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احلٛمد هلل ظم٤مًمؼ اخلٚمؼ  وُمزهؼ اًم٤ٌمـمؾ وحمؼ احلؼ  وأؿمٝمد أن ٓ أًمف إٓ اهلل  وطمدده 

ٓ ذيؽ ًمف  وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف  وُمدـ اشمٌدع 

 هداه  أُم٤م سمٕمد : 

ومٝمذه رؾم٤مًم٦م  خمتٍمة سمٕمٜمقان )اإلىمٜم٤مع سم٠من اإلطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد  اًمٜمٌقي ظمالف  طمًدـ  

ٕظمٞمٜم٤م اعمٗمْمؾ اًمٙم٤مشم٥م اعمٗمٞمد  اًمدداقمل امم اهلل  ؾمدٚم ن سمدـ صد٤مًمع اًمٕمد د   اإلشم٤ٌمع (

 ىمرأهت٤م يم٤مُمٚم٦م  ومرأيتٝم٤م ُمٗمٞمدة ؾمديدة  ٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٗمع هب٤م  وسمٙم٤مشمٌٝم٤م  اعمًٚمٛملم  

 .واحلٛمد هلل 

 يمتٌف :حيٞمل سمـ قمكم احلجقري

 هد   4242/رسمٞمع صم٤مين /42ذم 
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 ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ

 

ُؼوقا اهََّ إِنَّ اهََّ َصوِيُُي  َوَمو ﴿ احلٛمد هلل اًم٘م٤مئؾ : ْؿ َظـُْف َؾوْكَتُفقا َواتَّ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمو ََنَو ُؿ افرَّ ـُ آَتو

 (4) ﴾اْفِعَؼوِب 

ِصقَبُفْؿ َظَذاٌب َأفِقؿٌ  ﴿ واًم٘م٤مئؾ : ُُ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِصقَبُفْؿ ؾِْتـٌَي َأْو  ـَ ُُيَوفُِػقَن َظ  (4) ﴾ َؾْؾَقْحَذِر افَِّذُ

ْغِػوْر َفُؽوْؿ  ﴿ أن ٓ أًمف إٓ اهلل اًم٘م٤مئؾ :وأؿمٝمد  َُ بِوْبُؽُؿ اهَُّ َو ْ ُْ بُِعقِ   بُّوقَن اهََّ َؾووتَّ
ـُْتْؿ ُُتِ ـُ ُؿْؾ إِْن 

 (4) ﴾ُذُكقَبُؽْؿ َواهَُّ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ 

ـْ َأْحَيَث ِِف َأْمِرَكو َهَذا َمو َفْقَس ؾِقِف، ؾَ »وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف  اًم٘م٤مئؾ :  ـْ »و ش ُفَق َرد  َم َم

 (2) شَظِؿَؾ َظَؿًًل َفْقَس َظَؾْقِف َأْمُرَكو َؾُفَق َرد  

 .ومّمغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف اهل٤مديـ وأصح٤مسمف اًمذيـ ؿم٤مدوا اًمديـ  

 أُم٤م سمٕمد :

ومٜمحٛمد اهلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم  وأن ضمٕمٚمٜم٤م ذم  ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜمد٤مس أرؾمدؾ حمٛمدد سم٤مهلددى  

 .يـ يمٚمف وديـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمد

ـِ إؾِمدددِٛمِف يَمدددل ُ َِٚمدددفُ   ؿَمدددَؼ ًَمدددُف ُِمددد

 

 
 وَمدددذو اًمَٕمدددرِش حَمٛمدددقٌد َوَهدددذا حُمََٛمددددُ 

 

 َٟمٌِددددلت َأشم٤مٟمدددد٤م سَمٕمددددَد َيدددد٠مٍس َووَمددددؽَمةٍ 
 

 
ٌَدددُ  ـَ اًمُرؾمددِؾ َوإَوصمدد٤مِن ذم إَرِض شُمٕم  ُِمدد

 

                                                           

 (ٚر)احلش (ٔ
 (ٖٙالنور ) (ٕ
 (ٖٔآؿ عمراف )( ٖ
 (7271)واللفظ اخلَت دلسلم  (7271)( ومسلم  7962متفق عليو  الشطر االوؿ من احلديث البخاري ( ٗ
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 وَم٠َمُمًدددك ِهاضمددد٤ًم ُُمًدددَتٜمػمًا َوه٤مِديددد٤مً 
 

 
 َيٚمددددقُح يَمدددد  َٓح اًمَّمدددد٘مٞمُؾ اعمَُٝمٜمَدددددُ 

 

 ٟمددددَذَرٟمد٤م  ٟمددد٤مرًا َوسَمِمدَدددر ضَمدددٜمَدد٦مً َوأَ 
 

 
 َوقَمَٚمَٛمٜمدددد٤م اإِلؾمددددالَم وَمدددد٤مهللََ َٟمحَٛمدددددُ 

 

 َوَأٟمدددد٧َم إًَِمددددَف احلَددددِؼ َرّ  َوظمدددد٤مًمِ٘مل
 

 
 سمِددَذًمَِؽ ُمدد٤م قُمِٛمددرُت ذم اًمٜمدد٤مِس َأؿمددَٝمدُ 

 

 شَمٕم٤مًَمٞم٧َم َرَب اًمٜمد٤مِس قَمدـ ىَمدقِل َُمدـ َدقمد٤م
 

 
 (5)ؾِمدددقاَإ إهَِلددد٤ًم َأٟمددد٧َم َأقمدددغم َوَأ َددددُ 

 

 

ومٜمِمٝمد اهلل وُمالئٙمتف ومجٞمع ظمٚم٘مف أٟمف أطم٥م أًمٞمٜم٤م ُمـ وًمدٟم٤م وواًمدٟم٤م واًمٜم٤مس أمجٕملم  وُمـ أٟمٗمًٜم٤م 

 أيْم٤م 

 أطمٌدددددؽ يددد٤م رؾمددددقل اهلل طمددٌددددد٤م

 

 
 شمٖمٚمٖمددددؾ ومددددل ا ددددقاٟمع واًمٗمددددد١ماد

 

 أطمٌدددددؽ صد٤مدىمدددد٤م طمتددددك يم٠مٟمددددل
 

 
 ومريدددددد ومدددددل اعمدددددِم٤مقمر واًمددددددقداد

 

 وإٟمددددل يدددد٤م رؾمدددددقل اهلل روطمددددل
 

 
 دشمددددددل وُمددددددد٤مزم واًمدتددددددالدوواًمدد

 

  وإظمدددددقاين وواًمددددددددٟم٤م وزوضمدددددل
 

 
 وأظمددددددقازم وآسمدد٤مئددددددل اًمِمدددددداد

 

 ويمددددؾ أظمددددٞم٦م ًمددددل ىمددددد شمدددد دي
 

 
 سمد٘مٚمٌددددل طمدٌددددٝم٤م يمددددؾ اًمتدٛمدددد٤مدي   

 

 ويمددددددؾ سمدٜمدددددٞم٦م زم ىمددددد ؾمٞمددددد٤مي
 

 
 وإسمدددددـ طمدٌدٝمدددددؿ دون إضمدتٝمدددددد٤مد

 

 ومدددددداُد دون قمروددددؽ يددد٤م ظمددددٚمٞمكم
 

 
 إقمددد٤مدييدٛمدددقت اًمٙمدددؾ ُمددـ ٟمحددر 

 

ويتٛمثؾ ذًمؽ سم٤مشم٤ٌمع ؾمٜمتف واىمتٗم٤مد هديف  سمؾ أن هذا هق دًمٞمؾ اعمح٦ٌم ٓ همػم  إذ ٓ سمد ًمٙمؾ دقمدقى 

 ُمـ دًمٞمؾ  ودًمٞمؾ  هذه اًمدقمقى اإلشم٤ٌمع ٓ آسمتداع .

 يم٤من ٟمٕمٛم٦م قمغم هذه إُم٦م ظم٤مص٦م وًمٚمٜم٤مس قم٤مُم٦م  -0 -وُمقًمد اًمٜمٌل 

وؿمد ئٚمف  سمد  ذم ذًمدؽ   -0 -ويمقن آٟم٤ًمن يتٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤م ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل اًمدرطمٞمؿ 

 .ُمقًمده وٟمِم٠مشمف  وسمٕمثتف ودقمقشمف  هذا أُمر ُمٝمؿ  ضمدا 

                                                           

 ( من أبيات حساف بن ثابت ُب مدح النيب االمُت صلى اهلل عليو وسلم ٘
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 يٗمدددقي مجٞمدددع اخلٚمدددؼ ظمٚم٘مددد٤م واٟمدددف

 

 
  ٕمجٚمٝمدددؿ ظمٚم٘مددد٤م واطمًدددٜمٝمؿ رؤيددد٤م

 

  دددقد ويٕمٓمدددل ُمددد١مصمرا ذم ظمّم٤مصدددتف
 

 
 ويٓمدددقي اًمٚمٞمددد٤مزم ذم ظمّم٤مصدددتف ـمٞمددد٤م

 

 

ـَ إؾَْمَ٘مِع َيُ٘مد  -قُل ؾَمدِٛمْٕم٧ُم َرؾُمدقَل اهللَِ هذا وىمد وًمد اًمٜمٌل ُمـ ظمػم ومخذ  يم  ضم٤مد قمـ َواصمَِٚم٦َم سْم

ـْ ـِـَوَكوَي » َيُ٘مقُل  -0 ُْاوًو ِمو ـْ َوَفِي إِْشََمِظقَؾ َواْصوَطَػك ُؿَر إِنَّ اهََّ اْصَطَػك ـِـَوَكَي ِم

ـْ َبـِك َهوِصؿٍ  ٍُْش َبـِك َهوِصٍؿ َواْصَطَػوكِك ِم ـْ ُؿَر  (6) شَواْصَطَػك ِم

 . وىمد اشمٗمؼ اعم١مرظمقن قمغم صح٦م ٟمًٌف إمم قمدٟم٤من

 اشمٗم٘مددددد٤م قمٚمٞمدددددف اًمٜمًددددد٥م اًمدددددذي

 

 
 يمددددؾ اًمددددقرى إذ سمدددد٤مًمٌٜمل أذىمدددد٤م

 

 أمحدددددد قمٌدددددداهلل قمٌدددددد اعمٓمٚمددددد٥م
 

 
 وه٤مؿمددددؿ قمٌددددد ُمٜمدددد٤مف اعمٜمتخدددد٥م

 

 اسمدددـ ىمددّمددل سمددـ يمددالب ُمدددددرة
 

 
 7يمٕمددددد٥م ًمددددد١مي هم٤مًمددددد٥م اًمٖمدددددرة

 

 ومٝمدددر سمدددـ ُم٤مًمدددؽ وٟمْمددددر ذو اًمًدددٙم٦م
 

 
 ٟمددددددد٦م ظمزيٛمددددددد٦م ومٛمدريمددددددد٦ميمٜم٤م

 

 إًمٞم٤مؾمدددددددددٝم٤م ُمْمددددددددددره٤م ٟمدددزار
 

 
 وُمدددددٕمد قمدددددٟم٤من اٟمتٝمددددك اخلٞمدددد٤مر

 

ويمل ٓ أُمٚمؽ ذم اعم٘مدُم٦م  ومٚمٜمٜمت٘مؾ إمم صٚم٥م اعمقوقع  وهق )آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمدد اًمٜمٌدقي ٟمِمد٠مشمف  

وطمٙمٛمف وآصم٤مره  وأىمقال اًمٕمٚم د ومٞمف ,واًمِمٌف واًمرد قمٚمٞمف ,واًمتٜمٌٞمف قمغم سمٕمض آطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

 .وىمع ذم يمت٥م اًمًػمة ُمٜمٝم٤م (,وُم٤م 

وٓ ؿمؽ أن هذا اعمقوقع ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من  يمٞمػ ٓ يٙمقن يمذًمؽ   ويمٚمد   سمٕمدد سمٜمد٤م اًمزُمد٤من   

 .قمـ اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م  فمٝمر اًمٕمج٥م ُمـ اًمٌدع  واعمحدصم٤مت 

                                                           

 (ٚٚٓٙرقم) :ٔاإلماـ مسلم ُب كتاب الفضائل، باب  رواه  (ٙ
البيت زحاؼ يسَت ينقصو حرؼ واحد ولكن اذا  زدناه لن يستقيم ادلعٌت  فآثرت ابقائو على حالتو  واالبيات ليست يل  وإمنا دتثلت ُب ىذا  (ٚ

 هبا .

http://www.libyanyouths.com/vb/t59289.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t59289.html
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وُمـ هٜم٤م وم٘مد ؾمٕمٞم٧م سمٙمؾ ضمٝمدي قمغم أن أضمٕمؾ هذه اًمرؾم٤مًم٦م  ؿم٤مُمٚم٦م عمد٤م حيتد٤مج اعمقودقع ُمدـ 

 مجٞمع ضمقاٟمٌف  .

