افَّ  ظـ افٌْل 
(1)

. 

* * * * 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإشْٚده ؤًػ جدًا، ؾٔف: ظٌد افًزيز بـ ظّران، ادًروف بًٌد افًزيز بـ أيب ثٚبٝ،  =

ٓبـ  "هتذيٛ افتٓذيٛ"مُْر احلديٞ، مسوك، ـام ؿٚل افٌخٚري وافًْٚئل.  وهق

 (.7555( رؿؿ )2/25فٌِخٚري ) "افتٚريخ افٌُر"( 2/557حجر )

 .(، ومل يدرك أبٚ مقشك153)"افتَريٛ"ٓقل، ـام ِف وؾٔف: بَّلل بـ أيب بردة، وهق جم

، أخرجف ابـ أيب حٚتؿ ِف مقؿقف ظذ أيب مقشك إصًري وافهحٔح إٔف 

(، وؾٔف: ظّر بـ أيب ثٚبٝ ادتَدم ذـره، وهق 5432( رؿؿ )71/4245)"تًٍره"

ًٚ، وتٚرة يرويف ظـ بَّلل بـ أيب ًٚ، وتٚرة يرويف مقؿقؾ  بردة موىرٌب، تٚرة يرويف مرؾقظ

ًٚ، وتٚرة ظـ أيب بردة ظـ أبٔف، ظـ أيب مقشك، يرويف بَٕٚٓىٚع  ظـ أيب مقشك مرؾقظ

ًٚ جداً بتٚرة، و   .ٚدقصقل تٚرة، ؾًذ هذا افًْد يًتز إثر ؤًٍ

( 2/521)"ؾتح افٌٚري"( 2/571ٓبـ بىٚل ) "ذح صحٔح افٌخٚري" ٕيرا (7)

ؿرة ظغ "( 2/453)"فِْقوي "ذح صحٔح مًِؿ"( 4/225)"إـامل ادًِؿ"

فقامع " (44فًِخٚوي )ص: "ذح افتَريٛ وافتًٔر"( 245-7/241)"ادحتٚج

 .(7/25) "ـنٚف افَْٚع"( 52فًٍِٚريْل )ص: "إٕقار افٌٜٓٔ
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 :ؿٚل ادٗفػ 

َكا  ِة، اْقَتَنْ يـقاِة َوإُُصوِل الَؽّضَِرِة ادُِفؿا ًا ِّم ُأُصوِل الَعَؼائِِد الدِّ َفَفَذا ُِمْتََنٌ ِجدا

ِد اإِلَصاَرِة َوالتاـّْضِقِه ِمْن َغْرِ َبِْضٍط لِْؾَؽََّلِم، َوَٓ ذِ  ْكِر َأِدلاتَِفا، َأْقَرُب َما َيُؽوُن فِْقَفا َعَذ َُمَرا

يِن. َفا ِمَن الدِّ ا َوَمَؼاَمَفا َوَُمَؾا َا ِمْن َكوِع الِػْفِرْشِت لِْؾَؿَِضائِِل؛ لَِتْعِرَف ُأُصوَِلَ ا َأَنا  َِلَ

َ اَّللُ ُثما َمْن َلُه َرْغَّضٌة ِّم الِعْؾِم َيطُْؾُب َبِْضطََفا َوَبَراِهقـََفا ِمْن أَماكِـَِفا، َوإِْن يَ  رسا

ْحُتَفا بَِلِدلاتَِفا.  َوَفَِضَح ِّم إََجِل َبَِضطتُّ َهِذِه ادََطالَِب َوَوضا

........................................ 

 افؼح:

َََذا ُمِخَتَصٌز ِجدَّّا(: *   قولُ )َف
َّٕف أ ًا؛ أي: صديدًا، وؾًًَّل اختكه ِف هذا افٌٚب اختهٚرًا صديدًا؛ إٓ أ تك ِجدَّ

ٍٚم ِف ذح ) ُة أيَّ ٚدََِغ، َوَصذَّ بُِامت جٚمًٚت، وـام تًِّقن فْٚ ِظدَّ ًَ ُد هللِِ َربِّ اف ّْ احلَ

ـِ  ي ٌَِٚظِف إَِػ َيقِم افدِّ ٍد، َوآفِِف َوَصْحٌِِف َوَأْت َّّ (، وأخذ ؿرابٜ ثَّلثغ صٍحٜ، أو اهللُ َظَذ مُحَ

مٜ ؾَط، ٕٚهٔؽ ظـ ادقاؤع افتل ذـرهٚ،  أـثر، ِف هذه اجلِّٜ، ٕٚهٔؽ ظـ هذه ادَدِّ

ُة مقاؤع، تهِح أن  -مثَّلً –ؾُِّٜ إشامء وافهٍٚت  هذه افُِّٜ تْدرج حتتٓٚ ظدَّ

تُقن ِف جمِدات، وهُذا تقحٔد إفقهٜٔ، وـذفؽ تقحٔد افربقبٜٔ، ؾٓق أتك 

ٜ، حتّؾ مًٍٚن ـثرًة، مٖخقذة مـ  ٌٓٚ، ـِامت جٚمًٚت ؿقيَّ بُِامت جٚمًٚت ورتَّ

، ومـ يد ظٚملٍ ٕحريٍر، ظٚرٍف بٚفتٖفٔػ، مٚهٍر بف.افُتٚب   وافًَّْٜ
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َِنَِّة(:*   قولُ )ِفي ُأُصوِل الَعَكاِئِد الدِّيييَِّة َواأُلُصوِل الَكِبرَيِة امُل
يـ.  شٌؼ تًريػ ادختك، وتًريػ إصقل، وتًريػ افًَٚئد، وتًريػ افدِّ

ين إَل أصول وفروع، وبقان أن أصل ا  لدين الؼرآن والِضـة:حؽم تؼِضقم الدِّ

يـ( افذي يرجع إفٔٓٚ، مٚ هل؟  ٌَّف هْٚ إػ أنَّ ـِّٜ )أصقل، أصقل افدِّ  وُيْ

يـ، وفٔس فِديـ أصقل إٓ هذه، زيٚدة  اجلقاب: افَرآن وافًْٜ، مهٚ أصؾ افدِّ

ًٚ فَِرآن وافًْٜ، ؾَّل إمجٚع إٓ وفف مًتٌْد مـ  ظِٔٓٚ اإلمجٚع، واإلمجٚع يُقن تًٌ

ِّٔٛ بٚرك اهلل ؾُٔؿ–ٜ، ظِّْٚه أو مل ًِّٕف افَرآن وافًَّْ  هذا هق  -ض
(1)

. 

س  يـ إػ أصقٍل وؾروٍع؛ ؾًٌض افَّْٚ يَقل: افًَٚئد  -مثَّلً –وأمٚ تًَٔؿ افدِّ

َِّؼ بف مـ إحُٚم وٕحقهٚ هذه  يـ، وأمٚ افٍَف ومٚ يتً وأمقر افتقحٔد هل أصقل افدِّ

ٌٖ، بؾ هق بٚضؾ،  يـ؛ هذا افتًَٔؿ خى اجًٜ إػ افَرآن  ًٚئؾادؾروُع افدِّ افٍَٜٓٔ افرَّ

ُِّف أصقٌل، ظَٚئد، وتقحٔد،  يـ ـ وافًْٜ ُيَٚل َلٚ أصقٌل أم ٓ؟ ُيَٚل َلٚ أصقٌل، ؾٚفدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(: اتٍؼ افُؾ ظذ 7/227)"اإلحُٚم ِف أصقل إحُٚم"ِف  افًَّلمٜ أمدي ؿٚل  (7)

ًٚ أن إمٜ ٓ ُتتّع ظذ خَّلف احلُؿ إٓ ظـ مٖخٍذ ومً تٍْد يقجٛ اجتامظٓٚ خَّلؾ

ٍٜ صٚذة ا.هـ  فىٚئٍ

(: ٓ بد أن يُقن فُؾ 751)ص:"ذح ٕيؿ افقرؿٚت"ِف  وؿٚل اإلمٚم افًثّٔغ 

إمجٍٚع مًتْد مـ افَرآن أو افًْٜ أو تًِٔؾ، وَلذا إُٔر بًض افًِامء اإلمجٚع دفًَّٔل 

ًٚ، وؿٚل: إن اإلمجٚع ٓ بد أن يٌْْل ظِٔف دفٌٔؾ شٚبؼ.   رابً
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ًٚ ِف افَرآن وافًْٜ ؾٓق أصٌؾ، ؾٚفًَٚئد وافتقحٔد  ومًٚمَّلت، وٕحق ذفؽ، مٚ دام ثٚبت

ُِّٓٚ أصقٌل   أصقٌل، وافٍَف أصقٌل، وادًٚمَّلت أصقٌل، وإحُٚم ـ
(1)

. 

َ بف مـ ؿد  يـ إػ أصقل وؾروع تًٌَٔؿ خٚضٌئ، وإن ـٚن ؿد ظزَّ ؾتًَٔؿ افدِّ

؛ ؾَد إتَد هذا إتَٚدًا صديدًا، وبغَّ أنَّ افذيـ إتَده، ـنٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ 

أتقا هبذا افتًَٔؿ هؿ ادًتزفٜ 
(2)

.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(: أصقل 7/21)"درء تًٚرض افًَؾ وافَْؾ"ِف  صٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ ؿٚل  (7)

يـ إمٚ أن تُقن مًٚئؾ جيٛ اظتَٚدهٚ، وجيٛ أن ُتذـر ؿقًٓ أو ُتًّؾ ظًَّّل،  افدِّ

 ـًّٚئؾ افتقحٔد وافهٍٚت وافَدر وافٌْقة وادًٔٚد، أو دٓئؾ هذه ادًٚئؾ ا.هـ

أصقل افديـ: هق اشؿ ظئؿ،  (:27)ص:"زؽؾ افًِؿ"ِف  وؿٚل اإلمٚم افذهٌل 

وهق مْىٌؼ ظذ حٍظ افُتٚب وافًْٜ، ؾٓام أصقل ديـ اإلشَّلم، فٔس إٓ، وأمٚ 

 افًرف ِف هذا آشؿ ؾٓق ُمتِػ بٚختَّلف افْحؾ.

ومَّلئُتف، وبهٍٚتف وبٚفَدر ، وبٖن ، ورشِف ،وـتٌف ،ؾٖصقل ديـ افًِػ اإليامن بٚهلل

ق، وافسيض ظـ ـؾ افهحٚبٜ، إػ ؽر ذفؽ مـ اهلل تًٚػ ؽر ُمِق افَرآن ادْزل ـَّلم

 ا.هـ أصقل افًْٜ، وأصقل ديـ اخلِػ هق مٚ صٍْقا ؾٔف، وبْقه ظذ افًَؾ وادْىؼ 

(: إصقل: هل أدفٜ افُتٚب وافًْٜ 21)ص:"افًِؿ"ِف  وؿٚل افًَّلمٜ افًثّٔغ 

أهؿ مٚ  وافَقاظد وافوقابط ادٖخقذة بٚفتتٌع وآشتَراء مـ افُتٚب وافًْٜ، وهذه

 يُقن فىٚفٛ افًِؿ ا.هـ

وافٍرق بغ  (:75/211)"جمّقع افٍتٚوى"ـام ِف  صٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ ؿٚل  (2)

مًٚئؾ افٍروع وإصقل إٕام هق مـ أؿقال أهؾ افٌدع مـ أهؾ افَُّلم وادًتزفٜ 

َِّّقا بذفؽ ِف أصقل  واجلّٜٓٔ ومـ شِؽ شٌِٔٓؿ، وإتَؾ هذا افَقل إػ أؿقاٍم تُ

 = مل يًرؾقا حََٜٔ هذا افَقل وٓ ؽقره ا.هـ ادرادافٍَف، و
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َر  = ـَ جمّقع "افٍروق بغ مًٚئؾ إصقل وافٍروع، مع افرّد ظِٔٓٚ، إير  ثؿ َذ

 .(74/725( و)51-3/52( و)272-75/211)"افٍتٚوى

ؾٖمٚ افتٍريؼ بغ ٕقع وتًّٔتف (: 431-24/432)"جمّقع افٍتٚوى"ـام ِف وؿٚل 

صؾ ٓ أؾٓذا افٍرق فٔس فف  ؛ع آخر وتًّٔتف مًٚئؾ افٍروعوبغ ٕق ،مًٚئؾ إصقل

ام هق مٖخقذ ظـ إٕو ،حًٚن وٓ أئّٜ آشَّلم٘ظـ افهحٚبٜ وٓ ظـ افتٚبًغ َلؿ ب

ََّ  ،ادًتزفٜ وأمثَٚلؿ مـ أهؾ افٌدع وهق  ،ـتٌٓؿ ٚه مـ ذـره مـ افٍَٓٚء ِفوظْٓؿ تِ

 :ق بغ افْقظغٕف يَٚل دـ ؾرَّ ٘ؾ ؛تٍريؼ متْٚؿض

ٍَّ  لحد مًٚئؾ إصقل افتمٚ   ؟ؾٔٓٚئ ر ادخىيُ

 ؟ومٚ افٍٚصؾ بْٔٓٚ وبغ مًٚئؾ افٍروع

 .مًٚئؾ افًّؾ لومًٚئؾ افٍروع ه، مًٚئؾ آظتَٚد لمًٚئؾ إصقل ه: ن ؿٚل٘ؾ

أم  ؾوؾ مـ ظعأأن ظثامن  وِف ؟هؾ رأى ربف أم ٓمحّد  ِفؾتْٚزع افْٚس  :ؿٔؾ فف

مـ ادًٚئؾ  لوتهحٔح بًض إحٚديٞ ه ،رآنوىف ـثر مـ مًٕٚك افَ ؟ؾوؾأ ظع

 .آظتَٚديٜ افًِّٜٔ وٓ ـٍر ؾٔٓٚ بٚٓتٍٚق

مًٚئؾ ظِّٜٔ  لووجقب افهَّلة وافزـٚة وافهٔٚم واحلٟ وحتريؿ افٍقاحش واخلّر ه

 .تٍٚقوادُْر َلٚ يٍُر بٚٓ

 .ادًٚئؾ افَىًٜٔ لن ؿٚل إصقل هوإ

وـقن  ،مـ مًٚئؾ افًِؿ فًٔٝ ؿىًٜٔوـثر  ،ـثر مـ مًٚئؾ افًّؾ ؿىًٜٔ :ٔؾ ففؿ

 ، وؿد تُقن ادًٖفٜ ظْد رجؾ ؿىًٜٔ ،وٚؾٜٔادًٖفٜ ؿىًٜٔ أو طْٜٔ هق مـ إمقر اإل

وظْد  ،وتَٔـ مراده مْف ،ـّـ شّع افْص مـ افرشقل ،فيٓقر افدفٔؾ افَٚضع فف

تف أو فًدم ثٌق، يٚهإفًدم بِقغ افْص  ؛ظـ أن تُقن ؿىًٜٔ ؾوَّلً  ،رجؾ ٓ تُقن طْٜٔ

  .أو فًدم متُْف مـ افًِؿ بدٓفتف ، ظْده

اذا إٔٚ مٝ : حديٞ افذى ؿٚل ٕهِف  لظـ افٌْ ،"افهحٚح" وؿد ثٌٝ ِف 

ًٚ  لؾقاهلل فئـ ؿدر اهلل ظذ فًٔذبْ ،افٔؿ ِف ثؿ ذروّن ،ثؿ اشحَقّن ،ؾٚحرؿقّن  = اهلل ظذاب
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ذفؽ ابـ افَٔؿ إتَده، وبغَّ ذفؽ وـ
(1)
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 :وؿٚل ،افٌحر برد مٚ أخذ مْفو ،برد مٚ أخذ مْف افزَّ  ؾٚمر اهللُ ،مـ افًٚدغ بف أحداً مٚ ظذَّ  =

 َٝ   .ؾٌٍر اهلل فف ،خنٔتؽ يٚ رب :ؿٚل ؟مٚ محِؽ ظذ مٚ صًْ

َـّ  ،ؿدرة اهلل وىف ادًٚد ؾٓذا صؽ ِف ذا ؾًؾ إوإٔف ٓ يَدر اهلل ظِٔف ، إٔف ٓ يًقد بؾ ط

 ا.هـ   ؽر هذا ادقوع وهذه ادًٚئؾ مًٌقضٜ ِف ،وؽٍر اهلل فف ،ذفؽ

 .(55-5/51) فنٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ  "يٜمْٓٚج افًْٜ افٌْق" وراجع

ؿ 322-2/372)"ُمتك افهقاظؼ ادرشِٜ"ـام ِف  ؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ  (7) (: إَّنَّ

ًٚ، وؿٚفقا: احلؼُّ ِف  قهٚ أصقًٓ وؾروظ َّّ ِّٜٔ وظِّٜٔ، وش ّقا افديـ إػ مًٚئؾ ظِّ ًَّ ؿ

ٚ مًٚئ ؾ افٍروع ؾِٔس هلل مًٚئؾ إصقل واحٌد، ومـ خٚفٍف ؾٓق ـٚؾر، أو ؾٚشؼ، وأمَّ

ر ؾٔٓٚ اخلىٖ، وـؾ جمتٓد مهٔٛ حلُؿ اهلل تًٚػ  ، وٓ ُيتهقَّ ٌ تًٚػ ؾٔٓٚ حٌُؿ مًغَّ

 افذي هق حُّف!!.

 ،ًٚ قه ؾرظ ُّّ قه أصًَّل ممَّٚ ش ُّّ َّٔز بف مٚ ش د آصىَّلح ٓ يتّ وهذا افتًَٔؿ فق رجع إػ جمرَّ

ًٚ؛ ووًقهٚ بًَقَلؿ وآرائٓؿ  .ؾُٔػ وؿد ووًقا ظِٔف أحُٚم

 مْٓٚ: افتٍُر بٚخلىٖ ِف مًٚئؾ إصقل دون افٍروع، وهذا مـ أبىؾ افٌٚضؾ.

ومْٓٚ: إثٌٚت افٍروع بٖخٌٚر أحٚد دون إصقل وؽر ذفؽ، وـؾ تًَٔؿ ٓ ينٓد فف 

ع بٚٓظتٌٚر ؾٓق تًٌَٔؿ بٚضؾ جيٛ إفٌٚؤه.  افُتٚب وافًْٜ وأصقل افؼَّ

قه أصقًٓ ومٚ وهذا افتًَٔؿ أصٌؾ مـ أصقل وَّلل افَقم، ؾَّ٘ن ّّ ؿقا بغ مٚ ش ؿ ؾرَّ

ًٚ، وشٌِقا افٍروع حُؿ اهلل ادًغَّ ؾٔٓٚ بؾ حُؿ اهلل ؾٔٓٚ خيتِػ بٚختَّلف  شّقه ؾروظ

قه أصقًٓ مـ أخىٖ ؾٔف ظْدهؿ ؾٓق ـٚؾر، ؾٚشؼ،  ّّ آراء ادجتٓديـ، وجًِقا مٚ ش

ًٚ ظـ إ ِٜ وادَّظقا اإلمجٚع ظذ هذا افتٍريؼ !!، وٓ حُيٍظ مٚ جًِقه إمجٚظ مٍٚم مـ أئّ

 ادًِّغ، وٓ ظـ أحٍد مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ. 

وهذا ظٚدُة أهؾ افَُّلم حيُقن اإلمجٚع ظذ مٚ مل يَِف أحٌد مـ أئّٜ ادًِّغ، بؾ أئّٜ 

 = اإلشَّلم ظذ خَّلؾف.
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ٚ هذه دظقة إصؿ وابـ ظِٜٔ  = وؿٚل اإلمٚم أمحد: مـ ادَّظك اإلمجٚع ؾَد ـذب، أمَّ

ظقٕف مـ اإلمجٚع.  يٌىِقا شْـ رشقل اهلل وأمثَٚلام يريدون أن   بام يدَّ

ًٚ بٚفْهقص وإمجٚع افهحٚبٜ وافتٚبًغ وهق افذي ذـره إئّٜ  ومـ ادًِقم ؿىً

ِّٓؿ شقاء بؾ ؾٔٓؿ  ًٚ: أنَّ ادجتٓديـ ادتْٚزظغ ِف إحُٚم افؼظٜٔ فًٔقا ـ إربًٜ ٕهَّ

 ادهٔٛ وادخىئ. 

قه أصقًٓ وؾٔام  ّّ ًٚ يًَْؿ إػ مىٚبؼ فِحؼ ِف ٍٕس إمر، ؾٚفَُّلم ؾٔام ش قه ؾروظ ّّ ش

وؽر مىٚبؼ، ؾًَٕٚٚم آظتَٚد ِف احلُؿ إػ مىٚبؼ وؽر مىٚبؼ ـًَٕٚٚم آظتَٚد ِف 

 بٚب اخلز إػ مىٚبؼ وؽر مىٚبؼ. 

َّٕف  ُٜ أحدمهٚ وخىٖ أخر، ـٚفَٚئؾ أ ؾٚفَٚئؾ ِف افقء حَّلل وافَٚئؾ حرام ؾٔف إصٚب

ئؾ إٔف ٓ ُيرى ِف إصٚبٜ أحدمهٚ وخىٖ أخر، وافُذب ظذ اهلل شٌحٕٚف ُيرى وافَٚ

َّٕف  ًٖ أو ظّدًا ِف أخر، ؾ٘نَّ اُدخز خيز ظـ اهلل أ ًٖ أو ظّدًا ـٚفُذب ظِٔف خى تًٚػ خى

ًٚ.أمَر  مف، ؾٖحدمهٚ ُُمىئ ؿىً َّٕف َّنك ظْف وحرَّ  بُذا وأبٚحف، وأخر خُيز أ

ًٚ، بؾ هق  يُقن ِف ٍٕس إمر ٓ حَّلًٓ  افٍرق بْٔٓام إٔف جيقز أنؾ٘ن ؿٔؾ:  وٓ حرام

 حتريّف. حَّلل ِف حؼ مـ اظتَد حِف ، حرام ِف حؼ مـ اظتَد

 .وؽره "ادٍتٚح"هذا بٚضؾ مـ وجقه ظديدة ، وؿد ذـرٕٚهٚ ِف ـتٚب : ؿٔؾ

 .إٕف خَّلف ٕص افَرآن وافًْٜ وخَّلف إمجٚع افهحٚبٜ وأئّٜ اإلشَّلم :مْٓٚ

ًٚ ٔراء افرجٚل وطْقَّنٚ . أن يُقن حُؿ اهلل مْٓٚ:   تًٚػ تٚبً

ًٚ.ي أن: ومْٓٚ ًٚ فف مٌٌقو ًٚ فف محٌقب ًٚ هلل مًخقض ًٚ مرؤ ًٚ ؿٌٔح  ُقن افقء افقاحد حًْ

 إٔف يٍْل حََٜٔ حُؿ اهلل ِف ٍٕس إمر. :ومْٓٚ

ًٚ فًَِٚئد، ؾّـ اظتَد بىَّلن احلُؿ ادًغ ـٚن بٚضًَّل، ومـ  أن تُقن احلَٚئؼ :ومْٓٚ تًٌ

ًٚ، ومـ اظتَد حِف ـٚن حَّلًٓ، ومـ اظتَد حتريّف ـٚ اظتَد ن صحتف ـٚن صحٔح

ًٚ، وهذا افَقل ـام ؿٚل ؾٔف بًض افًِامء: أوفف شًٍىٜ، وآخره زٕدؿٜ، ؾٕ٘ف  حرام

 مل يؼع فرشقفف  ن اهللأيتوّـ بىَّلن حُؿ اهلل تًٚػ ؿٌؾ وجقد ادجتٓديـ، و

 = حُاًم أمره بف وَّنٚه ظْف. 
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إػ خزه وإرادتف، ؾ٘ذا أراد إجيٚب افقء وأخز بف صٚر  يرجعإن حُؿ اهلل  :ومْٓٚ =

ًٚ، وإذا أراد ًٚ، ؾُٕ٘ٚر أن يُقن هلل حُؿ إُٕٚر خلزه واجٌ  حتريّف وأمر بذفؽ صٚر حرام

 وإفٌٚء فتًَِٓام بٖؾًٚل ادٍُِغ. ،وإرادتف

خىٖ ِف ٍٕس  إٕف يرؾع ثٌقت إجريـ فِّهٔٛ، وإجر فِّخىئ، ؾٕ٘ف ٓ :ومْٓٚ

 .ٍٕس إمر مر ظْدهؿ، بؾ ـؾ جمتٓد مهٔٛ حلُؿ اهلل تًٚػ ِفإ

فَد ):  رشقل اهلل  إٔف يٌىؾ أن يقاؾؼ أحد حُؿ اهلل تًٚػ، ؾِٔس فَقل :ومْٓٚ

ربف حُاًم  ن شِٔامن شٖل)إمًْك، وٓ فَقفف :  (حُّٝ ؾٔٓؿ بحُؿ اهلل تًٚػ ادِؽ

َّٓ ﴿مًْك، وٓ فَقفف :  (يهٚدف حُّف ؾٖظىٚه إيٚه ٍَ ََْٚهَٚؾ ْٔاَمنَ  ّْ َِ مًْك، إذ ـؾ  ﴾ُش

إذا اجتٓد احلٚـؿ ؾٖصٚب ؾِف )فَقفف :  مْٓام حُؿ بًغ حُؿ اهلل تًٚػ ظْدهؿ ، وٓ

 مًْك.( أجران ، وإذا اجتٓد ؾٖخىٖ ؾِف أجر

ًٚ ؾٓذا إمجٚع مـ افهحٚبٜ، ؿٚل افهديؼ ِف افَُّلفٜ : أؿقل ؾٔٓٚ برأيل ؾ٘ن ـٚن  وأيو

ًٚ ؾّـ اهلل، وإن ـٚن  وؿٚل ظّر  .بريء مْف ورشقفف خىٖ ؾّْل ومـ افنٔىٚن واهللصقاب

ًٚ ؾّـ اهلل ، وإن يُـ خىٖ ؾّـ ظّر فُٚتٌف : اـتٛ هذا مٚ رآه ظّر ، ؾ٘ن يُـ  .صقاب

 ... ذـره أمحد. .مٚ يدري ظّر أصٚب احلؼ أم أخىٖه واهلل وؿٚل ِف ؿؤٜ ؿوٚهٚ :