 ن ُمـ اًمدواومع ًمت٠مًمٞمػ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمتقاوٕم٦م .ويم٤م

أٟمٜمل ـم٤مًمٕم٧م ضمؾ ُم٤م يمت٥م ذم هذا اعمقوقع وسمحث٧م قمـ مجٞمع ُم٤م يمت٥م ومٞمف قمدـ ـمدري اعمٙم٤مشمد٥م 

واًمِمٌٙم٤مت قمغم آٟمؽمٟم٧م ومقضم٧م ا ٝمقد ُمٗمرىم٦م  ومل أرى طم٥ًم ُم٤م قمٚمٛم٧م  سمحث٤م شمٜمد٤مول  مجٞمدع 

 اعم٤ًمئؾ اًمتل قمٛمدت إمم مجٕمٝم٤م ُمراقمٞم٤م ومٞمف آظمتّم٤مر .

 بحقث :ؾتجي اف

 إُم٤م شمتٜم٤مول اًمٜمِم٠مت  واحلٙمؿ ,

 وإُم٤م شمتٜم٤مول  سمٕمض يمالم اًمٕمٚم د ُمـ همػم اؾمتٞمٕم٤مب يم٤مُمؾ ,

 أو شمتٜم٤مول اًمِمٌف واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ,

 أو شمتٜم٤مول آطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م اًمتل يًتدل هب٤م اعمجٞمزون ويرددوهن٤م ,

 أو شمتٜم٤مول ُمٔم٤مهر وم٤ًمد اًم٘مقل سم٤مٓطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد ,

هذا اًمٌح٨م اعمختٍم واهلل احلٛمد  وزدت أيْم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم سمٕمض ُم٤م ي٘مع وىمد مجٕم٧م يمؾ ذًمؽ ذم 

 ذم يمت٥م اًمًػمة ُمـ اًم٘مّمص اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م ,

وىمد ىمٛم٧م أيْم٤م سمتخري٩م وحت٘مٞمؼ مجٞمع آطم٤مدي٨م  وُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ُمـ آصم٤مر اًمتل وٛمٜمٝم٤م اًمٕمٚم د 

 ذم يمالُمٝمؿ  وومت٤موهيؿ  ويمذا قمزو أي٤مت امم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ اًم٘مران اًمٙمريؿ  

 (آىمٜم٤مع سم٠من آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد ظمالف ًمالشم٤ٌمع وىمد أؾمٛمٞمتف  هذا اًمٌح٨م )
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وُمـ أهؿ ُم٤م يٛمٞمز هذا اًمٌح٨م أٟمٜمل طم٤موًم٧م ىمدر آؾمتٓم٤مقم٦م طمِمد أيمؼم ىمدر ممٙمدـ ُمدـ آئٛمد٦م 

اًمٕمٚم د اًمذيـ أٟمٙمروا آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد ومٕمثدرت قمدغم ُمد٤م يرسمدق قمدـ أرسمٕمدلم قم٤معمد٤م  ُمدـ آئٛمد٦م 

 ًمٞمٙمقن طمج٦م قمغم اعمجٞمزيـ . اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ  وذًمؽ

ويمذًمؽ صٜمٕم٧م  اًمٙمالم قمغم شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م إمم طمًٜم٦م وؾمٞمئ٦م  مجٕم٧م  مجٕم٤م ٓ سم٠مس سمف ُمـ إئٛم٦م 

 اًمذيـ سمٞمٜمقا أن يمؾ سمدقم٦م والًم٦م يم  ضم٤مد ذم طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمٝم  .

 ومٕمًك أن  د هذا اًمٌح٨م ىمٌقٓ ُمـ اهلل ىمٌؾ يمؾ رد وفمٜمٜم٤م سم٤مهلل طمًـ

 يؿ اًم٤ٌمطم٨م قمـ احلؼ اعمتجرد ًمف   د ومٞمف سم٢مذن اهلل سمٖمٞمتفصمؿ ُمـ اًم٘م٤مرئ اًمٙمر

 واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب  وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف  وؾمٚمؿ .

 

 أسمق ؾمٚمٞم ن  ؾمٚم ن سمـ ص٤مًمع طمًلم اًمٕم د 

 ووم٘مف اهلل ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمع 

 هد 4242/رسمٞمع أول / 46ًمٞمٚم٦م آصمٜملم 

 جد أ  سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمفصٜمٕم٤مد د احلت٤مرش د ُمً
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  :متفقي بغ ُيي ادقضقع 

ًمٕمٚمؽ ٓ  شمرشم٤مب ذم أن اهلل مل ُيِٛم٧م ٟمٌٞمٜم٤م إٓ سمٕمد أن أيمٛمؾ اهلل سمف اًمديـ وأشمؿ سمف اًمٜمٕمٛم٦م  ومل يٛمد٧م 

وهٜم٤مإ رد مم٤م حتت٤مج اًمٞمف إُم٦م مل يٌٞمٜمف  وإن يمٜم٧م ُمرشم٤مسم٤م ومًٞمزول اًمري٥م طمدلم شمت٠مُمدؾ ىمدقل اهلل 

ـِ اْفَققْ ﴿شمٕم٤ممم :  ْشوًَلَم ِدُـًوو َؾَؿو ًُ َفُؽوُؿ اْإِ ًُ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق ًُ َفُؽْؿ ِدُـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿ َؿْؾ ـْ َم َأ

ْثٍؿ َؾنِنَّ اهََّ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ   (8)﴾اْضُطرَّ ِِف ََمَْؿَصٍي َؽْرَ ُمَتَجوكٍِػ ِإِ

يٍ  ﴿ ويزيدإ ي٘مٞمٜم٤م  وصم٤ٌمشم٤م طملم شمتدسمر ىمقًمف : ـْ َدابَّ َّٓ  َوَمو ِم طِوُر بَِجـَوَحْقوِف إِ َُ ٍر 
َٓ َضووِِ َْرِض َو ْٕ ِِف ا

ونَ  َْؼُ ُْ ِْؿ  ٍء ُثؿَّ إَِػ َرِّبه ـْ َرْ ْضـَو ِِف اْفؽَِتوِب ِم  (9)﴾ُأَمٌؿ َأْمَثوُفُؽْؿ َمو َؾرَّ

, ىَم٤مَل: ظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللَِ  -0 -ودوٟمؽ ىمقل اًمٜمٌل 
ِ
ـْ َأِ  اًمَدْرَداد  -يم  ضم٤مد قَم

ـُ َٟمْذيُمُر اًْمَٗمْ٘مَر َوَٟمَتَخَقوُمُف, وَمَ٘م٤مَل: -0 ووُؾقَنو َوافَّوِذي َكْػِزو بَِقوِيِه، », َوَٟمْح آْفَػْؼوَر َخَ

وُؿ اهَِّ، َفَؼو ُْ َّٓ ِهقوْف، َوا ْؿ إَِزاَؽًي إِ ـُ ِزَُغ َؿْؾَى َأَحِي ُُ  َٓ ْكَقو َصبًّو، َحتَّك  َـّ َظَؾْقُؽُؿ افيُّ ُتُؽْؿ َفُتَصبَّ ـْ ْي َتوَر

 شِمْثِؾ اْفَبْقَضوِء، َفْقُؾَفو َوََنَوُرَهو َشَقاءٌ َظَذ 

: َصَدَي َواهللَِ َرؾُمقُل اهللَِ 
ِ
ـَو َواهَِّ َظوَذ ِمْثوِؾ اْفَبْقَضووِء، : »-0 -ىَم٤مَل َأسُمق اًمَدْرَداد ـَ َتَر

 (40) شَفْقُؾَفو َوََنَوُرَهو َشَقاءٌ 

يا ـتووب اه إ  ؿي خؾػً ؾوقؽؿ اثـوغ فوـ تضوؾقا بعوي و أبو »:-0 -وي٘مقل 

 . (44) شوشـتل وفـ ُتػرؿو حتك ُردا ظذ احلقض

                                                           

 (ٖادلائدة )( ٛ
 (ٖٛ( االنعاـ )ٜ

 (ٕٙٔٚٔ( و )ٚ٘ٔٚٔ( و )ٙ٘ٔٚٔ( و )ٛٗٔٚٔ( وأزتد ُب مسنده )34(و)5رواه ابن ماجة  )( ٓٔ
( 3939( والدار قطٍت ُب سننو )73442( والبيهقي ُب السنن الكبَت )1664مسنده  عن أيب ىريرة  رضي اهلل عنو )رواه البزار ُب  (ٔٔ

 (7642وصححو االلباين  كما ُب صحيح اجلامع )
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  -0 -وُمـ هٜم٤م ومال حمٞمص ًمٜم٤م قمـ اًمتح٤ميمؿ امم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  

وم٤مؾمٛمع رقم٤مإ اهلل  واىمرئ وحتؾ سم٤مٟٓمّم٤مف  ودمرد ًمٚمحدؼ ظمدػم ًمدؽ ذم دٟمٞمد٤مإ واظمدراإ  وإين 

وم٤ًمده صمؿ احلٙمؿ قمٚمٞمف ,صمدؿ  ُمتدرج ُمٕمؽ ُمـ سمداي٦م ٟمِم٠مت آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد صمؿ ُمٔم٤مهره صمؿ أوضمف

يمالم اًمٕمٚم د قمٚمٞمف ,صمؿ اًمِمٌف واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ,صمؿ ذيمدر سمٕمدض آطم٤مديد٨م اًمتدل شمدردد قمدغم اًمًدٜم٦م 

 اعمحتٗمٚملم سم٤معمقًمد ,صمؿ ـمروم٤م مم٤م شمْمٛمٜمتف يمت٥م اًمًػمة ُمـ اًم٘مّمص اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م 

 .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ 
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 :تلرُخ بياُي آحتػول بودقفي افـبقي   

ػمة اًمٜمٌقي٦م سملم أيديٜم٤م ومتٕم٤مل ًمٜمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمتجدَن سمال ُمرى ظمٚمدق اًم٘مدرون اًمثالصمد٦م ه٤م هل يمت٥م اًمً

اعمٗمْمٚم٦م ُمـ هذا  اًمٗمٕمؾ اًمذي ؿم٤مع سملم  اًمٜم٤مس  اًمٞمقم طمتك ص٤مر ديٜم٤م يدان سمف هلل  وي٤م ؾمٌح٤من اهلل 

 .أمل يًٕمٝمؿ ُم٤م وؾمع اًمٜمٌل وأص٤مسمف ُمـ  سمٕمده  واًمت٤مسمٕملم 

٤ٌَمد   :-هللطمٗمٔمف ا-ىم٤مل اًمَِمٞمخ قمٌد اعمحًـ اًمٕم

وأول ُمـ أطمدصمٝم٤م اًمُٕمٌٞمديُّقن اًمذيـ طمٙمٛمدقا ُِمٍَمد ذم  اعمقاًمد ُأطمِدصم٧م ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجرِي,

  .اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري

 (44)ىم٤مل شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمكم اعم٘مريزي: 

وىمد ذيمر إي٤مم اًمتل يم٤من اخلٚمٗم٤مد اًمٗم٤مـمٛمٞمقن يتخذوهن٤م أقمٞم٤مدًا وُمقاؾمؿ شمتًع هب٤م أطمقال اًمرقمٞمد٦م 

 ٝمؿ :وشمٙمثر ٟمٕمٛم

ىم٤مل: ويم٤من ًمٚمخٚمٗم٤مد اًمٗم٤مـمٛمٞملم ذم ـمقل اًمًٜم٦م أقمٞمد٤مد وُمقاؾمدؿ وهدل ُمقاؾمدؿ )رأس اًمًدٜم٦م(, 

(, )وُمقًمد قمكم سمـ -0 -وُمقاؾمؿ )أول اًمٕم٤مم(,)ويقم قم٤مؿمقراد( , )وُمقًمد اًمٜمٌل 

أ  ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف( , )وُمقًمد احلًـ واحلًلم قمٚمٞمٝم  اًمًالم(, )وُمقًمد وم٤مـمٛمد٦م اًمزهدراد 

اخلٚمٞمٗم٦م احل٤مرض(, )وًمٞمٚم٦م أول رضم٥م(, )ًمٞمٚمد٦م ٟمّمدٗمف(, )وُمقؾمدؿ ًمٞمٚمد٦م  قمٚمٞمف اًمًالم (, )وُمقًمد

رُمْم٤من(, )وهمرة رُمْمد٤من(, )وؾمد ط رُمْمد٤من(, )وًمٞمٚمد٦م اخلدتؿ(, )وُمقؾمدؿ قمٞمدد اًمٗمٓمدر(, 

)وُمقؾمؿ قمٞمد اًمٜمحر(, )وقمٞمد اًمٖمدير(, )ويمًقة اًمِمت٤مد(, )ويمًقة اًمّمدٞمػ(, )وُمقؾمدؿ ومدتع 

                                                           

 (ٜٓٗ/ٔ( ُب كتابة "ادلواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار")ٕٔ
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الد( , )ومخدٞمس اًمٕمددس( , )وأيد٤مم اخلٚمٞم٩م(,)ويقم اًمٜمقروز(, )ويقم اًمٖمٓمد٤مس(, )ويدقم اعمدٞم

 . أهد."اًمريمقسم٤مت(

وم٢مذن هذه آطمتٗم٤مٓت, وختّمٞمص شمٚمؽ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سم٠مقم ل خمّمقص٦م, هذا ُم٤م طمّمؾ ذم اًم٘مرون 

خر افـووس ؿور ، ثوؿَّ »: -0 -اًمثالصم٦م اًمتل هل ظمػم اًم٘مرون, اًمتل ىم٤مل اًمرؾمقل 

 (44) شافذُـ ُؾقَنؿ، ثؿَّ افذُـ ُؾقَنؿ

ه إقمٞم٤مد واًمذيمرى  ُمدـ اًمٕمٌٞمدديلم ٓهندؿ  أرادوا أن يرومٕمدقا ُمدـ ويم٤من اًم٥ًٌم ذم اطمداث هذ

ؿم٠مهنؿ وزقمٛمقا أهنؿ وم٤مـمٛمٞمقن , ٟم٦ًٌم إمم وم٤مـمٛم٦م اًمزهراد , وأرادوا أن يثٌتقا هذا اًمٜم٥ًم اعمزيػ 

سمدد٤مًمتٛمٚمؼ ٔل اًمٌٞمدد٧م , وُمددـ اًمتٛمٚمددؼ إ دد٤مد هددذه آطمتٗمدد٤مٓت , ذم يمددؾ ؾمددٜم٦م حيتٗمٚمددقن هددذه 

اًمٌٞم٧م , ٕهنؿ ذم اًمقاىمع ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ , واٟمتًٌقا وأرادوا  آطمتٗم٤مٓت اًم٧ًم , شمٕمٔمٞم  ُمٜمٝمؿ ٔل

إصم٤ٌمت هذا اًمٜم٥ًم يم  ىمٚمٜم٤م , ومٕمٚمقا ذًمؽ , ًمدق راضمٕمٜمد٤م اًمتد٤مريخ ُمدع اًمٌحد٨م قمدـ ُمٕمٜمدك هدذا 

آطمتٗم٤مل واًمٖمرض ُمـ آطمتٗم٤مل , إن يم٤من اًمٖمرض ُمـ آطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمٜمٌدل قمٚمٞمدف اًمّمدالة 

يره , يمٚمٜم٤م ٟم١مُمـ ومجٞمع اعم١مُمٜملم ٓ يقضمد رضمؾ واًمًالم إفمٝم٤مر حمٌتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وشم٘مد

أيمثر ُمـ أ  سمٙمر اًمّمديؼ ص٤مطمٌف ذم اًمٖم٤مر , أسمق سمٙمر اًمذيـ  -0 -حي٥م رؾمقل اهلل 

قمٜمددُم٤م  -0 -شمٕمٚمٛمقن ُمقىمٗمف وؾمػمشمف اًمذي صم٧ٌم اهلل سمف اعم١مُمٜملم يدقم وومد٤مة اًمٜمٌدل 

ويرضمدع (  اوٓمرب اعم١مُمٜمقن ُمـ ووم٤مشمف طمتك ىم٤مل قمٛمر ) إٟمف ذه٥م ًمٞمجلد , ذه٥م ًمٞمٜمد٤مضمل رسمدف

وُمـ ىم٤مل إٟمف ُم٤مت ؾمقف ي٘مٓمع رأؾمف سمًٞمٗمف , طمّمٚم٧م هبؿ اًمدهِم٦م إمم هذه اًمدرضم٦م , وًمٙمـ اهلل 

صم٧ٌم ص٤مطم٥م اًمٖم٤مر , ذًمؽ اًمرضمؾ اًمِمٞمخ اًمقىمقر صمٌتف اهلل وصم٧ٌم اهلل سمدف اعمد١مُمٜملم , مل حيتٗمدؾ أسمدق 

سمٙمر , هذا سمٕمدض صدٗم٤مشمف , ومل حيتٗمدؾ قمٛمدر وٓ قمدث ن وٓ قمدكم وٓ اًمّمدح٤مسم٦م أمجٕمدلم , وٓ 

اًمت٤مسمٕمقن وٓ شم٤مسمع اًمت٤مسمٕملم , إئٛم٦م إرسمٕم٦م اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مإلُم٤مُم٦م ٓ يٕمرومقن آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمدد , 

                                                           

 (ٖٖٕ٘لم عنو )اهلل رضي اهلل عنو، ومس عن عبد( 7957(  رواه البخاري )ٖٔ
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 ٓ يٕمرومقن ُم٤م يًدٛمك اخلٚمٗم٤مد اًمراؿمدون وظمٚمٗم٤مد سمٜمل أُمٞم٦م واًمٕم٤ٌمؾمٞمقن مجٞمٕم٤م إمم قمٝمد اًمٕمٌٞمديلم

14(41).اإذن سمدقم٦م قمٌٞمدي٦م أو وم٤مـمٛمٞم٦م قمغم طم٥ًم شمٕمٌػمهؿ هؿ اًمذيـ ؾمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ هبذسم٤مٓطمتٗم٤مل,

  

( أًمزم اًمٜم٤مس سمقىمدقد اًم٘مٜم٤مديدؾ سم٤مًمٚمٞمدؾ ذم  492وذم رسمٞمع آول  ُمـ ؾمٜم٦م ) (45)وىم٤مل اعم٘مريزي: 

 ؾم٤مئر اًمِمقارع  وإزىم٦م  سمٛمٍم .

ويم٤من إومْمؾ سمـ أُمػم ا ٞمقش ىمد أسمٓمؾ أُمدر اعمقاًمدد إرسمٕمد٦م : اًمٜمٌدقي ,  (46)وىم٤مل اعم٘مريزي: 

وىمدم اًمٕمٝمد سمف طمتدك ٟمزد ذيمرهد٤م وم٠مظمدذ  واًمٕمٚمقي , واًمٗم٤مـمٛمل , واإلُم٤مم احل٤مرض وُم٤م هيتؿ سمف

إؾمت٤مذون  ددون ذيمره٤م ًمٚمخٚمٞمٗم٦م أُمر سم٠مطمٙم٤مم اهلل ويرددون احلدي٨م ُمٕمف ومٞمٝم٤م وحيًٜمقن ًمدف 

ُمٕم٤مرو٦م اًمقزير سمًٌٌٝم٤م وإقم٤مدهت٤م وإىم٤مُم٦م ا قاري واًمرؾمقم ومٞمٝم٤م وم٠مضمد٤مب إمم ذًمدؽ وقمٛمدؾ ُمد٤م 

 ذيمر.. أ.هد

                                                           

 ذكر ىذا العالمة العباد حفظو اهلل تعاىل ( ٗٔ
 ( ٛٗ/ٕ( ُب اتعاظ احلنفاء )٘ٔ
 (ٕٖٗ/ُٔب خططو )( ٙٔ
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يُوي افتول أحويثً هوذا إمور ل ادقفوي موذا ؿول أهؾ افعؾؿ ظـ افيوفي افػوضؿقوي افعبق

 افـبقي(و:

 قمـ اًمٗم٤مـمٛمٞملم اًمٕمٌٞمديلم:  (47)ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ؿم٤مُم٦م اعم١مرخ اعمحدث

أفمٝمروا ًمٚمٜم٤مس أهنؿ ذوم٤مد وم٤مـمٛمٞمقن ومٛمٚمٙمقا اًمٌالد وىمٝمروا اًمٕم٤ٌمد وىمد ذيمر مج٤مقمد٦م ُمدـ أيمد٤مسمر  

سمٜمدق قمٌٞمدد ( : ويمد٤من اًمٕمٚم د أهنؿ مل يٙمقٟمقا ًمذًمؽ أهال وٓ ٟمًٌٝمؿ صحٞمح٤م سمؾ اعمٕمروف أهندؿ )

واًمد قمٌٞمد هذا ُمـ ٟمًؾ اًم٘مداح اعمٚمحد اعمجقد وىمٞمؾ يم٤من واًمد قمٌٞمدد هدذا هيقديد٤م ُمدـ أهدؾ 

 (48) ا .4ؾمٚمٛمٞم٦م ُمـ سمالد اًمِم٤مم ويم٤من طمداد

وقمٌٞمد هذا يم٤من اؾمٛمف ) ؾمٕمٞمدا( ومٚم  دظمؾ اعمٖمدرب شمًدٛمك ب) قمٌٞمدد اهلل ( وزقمدؿ أٟمدف قمٚمدقي 

ـ ُمّمٜمٗمل إٟم٤ًمب اًمٕمٚمقي٦م سمؾ ذيمر مج٤مقم٦م مل يذيمره أطمد ُم-وم٤مـمٛمل وادقمك ٟم٤ًٌم ًمٞمس سمّمحٞمع 

 -ُمـ اًمٕمٚم د سم٤مًمٜم٥ًم ظمالومف 

                                                           

 (ٕٕٓ-ٕٓٓصاحب كتاب الروضتُت ُب أخبار الدولتُت ص )   (ٚٔ
تضمن الطعن والقدح ُب نسب وقد كتب رتاعة من العلماء والقضاء ، واألشراؼ والعدوؿ والصاحلُت والفقهاء واحملدثُت ، زلاضر ت (ٛٔ

ابن  -حكم اهلل عليو بالبوار واخلزي والدمار -«احلاكم »وشهدوا أف احلاكم مبصر ىو : منصور بن نزار ادللقب بػ -العبيديُت  -الفاطميُت 
لقب بادلهدي ، وأف من تقدـ ،فإنَُّو دلا صار إىل بالد ادلغرب تسمى بعبيد اهلل ، وت-ال أسعده اهلل  -معد بن إمساعيل بن عبد اهلل بن سعيد

وال يعلموف أحدًا من أىل بيوتات على بن أيب  -رضي اهلل عنو -من سلفو أدعياء خوارج ، ال نسب ذلم ُب ولد علي بن أيب طالب
أمرىم توقف عن إطالؽ القوؿ ُب أهنم خوارج كذبو ، وقد كاف ىذا اإلنكار لباطلهم شائعاً ُب احلرمُت ، وُب أوؿ  -رضي اهلل عنو-طالب

ىو  -بادلغرب ، منتشرًا انتشارًا دينع أف يدلس أمرىم على أحد ، أو يذىب وىم إىل تصديقهم فيما ادَّعوه ، وأف ىذا احلاكم مبصر
كفار فساؽ فجار ، ملحدوف زنادقة ، معطلوف ، ولإلسالـ جاحدوف ، ودلذىب اجملوسية والوثنية معتقدوف ، قد عطَُّلوا احلدود ، -وسلفو

جرة ، لفروج ، وأحلوا اخلمر ، وسفكوا الدماء ، وَسبُّوا األنبياء ، ولعنوا السلف، وادَُّعوا الربوبية، وكتب ُب سنة اثنتُت وأربعمائة للهوأباحوا ا
 وقد كتب خطو ُب احملضر خلق كثَت ا.ىػ.