ًٚ وؿٚل ابـ مًًقد ِف ؿهٜ بروع : أؿقل ؾٔٓٚ برأيل ، ؾ٘ن  ؾّـ اهلل ، وإن  يُـ صقاب

 ....يُـ خىٖ ؾّْل ومـ افنٔىٚن واهلل بريء مْف ورشقفف

أخزي زيدًا إٔف ؿد أبىؾ جٓٚده مع رشقل اهلل : وؿٚفٝ ظٚئنٜ ٕم وفد زيد بـ أرؿؿ

ابـ ظٌٚس وؿد ٕٚطروه ِف مًٖفٜ متًٜ احلٟ واحتجقا ظِٔف  وؿٚل .إٓ أن يتقب 

 ل ظُِٔؿ حجٚرة مـ افًامء ، أؿقل : ؿٚل رشقل اهللأمٚ ختنقن أن تْز بٖيب بُر وظّر:

 .وتَقفقن ؿٚل أبق بُر وظّر 

أهيام أوػ أن يتٌع ـتٚب  َّنك ظْف ؾَٚل: إن أبٚك :وـٚن ابـ ظّر يٖمر بٚفتّتع ؾَٔقفقن فف

 =  ....اهلل أو ـَّلم ظّر
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ًٚ ؾٕٚحٚديٞ وأيٚت افْٚهٜٔ ظـ آختَّلف ِف افديـ ادتوّْٜ = ٚدة فذمف ـِٓٚ صٓ وأيو

ًٚ  سحيٜ بٖن احلؼ ظْد اهلل واحد ، ومٚ ظداه ؾخىٖ ، وفق ـٕٚٝ تِؽ إؿقال ـِٓٚ صقاب

 .مل يْف اهلل ورشقفف ظـ افهقاب وٓ ذمف

ًٚ ؾَد أخز اهلل تًٚػ أن آختَّلف فٔس مـ ظْده ومٚ مل يُـ مـ ظْده ؾِٔس  وأيو

ِْْد َؽْرِ اهللَِّ﴿بٚفهقاب ، ؿٚل تًٚػ :  ـْ ِظ َٚن ِم ـَ ثًِرا  َفَقَجُدواَوَفْق  ـَ وهق  ﴾ؾِِٔف اْختََِّلًؾٚ 

اختٍِٝ مًٕٚٔف فٔس مـ ظْد اهلل ، إذ  وإن ـٚن ِف اختَّلف أفٍٚطف ؾٓق يدل ظذ أن مٚ

 .ادًْك هق ادَهقد

ًٚ ؾ٘ذا اختِػ ادجتٓدان ؾرأى أحدمهٚ إبٚحٜ دم إًٕٚن ، وأخر حتريّف ورأى  وأيو

ًٚ أحدمهٚ تٚرك افهَّلة ـٚؾرا ُمِدًا ِف ا مـ أهؾ اجلْٜ ، ؾَّل خيِق  فْٚر ، وأخر رآه مٗمْ

ًٚ ظْد اهلل تًٚػ ًٚ وصقاب ِف ٍٕس إمر ، أو اجلّٔع خىٖ ظْده ، أو  إمٚ أن يُقن افُؾ حَ

افَقفغ ، وأخر خىٖ ، وإول وافثّٚن طٚهر اإلحٚفٜ  افهقاب واحلؼ ِف واحد مـ

ًٚ ـٚؾرًا ُمِدًا ِف  مْٓام بٚفهقاب ، ؾُٔػ يُقن إًٕٚن ومهٚ بَٚلقس أصٌف واحد مٗمْ

 افْٚر. وـقن ادهٔٛ واحدًا هق احلؼ وهق مْهقص اإلمٚم أمحد ومٚفؽ اجلْٜ وِف

أن ادهٔٛ  فف أن مذهٛ افنٚؾًل "افِّع"وافنٚؾًل، ـام حُٚه أبق إشحٚق ِف ذح 

 .واحد ، وهذا ؿقفف ِف افَديؿ واجلديد

مهٔٛ ، وأؿقال  أن ـؾ جمتٓد وفٔس ظْده مًٖفٜ تدل ظذ :ؿٚل افَٚيض أبق افىٔٛ

إؿقال ادختٍِٜ وهق ديـ اهلل ِف  افهحٚبٜ ـِٓٚ سحيٜ أن احلؼ ظْد اهلل ِف واحد مـ

  .ٍٕس إمر افذي ٓ ديـ فف شقاه

ًٚ ـام  وفٔس افٌرض اشتَهٚء هذه ادًٖفٜ ، بؾ ادَهقد أن اخلىٖ يَع ؾٔام شّقه ؾروظ

جيقز إثٌٚتف بخز افقاحد مـ  ح بغ مٚيَع ؾٔام جًِقه أصقًٓ ؾْىٚفٌٓؿ بٍرق صحٔ

 .شًٌَّٔل إٓ بدظٍٚو بٚضِٜ افديـ ومٚ ٓ جيقز ، وٓ جيدون إػ افٍرق

 .وٚبط ذفؽ ثؿ ٕىٚفٌٓؿ بٚفٍرق بغ مًٚئؾ إصقل وافٍروع ومٚ

 = .يٖثؿ جٚحده ثؿ ٕىٚفٌٓؿ بٚفٍرق بغ مٚ يٖثؿ أهق إثؿ ـٍر أو ؾًقق ومٚ ٓ
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يُتٍل ؾٔف بٚفيـ وٓ شٌٔؾ  ب مْف افَىع افَْٔٔل ، ومٚوٕىٚفٌٓؿ بٚفٍرق بغ مٚ ادىِق =

وؿد تُِّقا ِف افٍرق بغ إصقل  :اجلقيْل ؿٚل .َلؿ إػ تَرير رء مـ ذفؽ افٌتٜ

 .دفٔؾ ؿىًل وافٍرع بخَّلؾف وافٍروع ؾَٚفقا : إصؾ مٚ ؾٔف

ثؿ ؿٔؾ  افَىًل ، ؿِٝ : وهذا يِزم مْف افدور ؾٕ٘ف إذا ؿٔؾ ٓ تثٌٝ إصقل إٓ بٚفدفٔؾ

 .وإصؾ مٚ ظِٔف دفٔؾ ؿىًل ـٚن ذفؽ دورًا طٚهراً 

ـقجقب افىٓٚرة ، ؾ٘ن ـثرًا مـ ادًٚئؾ افًِّٜٔ بؾ أـثرهٚ ظِٔٓٚ أدفٜ ؿىًٜٔ: وأيوًٚ 

وافٌٚئط ووجقب افًٌؾ  وافهَّلة وافهٔٚم واحلٟ وافزـٚة وَٕض افقوقء بٚفٌقل

ـ ادًٚئؾ افتل هل ظْدهؿ م وهُذا أـثر افؼيًٜ أدفتٓٚ ؿىًٜٔ ، وـثر ،بٚٓحتَّلم

 . أصقل أدفتٓٚ طْٜٔ

بٚدٍٓقم وافَٔٚس ،  وهُذا ِف أصقل افديـ وأصقل افٍَف أـثر مـ أن يذـر ، ـٚفَقل

افًك ، وؿقل افهحٚيب ،  وتَدمٓام ظذ افًّقم وإمر بًد احلير ومًٖفٜ إَراض

 .ذفؽ وآحتجٚج بٚدراشٔؾ وذع مـ ؿٌِْٚ ، وأوًٚف

مهٚ بٌَٚء وؿدم  فديـ ـًّٖفٜ احلٚل وبَٚء افرب تًٚػ وؿدمف ، هؾوـذفؽ ِف أصقل ا

 ؟زائديـ ظذ افذات

أو زائد ظِٔٓٚ ، وإثٌٚت ادًْك افَٚئؿ بٚفٍْس  وافقجقد افقاجٛ ، هؾ هق ٍٕس ادٚهٜٔ

تُقن هذه ادًٚئؾ وٕحقهٚ ؾرظٜٔ وتِؽ ادًٚئؾ افًِّٜٔ  وؽر ذفؽ ، ؾًذ هذا افٍرق

 .أصقفٜٔ

 .بخَّلؾف وافٍرع ،ٕصؾ مٚ ٓ جيقز افتًٌد ؾٔف إٓ بٖمر واحد مًغوؿٔؾ : ا: ؿٚل

ؾٔٓٚ إٓ بٚدؼوع  وهذا افٍرق أؾًد مـ إول ، ؾ٘ن أـثر افٍروع ٓ جيقز افتًٌد ؿِٝ:

وإبٚحٜ افٍقاحش وؿتؾ  ظذ فًٚن ـؾ ٌٕل ، ؾَّل جيقز افتًٌد بٚفًجقد فألصْٚم

وصٓٚدة افزور وٕحق ذفؽ، وإن ـٚن  افٍْقس وافيِؿ ِف إمقال ، وإتٓٚك إظراض

بذفؽ ، ويَقفقن جيقز أن تٖيت افؼائع مـ ظْد  ٍٕٚة افتحًغ وافتٌَٔح جيقزون افتًٌد

ًٚ  اهلل تًٚػ بذفؽ ، ؾَقَلؿ مـ أبىؾ افٌٚضؾ ، وؿد ذـرٕٚ ؾًٚده مـ أـثر مـ شتغ وجٓ

 = .افُتٚب ، وإٕف ممٚ يًِؿ بىَّلٕف بٚفيورة  ِف ؽر هذا



  

 

                                                            

                               ِٜ َّٔ
ُتقَحُٚت اإِلََلِ ٍُ ًِدي اف ًَّ ِٜ اف َم َّلَّ ًَ ِٜ اف ِح ِرَشَٚف  ِِف َذْ

 

771 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافٍرع بخَّلؾف ، ، صؾ مٚ جيقز أن يًِؿ مـ ؽر تَديؿ ورود افؼعوؿٔؾ : إ ؿٚل: =

ًٚ ِف ؽٚيٜ افًٍٚد ، ؾ٘ن أـثر ادًٚئؾ افتل يًّقَّنٚ أصقًٓ مل تًِؿ إٓ  وهذا افٍرق أيو

وافْٓل فِتحريؿ ، وـقن افَٔٚس حجٜ ،  بًد ورود افؼع ، ـٚؿتوٚء إمر فِقجقب ،

بٚفًّع ، ؾجقاز رؤيٜ افرب تٌٚرك وتًٚػ يقم تًِؿ إٓ  بؾ أـثر مًٚئؾ أصقل افديـ مل

ظرصف بخَّلف مًٖفٜ ظِقه ؾقق ادخِقؿٚت بٚفذات ؾَّ٘نٚ ؾىريٜ  افَٔٚمٜ واشتقاؤه ظذ

وأـثر مًٚئؾ ادًٚد وتٍهِٔف ٓ يًِؿ ؿٌؾ ورود افؼع ، ومًٚئؾ ظذاب  ضوريٜ ،

ورود  ٌؾؤًّٕف وشجؾ ادُِغ وؽر ذفؽ مـ مًٚئؾ إصقل افتل ٓ تًِؿ ؿ افَز

 .افؼع

اشتَرار افؼع ع وؿٚل افَٚيض أبق بُر بـ افٌٚؿَّلّن : ـؾ مًٖفٜ حيرم اخلَّلف ؾٔٓٚ م

ـٕٚٝ أو ذظٜٔ ، وافٍرع مٚ  ويُقن مًتَد خَّلؾٓٚ جٚهًَّل ، ؾٓل مـ إصقل ، ظَِٜٔ

وهذا وأن ـٚن أؿرب ممٚ ؿٌِف ؾٓق بٚضؾ  ئ ؾٔف.ٓ حيرم اخلَّلف ؾٔف أو مٚ ٓ يٖثؿ ادخى

 ًٚ افٍروع ؿىًل وإن ـٚن ؾٔٓٚ خَّلف ، وإن ـٚن ٓ يٖثؿ  ، ؾ٘ن ـثرًا مـ مًٚئؾأيو

ًٚ ؾَّل يِزم آصساك ِف افَىًٔٚت ، وؿد  ادخىئ ؾٔٓٚ خلٍٚء افدفٔؾ ظِٔف وإن ـٚن ؿىًٔ

 . افَٚيض ذفؽ ؾٔام إذا خٍل ظِٔف افْص شِؿ

ًٚ آخر ؾَٚلو ٍروظٔٚت واف إصقفٔٚت هل ادًٚئؾ افًِّٔٚت ، :ؿد ذـر بًوٓؿ ؾرؿ

 :وادىِقب مـ افًِّٔٚت هل ادًٚئؾ افًِّٜٔ ادىِقب مْٓٚ أمران : افًِؿ وافًّؾ ،

ًٚ ، وهق حٛ افَِٛ وبٌوف وحٌف فِحؼ افذي دفٝ ظِٔف وتوّْتف  افًِؿ وافًّؾ أيو

افًّؾ مَهقرًا ظذ ظّؾ اجلقارح ، بؾ أظامل  ، وبٌوف افٌٚضؾ افذي خيٚفٍٓٚ ، ؾِٔس

، وأظامل اجلقارح تٌع ، ؾُؾ مًٖفٜ ظِّٜٔ ؾٕ٘ف يتًٌٓٚ  اجلقارح افَِقب أصؾ فًّؾ

وتهديَف وحٌف وذفؽ ظّؾ ، بؾ هق أصؾ افًّؾ ، وهذا ممٚ ؽٍؾ ظْف  إيامن افَِٛ

إظامل ،  مـ ادتُِّغ ِف مًٚئؾ اإليامن ، حٔٞ طْقا إٔف جمرد افتهديؼ دون ـثر

 بهدق افٌْل  ٚزمغوهذا مـ أؿٌح افٌِط وأظيّف ، ؾ٘ن ـثرًا مـ افٍُٚر ـٕٚقا ج

 =افَِٛ مـ حٛ مٚ جٚء بف  ؽر صٚـغ ؾٔف ، ؽر إٔف مل يَسن بذفؽ افتهديؼ ظُّؾ 
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َّل هتّؾ هذا ادقوع ؾٕ٘ف مٓؿ جدًا ، بف . ؾوافروٚ بف وإرادتف وادقآة وادًٚداة ظِٔف =

 .تًرف حََٜٔ اإليامن

مـ ادٍُِغ ِف  مل يُتػؾٚدًٚئؾ افًِّٜٔ ظِّٜٔ ، وادًٚئؾ افًِّٜٔ ظِّٜٔ ، ؾ٘ن افنٚرع 

 .بّجرد افًِؿ دون افًّؾ افًِّٔٚت بّجرد افًّؾ دون افًِؿ ، وٓ ِف افًِّٔٚت

جٚحدهٚ ،  وؾّرق آخرون بغ إصقل وافٍروع بٖن مًٚئؾ إصقل هل افتل يٍُر

ٓ يٍُر جٚحدهٚ ،  ـٚفتقحٔد وافرشٚفٜ وادًٚد وإثٌٚت افهٍٚت ، ومًٚئؾ افٍروع مٚ

، ووجقب مًح افرأس ـِف ِف ٚحتٜ ِف افهَّلة واصساط افىّْٖٕٜٔـقجقب ؿراءة افٍ

وٓ مًُْس ، ؾ٘ن ـثرًا مـ مًٚئؾ  وهذا افٍرق ؽر مىرد افقوقء، وٕحق ذفؽ.

 .إصقل ٓ يٍُر جٚحدهٚ ـام تَدم بٕٔٚف افٍروع يٍُر جٚحدهٚ ، وـثر مـ مًٚئؾ

جحد مٚ ظِؿ  ، وافٍُر ؾٚفتٍُر حُؿ ذظل ، ؾٚفُٚؾر مـ ـٍره اهلل ورشقفف :وأيوًٚ 

ظِّٜٔ أو ظِّٜٔ ، ؾّـ جحد  أن افرشقل جٚء بف ، شقاء ـٚن مـ ادًٚئؾ افتل تًّقَّنٚ

 .بف ؾٓق ـٚؾر ِف دق افديـ وجِف بًد مًرؾتف بٖٕف جٚء مٚ جٚء بف افرشقل 

ق آخرون بغ إصقل وافٍروع بٖن إصقل مٚ تتًِؼ بٚخلز ، وافٍروع مٚ تتًِؼ  وؾرَّ

ًٚ ، ؾ٘ن افًٌد ، ذا افٍرق ؽر خٚرج ظـ افٍروق ادتَدمٜبٚفىِٛ ، وه وهق ؾٚشد أيو

ًٚ ، ومقآة ظِٔف ومًٚداة  مُِػ بٚفتهديؼ هبذا وهذا ، ظِاًم وإيامًٕٚ  ًٚ ورو وظًَّّل ، وحٌ

 .ـام تَدم

ق آخرون بْٔٓام بٖن مًٚئؾ إصقل هل مٚ ٓ يًقغ افتَِٔد ؾٔٓٚ ومًٚئؾ افٍروع ، وؾرَّ

مٚ افذي جيقز ؾٔف افتَِٔد ؟ : ، وهذا مع إٔف دور ممتْع ؾٕ٘ف يَٚل َلؿ جيقز افتَِٔد ؾٔٓٚ

ًٚ  مًٚئؾ افٍروع ، وافذي ٓ جيقز افتَِٔد :ؾَٔقفقن ؾٔف مًٚئؾ إصقل ، وهق أيو

ًٚ ، ؾ٘ن ـثرًا مـ مًٚئؾ افٍروع ٓ جيقز افتَِٔد ؾٔٓٚ ـقجقب  ؾٚشد ضردًا وظًُ

خلّر وافربٚ وافٍقاحش وافيِؿ ، ؾ٘ن مـ وحتريؿ ا افىٓٚرة وافهٔٚم وافهَّلة وافزـٚة

جٚء بذفؽ وصؽ ؾٔف مل يًرف إٔف رشقل ، ـام أن مـ مل يًِؿ  مل يًِؿ أن افرشقل 

 = بٚفتقحٔد وتهديؼ ادرشِغ وإثٌٚت مًٚد إبدان وإثٌٚت افهٍٚت وافًِق إٔف جٚء
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ٌٜ مـ أهؾ افًِ ًٚ.ومجٚظ  ؿ إتَدوا ذفؽ أيو

ادًتزفٜ؛ ؾَّ٘نؿ  -مثَّلً -فُـ مٚ دام وؿد ضرحٝ هذه ادًٖفٜ، وووًٓٚ 

ن مـ هذا افٌٚب، وُيرّد ظِٔٓؿ مْف ُيْٚؿنق
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓٚ افتَِٔد ؾٔ وافَُّلم ، مل يًرف ـقٕف مرشًَّل ؾُثر مـ ادًٚئؾ اخلزيٜ وافىٌِٜٔ جيقز =

  .جيقز ؾٔٓٚ افتَِٔد فًِٚجز ظـ آشتدٓل ، ـام أن ـثرًا مـ ادًٚئؾ افًِّٜٔ ٓ

مىرد وٓ مًُْس  ؾتًَٔؿ افديـ إػ مٚ يثٌٝ بخز افقاحد ومٚ ٓ يثٌٝ بف ، تًَٔؿ ؽر

 . ا.هـ بٚختهٚر.وٓ ظِٔف دفٔؾ صحٔح

(7)  ِٜ يـ إػ"ِف رشٚف -711)ص: " ؿؼ وُفٌٚبدٓئؾ افهقاب ِف إبىٚل بدظٜ تًَٔؿ افدِّ

يَقل ؾٔٓٚ: صٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ  -حٍيف اهلل ووؾََّف–( فِنٔخ شِٔؿ اَلَّليل 715

ـثرًا مٚ يًتًّؾ هذا افتًٌر؛ أظْل: إصقل وافٍروع، ؾُٔػ يًتَٔؿ مع إُٕٚره  

 فف وتنًْٔف ظذ مُحِْدثِٔف؟ 

: مراد ابـ تّٜٔٔ  ُٝ  أمقٌر: ؿِ

يستَّٛ ظِٔف افتٍُر أو اإلظذار فِّخىئ ِف افٍروع دوَن إُٕٚر افتٍريؼ افذي   -أ 

 إصقل وفق ـٚن ظـ اجتٓٚد.

إُٕٚر افتٍريؼ افذي حيك دائرة آجتٓٚد ؾًٔتًٌٔٓٚ ِف افٍروع، ويُْرهٚ ِف  –ب 

 إصقل، وجئز افتَِٔد ِف افٍروع، وٓ يهّححف بقجٍف ِف إصقل. 

َِّٝ ِف ٕير إُٕٚر افتٍريؼ افذي يٌْْل ظِٔف افتَِ –ت  ع، وفق ؿ ٔؾ مـ صٖن صًٚئر افؼَّ

َِّػ افُع، ؾتتخِػ مهِحتف  ؛ أن ٓ يتخ عِّ ُُ افْٚطريـ ٕنَّ اجلزئٔٚت مًتزة ِف إؿٚمٜ اف

 ادَهقدة بٚفتؼيع. 

ٚ اشتًامفف َلذا افتًٌَّر؛ ؾٔقّوحف:   وأمَّ

افٍَف "ٚم ، ومًٚئؾ إحُ"افٍَف إـز"أنَّ بًض أهؾ افًِؿ يًّقن مًٚئؾ اإليامن 

 = . "إصٌر
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 من أكواع التؼِضقَمت الّضاضؾة:

ـذفؽ تًَٔؿ إحٚديٞ إػ آحٚد؛ وهق افذي مٚ رواه إٓ صحٚيبٌّ واحد، 

ٌٖ، وأرادوا بف افتّٓٔش ومتقاتر؛ وهق افذي رواه مجٌع مـ  افهحٚبٜ؛ هذا افتًَٔؿ خى

فُثٍر مـ أمقر آظتَٚد، مثؾ إشامء وافهٍٚت، وـثٍر مـ أمقر أخرة، ؾَٔقفقن: 

ِد  هذه أحٚديٞ آحٚد، وفًٔٝ أحٚديٞ متقاترة، وأحٚديٞ أحٚد ٕحِّٓٚ ظذ جمرَّ

افيـ ؾَط، ٓ افَٔغ! 
 (1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ومرادهؿ  = ُٝ  بٔٚن أنَّ مًٚئؾ إحُٚم  -واهلل أظِؿ–ؿِ

يـ إػ مٚ يثٌٝ 355)ص:"ُمتك افهقاظؼ"ـام ِف  ابـ افَٔؿ  ؿٚل  (7) (: تًَٔؿ افدِّ

 بخز افقاحد، ومٚ ٓ يثٌٝ بف، تًَٔؿ ؽر مىرد، وٓ مًُْس، وٓ ظِٔف دفٔؾ ا.هـ

ل وؿٚل اإلمٚم افقادظل  ادَسح "ِف  مـ أتك هبذه افٌدظٜ ادُْرة، ؿٚل  ِف بٔٚن أوَّ

(: تًَٔؿ احلديٞ إػ آحٚد ومتقاتر، ؾٓق 735)ص:"ِف أجقبٜ بًض أشئِٜ ادهىِح

صؿ افذي ؿٚل ؾٔف ٕتًَٔؿ مٌتدع، وأول مـ ابتدع هذا هق ظٌدافرمحـ بـ ـًٔٚن ا

إبراهٔؿ  وتًٌف ظذ ذفؽ تِّٔذه إبراهٔؿ بـ إشامظٔؾ بـ ،بًوٓؿ: وهق ظـ احلؼ أصؿ

مـ منٚيخ  -أي وافده إشامظٔؾ-افنٓر بٚبـ ظِٜٔ، ووافده هق ادنٓقر بٚبـ ظِٜٔ وهق 

اإلمٚم أمحد ومـ رجٚل افنٔخغ، أمٚ إبراهٔؿ بـ إشامظٔؾ ؾجّّٓل جِد، وأمٚ مٚ جٚء 

 متقاتًرا ؾًِِف أخذهٚ ظـ أهؾ افَُّلم. "افرشٚفٜ"ظـ افنٚؾًل إٔف اشتًّؾ ِف 

ن مـ ؿّٜٔ افًْٜ ادىٓرة ِف ٍٕقس ـثر مـ د ومتقاتر هيقِّ ؾتًَٔؿ احلديٞ إػ آحٚ

افٌٚحثغ، وهق بٚب فِؼ ؿد ؾتح، ؾحٚفؼ افِحٜٔ حيِؼ حلٔتف وتريد أن تْهحف ؾَٔقل: 

أحٚديٞ إظٍٚء افِحٜٔ أحٚديٞ آحٚد، وادهقر يهقر ؾتْهحف، ثؿ يَقل: أحٚديٞ 

 هـ.ا حتريؿ افهقر أحٚديٞ آحٚد. ؾَد ؾتحقا بًٚبٚ مـ أبقاب افؼ
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يـ  ٌؿ بٚضٌؾ ٔإػ ئَْل وطِّْل تًَومـ هْٚ ًٕتٍٔد أن تًَٔؿ افدِّ
(1)

، افَٔغ: مٚ 

 ثٌٝ ِف افَرآن، ومتقاتر افًْٜ، وافيْل: مٚ جٚء ظـ ضريؼ أحٚد!!.

 ودٚذا زلَّ احلٍْٜٔ ـثرًا؟!.

قا بّدرشٜ افرأي،  اإلمٚم أبق حٍْٜٔ  ُّّ وأتٌٚظف زفُّقا ِف مًٚئؾ ـثرة، وُش

 َِّ ؼ هبذه افتًَٔامت، ئَْل وطْل، متقاتر وأهؾ افرأي، َّٕنؿ اظتّدوا ـثرًا ظامَّ يتً

ؿ مٚ أوجٌقا ؿراءة افٍٚحتٜ ِف افهَّلة، وؿٚفقا بًدم بىَّلن صَّلة مـ مل  وآحٚد، حتك أَّنَّ

ٓق، دٚذا؟! ًَّ  يَرأهٚ، وجيزهٚ اف

[، 21]ادزمؾ: ﴾ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ ﴿ؿٚفقا: ٕن افثٚبٝ هق ؿقفف تًٚػ 

، وأيَّ شقرٍة، وفق أي: اؿرأوا أيَّ  ٍٜ افٍٚحتٜ، ؾ٘نَّ صَّلتُؿ صحٔحٜ، ظًَّّل  مل تَرأواآي

 هبذا افدفٔؾ!.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر 7/55) "آشتَٚمٜ"ِف  صٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ ؿٚل  (7) (: ومـ ادًِقم دـ تدبَّ

افؼيًٜ أن أحُٚم ظٚمٜ أؾًٚل افًٌٚد مًِقمٜ ٓ ميْقٕٜ، وأن افيـ ؾٔٓٚ إٕام هق ؿِٔؾ 

 -مٍٚدهٚ وأحداثٓٚ-جدًا ِف بًض احلقادث فًٌض ادجتٓديـ، ؾٖمٚ ؽٚفٛ إؾًٚل  

ّد. وأظْل بُقَّنٚ مًِقمٜ أن افًِؿ هبٚ ممُـ، وهق حٚصؾ ؾٌٚفٛ أحُٚمٓٚ، وهلل احل

دـ اجتٓد واشتدل بٕٚدفٜ افؼظٜٔ ظِٔٓٚ، ٓ أظْل أن افًِؿ هبٚ حٚصؾ فُؾ أحٍد، بؾ 

ٜٓ ادَِديـ ٕئّتٓؿ، بؾ هٗٓء ؽٚفٛ مٚ ظْدهؿ طـ أو تَِٔد ا.هـ َّ  وٓ فٌٚفٛ ادتٍ

ًٚئؾ افٍَف افتل حيتٚج إفٔٓٚ (: مجٓقر م74/775) "جمّقع افٍتٚوى"ـام ِف  وؿٚل 

افْٚس ويٍتقن هبٚ هل ثٚبتٜ بٚفْص أو اإلمجٚع، وإٕام يَع افيـ وافْزاع ِف ؿِٔؾ ممٚ حيتٚج 

إفٔف افْٚس، وهذا مقجقٌد ِف شٚئر افًِقم، وـثر مـ مًٚئؾ اخلَّلف هل ِف أمقر ؿِِٜٔ 

ٌٚح ؾٓق مًِقٌم افقؿقع ومَدرة، وأمٚ مٚ ٓ بد فِْٚس مْف مـ افًِؿ ممٚ جيٛ ظِٔٓؿ وي

 مَىقع بف...ا.هـ ادراد.
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ِة اْلؽَِتاِب »أيـ حديٞ  ْ َيْؼَرْأ بَِػاِِتَ شَٓ َصََّلَة دَِْن مَل
(1)

ْ َيْؼَرْأ »،  َمْن َصذا َصََّلًة مَل

ِة اْلؽَِتاِب َففْ  قَُلَٚ َثََّلًثٚش. ِخَداٌج  يَ فِقَفا بَِػاِِتَ َُ َي
(2)

 ؟ 

، وؿراءة مٚ ؿٚفقا: هذه أحٚديٞ ط ٌٜ ، وافَرآن ئَْل، ؾَراءة افٍٚحتٜ واجٌ ٌٜ َّٔ ْ

تٔنَّ مـ افَرآن ؾرٌض، وافٍرض أؿقى مـ افقاجٛ، وافٍرض ٓ جيزه شجقد 

افًٓق، وافقاجٛ جيزه شجقد افًٓق، ؾٓذا تًٌَٔؿ بٚضٌؾ 
(3)

. 

 ًٚ وفٔس ثؿَّ ؾرٌق بغ افٍرض وافقاجٛ، افهحٔح ؿقل اجلّٓقر خَّلؾ

ض وافقاجٛ مٗدامهٚ واحٌد، وهق وجقب اإلتٔٚن بف، وحيُرم ظدم فِحٍْٜٔ؛ أنَّ افٍر

ًٜ مـ بًض إظامل افقاجٌٜ،  اإلتٔٚن بف، وظذ حًٌف؛ ؾَد يُقن افٍرض أظذ درج

مثٚل ذفؽ: افهَّلة ادٍرووٜ، صَّلة  افٍجر، صَّلة افيٓر، صَّلة افًك، صَّلة 

ُِّٓٚ ؾرائض،  َض َعَؾْقِفْم ََخَْس َصَؾَواٍت َفَلْعؾِْؿُفْم َأنا »ادٌرب، صَّلة افًنٚء؛ ـ اَّللاَ اْفَسَ

شُكلِّ َيْوٍم َولَْقَؾةٍ  ِّم 
(4)

 ، ٌٜ ، وافقاجٛ صَّلة اجلْٚزة واجٌٜ أم فًٔٝ واجٌٜ؟ واجٌ

ًٚ مٚ ِف أحٌد يهع  ووجقهبٚ ـٍٚئل، إذا ؿٚم بف افًٌض شَط ظـ افًٌض أخر، ؾرو

ظِٔؽ صَّلة افٍريوٜ ظِٔٓٚ إٓ إٔٝ؛ ُتٛ ظِٔؽ أم ٓ؟ ُتٛ ظِٔؽ، وأهيام أوجٛ 

ٚ واجٌٜ؛ وهؾ وجقهبٚ  أم صَّلة اجلْٚزة؟ افٍرائض، افًُقف اخلًقف افهحٔح أَّنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . (، ظـ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ 453( ومًِؿ برؿؿ )152رواه افٌخٚري برؿؿ ) (7)

  . (، ظـ أيب هريرة 455رواه مًِؿ برؿؿ ) (2)

  (.7/35)"اَلدايٜ"( 2/414)"ـنػ إهار" إير  (4)

ٌَّٚس 75(، ومًِؿ برؿؿ )7455رواه افٌخٚري برؿؿ ) (3)  .(، ظـ ظٌد اهلل بـ ظ
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ـقجقب افٍرائض؟ ٓ؛ إذًا افٍرائض مـ جٜٓ افدرجٚت ؿد تُقن أظذ مـ 

َّٓ أنَّ ادٗدى واحٌد، وهق وجقب آمتثٚل افقاجٌٚت، إ
 (1)

. 

اجٛ مٚ جٚء ظـ ضريؼ أحٚد، ؾٓق أمٚ مٚ يَقفف احلٍْٜٔ بٚفتٍريؼ بْٔٓؿ؛ أنَّ افق

 طِّْل، وافٍرض مٚ جٚء ظـ ضريؼ ادتقاتر، ؾٓق ئَْل؛ ؾٓق تٍريٌؼ بٚضٌؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 افٌِقي ادًْك ِف وافٍرض افقاجٛ: افٌِقي ادًْك إػ افْير –7 حتَٔؼ ذفؽ مٚ يع: (7)

 وافَىع، اإلفزام: ومْٓٚ متًددة، مًٚنٍ  فٍِرض ًٕؿ واحٌد، وادٗدى خيتٍِٚن،

م، ـام وافًَط اإلفزام بًّْك يٖيت وافقاجٛ  .واإلفزام احلتؿ وهق واحد وادٗدى تَدَّ

ًٚ أو بٕٚفٍ ٓ ؼواحلَٚئ بٚدًّٚن افًزة - 2 ل ادٖمقر بف ؾرو ِّّ ٚظ وإشٚمل، ؾًقاء ُش

ًٚ، وشقاء ؿٔؾ بْٔٓام ؾرق أو مسادؾٚن، ؾٚفْير إػ ادًْك.  واجٌ

  افْجٚر ابـ ؿٚل ومتٍٚوت، متٍٚوؾ هق إذ واحدة، درجٜ ظذ فٔس بف ادٖمقر – 4

ٍيل، بِ فٔس اخلَّلف أن افَقل ظذ ثؿ(: 453-7/454)"ادْر افُقـٛ ذح" ِف

يهح أن ُيَٚل ظذ افَقل افثّٚن بًض افقاجٛ آـد مـ بًض، ذـره افَٚيض احلِقاّن 

 .وؽرمهٚ، وأن ؾٚئدتف إٔف ُيثٚب ظذ أحدمهٚ أـثر

( 522-4/527فِجقهري )  "افهحٚح"ٓبـ إثر )مٚدة: ؾرض(  "افْٓٚيٜ"ٕير ا

 رؾع احلٚجٛ ظـ ُمتك ابـ"( 737-7/745) "اإلحُٚم ِف أصقل إحُٚم"

-7/213فِىقِف ) "ٜذح ُمتك افروو"( 355-7/353)فًٌُِل  "احلٚجٛ

دة"( 453-7/451)ٓبـ افْجٚر  "ذح افُقـٛ ادْر"( 211 ٔل تّٜٔٔ  "ادًقَّ

( 35-35فًِثّٔغ )ص: "ذح إصقل مـ ظِؿ إصقل"( 52-57)ص:

 مًٚمل"( 322-7/323)فألثٔقيب  "ادْحٜ افرؤٜ"( 71)ص:فِنَْٔىل  "ادذـرة"

  .(255-251)ص:فِجٔزاّن  "أصقل افٍَف
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ين إَل قشور وُلّضاب:  تؼِضقم الدِّ

يـ إػ ؿنقٍر وُفٌٚب، يَقفقن: افتقحٔد  وظْد بًض ادًٚسيـ تًَٔؿ افدِّ

حلٚـّٜٔ، ظْدهؿ ، فُـ أمقر ا-وفٔتٓؿ اظتْقا بٚفتقحٔد-وأمقر افًَٔدة، ُفٌٚب، 

ؾ ِف افًٔٚشٚت، وٕحق ذفؽ؛  افثقرة، واخلروج ظذ وٓة إمقر ادًِّغ، وافتقؽُّ

يـ؟ إمقر افتل هل دون ذفؽ، ؾّـ وؿع  يـ، ومٚ هل ؿنقر افدِّ ؿٚفقا: هذا ُفٌٚب افدِّ

ِف ـٌرة أو مًهٜٔ، ؿٚفقا: هذه ؿنقٌر، مٚ ظِْٔٚ مْٓٚ، أهؿُّ رٌء افٌِٚب، وٕحق ذفؽ، 

ًٌٔؿ بٚضٌؾ، وؾٔف هتٚوٌن بٚفؼيًٜهذا تَ
 (1)

  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕمحد بـ إشامظٔؾ  "تٌهر أويل إفٌٚب بٌدظٜ تًَٔؿ افديـ إػ ؿنقٍر وفٌٚب"إير  (7)

م يـ إػ ؿؼ وُفٌٚب". وادَدَّ فًَِّلمٜ شِٔؿ  "دٓئؾ افهقاب ِف إبىٚل بدظٜ تًَٔؿ افدِّ

 حٍيف اهلل. –يل اَلَّل

اد مًرؾٜ بىَّلن هذا افتًَٔؿ، وشٖذـر هْٚ ذـرا مـ إدفٜ مٚ يٍُل وينٍل دَِـ أر

َف اهلل وحٍيف )ص:افَُّلم ادٍٔد فِنٔخ شِٔؿ ِف هذا افٌٚب  (: 45-44، ؿٚل وؾَّ

 إذا ـٚن صحٔح افَْؾ حُؿ بٌىَّلن هذا افتًَٔؿ، ؾ٘نَّ سيح افًَؾ ـذفؽ: 

ـؾ تًَٔؿ ٓ ينٓد فف افُتٚب وافًْٜ وأصقل افؼع بٚٓظتٌٚر بٚضٌؾ جيٛ  – 7

قه  إفٌٚؤه. ّّ ؿقا بغ مٚ ش َّلل، ؾ٘نَّ افَٚئِغ بف ؾرَّ وهذا افتًَٔؿ أصٌؾ مـ أصقل افوَّ

 ًٚ ًٚ ومٚ ًٕتقه ؿنقرًا، وشٌِقا افَنقر حُؿ اهلل اُدًّغ ؾٔٓٚ، بؾ ترـقهٚ مرتً فٌٚب

ٌٛ ؾٔٓٚ.  ٌٜ هق مقّفٔٓٚ، وهق مهٔ  فألهقاء، إذ ـؾ فف وجٓ

 وهذا بٚضٌؾ مـ وجقه ظديدة: 

َّٕف خَّلف ٕهقص  –أ   افَرآن وافًْٜ، وخَّلف إمجٚع افهحٚبٜ وأئّٜ اإلشَّلم. أ

ًٚ ٔراء افرجٚل، وطْقَّنٚ.  –ب   = إٔف جيًؾ حُؿ اهلل تٚبً
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ًٚ  –ت  = ًٚ فف محٌقب ًٚ هلل، مًخقض ًٚ ؿٌٔح ان ِف افقء افقاحد، ؾُٔقن حًْ أن جيتّع افودَّ

 .ًٚ  فف مٌٌقو

َّٕف يٍْل حََٜٔ حُؿ اهلل ِف ٍٕس إمر.   -ث   أ

َّٕف  -جـ  ًٚ فَّلظتَٚدات، ؾّـ اظتَد بىَّلٕف؛ ـٚن بٚضًَّل، ومـ اظتَد  أ جيًؾ احلَٚئؼ تًٌ

 .ًٚ َِّف؛ ـٚن حَّلًٓ، ومـ اظتَد حتريّف؛ ـٚن حرام ًٚ، ومـ اظتَد ح  صحتف؛ ـٚن صحٔح

َّٕف يتوّـ بىَّلن حُؿ اهلل تًٚػ ؿٌؾ  فف شًٍىف، وآخره زٕدؿٜ؛ ٕ ر أوَّ وهذا افتهقُّ

ع فرشقفف وجقد ادجتٓديـ، وأنَّ اهلل  ّْٔٝ أمره وَّنٔف.  مل يؼِّ  شْـ اَلدى افتل ب

َّٕف ٓ  -حـ  َّٕف يرؾع ثٌقت إجريـ فِّجتٓد ادهٔٛ، وإجر افقاحد فِّخىئ، ؾ٘ أ

ٌٛ حلُؿ اهلل ِف ٍٕس إمر.   خىٖ ظْدهؿ، بؾ ـؾ جمتٍٓد مهٔ

ٌٓؿ هذا افتًَٔؿ فٔس فف حدٌّ ؾٚصٌؾ ُتًرف بف افَنقر مـ افٌِٚب، وٕحـ ٕىٚف -خـ 

 بٍرق واوٍح صحٔح، وٓ جيدون إػ افٍرق شًٌَّٔل؛ إٓ بدظٚوى بٚضِٜ. 

َِؼ خَّلؾف.   ؾ٘ن ؿٚفقا: افٌِٚب مٚ ؾٔف دفٌٔؾ ؿىًل، واف

َّٕف إذا ؿٔؾ: ٓ يثٌٝ افٌِٚب إٓ بٚفدفٔؾ افَىًل، ثؿَّ ؿٔؾ:  ور، ؾ٘ : هذا يِزم مْف افدَّ ُٝ ؿِ

ور بٚضٌؾ، ومٚ ُبْل ظذ بٚضٍؾ ؾٓق افٌِٚب مٚ ؾٔف دفٌٔؾ ؿىًل؛ ـٚن ذفؽ دورًا، وافدَّ 

 بٚضٌؾ. 

؛ ـًّٚئؾ  ٌٜ ٌٜ ؿىًٔ ٕٚهٔؽ أنَّ ـثرًا مـ إمقر افٍرظٜٔ افتل يًدوَّنٚ ؿنقرًا، ظِٔٓٚ أدف

 افىٓٚرة وافهَّلة وافهٔٚم واحلٟ وافزـٚة ... وهُذا أـثر افؼيًٜ؛ أدّفتٓٚ ؿىًٜٔ. 

ٚ وهذا ظذ َٕٔض حَٚلؿ احلٚفؽ، إذ أنَّ إصقل افتل يًدو َّٜٔ؛ َّٕنَّ ًٚ أدفتٓٚ طْ َّنٚ فٌٚب

ٌٜ ظذ افَقل بٚدٍٓقم وافَٔٚس، وتَديّٓام ظذ افًّقم، وإمر بًد احلير، وؿقل  ّٔ مٌْ

 افهحٚيب، وآحتجٚج بٚدراشٔؾ، وذع مٚ ؿٌِْٚ، وأوًٚف ذفؽ. 

، وافَؼ بخَّلؾف.   ؾ٘ن ؿٚفقا: افٌِٚب مٚ ٓ جيقز افتًٌَّد ؾٔف إٓ بٖمٍر واحٍد مًغَّ

: هذا أؾًد مـ إول، ؾ٘نَّ افٍروع افتل يًدوَّنٚ ؿنقرًا ٓ جيقز افتًٌَّد ؾٔٓٚ إٓ ؿ ُٝ ِ

 . بٚدؼوع ظذ فًٚن رشقل اهلل 

 = ؾ٘ن ؿٚفقا: افٌِٚب مٚ جيقز أن ُيًِؿ مـ ؽر تَديؿ ورود افؼع، وافٍرع بخَّلؾف. 
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قَّنٚ ف = ّّ ًٚ مل ُتًِؿ إٓ بًد ؿِٝ: هذا افٍرق ِف ؽٚيٜ افًٍٚد، ؾ٘نَّ أـثر ادًٚئؾ افتل يً ٌٚب

ورود افؼع؛ ـٚؿتوٚء إمر فِقجقب، وافْٓل فِتحريؿ، بؾ أـثر مًٚئؾ افتقحٔد مل 

تًِؿ إٓ بٚفًّع وافََّْؾ افهحٔح، ؾجقاز رؤيٜ افرّب تٌٚرك وتًٚػ يقم افَٔٚمٜ، وأـثر 

 فؼع.مًٚئؾ ادًٚد، ومًٚئؾ افَز، وظذابف ؤًّٕف، وؽر ذفؽ ممَّٚ ٓ يًِؿ ؿٌؾ ورود ا

 ؾ٘ن ؿٔؾ: افٌِٚب مٚ حيُرم اخلَّلف ؾٔف، وافَؼ مٚ ٓ حيرم اخلَّلف ؾٔف.

ُِّف، واشتهٌٚر بذرة اخلَّلف ٓ يَّره  ؿِٝ: وهذا ؾرٌق بٚضٌؾ؛ ٕنَّ اخلَّلف ذٌّ ـ

ًا مًتىرًا. ٝ، واشتٍحِٝ، ؾُٕٚٝ ذَّ َّّ ٚ إن ُتِرـٝ ٕ  افًََّلء؛ َّٕنَّ

 فقٓ افَؼ فًٍد افٌِٚب.  – 2

فتٍريؼ ادقهقم، وافتًَٔؿ ادزظقم، خيٚفػ ضورات افًَؾ، ؾِقٓ افَؼ؛ أنَّ هذا ا

ًٜ فٌِٚب مـ  ًٚ، إذ جًؾ ربؽ افَؼ محٚي ِِْؼ اهلل مجًٔ فًٍد افٌِٚب، وهذا منٚهٌد ِف خ

َـّ أـثر افْٚس ٓ يًِّقن. ٌٛ ظذ أمره، وفُ ة، واهلل ؽٚف  إمقر افوٚرَّ

 آرتٌٚط بغ افيٚهر وافٌٚضـ.  – 4

ِقم ضورًة ِف احلسِّ وافتجربٜ أنَّ افيٚهر ُجًؾ ظذ افٌٚضـ دفًَّٔل إن خرًا مـ ادً

، وإن ـٚن ذفؽ ممَّٚ ٓ يراه اإلًٕٚن ِف ًٍٕف، وفُـ ؿد يراه ِف  ًا ؾؼٌّ ؾخر، وإن ذَّ

 ؽره.

وهذا أمر ينٓد بف احلس وافتجربٜ حتك إن افرجِغ إذا ـٕٚٚ مـ ؿٚل صٔخ اإلشَّلم: 

وإن ـٕٚٚ  ،ِف دار ؽربٜ ـٚن بْٔٓام مـ ادقدة وآئتَّلف أمر ظئؿ بِد واحد ثؿ اجتًّٚ

آصساك ِف افٌِد ٕقع  ّ َ  وذفؽ ٕن ؛ِف مكمهٚ مل يُقٕٚ متًٚرؾغ أو ـٕٚٚ متٓٚجريـ

 .وصػ اختهٚ بف ظـ بِد افٌربٜ

بؾ فق اجتّع رجَّلن ِف شٍر أو بِد ؽريٛ وـٕٚٝ بْٔٓام منٚهبٜ ِف افًاممٜ أو افثٔٚب 

 .أو ادرـقب وٕحق ذفؽ فُٚن بْٔٓام مـ آئتَّلف أـثر ممٚ بغ ؽرمهٚ أو افنًر

حتك ، ٓ يٖفٍقن ؽرهؿ مٚ وـذفؽ ُتد أربٚب افهْٚظٚت افدٕٔقيٜ يٖفػ بًوٓؿ بًوًٚ 

 =وُتد ادِقك  ،إن ذفؽ يُقن مع ادًٚداة وادحٚربٜ إمٚ ظذ ادِؽ وإمٚ ظذ افديـ
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ٚفُٓؿ بْٔٓؿ مْٚشٌٜ تقرث منٚهبٜ وٕحقهؿ مـ افرؤشٚء وإن تٌٚظدت ديٚرهؿ ومم =

 (. 712فنٔخْٚ ) "حجٚب ادرأة ادًِّٜ"ا.هـ ًََّٕل ظـ  ورظٚيٜ مـ بًوٓؿ فًٌض

ًٚ، ؾَد ورد مـ حديٞ افًْامن بـ بنر إٔف ؿٚل: ؿٚل  وهذا أمٌر ذظل أيو

)ؾ٘نَّ ِف اجلًد موٌٜ إذا صِحٝ صِح اجلًد ـِف، وإن ؾًدت ؾًد  رشقل اهلل 

 وهل افَِٛ(.  اجلًد ـِف، أٓ

يًقي صٍقؾْٚ، حتَّك ـٖٕام يًقي هبٚ افَداح، حتَّك  وظـ ؿٚل: ـٚن رشقل اهلل 

ًٚ صدره مـ  ًٚ حتك ـٚد أن يُزِّ ، ؾرأى رجًَّل بٚدي َّٕٚ ؿد ظَِْٚ ظْف، ثؿ خرج يقم رأى أ

 ٍٜ ُٔخٚفٍـ اهلل بغ وجقهُؿ( وِف رواي نَّ صٍقؾُؿ أو ف افهػِّ ؾَٚل: )ظٌٚد اهلل فتًقُّ

 ُؿ(. )ؿِقب

 وروي ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد  )ٓ ينٌف افزيُّ افزيَّ حتك تنٌف افَِقُب افَِقَب(. 

ؾ٘ذا ـٚن إمر ـذفؽ، ؾ٘نَّ افيٚهر افذي يًّقٕف )ؿؼًا( فف تٖثٌر ظذ افٌٚضـ افذي 

ًٚ( ا.هـ   يًّقٕف )ُفٌٚب

 (: 27-55حٍيف اهلل )ص:–وؿٚل 

ب: إنَّ ٕيريٜ افَنقر وافٌِٚب افتل يدٕدن أثٚر افًٔئٜ فتًَٔؿ اإلشَّلم إػ ؿؼ وفٌٚ

َّٜٔ، تٖبَّىٝ ذورًا، مْٓٚ:  ٌٜ جٚهِ  حقَلٚ ـثٌر مـ ادْتًٌغ فإلشَّلم بدظ

ّٜٔ ِف مهٚدر افتََِّل وأوجف  – 7 افتٍَّريؼ بغ مًٚئؾ اإليامن وإحُٚم افًِّ

 آشتدٓل.

 َٔغ ؾ٘ن افيـ افٌٚفٛإن هذه إخٌٚر فق مل تٍد افاهلل: رمحف –ؿٚل ابـ ؿٔؿ اجلقزيٜ 

إحُٚم  حٚصؾ مْٓٚ ، وٓ يّتْع إثٌٚت إشامء وافهٍٚت هبٚ ـام ٓ يّتْع إثٌٚت

هبٚ ِف أحدمهٚ دون  ؾام افٍرق بغ بٚب افىِٛ وبٚب اخلز بحٔٞ حيتٟ ،افىٌِٜٔ هبٚ

 ؟أخر

حتتٟ هبذه إحٚديٞ ِف اخلزيٚت  وهذا افتٍريؼ بٚضؾ ب٘مجٚع إمٜ ، ؾَّ٘نٚ مل تزل

 =افًِّٔٚت ، وٓ شٔام وإحُٚم افًِّٜٔ تتوّـ  افًِّٔٚت ـام حتتٟ هبٚ ِف افىٌِٔٚت
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ًٚ ، ؾؼظف وديْف راجع إػ أشامئف ، اخلز ظـ اهلل بٖٕف ذع ـذا = وأوجٌف ورؤف ديْ

  .وصٍٚتف

ِف  افهحٚبٜ وافتٚبًقن وتٚبًقهؿ وأهؾ احلديٞ وافًْٜ حيتجقن هبذه إخٌٚر ومل تزل

افٌتٜ إٔف جقز  َدر وإشامء وإحُٚم ، ومل يَْؾ ظـ أحد مْٓؿمًٚئؾ افهٍٚت واف

  وأشامئف وصٍٚتف. آحتجٚج هبٚ ِف مًٚئؾ إحُٚم دون إخٌٚر ظـ اهلل

  ؟أيـ شِػ ادٍرؿغ بغ افٌٚبغ

ادتُِّغ افذيـ ٓ ظْٚيٜ َلؿ بام جٚء ظـ اهلل ورشقفف  شٍِٓؿ بًض متٖخري ؛ًٕؿ

 ظـ آهتداء ِف هذا افٌٚب بٚفُتٚب وافًْٜ وأؿقال يهدون افَِقب وأصحٚبف ، بؾ

يًرف ظْٓؿ  افهحٚبٜ ، وحئِقن ظذ آراء ادتُِّغ ، وؿقاظد ادتٍُِغ ، ؾٓؿ افذيـ

وظِّٜٔ وشّقهٚ أصقًٓ  افتٍريؼ بغ إمريـ ، ؾَّ٘نؿ ؿًّقا افديـ إػ مًٚئؾ ظِّٜٔ

 (. 374-2/372ا.هـ ُمتك افهقاظؼ ادرشِٜ ) وؾروظًٚ 

بٌِِٜ أؾُٚر ادًِّغ، وإدخَٚلؿ ِف دوامٜ آهتاممٚت افتل ٓ أصؾ َلٚ ِف ديـ اهلل  – 2

هبذا آظتٌٚر، بؾ متتد جذورهٚ إػ ادٌوقب ظِٔٓؿ وافوٚفغ، ؾَّل هؿ أدرـقا إهؿ، 

 ووٚع مْٓؿ ادٓؿ، ؾهٚر أمرهؿ إػ: تٍّرق، وتنّتٝ، وؤٚع.