بُتَّ فيو فضائحهم وقبائحهم، وقاؿ فيهم : وقد صنَّف القاضي الباقالين كتاباً ُب الردِّ على ىؤالء ومساه :)كشف األسرار وىتك األستار(.
 ىم قـو يظهروف الرفض ، ويبطنوف الكفر احملض .

عنهم ، فأجاب :) بأهنم من أفسق الناس ، ومن أكفر الناس، وأف من شهد ذلم باإلدياف  -رزتو اهلل -وقد ُسِئل شيخ اإلسالـ ابن تيمية
، وقد قاؿ تعاىل : } َوال تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم......{ . وقاؿ تعاىل : والتقوى ، أو بصحة النسب ، فقد شهد ذلم مبا ال يعلم 

 }.....ِإالَّ َمْن َشِهَد بِاحلَْقِّ َوُىْم يَػْعَلُموَف { .
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صمؿ شمرىم٧م سمف احل٤مل إمم أن ُمٚمؽ وشمًٛمك ب)اعمٝمدي( وسمٜمك اعمٝمدي٦م سم٤معمٖمرب وٟمًد٧ٌم إًمٞمدف ويمد٤من 

زٟمدي٘م٤م ظمٌٞمث٤م قمدوا ًمإلؾمالم ُمتٔم٤مهرا سم٤مًمتِمٞمع ُمتًؽما سمف طمريّم٤م قمغم إزاًم٦م اعمٚم٦م اإلؾمدالُمٞم٦م ىمتدؾ 

قم٦م يمثػمة ويم٤من ىمّمده إقمداُمٝمؿ ُمـ اًمقضمدقد ًمتٌ٘مدك اًمٕمد٤ممل يم٤مًمٌٝمد٤مئؿ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مد واعمحدصملم مج٤م

 ومٞمتٛمٙمـ ُمـ إوم٤ًمد قم٘م٤مئدهؿ ووالًمتٝمؿ واهلل ُمتؿ ٟمقره وًمق يمره اًمٙم٤مومرون.

وٟمِم٠مت ذريتف قمغم ذًمؽ ُمٜمٓمقيـ  ٝمرون سمف إذا أُمٙمٜمدتٝمؿ اًمٗمرصد٦م وإٓ أهوه , واًمددقم٤مة هلدؿ 

وسم٘مل هذا اًمٌالد قمغم اإلؾمالم ُمدـ أول ُمٜمٌثقن ذم اًمٌالد يْمٚمقن ُمـ أُمٙمٜمٝمؿ إوالًمف ُمـ اًمٕم٤ٌمد 

( إمم ؾمدٜم٦م ؾمدٌع 499دوًمتٝمؿ إمم آظمره٤م وذًمؽ ُمـ ذي احلج٦م ؾمدٜم٦م شمًدع وشمًدٕملم وُمد٤مئتلم )

 (,.567وؾمتلم ومخً ئ٦م ) 

وذم أي٤مُمٝمؿ يمثرة اًمراومْم٦م واؾمتحٙمؿ أُمرهؿ وووٕم٧م اعمٙمقس قمغم اًمٜم٤مس واىمتدى هبؿ همػمهؿ 

ٖمدقر اًمِمدد٤مم يم٤مًمٜمّمدػمي٦م واًمدرزيدد٦م وأومًددت قم٘م٤مئدد ـمقائددػ ُمدـ أهددؾ ا ٌد٤مل اًمًدد٤ميمٜملم سمث

واحلِمٞمِمٞم٦م ٟمقع ُمٜمٝمؿ ومتٙمـ رقم٤مهتؿ ُمٜمٝمؿ ًمْمٕمػ قم٘مقهلؿ وضمٝمٚمٝمؿ ُم٤ممل يتٛمٙمٜمقا ُمدـ همدػمهؿ 

وأظمذت اًمٗمرٟم٩م أيمثر اًمدٌالد سم٤مًمِمد٤مم وا زيدرة إمم أن ُمدـ اهلل قمدغم اعمًدٚمٛملم سمٔمٝمدقر اًمٌٞمد٧م 

 .ارىم٤مب اًمٕم٤ٌمد ٦م قمـإشم٤مسمٙمل وشم٘مدُمف ُمثؾ ) صالح اًمديـ ( وم٤مؾمؽمدوا اًمٌالد وأزاًمقا هذه اًمدوًم

ويم٤مٟمقا أرسمٕم٦م قمنم ُمًتخٚمٗم٤م ... يّدقمقن اًمنمف وٟمًٌتٝمؿ إمم  قد أو هيقدي طمتك اؿمتٝمر هلؿ 

ذًمؽ سملم اًمٕمقام ومّم٤مروا ي٘مقًمقن اًمدوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م واًمدوًم٦م اًمٕمٚمقي٦م وإٟم  هل ) اًمدوًم٦م اعمجقؾمٞم٦م 

 أو اًمٞمٝمقدي٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اعمٚمحدة (.

٤ٌمد سمدذًمؽ )أي أهندؿ قمٚمقيدقن ومد٤مـمٛمٞمقن ( قمدغم اعمٜمد٤مسمر وُمـ ىم٤ٌمطمتٝمؿ اهنؿ يم٤مٟمقا ي٠مُمرون اخلٓم

ويٙمتٌقٟمف قمغم ضمدران اعم٤ًمضمد وهمػمه٤م وظمٓم٥م قمٌدهؿ ضمقهر اًمذي أظمذ هلدؿ اًمددي٤مر اعمٍمدي٦م 

وسمٜمك هلؿ اًم٘م٤مهرة ) اعمٕمزي٦م( سمٜمٗمًف ظمٓم٦ٌم ىم٤مل ومٞمٝم٤م:) اًمٚمٝمؿ صكم قمغم قمٌدإ ووًمٞمؽ صمٛمرة اًمٜمٌدقة 

ُم٤مم اعمٕمز ًمديـ اهلل أُمػم اعم١مُمٜملم يمد  صدٚمٞم٧م قمدغم وؾمٚمٞمؾ اًمٕمؽمة اهل٤مدي٦م اعمٝمدي٦م ُمٕمد أ  متٞمؿ اإل
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آسم٤مئف اًمٓم٤مهريـ وؾمٚمٗمف اعمٜمتخٌلم إئٛم٦م اًمراؿمديـ ( يمذب قمدّو اهلل اًمٚمٕملم ومال ظمدػم ومٞمدف وٓ ذم 

ؾمٚمٗمف أمجٕملم وٓ ذم ذريتف اًم٤ٌمىملم واًمٕمؽمة اًمٜمٌقي٦م اًمٓم٤مهرة ُمٜمٝمؿ سمٛمٕمزل رمح٦م اهلل قمٚمدٞمٝمؿ وقمدغم 

 أُمث٤مهلؿ ُمـ اًمّمدر إول .

٘م٥م سم٤معمٝمدي ًمٕمٜمف اهلل يم٤من يتخذ ا ٝمد٤مل ويًدٚمٓمٝمؿ قمدغم أهدؾ اًمٗمْمدؾ ويمد٤من يرؾمدؾ إمم واعمٚم

اًمٗم٘مٝم٤مد واًمٕمٚم د ومٞمذسمحقن ذم ومرؿمٝمؿ وأرؾمؾ إمم اًمدروم وؾمدٚمٓمٝمؿ قمدغم اعمًدٚمٛملم وأيمثدر ُمدـ 

ا قر واؾمتّمٗم٤مد إُمقال وىمتؾ اًمرضم٤مل ويمد٤من ًمدف دقمد٤مة يْمدٚمقن اًمٜمد٤مس قمدغم ىمددر ـمٌ٘مد٤مهتؿ 

وطمجد٦م اهلل قمدغم ظمٚم٘مدف (  -0 -ـ رؾمدقل اهلل ومٞم٘مقًمقن ًمٌٕمْمٝمؿ )هق اعمٝمددي اسمد

وي٘مقًمقن ٔظمريـ )هق رؾمقل اهلل وطمج٦م اهلل ( وي٘مقًمقن ٕظمرى )هق اهلل اخل٤مًمؼ اًمرازي( ٓ اًمف 

إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف شم٤ٌمرإ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قم  ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقا يمٌػما وعمد٤م هٚمدؽ ىمد٤مم 

ف أوٕم٤موم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م وضم٤مهر سمِمتؿ إٟمٌٞمد٤مد ومٙمد٤من اسمٜمف اعمًٛمك سم٤مًم٘م٤مئؿ ُم٘م٤مُمف وزاد ذه قمغم ذ أسمٞم

يٜم٤مدى ذم أؾمقاي اعمٝمدي٦م وهمػمه٤م )اًمٕمٜمقا قم٤مئِم٦م وسمٕمٚمٝم٤م اًمٕمٜمقا اًمٖم٤مر وُم٤م طمقى ( اًمٚمٝمؿ صكم قمغم 

ٟمٌٞمؽ وأصح٤مسمف وأزواضمف اًمٓم٤مهريـ وأًمٕمـ ه١مٓد اًمٙمٗمرة اًمٗمجرة اعمٚمحديـ وارطمؿ ُمـ ازاهلدؿ 

صٚمٝمؿ ؾمٕمػما وًم٘مٝمؿ صمٌقرا وأؾمدٙمٜمٝمؿ ويم٤من ؾم٥ٌم ىمٚمٕمٝمؿ وُمـ ضمرى قمغم يديف شمٗمريؼ مجٕمٝمؿ وأ

اًمٜم٤مر مجٕم٤م واضمٕمٚمٝمؿ ممـ ىمٚم٧م ومٞمٝمؿ اًمذيـ وؾ ؾمدٕمٞمٝمؿ ذم احلٞمد٤مة اًمددٟمٞم٤م وهدؿ حيًدٌقن أهندؿ 

 حيًٜمقن صٜمٕم٤م .