ايٜ افتل يٌٌْل ظذ ـؾِّ داٍع إػ اهلل أن وهذا ٓ يٍْل ترتٔٛ إمقر، ومًرؾٜ َٕىٜ افٌد

ًٚ  يّرَّ هبٚ، وـٔػ ٓ يُقن ذفؽ ـذفؽ ورشقل اهلل  هٚ ظْدمٚ أرشؾ مًٚذًا داظٔ حدَّ

 إػ أن ؿٚل: -ثؿ ذـر احلديٞ–إػ اهلل 

د رشقل اهلل  َٕىٜ افٌدايٜ، وخىقة إٓىَّلق فِدظٚة، حتَّك يَٚتؾ  وهُذا: حدَّ

جٚل: افًَٔدة أوَّ  ًٓ، ورأس إمر افتقحٔد؛ ٕنَّ مًيؿ افؼور وافٌُْٚت آخرهؿ افدَّ

َِّٝ هبٚ، ـٕٚٝ بًٌٛ إتُٚشٜ  افتل أصٚبٝ إمٜ اإلشَّلمٜٔ، وأصد افٌَّليٚ افتل ح

افًَٔدة ِف افٍْقس، وبًٌٛ ؾًٚد ادٍٚهٔؿ فٌِّٚدئ وإمقر إشٚشٜٔ، وبًٌٛ افِّْزاع 

 افذي وؿع ِف اإليامن.

َّٕف  َّْٕل ٓ أؿقل: بٖ ظقة إػ اهلل أي أ ٓ تُقن أوفقيٚت ِف افدظقة إػ اهلل، وفُـ افدَّ

 =شًِِٜ مسابىٜ حَِٚهتٚ، وإحداث اجلًٚم  افتل حٚؿٝ بٕٚمٜ اإلشَّلمٜٔ ٓ ُتًِْٚ 
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ًٚ، ؾَْقل ـام  = ق بغ صًٚئر اهلل، وٓ تدظقٕٚ إػ تٍؤؾ بًوٓٚ ظذ بًٍض؛ اشتخٍٚؾ ٍٕرِّ

ٜ، أو خَّلؾٜٔ، أو هٚمنٜٔ، جيٛ أن هيرف افُثرون: هذه أمقٌر شىحٜٔ، أو ؾرظٔ

ْٚ، وصتَّٝ  ٍَّ ق ص ز جٓقدٕٚ ظذ اخلْىٛ افًئؿ، واخلىر اجلًٔؿ، افذي ؾرَّ ِـّ ٕسـٓٚ، وٕر

 صِّْٚ !. 

ظٚة اإلشَّلمٔغ ؾّٓف وهوّف، وإٓ ـٚن ظِّٓؿ اشتٌْٚت  وهذا أصٌؾ هٚمٌّ جيٛ ظذ افدُّ

 بذور ِف اَلقاء، ؾٓؾ تٗيت أـِٓٚ؟!.

َّٜٔ.  ترك افسجٔح ِف – 4  مقاضـ اخلَّلف بدظقى أنَّ هذه أمقٌر خَّلؾٜٔ ؾرظ

إنَّ ترك افتَّحَٔؼ افًِّل بدظقى أنَّ هذه إمقر خَّلؾٜٔ، وإمهٚل إُٕٚر ادُْر بدظقى 

َّٜٔ: ؾٚشٌد مـ أصقفف، ومـ ظّٔؼ جذوره؛ ٕنَّ اخلَّلف امتدَّ حتَّك  أنَّ هذه إمقر ؾرظ

 ًْك ـِّٜ افتقحٔد. صّؾ إصقل افًَٚئديٜ، وفَد امتدَّ إػ م

ٜ افْٚس يَقفقن: مًْٚهٚ: ٓ مقجقد إٓ اهلل.  ؾًٚمَّ

ظٚة يَقفقن: مًْٚهٚ: ٓ خٚفؼ وٓ رازق وٓ حٚـؿ إٓ اهلل.   وـثٌر مـ افدُّ

 وبًوٓؿ يَقل: ٓ مًٌقد ِف افقجقد إٓ اهلل. 

 وادًْك احلؼ: ٓ مًٌقد بحؼٍّ إٓ اهلل. 

ٜ بٌر اهلل، وافىَِّٛ مـ إمقات، وـؾ ذفؽ ُيِْٚف وـثٌر مـ ادنٚيخ جئزون آشتًٕٚ

 صٓٚدة افتقحٔد.

 آشتخٍٚف بنًٚئر اهلل وظدم تًئؿ حرمٚتف. – 3

إنَّ افتٍريط ِف إمر افًٔر يٗدِّي إػ افتٓٚون ِف إمر افٌُر ومـ ثؿَّ آشتخٍٚف بٖمر 

ٚهل، ؾَّل يدع افَٚئؾ َلٚ مٚ وَّنل افًِٔؿ اخلٌر؛ ٕنَّ هذه افٌدظٜ: وشِٜٔ فِتَّرب مـ ادْ

 ٓ بٖس بف حذرًا ممٚ بف بٌٖس. 

ًٚ وـنة إذا ُظيِصَ اهلل  وؿتؾ فٌِوٛ هلل إذا إتُٓٝ محٚرمف، ؾَّل جيد افَٚئؾ ِف ؿٌِف حزٕ

 تًٚػ ِف أروف. 

 واشسشٚل مع افرخص إػ حد اخلروج ظـ ادْٟٓ افقشط. 

 = وظِٜ توًػ إَٓٔٚد وافتًِٔؿ ٕمر اهلل. 
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ن آ: أن يًّل أدفٜ افَر-أي إفٍٚظ ادُروهٜ–ومْٓٚ : ؿٔؿ اجلقزيٜؿٚل ابـ  =

وٓ شٔام  ،ؾ٘ن هذه افتًّٜٔ تًَط حرمتٓٚ مـ افَِقب ؛وافًْٜ طقاهر فٍئٜ وجمٚزات

ؾَّل إفف إٓ اهلل ـؿ  ،إذا أوٚف إػ ذفؽ تًّٜٔ صٌف ادتُِّغ وافٍَّلشٍٜ ؿقاضع ظَِٜٔ

ـ ا.هـ زاد ادًٚد قل وإديٚن وافدٕٔٚ وافديهبٚتغ افتًّٔتغ مـ ؾًٚد ِف افًَ ؾخه

(2/312.) 

جًؾ مراث إمٜ اإلشَّلمٜٔ حًََّل فِتجٚرب، تًٌٞ بف أؿَّلم وظَقل ادٍتقٕغ  – 5

بٚفثََّٚؾٜ افٌربٜٔ، حتٝ رايٜ تَديؿ إهؿ ظذ ادٓؿ، فٔٗدي إػ شِخ إمٜ مـ مهدر 

زهتٚ، ويٌْقع ؿقهتٚ، ٕنَّ ـثرًا مـ ظرى اإلشَّل م؛ ممٚ يستٛ ظِٔف إؿٚمٜ حُؿ اهلل ِف ظَّ

ًٚ مـ ذفؽ. ًٚ ظزيزًا وؿد مٙ صٔئ  افقاؿع، وبَٚء اإلشَّلم ؿقيَّ

، وبٔٚن شٌٔؾ ادجرمغ، بدظقى أنَّ هذه  – 2 ترك إُٕٚر ادُْر، وافتحذير مـ افؼِّ

.َّٜٔ َّٜٔ، أو خَّلؾ َّٜٔ، أو هٚمن َّٜٔ، أو شىح  إمقر ؾرظ

س ظذ وحًٌُؿ هذه افَىٚف؛ فتدّل ظذ  ؾًٚد هذا افَُّلم اجلُزاف، افذي مل يٗشَّ

  اَلدى واإلٕهٚف ا.هـ

َف اهلل وحٍيف )–وؿٚل   (: 712-24وؾَّ

اظّٜ أنَّ اإلشَّلم: ؿؼ وُفٌٚب، مْٓؿ: ٌَّف ـثٌر مـ افًِامء ظذ خىقرة هذه افٌدظٜ افزَّ ٕ 

 هـ. 221ظّز افّديـ بـ ظٌد افًَّلم ادتقىف شْٜ  – 7

ٚ ؿؼ، مع ـثرة مٚ ؾٔٓٚ مـ ادْٚؾع واخلٔقر، ٓ جيقز افتًٌر: ؿٚل   ظـ افؼيًٜ بَّٖنَّ

وـٔػ يُقن إمر بٚفىٚظٜ واإليامن ؿؼًا؟! وأنَّ افًِؿ ادَِٛ بًِؿ احلََٜٔ جزء، 

َّٓ ؽٌل صَل ؿِٔؾ إدب.  ومـ أجزاء ظِؿ افؼيًٜ، وٓ ُيىِِؼ مثَؾ هذه إفَٚب إ

ُٕر ذفؽ ؽٚيٜ اإلُٕٚر، ويىِؼ فٍظ وفق ؿٔؾ ٕحدهؿ: إنَّ ـَّلم صٔخؽ ؿنقر؛ ٕ

ر هذا اجلٚهؾ  ًُٔزَّ افَنقر ظذ افؼيًٜ! وفًٔٝ افؼيًٜ إٓ ـتٚب اهلل وشْٜ رشقفف، ؾ

ٕٛ ا.هـ افٍتٚوى )ص:  (. 12-17تًزيرًا ئِؼ بّثؾ هذا افذَّ

 = هـ.125صٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ ادتقىف شْٜ  – 2
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ن شّٔٝ تِؽ مًٚئؾ إو ،ًٚئؾ افًِّٜٔن ادًٚئؾ اخلزيٜ ؿد تُقن بّْزفٜ ادإ: ؿٚل  =

ًَّ ٘ؾ ،وهذه مًٚئؾ ؾروع، صقلأ ّٓٚ ضٚئٍٜ مـ افٍَٓٚء ن هذه تًّٜٔ محدثٜ ؿ

مًٚئؾ  ذا تُِّقا ِفإٓ شٔام  ؽِٛأوإصقفٔغ وهق ظذ ادتُِّغ  ،وادتُِّغ

 (. 2/52ا.هـ جمّقع افٍتٚوى ) افتهقيٛ وافتخىئٜ

ًٚ فنٔخ اإلشَّل– م ؿد شٌؼ ذـره ِف افَُّلم ظذ تًَٔؿ افديـ إػ ثؿ ذـر حٍيف اهلل ـَّلم

 .-أصقل وؾروع

ًٚ ضقيًَّل ؿد شٌؼ –هـ. 157افًَّلمٜ ابـ ؿٔؿ اجلقزيٜ ادتقىف شْٜ – 4 ثؿَّ ذـر فف ـَّلم

 .-ِف افَُّلم ظذ تًَٔؿ افديـ إػ أصقل وؾروعذـره 

ٌُل ادتقىف شْٜ – 3  هـ 152ظع بـ ظٌد افُِٚف افُّ

َنقر، إنَّ أراد بف مٚ افٍَٓٚء ظِٔف مـ افًِؿ ومًرؾٜ : وؿقَلؿ مـ أهؾ افؿٚل 

َّٕف مـ افَنقر اشتحّؼ  إحُٚم ؾِٔس مـ افَنقر بؾ مـ افِٛ، ومـ ؿٚل ظِٔف: إ

ُِّٓٚ فٌٚب.   إدب، وافؼيًٜ ـ

وـقَّنؿ وصِقا إػ مٚ مل يهؾ إفٔف افٍَٓٚء، ؾًِِٔؿ أنَّ مـ وصؾ ٓ يَقل هذا افَُّلم، 

 واصٌؾ إػ مٚ ؿًؿ فف مـ مراث افٌْقة، وـثٌر ممـ شقاهؿ وـؾ مـ افٍَٓٚء وافهٚدؿغ

.
ٍ
 مل يهؾ إػ رء

ظل وصٚل فٔذ      وفٔذ ٓ تَّر َلؿ بذفؽ ا.هـ ؾتقى مِحَٜ بـ  افَُّلم ظذ "وـؾٌّ َيدَّ

 (.352ٓبـ ؿٔؿ اجلقزيٜ )ص: "مًٖفٜ افًامع

 هـ. 7715افنٔخ صٚفح بـ ادٓدي ادٌَع ادتقىف شْٜ – 5

ٌٜ محوٜ مْتّٜٔ إػ ظِؿ إوائؾ، ـٚفَُّلم ظذ مٚهٜٔ : ؿٚل  ومْٓٚ مٚ هق بدظ

افهٍٚت، حتك شٚظد بًض أـٚبر ادتُِّغ ظذ ٍٕل افًِؿ بٚجلزئٔٚت، وؽر ذفؽ مـ 

ًٚ ٕنٖ ظْف تٍّرق ادًِّغ، افٌِٔٚت، ومٚ مل يُـ هبذه  ًٚ ُمهقص ادثٚبٜ ؾٕٚتزاظف وجًِف ؾْ

ذا ـٚن إول ؿد ؽِط ومل ينًر بام شٔستَّٛ ؾام دـ وبَّليٚ ٓ حتل مـ أظيؿ افٌدع، ؾ٘

ل مِلَ ملْ يْتف  رأى افًيٚئؿ تثقر مـ تِؽ افًَٚئد مل يْتف ظْٓٚ؟ ثؿَّ إذا ـٚن ظذره ظذر إوَّ

ٌِّف ظذ بًض مٍٚشدهٚ:   = بًده ظْٓٚ؟ وهذا رٌء ؿد تًِْٔٚ ظْف، إٕام ْٕ
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ٌٛ ِف افٍروع، إٕام افنٖن ِف إصقل مـ مل = يًرؾٓٚ ؾديْف مْثِؿ، ؾًٔتَر هذا  جمتٌٓد مهٔ

ف  ًَ َّٕف مل يٍىر ظذ حتَٔؼ تِؽ ادٌٚحٞ وٓ حيّؾ ٍٕ ظْد افىٚفٛ وهق يًِؿ مـ ًٍٕف أ

أن يَٚل ؾٔف أنَّ ديْف مْثِؿ، شٔام وؿد يُقن ذفؽ افثِؿ ِف أؾقاه بًوٓؿ يٌِغ افٍُر ا.هـ 

 (.525افًِؿ افنٚمخ ِف تٍؤؾ احلؼ ظذ أبٚء وادنٚيخ )ص:

ًٚ ُمتكًا –هـ. 7455فنٔخ ظٌد احلّٔد بـ بٚديس ادتقىف شْٜا – 2 ثؿ ذـر فف ـَّلم

 ًٚ  .-ضٌٔ

يـ إفٌّٚن )مًٚس(. – 1  صٔخْٚ محّد ٕٚس افدِّ

و إذا خًِٝ ؾٚبدأ  ،ذا فًٌٝ ًِٕٔؽ ؾٚبدأ بٚفّْٔكبًد خترجيف حلديٞ:  )إؿٚل 

و ٓ متش ِف ًٕؾ  تْتًؾ ، و افٔنى آخر مٚ حتٍك ، ُـ افّْٔك أول مٚتوف ،بٚفٔنى

  (:افًٌٓام مجًًٔٚ  واحد ، اخًِٓام مجًٔٚ أو

اظِؿ أن مٚ ِف هذا احلديٞ مـ إدب ِف إٓتًٚل ، و افتٍريؼ بغ افٌدء بف واخلِع ، هق 

ؾَدان ادربغ فِْٚس  ممٚ ؽٍؾ ظْف أـثر ادًِّغ ِف هذا افزمٚن فٌٌِٜ اجلٓؾ بٚفًْٜ ، و

بؾ و ؾٔٓؿ مـ يَقل ِف هذا  ـ افدظٚة إػ اإلشَّلم ،ظِٔٓٚ ، وؾٔٓؿ بًض مـ يزظؿ إٔف م

 -واهلل  -هبؿ أهيٚ ادًِؿ ، ؾَّ٘نؿ  إدب : إٕف مـ افَنقر ، و تقاؾف إمقر ! ؾَّل تٌس

ؿٔؾ : مـ  ينًرون أو ٓ ينًرون ، و ؿديامً  بٚإلشَّلم جٚهِقن ، و فف مًٚدون مـ حٔٞ

 جٓؾ صٔئٚ ظٚداه . 

  خىٌٓؿ و محٚضاهتؿ بقجقب تٌْل اإلشَّلم ـَّلً يىْىْقن ِف ومـ ظجٔٛ أمرهؿ أَّنؿ

 ِف أظامَلؿ و أزيٚئٓؿ ، مـ يٍُر بام إفٔف يدظقن ، و إن ذفؽ فٌغِّ  ٓ يتجزأ ، ؾ٘ذا هبؿ أول

بٚفتنٌف  ، وإٕام إـثريـ مْٓؿ ٓ هيتّقن بٚفتزيل بزي ٌٕٔٓؿ  ؾساهؿ أو ترى

 ًَ تُٚد حلٔتٓؿ  دة افًْؼ ( ، و بًوٓؿافٌْٚ و أمثٚفف : حلٜٔ ؿهرة ، و ـراؾٔٝ ) ظَ ـِ بح

مع تزئف  ! "خر افذؿقن إصٚرة تُقن  "تُقن ظذ مذهٛ افًقام ِف بًض افٌَّلد : 

افذيؾ ـٌِٚس  بٌِٚس أهؾ افًِؿ ، افًاممٜ و اجلٌٜ ، و ؿد تُقن ـٚخلرج ، و ضقيِٜ

 (.2511ـ شًِِٜ إحٚديٞ افهحٔحٜ )ا.هافًْٚء ! ؾٕ٘ٚ هلل و إٕٚ إفٔف راجًقن 

ًٚ ضقيًَّل مٍٔداً –افنٔخ محّد إبراهٔؿ صَرة )مًٚس(.  – 5  = .-ثؿ ذـر فف ـَّلم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افنٔخ بُر بـ ظٌد اهلل أبق زيد )مًٚس(. – 5 =

وٓ ظـ هذا افتٍريؼ فٔس فف أصؾ ٓ ظـ افهحٚبٜ  أصقل وؾروع :: ؿٚل 

مـ  افتٚبًغ َلؿ ب٘حًٚن ، وٓ أئّٜ اإلشَّلم ، وإٕام هق مٖخقذ مـ ادًتزفٜ ، وأمثَٚلؿ

  أهؾ افٌدع ، وظْٓؿ تَِٚه بًض افٍَٓٚء .

  وهق تٍريؼ متْٚؿض ، وٓ يُّـ ووع حد بْٔٓام يْوٌط بف .

ٌٜ ِف َٕض هذا افتٍريؼ . ، وابـ افَٔؿ  وفنٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ  ُٞ مّٓ  مٌٚح

بام خَّلصتف : إٔف إتؼ ِف ـَّلم ادتَدمغ أن أحُٚم افؼيًٜ مًَّْٜ إػ ُأصقل وؾروع 

يَهدون بٕٚصقل : مٚ يتًِؼ بٚفًَٔدة ، ومٚ ُظِِؿ مـ اإلشَّلم بٚفيورة ، ، و

  وبٚفٍروع : ؾَف أحُٚم أؾًٚل افًٌٔد .

ًٚ مـ ؿٌؾ ادًتزفٜ وأمثَٚلؿ مـ أهؾ  وابـ تّٜٔٔ  ٓ يرتِض هذا افتًَٔؿ ، ويراه محدث

مـ حٔٞ فْهقص ومٚ متِٔف افؼيًٜ ِف مًٍٚق واحٍد ، اافٌدع ، وأن آظتَٚد دقجٛ 

 فزوم آظتَٚد وداظل آمتثٚل . وأن افتًَٔؿ مَْقٌض بًدم احلدِّ افٍٚصؾ بْٔٓام .

ظذ مـ ؿٚل : اخلَّلف ِف افٍروع شٌٓؾ ، ومٚ  "افًِؿ افنٚمخ"وؿد إٔحك ادٌَع ِف : 

 جرى جمرى ذفؽ . ممٚ ُتده مْتؼًا افٔقم .

وذفؽ فٌٚب . ويًْقن بؾ حتقل إػ مَقفٜ هزيِٜ بحٔٞ أوردوا ؿقَلؿ : هذا ؿنقر 

بٚفَنقر : ادًٚئؾ افٍَٜٓٔ افدائرة ِف محٔط آشتحٌٚب ، أو افُراهٜ ، وٕحق ذفؽ مـ 

ُأمقر افتحًْٔٚت ، واحلٚجٔٚت ، وهذا افٌُْز إحٔٚء دٚ فدى ادتهقؾٜ ، مـ تًّٔتٓؿ أهؾ 

 افٍَف بٚشؿ : أهؾ افَنقر ، وأهؾ افرؿص مـ افهقؾٜٔ : أهؾ احلََٜٔ ، ؾٕٚير ـٔػ أن

 .إهقاء جير بًوٓٚ بًوًٚ 

يًقق افًتٚب ظذ فًٚن افًِػ َلٗٓء افذيـ  "إظَّلم ادقؿًغ"وٕجد ابـ افَٔؿ ِف : 

إذا ُشئِؾ افقاحد مْٓؿ ظـ حُؿ ؾَٓل ؿٚل : هذا شٓؾ . يَهد بف ختٍٔػ صٖٕف ، واهلل 

َّٔلً  }تًٚػ يَقل :  َِ َْٔؽ َؿْقًٓ َث َِ ل َظ َِ ِْ ٚ َشُْ َّٕ  . ؿؾتٌْف . واهلل أظِ {إِ

، وِف  431 - 24/432وفنٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ ِف ذفؽ مٌحٞ مًٌقط ِف ؾتٚويف 

 = . 11 - 25ادًٚئؾ ادٚردئْٜ ص / 
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ِّٓٚ بٚضِٜ؛ أصقٌل وؾروٌع، آحٌٚد ومتقاتٌر، ئٌَْل،  ؛ هذه افتًَٔامت ـ وظذ ـؾٍّ

، ٕصحٚهبٚ مٌٚزي ظذ ديـ اهلل، وـؾٌّ بحًٌف. ٌٜ ، بٚضِ ٌٜ ، ؿنقٌر وفٌٌٚب، محدث  وطْلٌّ

ِد اإِلَصاَرِة َواؿقفف )*  َكا فِْقَفا َعَذ َُمَرا لتاـّْضِقِه ِمْن َغْرِ َبِْضٍط لِْؾَؽََّلِم، َوَٓ ذِْكِر اْقَتَنْ

َا ِمْن َكوِع الِػْفِرْشِت لِْؾَؿَِضائِلِ  ا َأَنا  (:َأِدلاتَِفا، َأْقَرُب َما َيُؽوُن َِلَ

هذا هق افقاؿع ِف رشٚفتف هذه، ؾًًَّل ُمتكة، اـتٍك ؾٔٓٚ بٚإلصٚرات ؾَط، 

 وجمّرد افتٌْٔف.

، خَّلف افىقل وقولُ )اِقَتَصِزَىا(:*  َكُ
َِ ْكُ واف ََ اف

(1)
ٌٜ ؿهرة،  ، ؾٓل رشٚف

 وفًٔٝ ضقيِٜ.

ًٚ )اإِلَشاَرُة(و*  : افتل تَتك دون افتًريػ دوري
(2)

، يًْل: مٚ أتك إػ ـؾِّ 

، وبٔٚن ـَّلم  ِٜ مـ افَرآن وافًَّْٜ مقوقٍع، ؾٖٔيت بام حيتٚجف مـ تًريٍػ، وهٍد فألدف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـثرًا مٚ يًتًّؾ هذا افتًٌر ، ؾّراده إذًا مـ إُٕٚر افتٍريؼ ترتٔٛ  وابـ تّٜٔٔ  =

ا.هـ  ف ، واهلل أظِؿ افتٍُر ، وظِٔف : ؾ٘نَّ ادًغ ٓ يٍُر إٓ بًد ؿٔٚم احلجٜ ظِٔف ، ؾتٌْ

  (.52-53مًجؿ ادْٚهل افٍِئٜ )ص:

يـ ؿنقر. وأرـٕٚف: ُفٌٚب. وهذا مـ ؾٚشد آصىَّلح وؿٚل  : تًّٜٔ ؾروع افدِّ

ف ا.هـ مًجؿ ادْٚهل افٍِئٜ )  (.223وأظيّف خىرًا، ؾتقؿَّ

ر مٚ ين اهلل مـ رشٚفتف ادنٚ -حٍيف اهلل–إػ هْٚ ُٕقن ؿد َِْٕٚ ظـ افنٔخ شِٔؿ -

ف. وبٚهلل افتَّقؾٔؼ.  إفٔٓٚ ِف هذا افٌٚب، مع آختهٚر ورء مـ افتكَّ

(. ( )مٚدة:77/752)"فًٚن افًرب"إير  (7)  َؿَكَ

 (.725فِجرجّٚن )مٚدة: اْشُؿ إَِصَٚرِة( ؾَرة رؿؿ ) "افتًريٍٚت"إير  (2)
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ف، وإٕام اـتٍك بٚإلصٚرة ؾَط، افتل  أهؾ افًِؿ ِف ذفؽ، ومْٚؿنٜ ـّؾ مًٖفٜ َّ بام تًتح

 اؿتك ظِٔٓٚ.

واإلصٚرة؛ هق افثٚبٝ بٍْس افهٌٜٔ مـ ؽر أن يًٌؼ فف افَُّلم
(1)

. 

هق افًّؾ بام ثٌٝ بْيؿ افَُّلم فٌٜ، فُْف ؽر مَهقد، وٓ وإصٚرة افَّْص: 

شٔؼ فف افْص
(2)

 . ظذ مٚ شًّتؿ.

 *)ُِ ؿ أنَّ افتٌْٔف هق افدٓفٜ ظامَّ ؽٍؾ ظْف : يذـر أهؾ افًِوقولُ )والتَِّيِبي

 ٛ.ادخٚضَ 

 ؿد يٌٍؾ ظْف ادخٚضَ 
ٍ
 ٛ.يًْل: ظْدمٚ يٗتك هبذه افُِّٜ؛ ٓ يٗتك هبٚ إٓ فقء

ف ِف آصىَّلح: مٚ ُيٍٓؿ مـ جمٍّؾ بٖدٕك تٖمٍؾ  وُظرِّ
(3)

. 

، إٓ  ٍٜ ٍٜ جمِّ َّٕف ؾَد تٖيت إػ ادًٖفٜ، وتٍّٓٓٚ بٍٍٓؿ جمٍّؾ، وتَرأ افَُّلم بىريَ أ

ؾ ِف ذفؽ.  ؿد ٓ حيهؾ افتٖمُّ

ُؾ ؾٔف، وهق   ؿد ٓ يتٖمَّ
ٍ
أي: –وافتٌْٔف: أن يدلَّ افَٚرئ أو افًٚمع ظذ رء

 ؿد حيتٚجف. -ٛادخٚضَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(734فِجرجّٚن )مٚدة: اإِلَصَٚرُة( ؾَرة رؿؿ ) "افتًريٍٚت"إير  (7)

( ؾَرة رؿؿ ) "افتًريٍٚت"إير  (2)  .(733فِجرجّٚن )مٚدة: إَِصَٚرُة افَّْصِّ

 "افتقؿٔػ ظذ مٓامت افتًٚريػ"( 344)مٚدة: افتٌَِّْٔف( ؾَرة رؿؿ ) "افتًريٍٚت"إير  (4)

 فِّْٚوي )مٚدة: افتٌَّْٔف(.
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ًِ َغِيِز َبِسٍط ِللَكالِو(*  : افًٌط: هق افتَّقُشع وإٓتنٚرقولُ )ِم
(1)

، أي: مـ 

ع ِف افَُّلم  ٍع ؾٔف، مٚ تقشَّ د إصٚراٍت، ورؤوس أؿَّلٍم.، وإٕام جمؽر تقشُّ  رَّ

َِِزِسِت(*  ًِ َىوِع الِف ََا ِم ََا َأىَّ ٌُ َل ِٓرس؛ قولُ )َأِقَزُب َما َيُكو ٍِ ، أي: اف ُٜ ِرش ِٓ : افٍ

وهق افُتٚب افذي ُُتّع ؾٔف افُُتٛ
(2)

ًٚ ِف ـتٚبؽ، ظٌٚرة ظـ  ، ؾٖٕٝ ُتًؾ ؾٓرش

َِّؼ بّقاؤع افُتٚب، مثٚل ذفؽ: تَقل ِف افٍٓرس:  إصٚرة، ورؤوس أؿَّلم دَِٚ يتً

د إصٚرات ؾَط، هذاحُؿ مًٖفٜ ـذا، صٍحٜ ـذا، أدفٜ ـذا،  هق  صٍحٜ ـذا، جمرَّ

 افٍٓرشٝ.

ٌب، فٔس بًريٍب محضٍ  ـام ذـر ذفؽ إزهري ،وهذا افٍِظ مًرَّ
(3)

، يًْل: إٔف 

ًٚ. أ ب  ظجٌّل ؾٚشتًِّتف افًرب، ؾهٚر مًرَّ

ْٚ ًٕتٍٔد مـ ـَّلم -بٚرك اهلل ؾُٔؿ–خَّلصٜ ذفؽ  َّٕ َّٕف أراد ِف  ادٗفػ  أ أ

ع ـثرًا، وٓ  ع فتقشَّ ع، وفق أراد افتَّقشُّ هذه افرشٚفٜ آختهٚر ؾَط، ومل يَهد افتقشُّ

 . هظكؽ، ـٔػ ٓ؟! وهق إمٌٚم مـ أئّٜ شٔام وهق أهٌؾ فذف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َط( "فًٚن افًرب"إير  (7) ًَ َط( "افْٓٚيٜ")/( )مٚدة: َب ًَ مٍردات أفٍٚظ ")مٚدة: َب

َط( "افَرآن ًَ  .)مٚدة: َب

َرَس(71/432) "فًٚن افًرب"إير  (2) ْٓ  .( )مٚدة: َؾ

َرَس(71/432)"فًٚن افًرب"إير  (4) ْٓ  .( )مٚدة: َؾ
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ٌق بالتللقف:  كَّلٌم مفٌم متعؾِّ

 ما يدور عؾقه التللقف:
دور ظِٔف افتٖفٔػ، وافذي يدور ظِٔف وهذا افُّْقع )آختهٚر(؛ ُيًتز ممٚ ي

 افتٖفٔػ أمقٌر:

إمر إول: افتٖفٔػ. إمر افثّٚن: اجلّع. إمر افثٚفٞ: افتهْٔػ. إمر 

افرابع: افتٓذيٛ. إمر اخلٚمس: افستٔٛ. إمر افًٚدس: آختهٚر. إمر 

 افًٚبع: افتحَٔؼ. إمر افثٚمـ: افتخريٟ.

مٚ حيهؾ مـ ادٗفٍٚت مدارهٚ ظذ هذه إمقر،  هذه هل مدار افتٖفٔػ، وـؾُّ 

يدخؾ ِف ذفؽ افؼوح، وافتًِٔؼ، وٕحق ذفؽ
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف ـؾَّ هذه إٕقاع، فٔ (7)  وح افٍرق بْٔٓٚ؛ ؾَْقل:تًُٕرِّ

أوًٓ: افتٖفٔػ؛ هق جًؾ إصٔٚء افُثرة بحٔٞ ُيىِؼ ظِٔٓٚ اشؿ افقاحد، شقاء -

ًٜ إػ بًٍض بٚفتَدُّ  ِر أو ٓ، ؾًذ هذا يُقن افتٖفٔػ ـٚن فًٌض أجزائف ًٌٕ ِم وافتٖخُّ

 أظؿُّ مـ افستٔٛ.

 ٝٔ ِّّ ومْٓؿ مـ ؿٚل: أصِف اجلّع بغ صٔئغ ؾهٚظدًا ظذ وجف افتْٚشٛ، وَلذا ُش

؛ فتقاؾؼ افىٌٚع ؾٔٓٚ وافَِقب. ٌٜ ٍَ  افهداؿٜ ُأْف

مـ ؾًّْٚه: أن تٗفِّػ بغ ـَّلٍم وـَّلٍم، يًْل مثًَّل: تْتَؾ مـ ـَّلم صٔخ اإلشَّلم و

ـَّلم ابـ افَٔؿ ومـ ـَّلم ابـ ـثر ومـ ـَّلم ابـ حجر وؾَّلٍن وؾَّلٍن؛ وتٖفِّػ بغ 

ًٜ واحدًة.  هذه افُِامت حتك تُقن ـِّ

ًٚ: اجلّع؛ وهق وؿُّ مٚ صٖٕف آؾساق وافتْٚؾر، ؾٚجلٚمع هق افذي جيّع ِف - ثٕٚٔ

ًٚ ِف افُتٛ، ثؿَّ يٗفِّػ بْٔٓٚ. ؿ  ـتٍٚب مٚ ـٚن متٍرِّ

ًٚ: افته- ًٚ.ثٚفث  = ْٔػ؛ مهدر صَّْػ افقء، إذا جًِف أصْٚؾ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍـّ مـ افٍْقن افًِّٜٔ ظذ وجٍف ُيراظل ؾٔف افستٔٛ،  = رف: مجع مًٚئؾ ِف ؾ ًُ وِف اف

 ومتٔٔز افًٌض ظـ افًٌِض.

 وؿٚل بًوٓؿ: هق متٔٔز إصٔٚء بًوٓٚ ظـ بًٍض.

ًٚ واحدًا، وخيتٍِٚن ِف افٍِظ، وم ْٓؿ مـ وافتٖفٔػ وافتهْٔػ؛ مْٓؿ مـ جيًِٓام صٔئ

جًِٓام ُمتٍِغ؛ ؾٚفتهْٔػ: اخساُع ظٍِؿ، واصىَّلٌح مـ ظْد ًٍٕف. وافتٖفٔػ: 

 مجع ـَّلم افٌر.

َّٕف ٓ ؾرق، ٕٕؽ ُتد بًض افًِامء ؿٚل افًَّلمٜ افًثّٔغ  : فُـ افذي ييٓر يل: أ

ُٝ  ـذا وـذا،  ٍ ُيًزِّ ؾَٔقل: افتهْٔػ؛ صٍَّْٝ ـذا وـذا، وبًوٓؿ يَقل: أفَّ

  اصىَّلح أهؾ احلديٞ ؿد ـثرت ا.هـوافتهٕٚٔػ ِف

ك مـ افًٔقب، ورجٌؾ  ََّ ب؛ ادْ ، وادٓذَّ ُٜ ُٜ وافتَْٔ ًٚ: افتٓذيٛ؛ هق افتهٍٔ رابً

ُر إخَّلق. َّٓ  مّٓذٌب، مى

 ِف مرتٌتف.
ٍ
ًٚ: افستٔٛ؛ هق جًؾ ـؾِّ رء  خٚمً

ويُقن فًٌض  ،جًؾ إصٔٚء افُثرة بحٔٞ يىِؼ ظِٔٓٚ اشؿ افقاحد ؛وظرؾًٚ 

 .ٌٜ إػ بًوٓٚ بٚفتَدم وافتٖخرأجزائف ًٕ

 :ًٚ  هق آؿتهٚر ظذ تَِٔؾ افٍِظ دون ادًْك. ؾٖٔيت بَُّلم ُمتكآختهٚر؛ شٚدش

 ّؾ مًٍٚن ـثرٍة.حي

ًٚ، أو بدفِٔٓٚ. ًٚ: افتَّحَٔؼ؛ وهق إثٌُٚت دفٔؾ ادًٖفٜ مىَِ  شٚبً

ًٚ افتخريٟ؛ وهق إخراج إحٚديٞ مـ بىقن افُتٛ، وشٔٚؿٓٚ مـ مرويٚتف ، أو ثٚمْ

 مرويٚت صٔخف، أو أؿرإف.

فِجرجّٚن  "افتًريٍٚت"( َػ َْ، َص عَ َفَػ، مَجَ أَ )مٚدة:  "ُمتٚر افهحٚح"إير 

 "ادهٌٚح ادْر"ومٚ بًد( 447و252و 75)ص: "افُِٔٚت"( 11و54و51)ص:

افتقؿٔػ ظذ " (َػ َْ، َص عَ مَجَ  )مٚدة: َأَفَػ، "فًٚن افًرب"( 32و744و1)ص:

ؾتح ادٌٔٞ ذح أفٍٜٔ "( 252و257و751و723و752)ص:"مٓامت افتًٚريػ

 =فُامل افديـ  "ٕتٔجٜ افْير ِف ٕخٌٜ افٍُر"( 4/475فًِخٚوي ) "احلديٞ
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 دواعي التللقف:

، وإٕام ٓ بّد  -بٚرك اهلل ؾُٔؿ–ثؿَّ  ًٜ ًٚ ، أو أفَّػ رشٚف فٔس ـّؾ مـ جٚء أفَّػ ـتٚب

ٌٜ مـ أهؾ افًِؿ بًض دواظل  أن تُقن هْٚك دواظل فِتٖفٔػ، ؾَد ذـر مجٚظ

يـ أمحد ادَرئ، "جمّقع رشٚئِف"فٔػ، مْٓؿ ابـ حزٍم، ـام ِف افتٖ ، ومْٓؿ صٓٚب افدِّ

يؼ حًـ خٚن ِف ـتٚبف  " أبجد افًِقم"ومْٓؿ افًَّلمٜ صدِّ
(1)

، وحٚجل خٍِٜٔ ِف 

"ـنػ افيْقن ظـ أشٚمل افُتٛ وافٍْقن"ـتٚبف 
 (2)

واظل، وهق  ، ذـر هذه افدَّ

أحًـ مـ ذـرهٚ 
(3)

. 

 ؾّـ دواظل افتٖفٔػ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿوٚء "( 2/234ٕهٚري )فأل "افتٌكة وافتذـرة"( 55-51افًَْىْٔل )ص: =

-23فًِثّٔغ )ص: "ذح ٕخٌٜ افٍُر"ومٚ بًد(  7/451)"افقضر ِف ٕزهٜ افْير

  (.2/77فِْقوي ) "ادجّقع"( 25

ًا، بٚدْٚشٌٜ: يٌٌْل فىٚفٛ افًِؿ أن يُقن هذا افُتٚب ِف  (7) وهذا افُتٚب ٕٚؾٌع جدَّ

 بٚفف، وأن يُقن ِف مُتٌتف، ٓ شٔام ادٌتدئ.

وهذا افُتٚب بٚدْٚشٌٜ: ُيًتز أظيؿ ـتٍٚب صِّْػ ِف هذا افٌٚب ؾٔام ًِٕؿ، ِف مًرؾٜ  (2)

    .افُتٛ ومٗفٍٔٓٚ، ٓ شٔام مـ ادتَدمغ، إػ زمْف 

( ت: إحًٚن ظٌٚس، واشتٍٚدهٚ مْف أبق افًٌٚس 3/714)"رشٚئؾ ابـ حزم"إير  (4)

ُمتك افهقاظؼ "صٓٚب افديـ أمحد بـ محّد ادَري ـام ِف مَدمٜ ادحَؼ فـ

ـنػ "و( 711)ص:"أبجد افًِقم" وإير( ط: أوقاء افًِػ، 7/13)"ادرشِٜ

 .(7/45)"افيْقن ظـ أشٚمل افُتٛ وافٍْقن
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وًٓ: رٌء مل ُيًٌؼ إفٔف، ؾٔٗفَّػ ؾٔف، مثٚل ذفؽ: ِف أوٕٜ إخرة حتدث أ

آت( ؾٔٓ ، ؾَّل بدَّ أن  ٚأمقٌر ـثرة مل تُـ مقجقدة ؿٌُؾ، مثٚل: )اجلقَّ خٌر، وؾٔٓٚ ذٌّ

َ فِْٚس اخلر، فًٔتٍٔدوا مْف، ويًِّقا بف، وأن ُيٌغَّ َلؿ افؼَّ فٔحذروا مْف،  ُيٌغَّ

، فًَِّلمٜ افنٔخ بُر "أدب اَلٚتػ"ػ بًض ادًٚسيـ ؾٔف، ـُتٚب وجيتٌْقه، ؾٖفَّ 

 ."أدب اجلقال"، وأفَّػ بًوٓؿ أبق زيد 

مثٌٚل آخر: )افٌْٚضٔؾ(، )فًٌٜ ـرة افَدم(، هذه أفٍَّقا ؾٔٓٚ، أفٍَّقا ِف حُؿ فٌٚس 

 ـرة افَدم. ٜافٌْىٚل، وأفَّػ بًوٓؿ رشٚفٜ ِف فًٌ

بقّيٜ، أو ؽر ربقّيٜ، هذه أمقٌر مًتجدٌة مثٌٚل آخر: افٌْقك، شقاًء ـٕٚٝ ر

 تًتدظل افتٖفٔػ. ؾٓذا داظل مـ دواظل افتٖفٔػ.

َّٕف ٕٚؿٌص حيتٚج إػ تُّٔؾ، مثٚل ذفؽ: صخٌص أفَّػ ِف  ًٚ: رٌء أفِّػ إٓ أ ثٕٚٔ

أحُٚم ادًٚجد، وذـر ظؼيـ حُاًم مـ أحُٚمٓٚ ؾَط، وأحُٚم ادًٚجد ـثرة تربقا 

ٚ ظذ أـثر مـ مخًغ مًٖ ِف، إمَّ َّّ فٜ وحُاًم، ؾجٚء صخٌص وزاد ظذ هذا افُتٚب ؾُ

أن يُِّف مـ حٔٞ مٚ وؿػ ذفؽ ادٗفِّػ، وإمٚ أن يٖيت بُتٍٚب ـٚمٍؾ صٚمٍؾ بٚشّف 

فِِف إػ آخره. ؾٓذا مـ دواظل افتٖفٔػ.  هق، ؾٌٔدأ مـ أوَّ

ًٚ أفِّػ ِف إشامء وافهٍٚت ُح، مثٚل ذفؽ: رأيٝ ـتٚب ُٔهحَّ ٌٖ ؾ ًٚ: خى ، وزلَّ ثٚفث

صٚحٌف ِف افهٍٚت، ورأيٝ مْف ٍٕحٚت إصًريٜ، ؾتحتٚج أن تٌغِّ هذا اخلىٖ 

ٜ، وهق مـ اجلٓٚد  َّّ فِْٚس، ؾتٗفِّػ ِف َٕض أخىٚء هذا افُتٚب، هذا مـ إمقر ادٓ

ِف شٌٔؾ اهلل ظزَّ وجؾ، ٕٕؽ تداؾع وتْٚؾح ظـ ديـ اهلل، وترّد افٌٚضؾ، وأهؾ افٌٚضؾ، 

ًٚ بٚفنٌٓٚت، ؾٖٕٝ ِف مثؾ هذا احلٚل تٖيت ظذ ـؾِّ وٓ شٔام إذا ـٚن اف ُتٚب منحقٕ

. ٌٛ  صٌٜٓ وتٍُِّْدهٚ، هذا ظٌّؾ ضِّٔ
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 ، ومـ هذا افٌٚب؛ افردود ظذ أهؾ افٌٚضؾ، وأهؾ افوَّلل، وأهؾ افؼِّ

.ًٚ ًٚ أو حتريري  وافٍتـ، وافردود ظذ افٍرق ادْحرؾٜ، شقاء أفٍقا أو مل يٗفٍِّقا، صٍقي

ًٚ، ؾِق أنَّ رجًَّل م ًٚ ـٚن أو حزبٔ ًٚ، أصًري ًٚ ـٚن أو صقؾٔ ـ أهؾ افٌٚضؾ، صًٔٔ

َٝ أنَّ  ، وظِِّ ٍٜ ، ِف محٚضٍة، ِف درٍس، ِف ـِّ ٍٜ خيرج إػ افْٚس ؾٍْٔٞ شّقمف ِف خىٌ

ًٚ أن تُْره بًِٕٚؽ، بَِّؽ،  هذا افَُّلم ؿد إتؼ، ؾٕ٘ف جيٛ ظِٔؽ مٚ دمٝ مًتىًٔ

 وجؾ. وهذا حٚصٌؾ، وهق مـ اجلٓٚد ِف شٌٔؾ اهلل ظزَّ 

ًٚ ؾٔف أخىٌٚء، وفؽ افَدرة ظذ افردِّ وبٔٚن اخلىٖ، ثؿ ٓ تْتَده  َّٕؽ ترى ـتٚب ٚ أ أمَّ

ت ادُْر. ٌٖ، إٔٝ أن مٚ ؽرَّ  وٓ تردَّ ظِٔف، ؾٓذا خى

 :افذيـ ترّد ظِٔٓؿ صٍْٚنوبٚدْٚشٌٜ؛ -

ٚ أن يُقٕقا أهؾ خٍر ؾٖخىٖوا.  إمَّ

ٚ أن يُقٕقا أهؾ ذٍّ ؾٖخىٖوا.  وإمَّ

ـ ُظَِِؿ بٚخلر، مـ أهؾ افًِؿ، وافهَّلح، مـ أهؾ اَلدى، مـ أهؾ أمٚ م

، ؾٓذا ُتٌغِّ خىٖه،  يـ، مًروف بٚفًَّْٜ، ؾزلَّ يـ، مًروف بٚخلر، مًروف بٚفدِّ افدِّ

ُه بَِقِدهِ » ْ ْ َيِْضتَطِْع َفّضِؾَِِضاكِهِ  ،َمْن َرَأى ِمـُْؽْم ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغرِّ ْ َيِْضتَطِ  ،َفنِْن مَل  ،ْع َفّضَِؼْؾّضِهِ َفنِْن مَل

 رواه مًِؿ شَوَذلَِك َأْضَعُف اإِليََمنِ 
(1)

، ؾٓذا ، مـ حديٞ أيب شًٔد اخلدري 

ُتٌغِّ خىٖه مع احسامؽ، وتقؿرك وتَديرك َلذا افًٚمل، َلذا افرجؾ افهٚفح، بدون 

تنٓر، وبدون تنْٔع، وبدون حتٚمؾ، وبدون أن تيٓر ِف ـَّلمؽ افًجٛ وافٌرور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.35برؿؿ ) (7)
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، وإٕام ترد بتقاوٍع، وأدٍب، مع مًرؾتؽ مٚ فف مـ اخلر -ًٕقذ بٚهلل–ف وافسؾُّع ظِٔ

يـ.  وافهَّلح واَلدى وافدِّ

، دظٚةُ 
ٍ
، ظِامُء شقء ، افهْػ افثّٚن: أهُؾ ذٍّ

ٍ
أهُؾ صٌٍف، أهؾ وَّلٍل، ؾّثؾ  شقء

هٗٓء ُتٌغِّ خىٖهؿ، وفؽ أن تندَّ ظِٔٓؿ، ٓ شٔام ِف حؼِّ مـ يًتحّؼ ذفؽ، وُتٌغِّ 

 ؿ فِْٚس مـ أجؾ أن حيذروا بٚضِٓؿ، وظذ هذا مْٟٓ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ.هتٔئٚش

 ؾٓذا إمر افثٚفٞ مـ دواظل افتٖفٔػ. 

ُٔخَتُك، وهذا ـثٌر ِف بٚبف، ؾـ ٌل ؾ ًٚ: مىقَّ فٌَِٔٓل  "صًٛ اإليامن"رابً

اختكه بًض أهؾ افًِؿ
(1)

افهقاظؼ "،  اختكه ادْذري "شْـ أيب داود"، 

افًِق فًِع "، افنٔخ محّد بـ ادقصع  اختكه م ابـ افَٔؿ فإلمٚ "ادرشِٜ

ٛ، ؾٓذا ، وؽرهٚ مـ افُتاختكه اإلمٚم إفٌّٚن  فإلمٚم افذهٌل  "افٌٍٚر

 مـ دواظل افتٖفٔػ. 

، ـتٌٚب ؾٔف  ُٔؼح، ـتٌٚب ؾٔف ـِامت منُِٜ، ؾتُؼح، وُتٌغَّ ًٚ: منٌُؾ ؾ خٚمً

ٚن وذٍح وتقؤٍح آيٌٚت وأحٚديٞ وـِامت حتتٚج إػ بٔ
(2)

. ؾٓذا مـ دواظل 

 افتٖفٔػ.

ُٔجّع. ٌق ؾ ًٚ: متٍرِّ  شٚدش

ًٚ: متْٚثٌر ؾُرتَّٛ.  شٚبً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كه اإلمٚم افَزويْلاخت (7)

 .فِىحٚوي  "ذح منُؾ أثٚر"ومـ هذا افٌٚب ـتٚب  (2)
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مف، ؾٓذه أهؿُّ دواظل افتٖفٔػ افتل ذـرهٚ حٚجل خٍِٜٔ  ، وممـ تَدَّ

واشتٍٚدهٚ مْٓؿ
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خ: ابـ خِدون ِف ـتٚبف (7) ًٚ، مٍٔدًا، افًَّلمٜ ادٗرِّ ًٚ ضٌٔ مٜ ابـ خِدون" وبًىٓٚ بًى ، "مَدِّ

إن افْٚس حكوا مَٚصد افتٖفٔػ افتل يٌٌْل اظتامدهٚ وإفٌٚء مٚ شقاهٚ، : ؾَٚل 

 ؾًدوهٚ شًٌٜ:

وتتٌع مًٚئِف، أو اشتٌْٚط ، وتًَٔؿ أبقابف وؾهقفف ،ظفقٚط افًِؿ بّقواشتٌْ :أوَلٚ

مًٚئؾ ومٌٚحٞ تًرض فًِٚمل ادحَؼ وحيرص ظذ إيهٚفف بٌره، فتًؿ ادًٍْٜ بف ؾٔقدع 

ذفؽ بٚفُتٚب ِف ادهحػ، فًؾ ادتٖخر ييٓر ظذ تِؽ افٍٚئدة، ـام وؿع ِف إصقل ِف 

 َِّ هٓٚ، ثؿ جٚء احلٍْٜٔ ؾٚشتٌْىقا فٜ افؼظٜٔ افٍِئٜ وخلَّ ؿ افنٚؾًل أوًٓ ِف إدافٍَف. تُ

 مًٚئؾ افَٔٚس واشتقظٌقهٚ، وإتٍع بذفؽ مـ بًدهؿ إػ أن.

 ًٜ ظذ إؾٓٚم ويٍتح اهلل فف  وثٕٚٔٓٚ: أن يَػ ظذ ـَّلم إوفغ وتآفٍٔٓؿ ؾٔجدهٚ مًتٌَِ

افٍٚئدة دًتحَٓٚ. ِف ؾّٓٓٚ ؾٔحرص ظذ إبٕٜٚ ذفؽ فٌره ممـ ظًٚه يًتٌِؼ ظِٔف، فتهؾ 

 وهذه ضريَٜ افٌٔٚن فُتٛ ادًَقل وادَْقل، وهق ؾهؾ ذيػ.

ِف ـَّلم ادتَدمغ ممـ اصتٓر ؾوِف وبًد ِف  ٍٖ وخىأوثٚفثٓٚ: أن يًثر ادتٖخر ظذ ؽِط 

اإلؾٚدة صٔتف، ويًتقثؼ ِف ذفؽ بٚفزهٚن افقاوح افذي ٓ مدخؾ فِنؽ ؾٔف، ؾٔحرص 

د تًذر محقه وٕزظف بٕٚتنٚر افتٖفٔػ ِف أؾٚق وإظهٚر، ظذ إيهٚل ذفؽ دـ بًده، إذ ؿ

 وصٓرة ادٗفػ ووثقق افْٚس بًّٚرؾف، ؾٔقدع ذفؽ افُتٚب فَٔػ ظذ بٔٚن ذفؽ.

ورابًٓٚ: أن يُقن افٍـ افقاحد ؿد َٕهٝ مْف مًٚئؾ أو ؾهقل بحًٛ إًَٚم 

فٍـ بُامل مقوقظف ؾَٔهد ادىِع ظذ ذفؽ أن يتّؿ مٚ َٕص مـ تِؽ ادًٚئؾ فُّٔؾ ا

 مًٚئِف وؾهقفف، وٓ يٌَك فَِْص ؾٔف جمٚل.