وًمق وومؼ ُمٚمقإ اإلؾمالم ًمٍمومقا أقمٜم٦م اخلٞمؾ إمم ُمٍم ًمٖمدزو اًم٤ٌمـمٜمٞمد٦م اعمالقمدلم ومد٢مهنؿ ُمدـ ذ 

د اعمج٤مهريـ عم٤م فمٝمر ذم مم٤مًمؽ اإلؾمالم أقمداد ديـ اإلؾمالم وىمد ظمرضم٧م ُمـ طمّد اعمٜم٤موم٘ملم إمم طم

ُمـ يمٗمره٤م ووم٤ًمده٤م وشمٕملم قمغم اًمٙم٤موم٦م ومرض ضمٝم٤مده٤م ورضر ه١مٓد أؿمّد قمغم اإلؾمدالم وأهٚمدف 

ُمـ رضر اًمٙمٗم٤مر إذا مل ي٘مؿ سمجٝم٤مده٤م أطمد إمم هذه اًمٖم٤مي٦م ُمع اًمٕمٚمؿ سمٕمٔمٞمؿ رضرهد٤م وومًد٤مده٤م ذم 

 .أ.هد سمتٍمف يًػم"إرض 
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اًمدوًم٦م اًمٕمٌٞمديد٦م  ) فمٝمدرت ذم دوًمدتٝمؿ اًمٌددع واعمٜمٙمدرات  رمحف اهلل :قمـ شمٚمؽ(49)ىم٤مل اسمـ يمثػم

ويمثر أهؾ اًمٗم٤ًمد , وىمَؾ قمٜمدهؿ اًمّم٤محلقن ُمـ اًمٕمٚم د واًمٕم٤ٌمد ( . صمؿ ذيمر ومتدقى قمٚمد د اًم٘مدرن 

اخل٤مُمس قمـ طمٙم٤مم شمٚمؽ اًمدوًم٦م , واًمتل ضم٤مد ومٞمٝم٤م : ) أن ه١مٓد أدقمٞم٤مد ظمقارج وٓ ٟم٥ًم هلؿ ذم 

د , وٓ يتٕمٚم٘مقن سم٥ًٌم , وأٟمف ُمٜمدزه قمدـ سمد٤مـمٚمٝمؿ , وأن  وًمد قمكم اسمـ أ  ـم٤مًم٥م د ريض اهلل قمٜمف

اًمذي ادقمقه إًمٞمف سم٤مـمؾ وزور , وىمد يم٤من هذا اإلٟمٙمد٤مر ًمٌد٤مـمٚمٝمؿ ؿمد٤مئٕم٤ًم ذم احلدرُملم , وأن هدذا 

احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل وؾمٚمٗمف يمٗم٤مر وم٤ًمي ومج٤مر ُمٚمحدون , زٟم٤مدىم٦م ُمٕمٓمٚمدقن , وًمإلؾمدالم ضم٤مطمددون 

 .... ا.هد . ( .

٤مد اًمٞمٝمقدي  قمٌٞمداهلل  سمـ ُمٞمٛمدقن اًم٘مدداح , هدؿ أول ُمدـ اطمتٗمدؾ ومٝم١مٓد احلٙم٤مم اًمٕمٌٞمديقن أسمٜم

سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي . ومٝمؾ شمرى أظمل اعمًٚمؿ أن يٙمقن ه١مٓد اًمٕمٌٞمديقن ىمددوشمؽ ومتحتٗمدؾ سم٤معمقًمدد 

 اًمٜمٌقي ؟ .

وإٟمٜمل أشم٤ًمدل : هؾ ه١مٓد اًمٕمٌٞمديقن أسمٜم٤مد اًمٞمٝمقدي  اسمـ ُمٞمٛمقن اًم٘مداح , طم٘م٤ًم حيتٗمٚمدقن ومرطمد٤ًم 

 -م ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ رسمٞمع إول ؟ أم هؿ حيتٗمٚمقن ومرطم٤ًم سمٛمدقت اًمٜمٌدل  سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي يمؾ قم٤م

 ؟  -0

 سم٤مًمِم٤مة اعمًٛمقُم٦م .-0 -ٕن اًمٞمٝمقد يٕمتؼمون أٟمٗمًٝمؿ ىمتٚمقا اًمٜمٌل  

 -0 -ومٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمٜم٦م اهلل واعممئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم , يٗمرطمقن سمٛمقت اًمٜمٌل 

                                                           

 ُب كتابو البداية والنهاية ػ اجلزء احلادي عشر  (ٜٔ
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رومض هق اًمٞمٝمقدي : قمٌدداهلل وإن ُمـ اًمٕمجٞم٥م أن يٙمقن أول ُمـ ووع سمذرة قم٘مٞمدة اًمتِمٞمع واًم

سمـ ؾم٠ٌم , وأول ُمـ اسمتدع سمدقم٦م اعمقًمد اًمٜمٌقي هؿ اًمٕمٌٞمديقن أسمٜم٤مد اًمٞمٝمقدي قمٌٞمداهلل سمدـ ُمٞمٛمدقن 

 (40)اًم٘مداح. 

 : مًلحظي 

سم  أٟمؽ قمروم٧م ُمـ اًمذي أطمدث هذه اًمٌدقم٦م  وُم٤م طم٤مهلؿ  أفمـ أٟمف ص٤مر قمٜمدإ ىمٜم٤مقمد٦م شم٤مُمد٦م سمد٠من 

ا  طم٤مًمف  ومٚمق أطمدث هذا ص٤مًمع ُمدـ اًمّمد٤محللم  هذا إُمر همػم ُمنموع وٓ  قر اًمتِمٌف سمٛمـ هذ

وقم٤ممل ُمـ اًمٕمٚم د اًمرسم٤مٟمٞملم عم٤م ىمٌٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ذًمؽ سمٕمد أن قمٚمٛمٜم٤م سم٠مٟمف مل يٗمٕمٚمف اًمرؾمقل وٓ اًمّمدح٤مسم٦م 

 وٓ اًمت٤مسمٕمقن  وؾمٜم٘مقل طمٞمٜمٝم٤م  أٓ يًٕمؽ ُم٤م وؾمٕمٝمؿ .

                                                           

 نقال من كتاب )حوؿ ادلولد النبوي ( مرزوؽ الغامدي  (ٕٓ
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حؽؿف لآحتػول بودقفي افـبقي( :   

ٓ  قز سمؾ هق ُمـ اًمٌددع  ٕٟمدف مل يدرد قمدغم ذًمدؽ   اقمٚمؿ أن آطمتٗم٤مل سم  يًٛمك سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي

دًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو أمج٤مع  وٓ ىمٞم٤مس صحٞمع  وٓ طمتك دًمٞمدؾ قم٘مدكم وٓ ومٓمدري  وسمٞمد٤من 

 ذًمؽ ومٞم  يكم :

 أُم٤م اًمٙمت٤مب ومقاوع إذ ٓ يقضمد هٜم٤مإ آي٦م أو سمٕمض آي٦م شمدل قمغم هذا .

 وأُم٤م اًمًٜم٦م ومٙمذًمؽ  ٓ يقضمد ومٞم  ٟمٕمٚمؿ .

 يقضمد . وأُم٤م إمج٤مع ومال

وأُم٤م اًم٘مٞم٤مس اًمّمٞمع ومال وضمقد ًمف أيْم٤م  ٕهنؿ ي٘مٞمًقن قمغم صٞم٤مم اًمٜمٌل  ًمٞمدقم آصمٜمدلم  (وهدذا 

 -يٕمتددؼم دًمددٞمٚمٝمؿ  ويدد٤م ؾمددٌح٤من اهلل ُمدد٤م أسمٕمددد هددذا اًم٘مٞمدد٤مس  ٟم٘مددقل هلددؿ هددؾ ظمددص اًمٜمٌددل 

صٞم٤مم آصمٜملم ُمـ رسمٞمع  وقمغم هذا يٚمزُمٙمؿ آطمتٗم٤مل يمؾ يقم اصمٜملم قمغم ُمددار  -0

 ٤من يّمقُمٝم٤م  ُمـ همػم أن خيص رسمٞمع  سمّمٞم٤مم وهذا واوع ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف اًمًٜم٦م  ٕن اًمٜمٌل  يم

 وأُم٤م اًمٕم٘مكم واًمٗمٓمري  ومٙمٞمػ يٙمقن اًمٗمرح سمٛمٞمالده أومم ُمـ احلزن قمغم ووم٤مشمف  .

ًمٚمٝمجدرة 44رسمٞمدع إول قمد٤مم  44وم٘مد يم٤مٟم٧م ومجٞمٕم٦م اعمًٚمٛملم سمقوم٤مشمف ذم ودحك يدقم آصمٜمدلم 

 واًمًالم . وذًمؽ ذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة

 -ومٕمغم هذا وم٤محلزن أومم ُمـ اًمٗمرح  واًمؽماىمص وأيمدؾ احلٚمدقى واًمتٖمٜمدل سم٤مًم٘مّمد٤مئد ذم ُمدحيدف 

0-. 

وُمـ هٜم٤م ومٌمد هذا طم٤مًمف ٓ يدل قمٚمٞمف يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وٓ إمج٤مع  وٓ ىمٞم٤مس صحٞمع  وٓ ومٓمدرة 

 وٓ قم٘مؾ  ُم٤مذا شمتقىمع يٙمقن طمٙمٛمف ادع اإلضم٤مسم٦م ًمؽ ....
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 افـبقي : أوجف ؾسود آحتػول بودقفي  

أن اًمٗمٕمؾ هذا يم  شم٘مدم مل يٗمٕمٚمف اًمٜمٌل وٓ اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمت٤مسمٕمقن وم٢مذا قمٚمٛمٜمد٤م هدذا ومٗم٤مقمدؾ  - 4

َ َفوُف ﴿ذًمؽ يدظمؾ حت٧م اًمققمٞمد اًمذي شمْمٛمٜمف ىمقل اهلل : ـْ َبْعوِي َموو َتَبوغَّ ُشقَل ِمو ِؼ افرَّ
َاوؿِ ُُ ـْ  َوَم

تَّبِْع َؽْرَ َشبِقِؾ ادُْْمِمـَِغ ُكَقفه  َُ َيى َو واًمذي يّمٜمع  (44)﴾ِف َمو َتَقػَّ َوُكْصؾِِف َجَفـََّؿ َوَشوَءْت َمِصًرا اْْلُ

 اعمقًمد ٓ ؿمؽ أٟمف ُمِم٤مىمؼ ًمٚمرؾمقل وُمتٌغ همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم .

ـْ َأْحَيَث ِِف َأْمِرَكو َهَذا َموو » -0 -أن وم٤مقمؾ ذًمؽ  قمٛمٚمف ُمردود قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف  - 4 َم

ـْ َظِؿَؾ ظَ »و ش َفْقَس ؾِقِف، َؾُفَق َرد    (44) شَؿًًل َفْقَس َظَؾْقِف َأْمُرَكو َؾُفَق َرد  َم

اْفَقوْقَم ﴿ أن وم٤مقمؾ ذًمؽ ُمتٝمؿ اإلؾمالم سمٕمدم اًمٙمد ل  ٟم٤مؾمدٞم٤م أو ُمتٜم٤مؾمدٞم٤م  ىمدقل اهلل شمٕمد٤ممم : - 4

ـِ اْضُطرَّ ِِف  ْشًَلَم ِدُـًو َؾَؿ ًُ َفُؽُؿ اْإِ ًُ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق ًُ َفُؽْؿ ِدُـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿ َؿْؾ ـْ  ََمَْؿَصوٍي َأ

ْثٍؿ َؾنِنَّ اهََّ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ   . ﴾َؽْرَ ُمَتَجوكٍِػ ِإِ

سمٕمدم شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م يم  يٜمٌٖمل  واًمٕمٞم٤مذ سمد٤مهلل    -0 -أن وم٤مقمؾ ذًمؽ أهتؿ اًمٜمٌل  - 2

ـْ  ﴿ؿمٕمر سمذًمؽ أم مل يِمٕمر يمٞمػ ذًمؽ ؟ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : ْغ َمو ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِمو ُشقُل َبؾه َو افرَّ وَؽ  َأُّيُّ َربه

َٓ َُّيِْيي اْفَؼْقَم اْفؽَ  ـَ افـَّوِس إِنَّ اهََّ  ْعِصُؿَؽ ِم َُ ًَ ِرَشوَفَتُف َواهَُّ  ْغ ـَ َوإِْن ََلْ َتْػَعْؾ َؾََم َبؾَّ  (44) ﴾وؾِِرُ

ُمدـ اسمتددع ذم اإلؾمدالم "ي٘مدقل:  -رمحدف اهلل-ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمًٙم٤م": -رمحف اهلل-ىم٤مل اسمـ اعم٤مضمِمقن 

ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م, ٕن اهلل ي٘مقل: )اًمٞمدقم  -0 -ن حمٛمًدا سمدقم٦ًم يراه٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ أ

ويمالم اًمٕمٚمد د ذم اًمٜمٝمدل قمدـ  "أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ( وم  مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤ًم ومال يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤ًم

 اًمٌدع  واًمٌٕمد قمٜمٝم٤م  وقمـ أصح٤مسمف أيمثر ُمـ أن حيٍم  ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم .

                                                           

 (٘ٔٔالنساء )( ٕٔ
 تقدـ خترجيو  (ٕٕ
 (ٚٙادلائدة ) (ٖٕ
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 ,"وم٤مطمذروه ُمـ ضمٚمس إمم ص٤مطم٥م سمدقم٦مً "وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: 

 ,"وىم٤مل: ُمـ أطم٥م ص٤مطم٥م سمدقم٦م أطمٌط اهلل قمٛمٚمف وأظمرج ٟمقر اإلؾمالم ُمـ ىمٚمٌف

إذا رأي٧م ُمٌتدقًم٤م ذم ـمريؼ ومخذ ذم ـمريؼ آظمر, وٓ ُيرومع ًمّم٤مطم٥م اًمٌدقمد٦م ": -رمحف اهلل-وىم٤مل 

 ,"قمٛمؾ, وُمـ أقم٤من ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم هدم اإلؾمالم -قمز وضمؾ-إمم اهلل 

 ,"ُمٌتدع وم٘مد ىمٓمع رمحٝم٤مُمـ زَوج يمريٛمتف ُمـ "وىم٤مل: 

اشمٌع ـمري اهلدى وٓ ييإ ىمٚم٦م اًم٤ًمًمٙملم, وإيد٤مإ وـمدري اًمْمدالًم٦م وٓ شمٖمدؽم سمٙمثدرة "وىم٤مل: 

 .  "اهل٤مًمٙملم

ٕن يٚم٘مك اهلل اًمٕمٌد سمٙمؾ ذٟم٥م ُم٤م ظمال اًمنمإ ظمػٌم ًمف ُمـ أن يٚم٘مد٤مه ":-رمحف اهلل-وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

 ."سمٌمد ُمـ إهقاد

واطمذر صٖم٤مر اعمحددصم٤مت, ومد٢من صدٖم٤مر اًمٌددع ":(42)رمحف اهلل-ي٘مقل اإلُم٤مم أسمق حمٛمد اًمؼمهب٤مري

 شمٕمقد طمتك شمّمػم يم٤ٌمًرا, ويمذًمؽ يمؾ سمدقم٦م أطمدصم٧م ذم إُم٦م.

 يم٤من أوهل٤م صٖمػًما يِمٌف احلؼ, وم٤مهمؽم سمذًمؽ ُمـ دظمؾ ومٞمٝم٤م, صمؿ مل يًتٓمع اعمخرج ُمٜمٝم٤م ومٕمٔمٛم٧م, 

 وص٤مرت ديٜم٤ًم يدان سمف ومخ٤مًمػ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ.

د ٟمٌٞمٙمؿ وًمـ يٜمزل, اٟمتٝمك إُمر, وإٟم  قمٚمٞمٙمؿ سم  ىمد ٟمزل وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: إٟمف مل يٜمزل يمت٤مب سمٕم

 وايمتٛمؾ.

                                                           

 ُب كتاب "شرح السنة" ( 42
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سمدؾ ًمدٞمس ذم  -0 -أن وم٤مقمؾ هذا آطمتٗم٤مل ًمٞمس حم٤ٌم ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمرؾمدقل اهلل  - 5

ْغِػْر فَ  ﴿احل٘مٞم٘م٦م حم٤ٌم هلل  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : َُ بِْبُؽُؿ اهَُّ َو ْ ُْ بُِعقِ   بُّقَن اهََّ َؾوتَّ
ـُْتْؿ ُُتِ ـُ ُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ ُؿْؾ إِْن 

(45) ﴾ َواهَُّ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ 
 

أن وم٤مقمؾ ذًمؽ ُمتِمٌف سم٤مًمٜمّم٤مرى  اًمذيـ حيتٗمٚمقن سمٕمٞمد اعمٞمالد )ُمٞمالد اعمًٞمع ( وهؿ ُمـ أسمٕمد  - 6

ي٘مدقل يمد  ضمد٤مد   -0 -اًمٜم٤مس قمـ ديـ اعمًٞمع ومل يٕمٝمد إًمٞمٝمؿ ٟمٌٞمٝمؿ هبذا  واًمٜمٌل 

حتك ُعبي اه وحيه  بعثً بغ ُيى افسوظي بوفسقػ »: Aقمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: 

ٓ ذُؽ فف ، وجعؾ رزؿك ُتً طؾ رحمل ، وجعؾ افذل وافصغور ظوذ موـ خووفػ أمورى ، 

 (46) ش ومـ تابف بؼقم ؾفق مـفؿ

أن وم٤مقمؾ ذًمؽ  وىمع ذم اًمٖمٚمق اعمذُمقم ذم اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة ٓؾمٞم   وهؿ يدذيمقن أسمٞم٤مشمد٤م هبدذه  - 7

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل . اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومٞمٝم٤م هم٤مي٦م اًمٖمٚمق  سمؾ شمّمؾ إمم طمد اًمنمإ 

 : -0 -ي٘مقل اًمٌقصػمي يم  ذم اًمؼمدة اعمِمٝمقرة  ذم ُمدح اًمٜمٌل 

 إن آت ذٟمٌددد٤ًم ومددد  قمٝمددددي سمٛمٜمدددت٘مض

 

 
 ُمدددـ اًمٜمٌدددل , وٓ طمدددٌكم سمددددٛمٜمٍمم

 

 ومددددد٢من زم ذُمددددد٦ًم ُمٜمدددددف سمتًدددددٛمٞمتل
 

 
 حمٛمددددًا , وهدددق أورم اخلٚمدددؼ سم٤مًمدددذُمؿ

 

 إن مل يٙمدددـ ذم ُمٕمددد٤مدي آظمدددذًا سمٞمددددي
 

 
 ومْمددداًل وإٓ وم٘مدددؾ يددد٤م زًمددد٦م اًم٘مددددم

 

                                                           

 (ٖٔآؿ عمراف ) (ٕ٘
( وأبو ٔ/ٓ٘ٔ/ٚ( وابن أىب شيبة َب " ادلصنف " )ٕ/ٕٜ( وعبد بن زتيد َب " ادلنتخب من ادلسند " )ؽ ٕٜو ٓ٘/ٕأخرجو أزتد )( ٕٙ

( عن عبد الرزتن بن ثابت بن ثوباف حدثنا حساف ٕ/ٗ٘الـ " )ؽ ( واذلروىفى " ذـ الكٕ/ٓٔٔسعيد ابن األعرابىفى " ادلعجم " )ؽ 
  .بن عطية عن أىب منيب اجلرشى بو

قاؿ العالمة االلباين رزتو اهلل  ُب ارواء  الغليل :إسناد حسن رجالو كلهم ثقات غَت ابن ثوباف ىذا ، ففيو خالؼ وقاؿ احلافظ َب "  
 التقريب ": " صدوؽ ، خيطىء ، وتغَت بآخره ".

 ( اجلملة األخَتة.ٖٔٓٗ( اجلملة الىت قبل األخَتة ، والىت قبلها ، وألىب داود منو )ٕٚ/ٙوقد علق البخارىفى " صحيحو " )
 .أزتد شواىد وبعضها صحيحة بذاهتا وىكذا ذكر لو زلقق مسند 
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 يدد٤م أيمددرم اًمرؾمددؾ ُمدد٤م زم ُمددـ أًمددقذ سمددف
 

 
 ؾمددقاإ قمٜمددد طمٚمددقل احلدد٤مدث اًمَٕمِٛمددؿِ 

 

 وي٘مقل :

 ُم٤م ؾمد٤مُمٜمل اًمددهر ودٞمً  واؾمدتجرت سمدف

 

 
 إٓ وٟمٚمدددد٧م ضمددددقارًا ُمٜمددددف مل ُيْمددددؿ

 

 

وىمد زاد اًمٖمٚمق ذم اعمدائع اًمٜمٌقي٦م ُمٜمذ قمٝمد اًمٌقصػمي إمم سمداي٤مت اًمٕمٝمد احلددي٨م , وُمدـ أُمثٚمد٦م 

سمٙمر اًمٌٖمدادي اًمذي صٜمػ ديقاٟمد٤ًم يمد٤مُماًل سم٤مؾمدؿ : )اًم٘مّمد٤مئد هذا اًمٖمٚمق واعمٖم٤مًملم حمٛمد سمـ أ  

سمٞمتد٤ًم . سمحٞمد٨م شمٌددأ  44ىمّمٞمدة , ويمؾ ىمّمدٞمدة ُمٜمٝمد٤م  49اًمقشمري٦م ذم ُمدح ظمػم اًمؼمي٦م( ٟمٔمؿ ومٞمف 

 أسمٞم٤مت يمؾ ىمّمٞمدة سمحرف وشمٜمتٝمل سمف ٟمٗمًف , وُمـ ُمدطمف اًمٖم٤مزم ىمقًمف : 

 أهمثٜمل , أضمرين , ود٤مع قمٛمدري إمم ُمتدك
 

 

 
 اري أراٟمدل ُأرزأُ سمددددد٠مصمددد٘مدددددد٤مل أوز

 

 

 وىمقًمف :

 ذه٤مسمدددد٤ًم ذه٤مسمدددد٤ًم يدددد٤م قمّمدددد٤مُة ٕمحددددد

 

 
 وًمدددقذوا سمدددف ممددد٤م ضمدددرى وشمٕمدددَقذوا

 

 ذٟمددددقسمٙمؿ مُتحددددك وشمٕمٓمددددقن ضمٜمدددد٦م

 

 

 
 هبدددددد٤م ُدَرٌر طمّمدددددد٤ٌمؤه٤م وزُمددددددرد

 

وُمـ أؿمد اًمٖم٤مًملم : قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمؼمقمل اًمٞم ين , ومٚمف ديقان ؿمدٕمر أيمثدره ُمددائع ٟمٌقيد٦م , وُمدـ 

 ُمدطمف اًمٖم٤مزم ىمقًمف : 

 دات ُمدددددـ ُمْمددددددرؾمدددددٞمد اًمًددددد٤م

 

 
 همدددددقث أهدددددؾ اًمٌددددددو احلددددددي

 

 

 وىمقًمف :

 يدد٤م ؾمددٞمدي يدد٤م رؾمددقل اهلل , يدد٤م أُمددكم

 

 
 يدد٤م ُمددقئكم , يدد٤م ُمددالذي , يددقم شمٚم٘مدد٤مين

 

  هدد٥م زم سمج٤مهددؽ ُمدد٤م ىمدددُم٧م ُمددـ زًمددؾ

 

 
 ضمددقدًا ورضمددع سمٗمْمددؾ ُمٜمددؽ ُمٞمددزاين

 

 واؾمددٛمع دقمدد٤مئل وايمِمددػ ُمدد٤م يًدد٤مورين
 

 
 ُمدددـ اخلٓمدددقب وٟمِٗمدددس يُمدددَؾ أطمدددزاين
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 ت٠مظمرون هبذا اًمٖمٚمق , ومٛمًتٙمثر وُمًت٘مؾ , ومٝمذا اًم٤ٌمرودي ي٘مقل :وىمد شم٠مصمر يمذًمؽ اعم