وخٚمًٓٚ: أن يُقن مًٚئؾ افًِؿ ؿد وؿًٝ ؽر مرتٌٜ ِف أبقاهبٚ وٓ مْتيّٜ، ؾَٔهد 

مـ  "اددوٕٜ"ادىِع ظذ ذفؽ أن يرتٌٓٚ وهيذهبٚ، وجيًؾ ـؾ مًٖفٜ ِف بٚهبٚ، ـام وؿع ِف 

 =يٜ افًتٌل ظـ أصحٚب مٚفؽ ، ؾ٘ن مـ روا "افًتٌٜٔ"روايٜ شحْقن ظـ ابـ افَٚشؿ، وِف 
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ره ّم ادملِّف:  ما يـّضغي توفُّ

، وصٚح ـٍ ًٚ، صٚحٛ دي ٛ ظٍِؿ، وصٚحٛ وادٗفػ يٌٌْل فف أن يُقن ورظ

ًٚ، ؾّـ ـٚن هذا  هدى وصَّلح، وصٚحٛ ٕٜٔ صٚحلٜ، ويٌٌْل أن يُقن رجًَّل ُمِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اددوٕٜ"مًٚئؾ ـثرة مـ أبقاب افٍَف مْٓٚ ؿد وؿًٝ ِف ؽر بٚهبٚ ؾٓذب ابـ أيب زيد  =

ؽر مٓذبٜ. ؾْجد ِف ـؾ بٚب مًٚئؾ مـ ؽره. واشتٌْقا بٚددوٕٜ ومٚ  "افًتٌٜٔ"وبَٔٝ 

 ؾًِف ابـ أيب زيد ؾٔٓٚ وافزادظل مـ بًده.

ِؿ مٍرؿٜ ِف أبقاهبٚ مـ ظِقم أخرى ؾٔتٌْف بًض افٍوَّلء وشٚدشٓٚ: أن تُقن مًٚئؾ افً

إػ مقوقع ذفؽ افٍـ ومجٔع مًٚئِف، ؾًٍٔؾ ذفؽ، وييٓر بف ؾـ يْيّف ِف مجِٜ افًِقم 

افتل يْتحِٓٚ افٌؼ بٖؾُٚرهؿ، ـام وؿع ِف ظِؿ افٌٔٚن. ؾ٘ن ظٌد افَٚهر اجلرجّٚن وأبٚ 

وؿد مجع مْٓٚ اجلٚحظ ِف ـتٚب يقشػ افًُٚـل وجدا مًٚئِف مًتَريٜ ِف ـتٛ افْحق 

ف افْٚس ؾٔٓٚ دقوقع ذفؽ افًِؿ وإٍراده ظـ شٚئر ٌمًٚئؾ ـثرة، تْ "افٌٔٚن وافتٌٔغ"

افًِقم، ؾُتٌٝ ِف ذفؽ تآفٍٔٓؿ ادنٓقرة، وصٚرت أصقًٓ فٍـ افٌٔٚن، وفَْٓٚ ادتٖخرون 

 ؾٖربقا ؾٔٓٚ ظذ ـؾ متَدم.

ًٚ ؾَٔهد وشٚبًٓٚ: أن يُقن افقء مـ افتآفٔػ افتل ه ل أمٓٚت فٍِْقن مىقًٓ مًٌٓ

بٚفتٖفٔػ تِخٔص ذفؽ، بٚٓختهٚر واإلجيٚز وحذف ادتُرر، إن وؿع، مع احلذر مـ 

 حذف افيوري فئَّل خيؾ بَّهد ادٗفػ إول.

ؾٓذه مجٚع ادَٚصد افتل يٌٌْل اظتامدهٚ بٚفتٖفٔػ ومراظٚهتٚ. ومٚ شقى ذفؽ ؾًٍؾ ؽر 

غ شِقـٓٚ ِف ٕير افًََّلء، مثؾ إتحٚل مٚ تَدم تل يتًٚج إفٔف وخىٖ ظـ اجلٚدة افمحت

، مـ تٌديؾ إفٍٚظ وتَديؿ ادتٖخر فٌره مـ افتآفٔػ أن يًٌْف إػ ًٍٕف بًٌض تٌِٔسٍ 

وظًُف، أو حيذف مٚ حيتٚج إفٔف ِف افٍـ أو يٖيت بام ٓ حيتٚج إفٔف، أو يٌدل افهقاب 

 ا.هـ ٓؾ وافَحٜبٚخلىٖ، أو يٖيت بام ٓ ؾٚئدة ؾٔف. ؾٓذا صٖن اجل

ؾتح ادٌٔٞ ذح "(، و7/3وإير ظٚروٜ إحقذي بؼح شْـ افسمذي ٓبـ افًريب )

 (.441-4/425ذح افًخٚوي ) "أفٍٜٔ احلديٞ فًِراؿل
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حٚفف؛ ؾٕ٘ؽ تًتٍٔد مْف ـثرًا، تًتٍٔد مـ ظِّف، تًتٍٔد مـ أشِقبف، وحغ تَرأ 

ـتٚبف تًتٍٔد مْف ظِاًم، ويدخؾ افُتٚب ِف ؿٌِؽ، وذفؽ دَِٚ حٌٚه اهلل مـ اإلخَّلص 

يـ وافدِّ
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌٜ مـ أهؾ  (7) وهْٚك أمقٌر يٌٌْل فِّهْػ أن يِتزمٓٚ ِف تهٍْٔف وتٖفٍٔف، ذـرهٚ مجٚظ

 افًِؿ ٕذـر مٚ ينَّ اهلل:

اجلٚمع ٕخَّلق افراوي وآداب "ِف  ٌٌدادي ؿٚل اإلمٚم اخلىٔٛ اف

َّٓ  ؿؾَّ ومٚ بًد(: -2/251)"افًٚمع  ،ويَػ ظذ ؽقاموف ،ر ِف ظِؿ احلديٞمٚ يتّ

 ،بًوف إػ بًض ووؿَّ  ،وأفػ متنتتف ،إٓ مـ مجع متٍرؿف ؛ويًتثر اخلٍل مـ ؾقائده

ويثٌٝ  ،ؾ٘ن ذفؽ افًٍؾ ممٚ يَقي افٍْس ،وترتٔٛ أصْٚؾف ،واصتٌؾ بتهْٔػ أبقابف

ويُنػ  ،وجئد افٌٔٚن ،ويًٌط افًِٚن ،وينحذ افىٌع ،ويذـل افَِٛ ،احلٍظ

ـام ؿٚل  ،مجٔؾ افذـر وختِٔده إػ آخر افدهر ويًُٛ أيوًٚ  ،ويقوح ادِتٌس ،ادنتٌف

 افنٚظر : 

 ا.هـ واجلٓؾ يِحؼ أمقاتٚ بٖمقات             يّقت ؿقم ؾٔحٔل افًِؿ ذـرهؿ 

(: يٌٌْل أن يٍرغ ادهْػ فِتهْٔػ ؿٌِف، 254-2/252ادرجع افًٚبؼ ) وؿٚل 

ًٚ مـ  ف، ويكف إفٔف صٌِف، ويَىع بف وؿتف... وٓ يوع مـ يده صٔئ وجيّع فف مهَّ

 تهٍٕٚٔف إٓ بًد هتذيٌف وحتريره، وإظٚدة تدّبره وتُريره ا.هـ بٚختهٚر.

 لويٌٌْل أن يًتْ (:7/277)"ادجّقع"ِف مَدمتف فُتٚب  وؿٚل اإلمٚم افْقوي 

ٕف يوىره ٕ ؛ويثٌٝ مًف ،ؾٌف يىِع ظذ حَٚئؼ افًِؿ ودؿٚئَف ،بٚفتهْٔػ إذا تٖهؾ فف

ئّٜ وآضَّلع ظذ ُمتِػ ـَّلم إ ،وافتحَٔؼ وادراجًٜ ،إػ ـثرة افتٍتٔش وادىٚفًٜ

ومٚ ٓ  ،وجزفف مـ رـُٔف ،وصحٔحف مـ ؤًٍف ،وواوحف مـ منُِف ،ومتٍَف

 ادجتٓد ا.هـ حَؼ بهٍٜوبف يتهػ اد ،اظساض ظِٔف مـ ؽره

وفٔحذر ـؾ احلذر أن يؼع ِف تهْٔػ (: 272-7/277ادرجع افًٚبؼ ) وؿٚل 

 =مـ إخراج  وفٔحذر أيوًٚ  ،ؾٚن ذفؽ ييه ِف ديْف وظِّف وظروف ؛مٚ مل يتٖهؾ فف
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 ن الذين ُتعتز مملػاُتم:ادملػو

 وادٗفٍقن افذيـ ُتًتز مٗفٍٚهتؿ، وُيًتٍٚد مْٓٚ ؾريَٚن:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوٚح إوفٔحرص ظذ ، وترداد ٕيره ؾٔف وتُريره ،ٓ بًد هتذيٌفإتهٍْٔف مـ يده  =

إػ  يٍِض جيٚزاً إوٓ يقجز  ،إػ افرـٚـٜ ليوٚحٚ يْتٓإيقوح جيٚزهٚ ؾَّل إو، افًٌٚرة

 ويٌٌْل أن يُقن اظتْٚؤه مـ افتهْٔػ بام مل يًٌؼ إفٔف أـثر.، ادحؼ وآشتٌَّلق

ن أؽْك ظـ ٘ؾ ،مجٔع أشٚفٌٔف ظـ مهٍْف ِف لأن ٓ يُقن هْٚك مهْػ يٌْ ؛وادراد هبذا

ٔٛ، شٚفمع وؿ مٚ ؾٚتف مـ إبًوٓٚ ؾِٔهْػ مـ جًْف مٚ يزيد زيٚدات حيتٍؾ هبٚ 

ا.هـ وإير  ويُثر آحتٔٚج إفٔف ،وفُٔـ تهٍْٔف ؾٔام يًؿ إٓتٍٚع بف

 (.7/243)"ادجّقع"

ٌٜ مجِٜٔ فِّٗفٍغ:-  ٕهٔح

حليٜ  :ؿٚل ابـ ادًتز(: 4/441)"ؾتح ادٌٔٞ"ِف ـتٚبف  ؿٚل افًَّلمٜ افًخٚوي 

وهل افٌٚئهٜ ِف أظامق  ،جمًٚٓ وأبًد ؽٚيٜ وأوشع  ،افَِٛ أهع خىقة مـ حليٜ افًغ

وادٔزان افنٚهد  ،واجلٚمًٜ بغ مٚ ؽِٛ وحي ،ودتٖمِف فقجقه افًقاؿٛ ،أوديٜ افٍُر

 ،وافٔد إذا ـتٌٝ ،وافَِٛ ـٚدّع فَُِّلم ظذ افًِٚن إذا ٕىؼ ،ظذ مٚ ٍٕع وض

 ،ِْٜف أحًـ زي سثؿ يٌدئٓٚ بٖفٍٚظ ـقا ، افَُّلم ِف ؿٌِفؾٚفًٚؿؾ يًُق ادًّٚن وْر 

 .واجلٚهؾ يًتًجؾ ب٘طٓٚر ادًّٚن ؿٌؾ افًْٚيٜ بتزيغ مًٚروٓٚ واشتُامل محٚشْٓٚ

إٔف يًتدل ظذ ظَؾ ادرء بًد مقتف بتهٍْٔف أو صًره  :وفًِٔؿ ـام ؿٚل هَّلل ابـ افًَّلء

إن اإلًٕٚن ِف شَّلمٜ مـ أؾقاه افْٚس مٚ مل يوع  ،أو ـام ؿٚل إصًّل ،أو رشٚفتف

 ًٚ َّْ  :وـام ؿٚل افًتٚيب، أو يَؾ صًراً  ،ـتٚب ؾ٘ن  ،ػ ؾَد اشتؼف فِّديح وافذمإن مـ ص

ض فِنتؿ واشتَذف بُؾ وإن أشٚء ؾَد تًرَّ  ،ٓدف فِحًد وافٌٌٜٔأحًـ ؾَد اشتُ 

مـ  :إٔف ؿٚل ـوٕحقه مٚ َِٕف افَٚيض أبق يًذ بـ افٍراء ظـ ظٌد اهلل بـ ادًٍَ ،فًٚن

 ا.هـؾَد اشتَذف ن أشٚء إو ،ؾ٘ن أحًـ ؾَد اشتًىػ ؛ػ اشتٓدفصَّْ
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، وؾٌٓؿ  ٌٜ ، وُتٚرٌب وثَٔ ٌٜ ٌٜ ـٚؾٔ ٌٜ وؿقٌة، وُدْرَب افٍريؼ إول: مـ فف ِف افًِؿ مُْ

ِة تٌكٍة، وٍٍٕٚذ ِف افٍُر، هٗٓء يًتٍٔد مْٓؿ ـثرًا  ، ؾتآفٍٔٓؿ ظـ ؿقَّ ٌٝ ثٚب

 قن افٌُٚر.ادًتٍٔدون وافٌٚحث

، وؿقٌي ِف  ٌٜ ، وظْده مىٚفً ٌٜ ، وظٌٚرٌة ضَِ ٌٛ ـٌ ثٚؿ افٍريؼ افثّٚن: مـ فف ذه

 ، ًٜ ، شًِ ًٜ رر مْٓٚ، ؾٖٔيت هبٚ شِٓ آشتٌْٚط مـ افُتٛ، واشتخراج افٍقائد وافدُّ

، هٗٓء يًتٍٔد مْٓؿ ادٌتدؤون وادتقشىقن. ًٜ  وزبدًة وخَّلص

ٚ أـثرهٗٓء افذيـ ُتًتز مٗفٍٚهتؿ، وُيًتٍٚد مْٓ
(1)

. 

َِّؼ بّقوقع افتٖفٔػ وأحُٚمف، وأحُٚم أهِف راجع  ودزيد ؾٚئدة ؾٔام يتً

فهديؼ حًـ خٚن  "أبجد افًِقم"حلٚجل خٍِٜٔ، وـتٚب  "ـنػ افيْقن"ـتٚب 

(2)
. 

 قولُ )ِللَنَساِئِل(:* 
، مِ  ٍٜ ، وادًٚئؾ: هل ادىٚفٛ افتل َل َٖ َش  ـْ ادًٚئؾ مجع مًٖف ُٛ ، وهق افىِ

 ٓٚ.تُ  افًِؿ، ويُقن افٌرض مـ ذفؽ افًِؿ مًرؾَ ُيزهـ ظِٔٓٚ ِف

ٔٝ بذفؽ؛ ٕٕف جيٛ افًٗال ظْٓٚ، وافًْٚيٜ هبٚ. ِّّ  وُش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.771-715)ص:"أبجد افًقم"( 7/45)"ـنػ افيْقن"إير  (7)

ـنػ افيْقن ظـ أشٚمل افُتٛ "و( 711)ص:"أبجد افًِقم"إير  (2)

 .(7/45)"وافٍْقن
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ؾٚفًٚمل يذـر ادًٖفٜ، ثؿ يٌغَّ حُّٓٚ، ومـ خَّلل بٕٔٚف فِحُؿ يند إدفٜ 

، ومـ أؿقال إئّٜ، وٕحق ذفؽ.  مـ افَرآن وافًَّْٜ

  قولُ )ِلَتِعِزَف(:* 
 ادعرفة:الػرق بْي العؾم و

ق افًِامء بغ افًِؿ وادًرؾٜ؛ ظذ مٚ يع:  ُيٍرِّ

ذفؽ يًتًّؾ ِف حؼ ف ،بام مل يًٌؼ بجٓؾ ادًرؾٜ أظؿ مـ افًِؿ ، افًِؿ خٚصٌّ 

اهلل تًٚػ افًِؿ ، وٓ يًتًّؾ ادًرؾٜ ِف حؼ اهلل إذًا بٚفًٌْٜ فْٚ يَٚل فف ظِؿ ويَٚل فف 

ٕن ادًرؾٜ هل ادًٌقؿٜ بجٓؾ أي  ؛َطمًرؾٜ ، وِف حؼ اهلل تًٚػ يَٚل فف افًِؿ ؾ

ٌٜ  ،إذًا بٚفًٌْٜ فْٚ يَٚل فف ظِؿٌ ، اإلدراك ادُتًٛ بًد إن مل يُـ ، وِف  ويَٚل فف مًرؾ

فًَِّلمٜ محّد أمٚن  "ذح إصقل افثَّلثٜ"ا.هـ  ؾَط حؼ اهلل تًٚػ يَٚل فف افًِؿُ 

 (.21اجلٚمل )ص:

وبغ ادًرؾٜ مـ وجقه  -ًِؿيًْل اف– افٍرق بْٔف : ؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ 

 ثَّلثٜ:

 ُّٛ ، وًٌٕٜ افًِؿ إفٔٓٚ ـًٌْٜ اإليامن إػ اإلحًٚن ،افًِؿ أحدهٚ: أن ادًرؾٜ ف

 .خٚص متًَِٓٚ أخٍك مـ متًِؼ افًِؿ وأدّق  وهل ظِؿٌ 

ؾٓل  ،وافثّٚن: أن ادًرؾٜ هل افًِؿ افذي يراظٔف صٚحٌف بّقجٌف ومَتوٚه

 .تتهؾ بف افرظٚيٜ ظِؿٌ 
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وهل بّْزفٜ إمقر افقجدإٜٔ افتل ٓ  ،فًٍْٓٚ ادًرؾٜ صٚهدٌ  وافثٚفٞ: أن

 ،وـنػ ادًرؾٜ أتؿ مـ ـنػ افًِؿ، وٓ يْتَؾ ظْٓٚ ،يُّـ صٚحٌٓٚ أن ينؽ ؾٔٓٚ

-4/235)(. وإير 2/312) "مدارج افًٚفُغ"ا.هـ  واهلل شٌحٕٚف وتًٚػ أظِؿ

 ومٚ بًد(.  252

 هبذه افُِّٜ بٚختهٍٚر. ؿقفف )ُأُصقََلَٚ(: شٌؼ افَُّلم ظامَّ يتًِؼ

ٚ(: أي: مَُّٚنٚ افتل حتؾُّ ؾٔف. َٓ َِّ  ؿقفف )َومَح

َِّؼ هبذه افُِّٜ بٚختهٍٚر. ( شٌؼ افَُّلم ظامَّ يتً ـِ ي ـَ افدِّ  ؿقفف )ِم

ََا(:*  ًِ أَماِكِي ََا ِم ٍِيَي ََا َوَبَزا ُُ َرِغَبْة ِفي الِعِلِه َيِطُلُب َبِسَط ًِ َل  قولُ )ُثهَّ َم
ٌٜ ِف افً ُّٛ افًَِؿ، ويريد مًرؾٜ هذه ادًٚئؾ افتل ذـرهٚ مـ فف رؽٌ ِؿ، وحُي

ًٜ ِف هذا  افًَّلمٜ افًًدي  ِف هذه افرشٚفٜ ادٍٔدة؛ ؾِٔىٌِٓٚ مـ افُتٛ ادقشَّ

افٍـ
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٛ أن أذـَر هْٚ هذا؛ ًٕتٍٔد مـ  (7) اإلصٚرة إػ ادهٍْٚت وادٗفٍٚت ِف هذا افٍـ، ؾْٚش

ًٚ مٍٔدًا ٓ يًتٌْل ظْف ضٚفٛ افًِؿ، وه َِّؼ بّْٟٓ ـَّلم افتٖفٔػ ِف افًِامء ِف ق مٚ يتً

فِنٔخ إبراهٔؿ افزيُٚن  "تًريػ اخلِػ بّْٟٓ افًِػ"افًَٔدة، ًََّٕل مـ ـتٚب 

ف.211-217)ص:  (، إَِف بْهِّ

َف اهلل:  ؿٚل وؾَّ

ؾٚع ظْٓٚ ضرؿٓؿ ِف افتٖفٔػ وافتهْٔػ،  ومـ مْٟٓ افًِػ ِف تَرير افًَٔدة وافدِّ

ِة ُضُرٍق:وُيُّـ ظـ ضريؼ آشتَراء   حكه ِف ظدَّ

د مًٚدٓٚ، وُيٌغِّ أؾرادهٚ، دون  ًٚ، حُيدِّ افىريؼ إول: هد افًَٚئد افًٍِٜٔ هدًا ؾٓرشٔ

ٍض فألدفٜ مـ افُتٚب وافًْٜ وادًَقل، ومـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ رشٚفٜ اإلمٚم   =تًرُّ
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احلًـ  أمحد بـ حٌْؾ حٔٞ هد افًَٚئد جمردة ظـ أدفتٓٚ، وجرى ظذ ضريَتف أبق =

، "افًَٔدة افىحٚويٜ"، وأيب جًٍر افىحٚوي ِف ـتٚبف "ذح افًْٜ"افزهبٚري ِف ـتٚبف 

وافٌرض مـ هذا افْقع: هق ووع افوٚبط افًٚم فًِِػ افذي ئّزهؿ ظامَّ شقاهؿ مـ 

أربٚب افٌدع،  بحٔٞ تُٚد هذه افًَٚئد ادنودة هل جمّقظٜ افًَٚئد افتل يٍٚرق أهؾ 

 ٚب افٌدع.افًْٜ واجلامظٜ أرب

ًٜ مـ اجلزئٔٚت افًَديٜ،  افىريؼ افثّٚن: تًَٔؿ افُتٚب إػ أبقاب، ـؾُّ بٍٚب ُيّثُِّؾ جزئٔ

يذـر حتتف جمّقظٜ مـ افْهقص مـ افَرآن افُريؿ وافًْٜ افٌْقيٜ، وأؿقال افًِػ 

ًٚ، ووجقب اإليامن هبٚ، ومـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ  افٜ ظذ ثٌقت هذه افًَٚئد ذظ افدَّ

َّٕ  "افتقحٔد وإثٌٚت افهٍٚتـتٚب " ًٚ حتتف  فٓبـ خزيّٜ، ؾ٘ ٍٜ بٚب جًؾ فُؾِّ صٍ

افٜ ظِٔٓٚ، ومثِف ـتٚب   "ـتٚب افتقحٔد"ٓبـ أيب ظٚصؿ، و "افًْٜ"افْهقص افدَّ

فًٌد  "ـتٚب افًْٜ"ٓبـ مْده، و "ـتٚب اإليامن"، و"صحٔحف"فإلمٚم افٌخٚري مـ 

بٚفدفٔؾ  : هق إثٌٚت احلؼافْقع اهلل بـ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ، وافٌرض مـ هذا

 افؼظل، وحتَٔؼ مذهٛ افًِػ بَْؾ أؿقاَلؿ واتٍٚؿٓؿ.

افىريؼ افثٚفٞ: ـتٛ افردِّ ظذ افىقائػ ادْحرؾٜ، وبٔٚن ؾًٚد مًتَدهؿ، وهق ظذ 

 ثَّلثٜ إٔقاع:

ٍٜ مـ أهؾ افٌدع ؾٔام اظتَدوه ممٚ خيٚفػ مٚ ظِٔف شِػ  َّْٔ ٍٜ مً افْقع إول: افردُّ ظذ ؾرؿ

 ."افردُّ ظذ افزٕٚدؿٜ واجلّٜٓٔ"ٕمٜ، وهذا مثؾ ـتٚب أمحد بـ حٌْؾ ا

ًٜ يدظقا إفٔٓٚ، ومـ هذا افْقع ردُّ ابـ ظثامن  َّْٔ ًٜ مً دُّ ظذ رجٍؾ متثَّؾ بدظ افْقع افثّٚن: افرَّ

ارمل  رمحف –فإلمٚم ظٌد افًزيز افُّْٚن  "احلٔدة"ظذ بؼ ادّريز، و -رمحف اهلل–افدَّ

 ظذ بٍؼ ـذفؽ. ِف افردِّ  -اهلل

ٔٚهتٚ، وُيّثِّؾ هذا افْقع  َّّ افْقع افثٚفٞ: افردُّ ظذ ظَٚئد أهؾ افٌدع بٌضِّ افْير ظـ مً

ظذ بًض ظَٚئد اجلّٜٓٔ، وادًتزفٜ، واخلقارج،  رّد أيب احلًـ إصًري 

ر ؾٔف مذهٛ افًِػ  اإلبٕٜٚ ِف "وافراؾوٜ، وافَدريٜ، وادرجئٜ، ِف ـتٚبف افَّذي ؿرَّ

يٕٜٚ أصقل  =، فإلمٚم أيب إشامظٔؾ افٌخٚري  "خِؼ أؾًٚل افًٌٚد"، وـتٚب "افدِّ
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هق ردُّ افٌٚضؾ ِف بٚب افٍْل أو اإلثٌٚت بٚفدفٔؾ  :وافٌرض مـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ =

افؼظل مـ افُتٚب وافًْٜ وادًَقل افهحٔح، وإثٌٚت احلّؼ بحك دٓفٜ افدفٔؾ 

 ظِٔف دون شقاه. 

ّْٜٔافىريؼ افرابع: ذـر اف تٓٚ ادٌ ًٜ بٖدفَّ َلٚ مـ افُتٚب وافًَّْٜ، وذفؽ  ًَٚئد افًٍِٜٔ مَروٕ

ًٜ بٖدفتٓٚ، ويّثِّؾ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ ـتٚب بن  "افًَٔدة افقاشىٜٔ"دهٚ مَروٕ

فإلمٚم مقّؾؼ افديـ بـ ؿدامٜ  "دًٜ آظتَٚد"، وـتٚب فنٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ 

إثٌٚت احلّؼ بدفِٔف ادثٌٝ فف مـ  :افتٖفٔػ ، وافٌرض مـ هذا افْقع مـادَدد 

 افُتٚب وافًْٜ افٌْقيٜ، وادًَقل افهحٔح.

افىريؼ اخلٚمس: حتَٔؼ افََّْؾ ظـ افًِػ ادثٌٝ دٚ يًتَدوٕف، ومٚ يديْقن اهلل بف، 

، وُيّثِّؾ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ ـتٚب افرشٚفٜ احلّقيٜ فنٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ 

يـ وـتٚب اجتامع اجلٔق ش اإلشَّلمٜٔ ظذ ؽزو ادًىِٜ واجلّٜٓٔ فِحٚؾظ صّس افدِّ

 ، وافٌرض مـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ أحد أمريـ:محّد بـ ؿٔؿ اجلقزيٜ 

أحدمهٚ: حتَٔؼ مذهٛ افًِػ ظـ ضريؼ افََِّْؾ ظْٓؿ بٕٚشٕٚٔد افهحٔحٜ، ـام هق 

 ."اجتامع اجلٔقش اإلشَّلمٜٔ"احلٚل ِف 

ًٚ شُِقه ِف آظتَٚد ظـ ظٍِؿ وبهرٍة بٔٚن أنَّ فًِِػ مذافثّٚن:  ًٚ َّنجقه، وضريَ هٌ

ٍٜ وحتٍَٔؼ ـام هق احلٚل ِف   ."افرشٚفٜ احلّقيٜ"ومًرؾ

ٜ ِف بٚب افًَٔدة ممٚ ظُيَؿ اخل َّّ َّلف ؾٔٓٚ افىريؼ افًٚدس: افتٖفٔػ ِف بًض ادًٚئؾ ادٓ

ِػ وؽرهؿ مـ أ ًَّ فٌْقيٜ وافَْؾ هؾ افًِؿ، وإؿٚمٜ إدفٜ مـ افُتٚب وافًَّْٜ ابغ اف

افٜ ظذ إثٌٚهتٚ، وٍٕل مٚ يوٚدهٚ، وافٌرض مـ هذا  ظـ افًِػ، وافًَؾ افهحٔح افدَّ

َّٕف  ٜ مذهٛ افًِػ ؾٔام اظتَدوه ِف هذه ادًٖفٜ، وبٔٚن أ افْقع مـ افتٖفٔػ هق بٔٚن صحَّ

فنٔخ اإلشَّلم  "افْزول"احلؼُّ افذي دفَّٝ ظِٔف إدفٜ افهحٔحٜ، ومـ أمثِٜ هذا افْقع 

، ، واإليامن ٓبـ أيب صٌٜٔ فإلمٚم افذهٌل  "افًِق"، وـتٚب ـ تّٜٔٔ اب

 = .فإلمٚم افٌخٚري  "خِؼ أؾًٚل افًٌٚد"ٓبـ مْده، وـتٚب  "ـتٚب افتقحٔد"و
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، وذفؽ  = افىريؼ افًٚبع: َٕد بًض ـتٛ أهؾ افٌدع، وبٔٚن مٚ ؾٔٓٚ مـ ُمٚفٍٜ احلؼِّ

ذح افًَٔدة "، وـتٚب "نًٜٔ افَدريٜمْٓٚج افًْٜ افٌْقيٜ ِف افردِّ ظذ اف"ـُتٚب 

ل ديـ "، وـتٚب "بٔٚن تٌِٔس اجلّٜٓٔ"، وـتٚب "إصٍٕٜٓٚٔ اجلقاب افهحٔح دـ بدَّ

ُِّٓٚ فنٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ، وـتٚب  "ادًٔح هدايٜ احلٔٚرى ِف افردِّ ظذ افٔٓقد "ـ

احلؼِّ بٌٔٚن ٓبـ ؿٔؿ اجلقزيٜ، وافٌرض مـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ: ٕكة  "وافْهٚرى

ٍٜ ٓ تثٌٝ ظْد افتحَٔؼ وافتّحٔص.  مٚ ِف افٌٚضؾ مـ زيٍػ وصٌٍٓٚت بٚضِ

افىريؼ افثٚمـ: ٕيُؿ افًَٚئد افًٍِٜٔ صًرًا حتك يًٓؾ حٍيٓٚ واشتحوٚرهٚ، مـ 

ذفؽ ٕيؿ ابـ أيب داود، وٕيؿ أيب اخلىَّٚب، وٕيؿ إحًٚئل فرشٚفٜ ابـ أيب زيٍد 

هؿ، وافٌرُض مـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ: هق افَرواّن، وٕيؿ افًٍٚريْل، وؽر

تًٓٔؾ افًَٚئد واختهٚرهٚ، بحٔٞ يًٓؾ حكهٚ وظّدهٚ ظْد ضِٛ احلك أو 

ِٜ احلٍظ.  آشتحوٚر، وذفؽ دَِٚ ِِف افْيؿ مـ مجٚل وشٓقف

ًٜ ومْثقرًة،  افىريؼ افتٚشع: ذح بًض افُتٛ افًٍِٜٔ ِف افًَٔدة اإلشَّلمٜٔ مْيقم

ِٜ هذا افْق ع مـ افتٖفٔػ: ذح افًٍٚريْل ظذ مْيقمتف افًَٔدة افًٍٚرئْٜ، ومـ أمثِ

وذح ابـ أيب افًزِّ احلٍْل فًَِٔدة افىحٚويٜ، وافٌرض مـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ: 

هق افُنػ ظـ مًّٚن هذه ادتقن، وإطٓٚر مٚ خٍل مـ مًٕٚٔٓٚ، وآشتدٓل َلٚ بام 

 يدلُّ ظذ ثٌقهتٚ مـ إدفٜ افؼظٜٔ.

فًٚذ: اجلقاب ظـ مٚ تنٚبف ظذ بًض أهؾ افٌدع مـ إدفٜ افَِْٜٔ وافًَِٜٔ افىريؼ ا

افرّد ظذ "بٌٔٚن وجف احلّؼ ؾٔٓٚ، ورّد ادًْك افٌٚضؾ، وذفؽ مثؾ ـتٚب اإلمٚم أمحد 

ُمتِػ "فإلمٚم افىحٚوي، وـتٚب  "منُؾ أثٚر"، وـتٚب "افزٕٚدؿٜ واجلّٜٓٔ

قع مـ افتٖفٔػ: هق بٔٚن شَّلمٜ افْهقص ٓبـ ؿتٌٜٔ، وافٌرض مـ هذا افْ "احلديٞ

ًٚ ومًْك.  مـ افدٓفٜ ظذ افٌٚضؾ، وبٔٚن يَغ  دٓفتٓٚ ظذ احلؼِّ فٍي

احلٚدي ظؼ: ووع افَقاظد افًٚمٜ وإصقل افُِٜٔ فًَِٚئد افًٍِٜٔ حتك يوٌط 

افذهـ ظـ اخلىٖ ِف افًَٚئد ؾتُقن تِؽ افَقإغ محوٜ فف ظـ اخلِط وافٌِط، وذفؽ 

 =ٓبـ ؿٔؿ  "بدائع افٍقائد"، وـتٚب ٓبـ تّٜٔٔ  "افرشٚفٜ افتدمريٜ"ب مثؾ ـتٚ



  

 

                                                            

                               ِٜ َّٔ
ُتقَحُٚت اإِلََلِ ٍُ ًِدي اف ًَّ ِٜ اف َم َّلَّ ًَ ِٜ اف ِح ِرَشَٚف  ِِف َذْ

 

732 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ تّٜٔٔ، وؽرهٚ، وافٌرض مـ هذا افتٖفٔػ:  "افَٚظدة ادراـنٜٔ"اجلقزيٜ، وـتٚب  =

 هق حتهغ افذهـ مـ افٌِط واخلىٖ ِف افًَٚئد. 

ٌّع تٚرخيٓٚ، وبٔٚن خروجٓٚ ظـ أهؾ افً َّلل وتت ْٜ، وذـر افثّٚن ظؼ: ذـر ؾرق افوَّ

ٜ وأئّتٓٚ، وذفؽ مثؾ: افتٌْٔف  افٜ ظذ ُمٚفٍتٓؿ دَِٚ ظِٔف شِػ إمَّ مجِٜ مـ ظَٚئدهؿ افدَّ

ظذ إهقاء وافٌَِدِع ٓبـ ادىع، أو ـتٚب آظتهٚم ؾإلمٚم افنٚضٌل، وافٌرض مـ 

هذا افْقع مـ افتٖفٔػ: هق افتحذير مـ افٌدع وادٌتدظغ، وبٔٚن مٚ ظْدهؿ مـ إحراف 

.  ظـ  احلؼِّ

ٜ رجٚء تَريٌٓٚ فِىٚفٌغ، وتًِٓٔٓٚ  َّّ افثٚفٞ ظؼ: اختهٚر بًض ـتٛ افًَٔدة ادٓ

فِراؽٌغ، ومجًٓٚ ظذ وجف يُّـ مـ حكهٚ، ومـ أمثِٜ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ 

مْٓٚج "، واختهٚر افذهٌل ـتٚب "افهقاظؼ ادرشِٜ"ـٚختهٚر محّد ادقصع ـتٚب 

، وافٌرض مـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ: تَريٛ "تدالمْٓٚج آظ"ِف ـتٚبف  "افًْٜ

افُتٚب دـ يىِٛ إٓتٍٚع بف، فتًٓٔؾ ظٌٚرتف، وذح بًض مٚ ؽّض مـ مَٚصده، 

 وآشتدراك ظِٔف شقاء ِف آشتدٓل أو بًض افًٌٚرات إن جٌٕٚٝ افهقاب. 

مٚن، ومٚ ِف يقم ا َِِّٜ بٚفٍتـ ِف آخر افزَّ فَٔٚمٜ مـ افرابع ظؼ: مجع إحٚديٞ ادتً

إحداث افًيٚم، ومٚ بغ يديف مـ ظَّلمٚت افًٚظٜ وأمٚراهتٚ، وذفؽ مثؾ ـتٚب 

يـ ابـ ـثر، وافٌرض مـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ:  "افٍتـ وادَّلحؿ" فإلمٚم ظامد افدِّ

هق افسؽٔٛ وافسهٔٛ مع افتحذير مـ هذه افقؿٚئع مـ أن ُيٍتـ ادًِؿ ظـ ديْف 

هتٚ ظذ افً ة فق ٕزفٝ وهؿ أحٔٚء، مع بٔٚن أنَّ فًيّٓٚ وصدَّ ٌٚد حتَّك يٖخذوا َلٚ افًدَّ

فٔؾ افَْٔٔل ظِٔٓٚ حٔٞ  ٚ مـ ُأشس آظتَٚد افتل ؿٚم افدَّ ، وأَّنَّ ٌٛ اإليامن هبٚ واج

 تقاترت افَّْهقص بقؿقظٓٚ وحهقَلٚ. 

اخلٚمس ظؼ: افتًِٔؼ ظذ بًض ـتٛ افًَٔدة شقاء ـٕٚٝ مـ افؼوح أو ادتقن، 

فقامع إٕقار افٌٜٓٔ ذح "ًِٔؼ افنٔخ شِٔامن بـ شحامن ظذ ـتٚب وذفؽ مثؾ ت

ه "ادْيقمٜ افًٍٚرئْٜ ، وتًِٔؼ افنٔخ ظٌد اهلل "تٌْٔف ذوي إفٌٚب افًِّٜٔ"، وشامَّ

ازي وإرمْٔل  ََِّف صٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ ظذ ـتٛ افرَّ  =بٚبىغ ظِٔف، وٕير ذفؽ مٚ ظ
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 مـ آدابف، 
ٍ
ّٞ ظِٔف، وبٔٚن رء َِّؼ بف، واحل وِف هذا افسؽٔٛ ِف افًِؿ، ومٚ يتً

ِٜ إن  ومٚ افذي ُيىِٛ مـ افًِقم، ـؾُّ هذا شٖٔيت مًْٚ ِف بٍٚب ـٚمٍؾ ِف آخر افرشٚف

 صٚء اهلل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ افتٖفٔػ: بٔٚن مٚ وؿع ؾٔف هٗٓء مـ أخىٚء وافَنري، وافٌرض مـ هذا افْقع م =

 وبٔٚن مٚ جٌٕٚٓؿ ؾٔف افهقاب مـ إفٍٚظ وادًّٚن. 

افًٚدس ظؼ: افتٖفٔػ فٌٔٚن مٚ ِف بًض افًِقم مـ افٌٚضؾ وَٕض أصقَلٚ، وبٔٚن 

، ومـ أمثِٜ ذفؽ ـتٚب زيػ مٚ بْٔٝ ظِٔف مـ ؿقإغ ختٚفػ مٚ جٚء بف افرشقل 

 ـَّلمهٚ فنٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ.  "َٕض ادْىؼ"وـتٚب  ،"افرد ظذ ادْىَٔغ"

ٌُِّؼ  افًٚبع ظؼ: افٍتٚوى افًَديٜ وذفؽ بٚجلقاب ظذ مٚ يًٖفقن ظْف ممٚ فف تً

ًٚ دـ شٖفف ظـ  "افرشٚفٜ افتدمريٜ"بٚفًَٔدة، ومثٚل ذفؽ  فنٔخ اإلشَّلم ابـ تّٜٔٔ جقاب

ٍٜ مـ إمقر افًَديٜ مـ تْدُمر، ومثِف  جقاب فًٗال مـ واشط،  "ٜافقاشىٔ"مجِ

جقاب شٗال مـ مراـش، وافٌرض مـ هذا افْقع مـ افتٖفٔػ:  "افَٚظدة ادراـنٜٔ"و

 ٍٜ ًٚ ظـ آي رؾع اإلصُٚل افذي يتوّْف افًٗال شقاء ـٚن بٔٚن ٓظتَٚد افًِػ أو جقاب

ٍٞ اصتٌف، مثؾ ـتٚب ذح حديٞ افْزول ٓبـ تّٜٔٔ ا.هـ.   أو حدي

: وِف بٔٚن هذا ادقو ُٝ –قع ؿد أّفػ ؾٔف أحد ادًٚسيـ وهق افدـتقر ٕٚس احلْْٔل ؿِ

َِّديـ وخّغ بًْقان  َف اهلل، ِف جم مْٟٓ أهؾ افًْٜ واجلامظٜ ِف تدويـ ظِؿ "وؾَّ

ٛ مٚ رأيٝ. "افًَٔدة ًْ ـُ مٚ ُأفِّػ ِف هذا افٌٚب ح  ، وهق أحً

ؿىػ وفًَِّلمٜ افنٔخ ظٌد ادحًـ افًٌٚد حٍيف اهلل بحٞ ٌٍٕٔس ؾٔف وّـ ـتٚبف 

مٜ رشٚفٜ ابـ أيب زيد افَرواّن )ص: اّن ذح مَدِّ  (.34-37اجلََْك افدَّ
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ع وإٓتنٚر *  ٚ(: افًٌُط هق افتقشُّ َٓ َى ًْ ُٛ َب ُِ ؿقفف )َيْى
(1)

، افذي يريد أن 

؛ ؾٕ٘ف يىٌِٓٚ مـ أمٚـْٓٚ. ٚ مـ افَرآن وافًَّْٜ َٓ َت ع ِف ادًٚئؾ ويًرف أدفَّ  يتقشَّ

فٔؾ واحلُ *  ٚ(: افزهٚن؛ هق افدَّ َٓ ُٜ ؿقفف )َوَبَراِهَْ جَّ
(2)

ٜ: هق افدفٔؾ  ، واحلجَّ

ٜ وافزهٚن، ـؾُّ هذه بًّْك واحٍد. فٔؾ: هق احلجَّ  وافزهٚن، وافدَّ

ؾع هق ظِؿ ـتِٚب اهلل، وظِؿ  ٜ وافزهٚن هق افًِؿ افْٚؾع، وافًِؿ افَّْٚ واحلجَّ

ِٜ رشقفف   .شّْ

ٚ(: ادُٚن؛ هق ادقوع احلٚوي فِقء*  َٓ
ـْ َأَمٚـِِْ ؿقفف )ِم

(3)
ٍن؛ أي: ، مُُٚن ؾَّل

 مقوًف افذي حيقيف. 

ؾٖٕٝ إذا أردتَّ بًط هذه ادًٚئؾ ومًرؾتٓٚ وافتقشع ؾٔٓٚ اذهٛ إػ مقوًٓٚ 

ٌٜ ؾٔف.  افتل هل حٚف

ـُ إن صٚء اهلل ِف دروشْٚ هذه ٌٕغِّ مٚ حيتٚج إػ بٍٔٚن، وًٌٕط ِف ذح  وٕح

َٔنِّ اهلل، ًٕٖل اهلل تقؾَٔف وظقٕف، وتًديده، وتًٔ ره، وٓ حقل وٓ ادًٚئؾ ظذ مٚ ُي

 ؿقة إٓ بٚهلل، واحلّد هلل ربِّ افًٚدغ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َط(  "فًٚن افًرب"إير  (7) ًَ َط( "افْٓٚيٜ")مٚدة: َب ًَ  "مٍردات أفٍٚظ افَرآن")مٚدة: َب

َط(. ًَ  )مٚدة: َب

(  "فًٚن افًرب"إير  (2) ـَ (. "افْٓٚيٜ")مٚدة: َبْرَه ـَ  )مٚدة: َبْرَه

( ومٚ بًد 74/722)"فًٚن افًرب"إير  (4) ـَ َُ افتقؿٔػ ظذ مٓامت "( )مٚدة: َم

( 7322فِجرجّٚن )مٚدة: ادُٚن( ؾَرة رؿؿ ) "افتًريٍٚت")مٚدة: اَدُُٚن( "افتًٚريػ

(. "مٍردات أفٍٚظ افَرآن" ـَ َُ  )مٚدة: َم
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ْحُتَفا ؿقفف )*  َ اَّللُ َوَفَِضَح ِّم إََجِل َبَِضطتُّ َهِذِه ادََطالَِب َوَوضا َوإِْن َيرسا

 (:بَِلِدلاتَِفا

متف َلذه افرشٚفٜ.  إػ هْٚ يُقن ؿد إتٓك مـ مَدِّ

ع، وَ قولُ )َفَسَح(*  َح، أي: وشَّ ًَ ع، ؿٚل اهلل تًٚػ : َؾ َح، تقشَّ ًَّ ٍَ َا يَ ﴿َت ا َأَيُّ

ُحوا ِّم ادََْجالِِس َفاْفَِضُحوا َيْػَِضِح اَّللاُ َلُؽْم َوإَِذا قِقَل  الاِذيَن آَمـُوا إَِذا قِقَل َلُؽْم َتَػِضا

َم َدَرَجاٍت َواَّللاُ بََِم اْكُشُزوا َفاْكُشُزوا َيْرَفِع اَّللاُ الاِذيَن آَمـُوا ِمـُْؽْم َوالاِذيَن ُأوُتوا اْلِعؾْ 

[77]ادجٚدفٜ: ﴾َتْعَؿُؾوَن َخّضِرٌ 
 (1)

. 

ًٝ ِف ذح  ، ...( أي: تقشَّ ِٛ ُّٝ َهِذِه ادََىٚفِ ى ًَ و)إِْن( ُهْٚ ذضٜٔ؛ جقاهبٚ )َب

 هذه ادًٚئؾ، وادًٚئؾ هل ادىٚفٛ؛ ـام شٌؼ.

 الؽَّلم عذ إََجِل:

ةُ  ُٜ فِقء، هذا هق إجؾ، وأجؾ  وؿقفف )ِِف إََجِؾ(: إجؾ؛ هق اددَّ اديوب

ُة اديوبٜ حلٔٚتف اإلًٕٚن؛ أي: اددَّ
(2)

، وادَهقد بف هْٚ حٔٚة اإلًٕٚن، دٕٚ أجُؾ ُؾَّلٍن؛ 

ُُِف.  أي: َؿُرَب أج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َح( 71/221) "فًٚن افًرب"إير  (7) ًَ )مٚدة:  "مٍردات أفٍٚظ افَرآن"( )مٚدة: َؾ

َح(. ًَ  َؾ

 "مٍردات أفٍٚظ افَرآن")مٚدة: َأَجَؾ(  "افْٓٚيٜ")مٚدة: َأَجَؾ(  "ٚن افًربفً"إير  (2)

 )مٚدة: َأَجَؾ(.
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، وهق رٌء مٍروٌغ مْف، وَلذا ؿٚل افٌْلُّ  ٌٝ  وَأَجُؾ اإلًِٕٚن مُتقٌب ومقؿَّ

ِه َأْرَبِعَْي َيْوًما ُثما َيُؽوُن َعَؾَؼًة ِمْثَل َذلَِك ُثما َيُؽوُن  إِنا َأَحَدُكْم ُُيَْؿُع َخْؾُؼهُ » ِّم َبْطِن ُأمِّ

ُه ُمْضَغًة ِمْثَل َذلَِك ُثما َيّْضَعُث اَّللاُ َمَؾًؽا َفُقْمَمُر بَِلْرَبِع َكؾََِمٍت َوُيَؼاُل َلُه اْكُتْب َعَؿَؾُه َوِرْزقَ 

وهذا ِف افهحٔحغ، مـ حديٞ أيب ظٌد افرمحـ ظٌد اهلل ، شَوَأَجَؾُه َوَصِؼيٌّ َأْو َشِعقٌد 

بـ مًًقد 
(1)

. 

 افنٚهد: أّن أجؾ اإلًٕٚن مٍروٌغ مْف، مُتقٌب.

ات أظامرهٚ ؿهرة، ؾَد ؿٚل افٌْل  ُٜ بٚفذَّ تِي َما َبَْي » وهذه إمَّ َأْعََمُر ُأما

ُفْم َمْن َيَتَجاَوُز  ّْضِعَْي، َوَأَقؾُّ تَِّْي إََِل الِضا ـام جٚء مـ حديٞ أيب هريرة  شَذلَِك الِضِّ

(2)
، وافَِٔؾ مـ يتجٚوز ؾقق افًًٌغ، ٕٚدرًا ُتد ، هذه هل أظامر أمٜ افٌْلِّ 

. ٍٜ ُٜ شْ  مـ يِّض مـ ظّره مٚئ

عاء بطول الُعؿُ   ِر ٓ ُيـاِّم الَؼَضاَء والَؼدر:الدُّ

ؾ ِف اخلر، وٓ بٖس فإلًٕٚن  وِف ؿقل افًًدي  أن يدظق أنَّ اإلًٕٚن يٗمِّ

رُة، بؾ إِنَّ  اهلل ظزَّ وجؾ بىقل افًّر ِف اخلر، وفٔس ِف هذا مًٚروٜ دَِٚ ؿَوٚه اهللُ َوَؿدَّ

ّر، وؿد ؿٚل افٌْلُّ  ًُ َٜ ِف اف ظٚء بذفؽ يوع اهلل ظزَّ وجؾ بف افزـ َٓ َيَتَؿـاَْيا » افدُّ

َٓ  ،َأَحٌد ِمـُْؽْم اْدَْوَت لُُِضٍّ َكَزَل بِهِ  ُفما َأْحقِـِي َما : َفْؾقَُؼْل  ؛ُبدا ُمَتَؿـًِّقا لِْؾَؿْوِت  َفنِْن َكاَن  الؾا

ا َِل  َقاُة َخْرً ا َِل  ،َكاَكْت احْلَ ـِي إَِذا َكاَكْت اْلَوَفاُة َخْرً جٚء مـ حديٞ إٔس بـ  شَوَتَوفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2234( ومًِؿ برؿؿ )4215رواه افٌخٚري برؿؿ ) (7)

.3242وابـ مٚجف برؿؿ ) (4551رواه افسمذي برؿؿ ) (2) ـٌ ٌٞ حً  (، وهق حدي
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، ِف افهحٔحغمٚفؽ 
(1)

ٍٜ شَقْرَكاً  َلُتْدِرَكنا »  ، وؿٚل  ُٜ شْ ، ؾًٚش مٚئ
(2)

 ،

ُٜ ظٚمٍ وَلذا  ُظدَّ افَرن مٚئ
(3)

رٌة، وهذا خٌز مـ افٌْلِّ  ُة احلٔٚة، افتل ُذـَِرت ُهْٚ مَدَّ . ؾّدَّ

ظٚء بذفؽ  ٌر، ٓ ُيِْٚف افدُّ دَّ ََ  ظامَّ هق مُتقٌب، وُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2251( ومًِؿ برؿؿ )2457رواه افٌخٚري برؿؿ ) (7)

ف: ؿٚل: ؿٚل يل رشقل اهلل (، 4/251) "ـنػ آشتٚر"زار ـام ِف رواه افٌ (2)  وٕهُّ

ُٜ شْٜ.-يًْل محّد بـ افَٚشؿ افىٚئل–ؿٚل  ،شَلُتدِرَكنا َقْرَكاً » ْٝ ظِٔف مٚئ ف أَت َّٕ ْٚ أ ٌَ َِ ٌَ  : َؾ

ف: ؿٚل: َوَوع ، شَلَتّْضُؾَغنا َقْرَكاً »(، وبٍِظ 4215برؿؿ ) "ادًْد"محد ِف وأخرجف أ وٕهُّ

ف ظذ ؿرّن، ثؿَّ ؿٚل اهللِ  رشقُل  ًَ .، شَلَتّْضُؾَغنا َقْرَكاً »ُأصٌ ـٌ ٌٞ حً  وهق حدي

واختٍِقا ِف حتديدهٚ مـ  ؛يىِؼ افَرن ظذ مدة مـ افزمٚن: ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجٍر  (4)

ومٚ  ،ح بٚفًًٌغ وٓ بامئٜ وظؼةمـ سَّ  رَ مل أَ فُـ  ،ظقام إػ مٚئٜ وظؼيـأظؼة 

وؿد وؿع ِف حديٞ  ،وذـر اجلقهري بغ افثَّلثغ وافثامٕغ ،ٌؾ ظدا ذفؽ ؾَد ؿٚل بف ؿٚئ

وؿٚل  .وهق ادنٓقر ؛افَرن مٚئٜ نَّ أظذ  ظْد مًِؿ مٚ يدلُّ ظٌد اهلل بـ بن 

ٌٜ أافَرن  :صٚحٛ ادىٚفع وثٌتٝ ادٚئٜ ِف حديٞ ظٌد اهلل  ،هُِٝ ؾِؿ يٌؼ مْٓؿ أحد م

 ،صٚحٛ ادحُؿ اخلًّغ ومل يذـر ،ظْد أـثر أهؾ افًراق وهل مٚ ،بـ بن

ـٍ أهذا هق افَدر ادتقشط مـ  :ثؿ ؿٚل ،وذـر مـ ظؼ إػ شًٌغ  ،ظامر أهؾ ـؾ زم

ويُّـ  ،مـ إؿران ٕف مٖخقذٌ إ :وؿٚل ،بـ إظرايباح وبف سَّ ، ظدل إؿقالأوهذا 

مٚ مـ أ ،ن افَرن أربًقن ؾهٚظداً إّؾ ظِٔف ادختِػ مـ إؿقال ادتَدمٜ ممـ ؿٚل ن حُي أ

ظْد حديٞ  "ؾتح افٌٚري". ا.هـ واهلل اظِؿ ،ف دون ذفؽ ؾَّل يِتئؿ ظذ هذا افَقلإٕؿٚل 

 (.4351)خر أمتل ؿرّن( برؿؿ )

: وأؿرب إؿقال، ؿقٓن: افَقل إول: مـ ؿٚل بٚفًًٌغ، حلديٞ أيب هريرة  ُٝ ؿِ

ح بف إظرايب، افَقل افثّٚن: مـ ؿٚل بٚدٚئٜ حلد ِٞ ِف ظّر إمٜ، وافذي سَّ  =ي
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َمْن » ؾَّل بٖس بٖن يدظق اإلًٕٚن أن يىٔؾ اهللُ ظَّرُه ِف اخلِر، وؿد ؿٚل 

 شِه َوُيـَِْضَل َلُه ِّم َأَثِرِه َفْؾَقِصْل َرَِحَهُ َأَحبا َأْن ُيّْضَِضَط َلُه ِّم ِرْزقِ 
(1)

، أي: ُيىٚل فف ِف ظّره، 

ظٚء ظذ ؿًّغ؛ دظٚء ظٌٚدة  ِحؿ ِظٌٚدُة، وهل دظٌٚء، ٕن افدُّ وُيٌٚرك فف ؾٔف، وصِٜ افرَّ

 ودظٚء مًٖفٜ، وهذا دظٚء ظٌٚدة ينّؾ مجٔع إظامل افهٚحلٜ، وهذا مـ أظيّٓٚ.