 أسمٙمددد٤مين اًمددددهر طمتدددك إذ  ددد٠مت سمدددف
 

 
 طمٜمدددد٤م قمددددكم وأسمدددددى صمٖمددددر ُمٌتًددددؿ

 

 وهذا أمحد ؿمقىمل ي٘مقل : 

 ومدد٤مًمٓمػ ٕضمددؾ رؾمددقل اًمٕمدد٤معملم سمٜمدد٤م

 

 
ددددؿِ  ًُ  وٓ شمددددزد ىمقُمددددف ظمًددددٗم٤ًم وٓ شم

 

 

 وي٘مقل ذم أطمد اعمدائع اخلديقي٦م : 

 ٛمدددددإذا زرت يدددد٤م ُمددددقٓي ىمددددؼم حم
 

 
ٌَٚمددد٧م ُمثدددقى إقمٔمدددؿ اًمٕمٓمدددرات  وىم

 

 وم٘مددؾ ًمرؾمددقل اهلل : يدد٤م ظمددػم ُمرؾمددؾ

 

 
 (47)أسمثدددؽ ُمددد٤م شمددددري ُمدددـ احلندددات

 

إُوـؿ وافغؾق: ؾنكَم »سم٘مقًمف : -0 -أىمقل وُمثؾ هذا اًمٖمٚمق هق اًمذي هنك قمٜمف اًمٜمٌل 

 (48) ش هؾؽ مـ ـون ؿبؾؽؿ بوفغؾق ِف افيُـ

ٟمدف ؾمدٛمع قمٛمدر ريض اهلل قمٜمدف, ي٘مدقل قمدغم وهق اًم٘م٤مئؾ يم  ضم٤مد قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف أ 

ٓ تطرو ، ـَم أضرت افـصوورى ابوـ مورُؿ، »ي٘مقل:  -0 -اعمٜمؼم: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل 

 (49)شؾنكَم أكو ظبيه، ؾؼقفقا ظبي اه، ورشقفف

                                                           

 مظاىر الغلو ُب قصائد ادلديح النبوي  لسليماف بن عبد العزيز الفرجيي ( ٕٚ
وىو  -سناده صحيح على شرط مسلم، رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت غَت زياد بن احلصُتدلسند  وقاؿ زلقق ادلسند  ارواه ازتد ُب ا (ٕٛ

فمن رجاؿ مسلم. إمساعيل: ىو ابن علية، وعوؼ: ىو ابن أيب رتيلة األعرايب، وأبو العالية: ىو رفيع بن  -احلنظلي الَتبوعي البصري
ىنا ُب أف ابن عباس ىو عبد اهلل أو أخوه الفضل ال يوئر، ألف أبا العالية تابعي قدًن أدرؾ  مهراف الرياحي. قاؿ أزتد شاكر: وشك عوؼ

 اجلاىلية، وروى عمن ىو أقدـ من الفضل من الصحابة.
)اجلزء الذي نشره العمروي(  ٕ٘٘( من طريق حيِت بن سعيد القطاف، وابن أيب شيبة ص ٕٛٙٛ، وابن خزدية )ٜٕٙ/٘وأخرجو النسائي 

من طريق إمساعيل بن علية، كالمها هبذا اإلسناد. وليس ُب رواييت النسائي ورواية ابن أيب شيبة ذكر الشك من عوؼ،  ٕٛٙ/٘سائي ، والن
 ( .ٔ٘ٛٔوليس ُب رواية النسائي األوىل وكذا ابن أيب شيبة ذكر النهي عن الغلو ُب الدين. وانظر )

 (ٖ٘ٗٗرواه البخاري  ُب الصحيح )( ٜٕ
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 (40) :أن وم٤مقمؾ ذًمؽ يٙمقن ىمد أشمك قمج٤ٌم  يم  ىم٤مل اسمـ احل٤مج - 8

ًمنور ٕضمؾ ُمقًمده  وهدق قمٚمٞمدف صمؿ اًمٕمج٥م اًمٕمجٞم٥م يمٞمػ يٕمٛمٚمقن اعمقًمد ًمألهم٤مين واًمٗمرح  وا

 ..(الم  ومٞمف اٟمت٘مؾ إمم يمراُم٦م رسمف ..اًمّمالة واًمً

 وىمد شم٘مدُم٧م آؿم٤مرة إمم هذا وأٟمف خم٤مًمػ ًمٚمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة .

ُمـ اعمٕمٚمقم أهن٤م شمرشمٙم٥م يمثػم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ذم هذا احلٗمؾ اًمٌددقمل  وُمٜمٝمد٤م اظمدتالط اًمرضمد٤مل   -9

إ سم٤مهلل  ؾمٌح٤مٟمف ُمثدؾ ُمد٤م يٕمت٘مدده سمٕمدض سم٤مًمٜم٤ًمد  وُمٜمٝم٤م اًمٓمرب  واًمٖمٜم٤مد وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ اًمنم

اًمّمقومٞم٦م  أن اًمٜمٌل حئمر  ويٖمٗمر اًمذٟمقب  وًم٘مد يمٜم٤م ٟمًٛمع سم٠مم  آذاٟمٜمد٤م  وٓ زًمٜمد٤م ٟمًدٛمع اًمدٌٕمض  

 ي٘مقًمقن :

 هذا احلٌٞمد٥م ُمدع إطمٌد٤مب ىمدد طمدديا

 

 
 وؾم٤مُمدع اًمٙمدؾ ومدٞم  ىمدد ُمدد٣م وضمدرى

 

 

 اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل .وًمرسم  ذم سمٕمض اًمدول اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م ا ٝمؾ  يتٜم٤موًمقن اخلٛمقر  و 

أٟمف حيي ُمثؾ هذه ا ٛمقع اعمؽمدي٦م واًمٜمٓمٞمح٦م  واعمًٚمؿ وهمػم اعمًٚمؿ رسم  , ومٝم٤م هق ٟم٤مسمٚمٞمقن   -40

 اعمًتٕمٛمر اًمٗمرٟمز  حيٞمل اعمقًمد ويدقمٛمف .

                                                           

 (٘ٔ/ُٕب ادلدخل )( ٖٓ
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 (44)اؾمٛمع إمم ُم٤م حيدصمٜم٤م سمف اعم١مرخ اعمٍمي ا ؼمي 

٤مسمرت اٟمٙمٛمدش اًمّمدقومٞمف ذيمر ان اعمًتٕمٛمريـ اًمٗمرٟمًٞملم قمٜمدُم٤م اطمتٚمقا ُمٍم سم٘مٞم٤مدة ٟم٤مسمٚمٞمقن سمقٟمد

 وأصح٤مب اعمقاًمد وم٘م٤مم ٟم٤مسمٚمٞمقن وأُمرهؿ سم٢مطمٞم٤مده٤م ودقمٛمٝم٤م.

هد ذم رسمٞمع إول (:ؾم٠مل ص٤مري اًمٕمًٙمر قمـ 4444وومٞمٝم٤م )أي ؾمٜم٦م  "ىم٤مل ذم ُمٔمٝمر اًمت٘مديس :

اعمقًمد اًمٜمٌقي وعم٤مذا مل يٕمٛمٚمقه يمٕم٤مدهتؿ وم٤مقمتذر اًمِمٞمخ اًمٌٙمري سمتقىمػ إطمقال وشمٕمٓمؾ إُمدقر 

ؾ وىم٤مل )ٓسمد ُمـ ذًمؽ ( واقمٓمك اًمِمٞمخ اًمٌٙمري صمالصم ئ٦م ري٤مل ومراٟمًد٦م وقمدم اعمٍموف ومٚمؿ ي٘مٌ

يًتٕملم هب٤م ومٕمٚم٘مقا طم٤ٌمٓ وىمٜم٤مديدؾ واضمتٛمدع اًمٗمرٟمًدٞمقن يدقم اعمقًمدد وًمٕمٌدقا ودىمدقا ـمٌدقهلؿ 

 ."واطمرىمقا طمراىم٦م ذم اًمٚمٞمؾ وؾمقاريخ شمّمٕمد ذم اهلقاد وٟمٗمقـم٤مً 

 اعمقاًمد؟وًمٕمؾ ؾم٤مئال ي٠ًمل ُم٤م هدومٝمؿ ُمـ شم٠ميٞمد ودقمؿ ُمثؾ هذه اًمٌدع وهذه 

 (44) :ٟمدع ا قاب ًمٚمٛم١مرخ ا ؼمي اعمٕم٤مس هلؿ طمٞم٨م ي٘مقل

ورظمص اًمٗمرٟم٤ًموي٦م ذًمؽ ًمٚمٜم٤مس عم٤م رأوا ومٞمف ُمـ اخلروج قمـ اًمنمائع واضمدت ع اًمٜمًد٤مد واشمٌد٤مع 

 ."اًمِمٝمقات واًمتالهل وومٕمؾ اعمحرُم٤مت 

  أن وم٤مقمؾ ذًمؽ ىم٤مدطم٤م  ؿمٕمر أو مل يِمدٕمر ذم اًمًد٤مسم٘ملم إوًمدلم  ُمدـ اًمّمدح٤مسم٦م واًمتد٤مسمٕملم  -44

وأٟمف  أؿمد طم٤ٌم ًمرؾمقل اهلل ممـ ىمددم ُمٝمجتدف ومددا   -0 -وأهنؿ مل يقومقا طمؼ اًمٜمٌل 

 ًمرؾمقل اهلل قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمتًٚمٞمؿ  وهذا  ُمـ اعمح٤مل .

                                                           

 ٚٗ( ومظهر التقديس بزواؿ دولة الفرنسيس صٕٔٓ،ٜٕٗ/ُٕب كتابيو عجائب اآلثار) ( ٖٔ
 (ٖٙٓ/ُٕب تاريخ عجائب اآلثار)(  ٕٖ
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آثور آحتػول بودقفي افـبقي : 
 

 

 وحلْمقر اطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌل  آصم٤مر ؾمٞمئ٦م قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع  وُمـ ذًمؽ :

ؿ  وم٤مقمٚمف  ُمـ اًمنمإ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ  وذًمؽ سمؽمديده سمٕمض إسمٞم٤مت اًمنميمٞم٦م  اًمتل ٓ يٙم٤مد يًٚم - 4

 (44)ذم اًمؼمدة ًمٚمٌقصػمي   وٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقم ُمقًمد إٓ هب٤م  ٓؾمٞم  قمٜمد اًمّمقومٞم٦م. 

                                                           

وإليَك ىذه الكلمة ادلختصرة ُب التَّصّوؼ : ُخطورة الصوفية وىي صنو أىل الرفض وشقيقتها : " إف لفظ )الصوفية( و)التصوؼ( من  ( ٖٖ
يت مل تُعرؼ ُب الكتاِب والسنة ، وليس ذلا أصل فيهما ، وكل ما ورد ُب الشرع ىو كلمة )الزىد( أو )الورع( ، كما قاؿ األَلفاظ احلادثة ال

( [ ٕٓٔٗأخرجو ابن ماجو )« ] ازىد ُب الدنيا حيبك اهلل ، وازىد فيما عند الناس حيبك الناس : »  -صلى اهلل عليو وسلم  -النيب 
 ( [ .ٙٔٗٙأخرجو البخاري )« ] كن ُب الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل : »  - صلى اهلل عليو وسلم -وقولو 

هم اهلل ىذا وقد ألَّف كثَت من األَئمة ُب الزىد منهم اإِلماـ أزتد ، وأبو داود ، وابن ادلبارؾ ، ووكيع بن اجلراح ، وىناد السري وغَتىم رزت
ادلصطلح وىو )الزىد( ، ومل يستعملوا ىذه ادلصطلحات احلادثة اليت ال ختلوا من ، لكنهم حرصوا على التقيد بالشَّرِع حىت ُب استعماؿ 

 أحد أمرين :
 اأَلوؿ : أف تكوف دالة على معاين سلالفة دلا جاء بو الشرع فيكفي ىذا دليالً على بطالهنا ووجوب اطِّراحها . -
تسمية ىذه ادلعاين ادلشروعة باأَلمساء اليت مسَّاىا هبا الشرع ، وال  الثاين : أف تكوف دالة على معاٍف مشروعة ، وُب ىذه احلالة فالواجب -

داعي الستعماؿ أمساء زلدثة حىت ال تفتح الباب لالبتداع ُب الدين ، واالستحساف بالرأي واذلوى . ىذا وإف آفة التصوؼ دلا ظهرت 
 ومن أمهها :وَفَشت بُت ادلسلمُت وعمَّت البلوى ، تسببت ُب أضرار بالغة على ادلسلمُت 

ها كثَت أواًل : أهنا أدخلت على ادلسلمُت الكثَت من العقائد ادلنحرفة والتصورات الفاسدة والشركية ، بل وأصبح التصوؼ ىو العباءة اليت يرتدي -
 من الزنادقة ، كأىِل احللوؿ واالحتاد والقائلُت بتناسخ اأَلرواح وغَتىم .