عاء بطو  ِر:ل الُعؿُ حؽم الدُّ

ٓ بٖس أن تدظق بىقل افًّر، فُـ ٓ تَقل: افِٓؿ أضؾ ظّري، هُذا 

ًٚ؛ ؾ٘نَّ هذا ؿد إتَده افًِامء، بؾ ؿؾ: افِٓؿ أضؾ ظّري ِف اخلر، أو افِٓؿ  مىَِ

 احْٔل مٚ ـٕٚٝ احلٔٚة زيٚدة يل ِف ـؾِّ خٍر، ؾَّل بدَّ مـ افتَٔٔد بٚخلر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـٚفَّْص  ، وهذا افَقل أؿرب، ٕن حديٞ ظٌد اهلل بـ بن ظٌد اهلل بـ بٍن  =

 ِف هذا افٌٚب، واهلل أظِؿ.

( ظْد أيٜ افًٚدشٜ مـ 427-2/421فَِرضٌل ) "اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن"وإير 

افدرُّ "ظْد أيٜ افًٚدشٜ مـ شقرة إًٕٚم،  فٌَِٚظل، "ٕيؿ افدرر"شقرة إًٕٚم،  

( أيٜ افثٚمْٜ وافثَّلثغ مـ شقرة افٍرؿٚن، 747-5/741فًِٔقضل ) "رافْثق

( )بهرة ِف 3/221فٍِروز آبٚدي ) "بهٚئر ذوي افتّٔٔز ِف فىٚئػ افُتٚب افًزيز"

( ظـ أيٜ افتٚشًٜ وافثَّلثغ مـ شقرة 57-3/15فِنقـّٚن ) "ؾتح افَدير"َؿْرن( 

( 74/274اجلزء /1ًْٔل )فِ "ظّدة افَٚري بؼح صحٔح افٌخٚري"افٍرؿٚن، 

َّلَّ ِف "مرؿٚة ادٍٚتٔح ذح منُٚة ادهٚبٔح")بٚب: ٓ ينٓد ظذ صٓٚدة جقر ...(  ُّ

فألفٌّٚن  "شًِِٜ إحٚديٞ افهحٔحٜ"ظع افَٚري )/( )بٚب: إؿؤٜ( 

(5/227.) 

 .(، ظـ إٔس بـ مٚفؽ 2552( ومًِؿ برؿؿ )5552رواه افٌخٚري برؿؿ ) (7)
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  ظّرك، أبَٚك اهللوإذا دظقَت فٌرك: ٓ تَؾ: أضٚل اهلل
(1)

ِّٔد  ، ٓ؛ وإٕام تَ

ٌٜ مـ أهؾ افًِؿ، ؾتَقل: أضٚل اهلل ظّرك ِف اخلربٚخلر،  ٌَّف ظذ ذفؽ مجٚظ ، وٕحقه. ٕ

مْٓؿ افًَّلمٜ افًثّٔغ 
 (2)

. 

 اشتغَّلل العؿر ّم اخلر:

  وٓ بدَّ أخل ادًِؿ أن تًتٌؾَّ ظّرك ِف اخلر، إيروا افًَّلمٜ افًًدي 

ٚيَقل ) َٓ
تِ ِدفَّ َٖ ٚ بِ َٓ ْحُت َٛ َوَووَّ

ُّٝ َهِذِه ادََىٚفِ ى ًَ َح ِِف إََجِؾ َب ًَ َ اهللُ َوَؾ (، متَّْك َوإِْن َينَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ﴿هلل جؾَّ وظَّل، ؿٚل تًٚػ افٌَٚء فٔس ٕحٍد إٓ  (7)

ڱ  ڱ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ﴿[، وؿٚل تًٚػ 21-22]افرمحـ:﴾ ڈ  ڈ  ژ 

ظٚء بٚفٌَٚء وافدوام ُيًتز 55]افَهص:﴾ ڱ     ں  ں  ڻ [، وَلذا؛ ؾ٘نَّ افدُّ

ظٚء، واهلل ادًتًٚن، افِٓؿَّ إٓ إذا ؿهد افٌَٚء اداظتد حدود اجلزئل ٓ افُع اًء ِف افدُّ

َّٕف فٌٍظ جمٌّؾ منَتٌٌف.  ؾٓذا جٚئٌز، ظذ أنَّ إوػ ترَك هذا؛ ٕ

ٌَّف ظذ ذفؽ  جمّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ "، ـام ِف افًَّلمٜ محّد بـ إبراهٔؿ آل افنٔخ ٕ

(، وافًَّلمٜ محّد بـ صٚفح افًثّٔغ 745)شٗال رؿؿ:"افًَّلمٜ محّد بـ إبراهٔؿ

 (.4/25)"ورشٚئؾ افنٔخ افًثّٔغ جمّقع ؾتٚوى"ـام ِف 

-425فإلمٚم ابـ مٍِح )ص: "ـتٚب أداب افؼظٜٔ وادْح ادحّديٜ"وإير 

 (.27-21فًَِّلمٜ افنٔخ )ص: "مًجؿ ادْٚهل افٍِئٜ"( 425

( 425-425فإلمٚم ابـ مٍِح )ص: "ـتٚب أداب افؼظٜٔ وادْح ادحّديٜ"إير (2)

ًٚ 12-4/17)"جمّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ افًَّلمٜ افًثّٔغ" جمّقع "(. وراجع أيو

فًَِّلمٜ افنٔخ  "مًجؿ ادْٚهل افٍِئٜ"( 5/325)"ؾتٚوى ومَٚٓت اإلمٚم ابـ بٚز

 ( مع احلقار. 27-21)ص:



  

 

                                                            

                               ِٜ َّٔ
ُتقَحُٚت اإِلََلِ ٍُ ًِدي اف ًَّ ِٜ اف َم َّلَّ ًَ ِٜ اف ِح ِرَشَٚف  ِِف َذْ

 

753 

 

أن يىٔؾ اهلل ظّره مـ أجؾ أن يًٌط هذه ادًٚئؾ بٖدفتٓٚ مـ افَرآن وافًْٜ، وأؿقال 

ة أجزاء،    ؾُٔؿ.بٚرك اهلل-إئّٜ، وئٍد ادًِّغ بذفؽ، وخيرج ربَّام ِف ِظدَّ

ُه َٓ َيِزيُد ُعؿُ » وهذا ؾٔف اشتٌَّلل افًّر ِف اخلر؛ وؿد ؿٚل افٌْل  ُر إِكا

اً  ٓا َخْرَ ـام جٚء ِف صحٔح مًٍِؿ، مـ حديٞ أيب هريرة  شادُمِمِن إِ
(1)

، وهق 

ٌٞ ظئٌؿ، وَلذا ؿٚل افٌْل  ُكْم » حدي ُكمْ َمْن َضاَل ُعُؿرُه َوَحُِضَن َعَؿُؾُه. َخْرُ  َوَذُّ

، جٚء هذا احلديٞ ظـ أيب بُرة، وظٌد اهلل بـ بن شَمْن َضاَل ُعُؿرُه َوَشاَء َعَؿُؾهُ 

، وـَّلمهٚ ظْد اإلمٚم افسمذي
(2)

، ومهٚ حديثٚن صحٔحٚن، ؾٖٕٝ بٚرك اهلل 

ٝ، ؾتَّّْك أن يىٔؾ اهلل ظّرك ِف اخلر، مـ أجؾ أن تٍٔد ًٍٕؽ ِف اخلر،  ؾٔؽ إذا متَّْٔ

َٝ ضٚفٛ ظٍِؿ. ٓ شٔام إذا–أن تٍٔد ؽرك  وِف افىَّٚظٜ، ومـ أجؾ  ـْ

وـثٌر مـ افْٚس يتَّّْك أن يىٔؾ اهللُ ظّره مـ أجؾ افدٕٔٚ، ؾًٌوٓؿ يَقل: 

ر ـذا وـذا مـ أجؾ ابْل ـذا وـذا مـ افٌٔقت، أو مـ أجؾ اصسي  َّّ أمتَّْك أن أتً

ُؾ  ًٍٕف ِف  ـذا وـذا مـ افًٔٚرات، وأظّؾ ـذا، وأصِح ـذا مـ أمقر افدٕٔٚ، ويٗمِّ

ؾُؿ مـ إٍٔٚس بْقا  أنَّ ادقت يهدمف، ادقت يٌَوف، ادقت يقؿٍف، افدٕٔٚ، إٓ

ور وأحًْقا ؾٔٓٚ مـ جٜٓ اإلصَّلح، مـ جٜٓ افسمٔؿ،  افَهقر وصٚدوا هبٚ، وافدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2252رواه مًِؿ برؿؿ ) (7)

؛ (، وحديٞ ظٌد اهلل بـ بٍن 2441؛ رواه افسمذي برؿؿ )حديٞ أيب بُرة  (2)

ًٚ برؿؿ )  (.2425رواه افسمذي أيو
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مـ جٜٓ افزيْٜ، مـ جٜٓ تقؾر مجٔع مٚ حيتٚجف افٌٔٝ، أو جّؾ مٚ حيتٚجف، مٚ إن يْتٓل 

دمفإٓ وجٚءه إجؾ، وص
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُيٍٓؿ مـ ـَّلمل هذا؛ حتريؿ افٌْٚيٚت مـ وجٍف حَّلل، وافًُْك ِف ذفؽ، ؾ٘نَّ هذا  وٓ (7)

ًٚ إن ؿدر ظِٔف، وفٔس فف مُٚن يِجئ إفٔف هق وأهِف، ؾّٔي  مٌٌٚح، وؿد يهر واجٌ

 بًٍْف وأهِف. هذا رٌء.

ُة،» افقُء أخر: ؿد ؿٚل افٌْل  احِلَ َعاَدِة: اَدْرَأُة الصا َواَدِْضَؽُن الَواِشُع،  َأْرَبٌع ِمَن الِضا

وُء،  وُء، َواَدْرَأُة الِضُّ َؼاَوِة: اجَلاُر الِضُّ ، ، َوَأْرَبٌع ِمَن الشا الُِح، َواَدْرَكُب اَِلـِيُّ َواجَلاُر الصا

قُِّق  وُء، َواَدِْضَؽُن الضا مقارد "رواه ابـ حٌٚن ـام ِف  ،شواَدْرَكُب الِضُّ

 .(، ظـ شًد بـ أيب وؿٚص 412)ص:"افيّآن

َّٞ اهلل ظذ افًُٛ احلَّلل، وأخذ إشٌٚب، ؾَٚل تًٚػ  ڄ  ڄ  ﴿وؿد ح

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  

﮴    ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ﮳   ﮲   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

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

﴾                          

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ﴿[، وؿٚل تًٚػ 212-755]افٌَرة:

[، ؾجّع اهلل تًٚػ 71]اجلًّٜ:﴾   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ

 مـ وجٓف احلَّلل.بغ افًٌٚدة وافًّؾ ادٌٚح، 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ﴿وؿٚل تًٚػ 

 =، ِف ؿهتف مع أيب افدرداء [، وِف حديٞ شِامن افٍٚرد 75]ادِؽ:﴾ ڄ
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ِٜ ظـ ذـر اهلل ظّز  ُؾ ًٍٕف بٚفدٕٔٚ، يُقن ـثر افٌٍِ ثؿَّ بٚرك اهلل ؾُٔؿ افذي يٗمِّ

ًٚ فِّقت وجؾ، ويُقن ـٚره
(1)

ًٚ فَِٚء اهلل،  َمْن َأَحبا لَِؼاَء اَّللاِ »، وربَّام يُقن ـٚره

ـذا ؿٚل افٌْلُّ  ،شلَِؼاَءهُ  َأَحبا اَّللاُ لَِؼاَءُه َوَمْن َكِرَه لَِؼاَء اَّللاِ َكِرَه اَّللُ
(2)

 ُّٛ . ؾٖٕٝ حت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا» ، ؿٚل افٌْل  = َك َعَؾْقَك َحؼًّ ا ،إِنا لَِربِّ َْهؾَِك َعَؾْقَك  ،َولِـَْػِِضَك َعَؾْقَك َحؼًّ ِٕ َو

ا هُ  َفَلْعطِ  ،َحؼًّ ٚء بْحقه ِف ؿهٜ (، وج7525رواه افٌخٚري برؿؿ ) ،شُكلا ِذي َحقٍّ َحؼا

(، ومًِؿ برؿؿ 7515، ِف افٌخٚري برؿؿ )بـ افًٚص  ظٌد اهلل بـ ظّرو

(7755.) 

ِّٔع ديْف بدٕٔٚه، ومـ  ْٚ ًْٕل مـ يو َّٕ مٜ، إٓ أ مٜ محرَّ ؾٕٚمقر ادٌٚحٜ مٌٚحٜ، وادحرَّ

ه، وِف ضٌٕٔٚف وبٌٔف، ًٕٖل اهلل  هيّؾ حؼَّ اهلل بًٌٛ افدٕٔٚ، ٌَّٛ ِف ؾجقره، وظتقِّ ويتً

 افًٚؾٜٔ.

َّٓ ؾٌَّل صؽٍّ أنَّ اإلًٕٚن يُره ادقت؛  (7) ره اهلل، وإ ر مْف، وممٚ ؿدَّ بام جيًِف يتوجَّ

خلقؾف مْف، ومٚ ؾٔف مـ افًُرات، وٕزع افروح وٕحق ذفؽ؛ ؾَد روى مًِؿ برؿؿ 

َأَحبا  ؛َمْن َأَحبا لَِؼاَء اَّللاِ»  ؿٚفٝ: ؿٚل رشقل اهلل (، ظـ ظٚئنٜ 2252)

َٜ ادقت، ش. َكِرَه اَّللاُ لَِؼاَءهُ  ؛َوَمْن َكِرَه لَِؼاَء اَّللاِ ،اَّللاُ لَِؼاَءهُ  : يٚ ٌٕلَّ اهللِ أـراهٔ ُٝ ؾَِ

ْٚ ُٕره، ؾَٚل  ُِّ ِة اَّللاِ َوِرْض  ،َلْقَس َكَذلِِك »ؾُ َ بَِرَْحَ َواكِِه َوَجـاتِِه َوَلؽِنا اْدُْمِمَن إَِذا ُبرشِّ

َ بَِعَذاِب اَّللاِ َوَشَخطِهِ  ،َفَلَحبا اَّللاُ لَِؼاَءهُ  ؛َأَحبا لَِؼاَء اَّللاِ َكِرَه لَِؼاَء  ؛َوإِنا اْلَؽافَِر إَِذا ُبرشِّ

  ش.َوَكِرَه اَّللاُ لَِؼاَءهُ  ،اَّللاِ

ٚمٝ 2254( ومًِؿ برؿؿ )2511رواه افٌخٚري برؿؿ ) (2) (، ظـ ظٌٚدة بـ افهَّ

. 

(، ومًِؿ برؿؿ 2515، رواه افٌخٚري برؿؿ )وجٚء مـ حديٞ أيب مقشك 

(2252.) 

 (.2255، رواه مًِؿ برؿؿ )وجٚء مـ حديٞ أيب هريرة 

 (.2252، رواه مًِؿ برؿؿ )وجٚء مـ حديٞ ظٚئنٜ 
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ُّٛ اهلل فَٚءك، تٌٌُض وتُره فَٚء اهلل يٌٌض اهلل ويُره فَٚءك، ًٕٖل اهلل  فَٚء اهلل، حي

 افًٚؾٜٔ.

ُٕىٔؾ؛ ـؾُّ صخٍص يتَّّْك، ؾتَّّْك اخلر،  -بٚرك اهلل ؾُٔؿ–وظذ ـؾٍّ  حتَّك ٓ 

ْبِن »يَقل  -ظِٔف وظذ آفف وشِؿصذ اهلل –وٓ تتَّّْك افدٕٔٚ ؾَط، ؾ٘نَّ افٌْلَّ  ِٓ َلْو َأنا 

اُب َوَيُتوُب اَّللاُ َعَذ  َ ٓا السُّ  آَدَم َواِدًيا ِمْن َذَهٍب َأَحبا َأْن َيُؽوَن َلُه َواِدَياِن َوَلْن َيْؿأَلَ َفاُه إِ

شَمْن َتاَب 
(1)

 ؛إِٓا ِمْن َثََّلَثةٍ  إَِذا َماَت اإِلْكَِضاُن اْكَؼطََع َعـُْه َعَؿُؾهُ » ، وَلذا ؿٚل افٌْل 

ـام جٚء ِف صحٔح  شَأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلهُ  ،َأْو ِعْؾٍم ُيـْتََػُع بِهِ  ،إِٓا ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ 

مًٍِؿ، ظـ أيب هريرة 
(2)

ِجُع اْثـَاِن َوَيّْضَؼى  ،َيْتَّضُع ادَْقَِّت َثََّلَثةٌ » . وؿٚل  َفَرْ

ِجُع َأْهُؾُه َوَماُلهُ  ،ُه َوَماُلُه َوَعَؿُؾهُ َيْتّضَُعُه َأْهؾُ  ؛َواِحٌد  شَوَيّضَْؼى َعَؿُؾهُ  ،َفَرْ
(3)

. 

َٓ َتُزوَل َقَدَما »ؾًذ اإلًٕٚن أن يًتٌؾَّ ظّره ِف اخلر، وأن يًتٍٔد مـ ظّره، 

ََّلُه، َوَعْن ِعْؾِؿِه َماَذا ِرِه فِقَم َأْفـَاُه، َوَعْن َصَّضابِِه فِقَم َأبْ ِْضَلَل َعْن َأْرَبٍع: َعْن ُعؿُ َعّْضٍد َحتاى يُ 

شَعِؿَل بِِه، َوَعن َمالِِه ِمْن َأْيَن اْكَتَِضَّضُه َوفِقَم َأْكَػَؼهُ 
(4)

 ، ًٕٖل اهلل افتقؾٔؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  (، ظـ إٔس بـ مٚفؽ 7135(، ومًِؿ برؿؿ )2345رواه افٌخٚري برؿؿ ) (7)

(، ب٘شٍْٚد 4154، رواه افسمذي برؿؿ )ٛ وجٚء مـ حديٞ أيبِّ بـ ـً

 . ـٍ ًَ  َح

.3245، رواه ابـ مٚجف برؿؿ )ومـ حديٞ أيب هريرة  ـٍ ًَ  (، ب٘شٍْٚد َح

 (.7247رواه مًِؿ برؿؿ ) (2)

 . (، ظـ إٔس بـ مٚفؽ 2521( ومًِؿ برؿؿ )2573رواه افٌخٚري برؿؿ ) (4)

ة مـ افهحٚبٜ  (3)  = ، مْٓؿ:هذا احلديٞ جٚء ظـ ظدَّ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافدارمل ِف (، 2371، أخرجف افسمذي برؿؿ )شِّل أبق برزة إ- =

وِف إشْٚده: شًٔد بـ ظٌد اهلل بـ جريٟ؛ (، وؽرمهٚ، 553برؿؿ ) "مَدمٜ شْْف"

 (.2412رؿؿ افسمجٜ ) "هتذيٛ افُامل"وهق جمٓقل حٍٚل. 

(، وِف إشْٚده: احلًغ 2372، أخرجف افسمذي برؿؿ )ظٌد اهلل بـ مًًقٍد -

 (.7432رؿؿ افسمجٜ ) "تَريٛ افتٓذيٛ"ق مسوٌك. بـ ؿٔس افرحٌل؛ وه

(، 777) رؿؿب "ادًجؿ افٌُر" ِف افىزاّن، أخرجف مًٚذ بـ جٌٍؾ -

 "تٚرخيف"افٌٌدادي ِف  (، واخلى7155ٛٔ) رؿؿب "صًٛ اإليامن" ِف لوافٌَٔٓ

وِف إشْٚده:  (،2( برؿؿ )27)ص: "اؿتوٚء افًِؿ افًّؾ"وِف  (،77/337)

ب. صٚمٝ بـ مًٚذ اجل رؿؿ افسمجٜ  "فًٚن ادٔزان"ْدي؛ وهق ؤًٌػ، هيِؿ وُيٌرِّ

(124.) 

ٌَِػ ؾٔف، وـٚن يرى اإلرجٚء.  وؾٔف: ظٌد ادجٔد بـ ظٌد افًزيز بـ أيب رواد؛ ُمت

 (.7511ٓبـ ظدي رؿؿ افسمجٜ ) "افُٚمؾ ِف وًٍٚء افرجٚل"

ارمل ِف  مٜ شْْف"وفف ضريٌؼ أخرى؛ أخرجٓٚ افدَّ ، واخلىٔٛ (555برؿؿ ) "مَدِّ

ًٚ مـ ؿقل مًٍٚذ 4( برؿؿ )27)ص: "اؿتوٚء افًِؿ افًّؾ"افٌٌدادي ِف  (، مقؿقؾ

 "افتَريٛ". وِف إشْٚده: فٔٞ بـ أيب ُشِٔؿ؛ وهق ؤًػ، وؿد اختِط. 

  (.5255)رؿؿ افسمجٜ 

ارمل ِف  ًٚ، وؾٔف رجٌؾ مٌٌٓؿ، 552برؿؿ ) "مَدمٜ شْْف"وضريؼ ثٚفثٜ أخرجٓٚ افدَّ ( مقؿقؾ

 ّن.وهق افًر

(، 531برؿؿ ) "تًئؿ ؿدر افهَّلة"، أخرجف ادروزي ِف أبق شًٔد اخلدري–

رؿؿ افسمجٜ  "هتذيٛ افُامل"وإشْٚده ؤًٌػ؛ ٕنَّ ؾٔف: ظىٜٔ افًقِف، وهق ؤًػ. 

(4552.) 

(، وإشْٚده 5312برؿؿ ) "ادًجؿ إوشط"ظٌد اهلل بـ ظٌٚس ، أخرجف افىزاّن ِف –

ًا، مُْر  ؤًٌػ؛ ٕنَّ ؾٔف: حًغ بـ حًـ إصَر أبق ظٌد اهلل افُقِف، وهق ؤًٌػ جدَّ

 =هتذيٛ ": ـٚن مـ افنتٚمغ فِخرة.  احلديٞ، ؿٚل إبراهٔؿ بـ يًَقب اجلقزجّٚن 
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ًٚ  وفَد تقِف افًَّلمٜ افًًديُّ  ًٚ َلذه افرشٚفٜ، وٓ ذح ومل ٕجد فف ذح

ًٚ ِف هذه افٌٚب، ظذ حًٛ مٚ رأيْٚ ِف  ً  "ٍٚتف وـتٌفجمّقع رشٚئِف ومٗف"مقشَّ

َِّدًا، وـتٌف  ٍٜ وظؼيـ جم ِف افًَٔدة وِف افٍَف وِف ـثٍر مـ  ادجّقظٜ ِف شت

ًٚ ظئاًم، بٍوؾ اهلل وتقؾَٔف َّٕف ُوؾِّؼ ؾٔٓٚ تقؾَٔ -افٍْقن رؤوس أؿَّلٍم، ُمتكاٌت، إٓ أ

 مٓتاًم بٚفَرآن وظِقمف وتًٍره، وِف افٍَف وأصقفف وؿقاظده. ، وـٚن 

ِّٛ هبذا ُٕقن ؿد إت مٜ ادختكة ادٍٔدة، وٕدخؾ ِِف ُف ْٓٔٚ مـ ذح هذه ادَدِّ

 ادقوقع ًٕٖل اهلل افتقؾٔؼ وافًداد.

ول ئِف اجلزء افثّٚن، وؾٔف افَُّلم ظذ مىِع افتقحٔد مع اجلزء إك إتٓ

 ول: تقحٔد افربقبٜٔ.إ، افْقع ظفإقأ

* * * * 

     

 

     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًٚ ِف احلديٞ مُْرًا، وهق: 7411رؿؿ افسمجٜ ) "افُامل = : وٓ شٔام وؿد زاد فٍي ُٝ (. ؿِ

ٌِّْٚ أهؾ افٌٔٝ!(.  )وظـ ح

ـٌ  : احلديٞ حً ٌَّٚس ؾَّل  وظذ ـؾٍّ فٌره بىرؿف وصقاهد، ظدا حديٞ ابـ مًًقد وابـ ظ

ة وًٍٓام، واهلل أظِؿ.    يهِحٚن ِف افنقاهد، فندَّ
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