من ادلسلمُت اجلهاؿ نتيجة لشيوع ِفكرة التصوؼ قصدىم لقبور وأضرحة الصاحلُت وغَتىم ،  ومن ادلظاىر الشركية اليت وقع فيها كثَت
وصرؼ الكثَت من العبادات إليها ، واليت ال تُنبغي أف ُتصرؼ إال هلل ، كالذبِح ذلا أو عندىا ، والطواِؼ هبا ، وطلب احلوائج منها ، 

النفع ، وغَت ذلك من أنواِع العبادات ، ويكفي قوؿ الشعراين وىو من أئمة الصوفية  واالستشفاِع هبا ، واللجوِء إليها لدفع الضر أو جلب
يوكل بقرب الويل ملكًا يقضي حوائج الناس ( . وقوؿ بعض الصوفية : ) قرب معروؼ  -عز وجل  -ُب كتابو اجلوىر والدرر : ) إف اهلل 

دلقبورين ، كقوذلم : ) مدد يا سيدي أزتد البدوي ، مدد يا حسُت ، الكرخي ترياؽ رلرب ( . وشلا ىو شائع عندىم طلب اإِلمداد من ا
كل ىذه الشركيات اخلطَتة اليت وقع فيها اجلهاؿ من ادلنتسبُت لإِلسالـ … ( . مدد يا سيدة ، يا أـ ىاشم ، يا عبد القادر اجليالين 

أصاًل ُب حياهتم ، وال نفع وال ضر ، فكيف بعد موهتم  باعتقادىم التصوؼ ُب أناٍس ميتُت ، ال حوؿ ذلم وال قوة ، ومل يكن ذلم تصرؼ
؟! . بل يظن بعض اجلهاؿ أهنم بعد موهتم أكمل منهم ُب حاؿ حياهتم ، وأقدر على التصرؼ ، كقوؿ القائل : ) ال خَت فيمن حيجب 

احلياة ، وىذا واهلل ىو الضالؿ ادلبُت بينو وبُت أحبابو شرب من الًتاب ( يقصد أنو حي ُب قربه ، يسمع ويرى ويتصرؼ ، كما كاف ُب حاؿ 
، ُب واإِلفك ادلستبُت . وشلا دفع كثَت من شيوخ التصوؼ إىل التلبيس على اجلهاؿ ُب ىذا الباب ، ما نالوه من احُلظوة والكرامة عند الناس 

عوف ذلم ! وكذا ما ينتظرونو بعد موهتم من حاؿ حياهتم مبا يأتيهم من أمواؿ ، ومبا يلقونو من تعظيم وتكرًن من تابعيهم ، حىت إهنم قد يرك
 مظاىر التقديس والعبادة اليت تكوف عند قبورىم ، فللو اأَلمر من قبل ومن بعد .
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وإًمٞمؽ ـمروم٤م آظمر ُمـ إسمٞم٤مت اًمتل  شمتْمٛمـ اًمنمإ سم٤مهلل  اًمٕمٔمٞمؿ عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٖمٚمق ذم طمؼ اًمٜمٌدل 

صٗم٤مت اًمرب  ؾمٌح٤مٟمف  وشمٕم٤ممم  وىمد شم٘مددم رد ُمدـ ذًمدؽ قمٜمدد ذيمدر اًمٙمريؿ وإقمٓم٤مئف سمٕمض  

سمٕمض أوضمف وم٤ًمد آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمدد اًمٜمٌدقي  ذم ذيمدر اًمٖمٚمدق ومٞمدف  وهٜمد٤م  ٟمدذيمر اًمدٌٕمض أيْمد٤م 

 ًمٚمٛمٜم٤مؾم٦ٌم .

 . "اًمؼمدة  "يم٘مقل اًمٌقصػمي ذم 

 وم٢من ُمـ ضُمقدإ اًمدٟمٞم٤م ورّضهت٤م  ... وُمـ قمٚمقُمؽ قمٚمؿ اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ

                                                                                                                                                               

وغنائهم ثانياً : ومن ىذه األضرار البالغة ما يظهر ُب احتفاالهتم وموالدىم من ادلفاسد اخللقية العظيمة ، كاختالط الرجاؿ بالنساء ، ورقصهم  -
ج النساء ، وشيوع اللهو واللعب ، بل والفسوؽ وغَت ذلك من األمور ، حىت إف ىذه ادلوالد أصبحت ُب كثَت من اأَلحياف مبثابة ، وترب 

 ؟! . -عز وجل  -مواسم وأسواؽ تقصد ذلذه األمور ، وأين كل ىذا من دين اهلل 
وفية واعتقاداهتم وتصرفاهتم ُب ىذه ادلوالد ، مع مشاركة بعض ادلنتسبُت إىل ثالثًا : ومن ىذه اأَلضرار أف كثَتاً من اأَلجانب دلا رأوا أفعاؿ الص -

و . وما العلم ذلم ُب ىذه االحتفاالت شلن لبسوا العمائم ، أساءوا الظن بدين اإِلسالـ ، وقالوا : ال خَت ُب دين يأمر هبذا وُيَشرِّعو أَلىل
عز  -ى أولئك أهنم صدوا عن سبيل اهلل بأفعاذلم ، وأين كل ىذا شلا أمر بو اهلل درى ىؤالِء أف االسالـ بريٌء من أفعاؿ أولئك ، وما در 

 وشرعو لعباده ؟! . -وجل 
عز  -تسببت ُب تفريق مشل ادلسلمُت إىل فرؽ وأحزاٍب وشيع ، ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف ، قاؿ  -فكرة التصوؼ  -رابعاً : أف ىذه الفكرة  -

 [ . ٖٕوما هتوى األَنفس ؟ ] ُسورة النجم :  : ؟ إف يتبعوف إال الظن -وجل 
، أو التابعُت فمن بعدىم كاألَئمة اأَلربعة وغَتىم ؟ كال واهلل !! ، لقد  -رضي اهلل عنهم  -وىل ظهرت ىذه اأَلمساء بُت الصحابة 

 ذلك ، وال حىت عمري أو عثماين استمسكوا رتيعًا حببل اهلل واعتصموا بو فلم يقل أحد منهم أنا نقشبندي أو رفاعي أو جيالين أو غَت
 . -رضي اهلل عنهم  -أو علوي ، وىم من ىم 

لطاف ، وكل ىذه اأَلمساء َتَسبََّبت ُب تفريق شل ادلسلمُت وحتزيبهم حتت رايات وأمساء ومهية ، أو ال أمهية ذلا ، أو ما أنزؿ اهلل هبا من س
 وكل ىذا كاف من أسباب نزوؿ البالء وتسلط األعداء .

اأَلخذ  مساً : يُػْعَزى إىل الصوفية الفضل ُب َبثِّ روح الكسل واخلموؿ ، والتواكل بُت ادلسلمُت ، وعدـ اجلد ُب أموِر الدين والدنيا ، وعدـخا -
لسنة  بأسباِب القوة ُب مواجهة أعداء اإِلسالـ ، حىت إهنم مل يُعَرؼ عنهم وقوؼ ُب وجو اأَلعداء ، كالتتاِر وغَتىم ، بل إف علماء أىل ا

 كشيخ اإِلسالـ ابن تيمية وغَته ، وقفوا ُب وجو الكفر بالسيف ، بينما اعتزؿ ىؤالِء : ) زعمًا منهم أف غزو التتار بالء من اهلل ، وال
يما داعي حملاولة مواجهة القدر اإِلذلي ( . إىل غَت ذلك من اأَلضرار اخلطَتة اليت يضيق بذكرىا ادلقاـ ، وال تكفيها ىذه الوريقات ، وف

بِتَصّرٍؼ َيسَت من : مقدمة الشيخ زلمد اخلميس على كتاب )احلماسة السنية ُب الرد على بعض الصوفية( حلسن عبد ىػ ]ذكرت كفاية " ا
( . ويُنظر )التوحيد ومسَتة العمل( لعبد العزيز عبد اهلل الزغييب ، و)ودعوة التوحيد( حملمد ٜ-ٗالرزتن السٍت البحَتي ادلصري )َصْفَحة : 

 خليل ىراس ، و)حقيقة القبورية وأثرىا على التوحيد( ، و)حقيقة التوحيد والفرؽ بُت الربوبية واألُلوىية( لعلي العلياين ، و)دمعة على
ل التوحيد( وحقيقة القبورية وآثارىا ُب واقع األمة( للمنتدى اإلسالمي بالرياض .ومصرع التصوؼ للبقاعي حتقيق وتعليق عبد الرزتن الوكي

 [قة التصوؼ للعالمة احلجوريوحقي
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 سم٘مك هلل  ورضة اًمدٟمٞم٤م هل آظمرة  .ي٤م ؾمٌح٤من اهلل ُم٤م ذا أ

 وىمقل أظمر :

 إين إذا ؾم٤مُمٜمل وٞمٌؿ ُيرّوقمٜمل ... أىمقل ي٤م ؾمٞمد اًم٤ًمدات ي٤م ؾمٜمدي

َعُؾُؽوْؿ ُخَؾَػووَء  ﴿أيـ هذا  ُمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم : وقَء َوَُيْ ْؽِاُػ افسُّ َُ ـْ ُُيِقُى ادُْْضَطرَّ إَِذا َدَظوُه َو َأمَّ

َْرِض َأإَِفٌف َمَع اهَِّ ْٕ ُرونَ  ا َـّ  (42)﴾ َؿؾِقًًل َمو َتَذ

وهذا ًمٕمٛمر اهلل أؿمد ُمدـ ذإ  يمٗمد٤مر ىمدريش  ٕهندؿ يمد٤مٟمقا ذم اًمِمددة خيٚمّمدقن  وذم اًمرظمد٤مد 

َؾنَِذا َرـُِبقا ِِف اْفُػْؾوِؽ َدَظوُقا اهََّ ﴿ينميمقن وه١مٓد ينميمقن ذم يمال احل٤مًمتلم  متٕمـ ذم ىمقل اهلل :

وهُ  ـَ َؾَؾَمَّ َكجَّ ُ ـُقنَ َُمْؾِِصَغ َفُف افيه ْؼِ ُُ (45) ﴾ ْؿ إَِػ اْفَزه إَِذا ُهْؿ 
 . 

 وهٙمذا ؾمتجد ذم آسمٞم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م اًمنمإ اًمٍماح .

 وىمقل أظمر :

 شمقضّمْف رؾمقل اهلل ذم يمؾ طم٤مضم٦م ... ًمٜم٤م وُُمِٝمٍؿ ذم اعمٕم٤مش وذم اًم٘مٚم٥م

 وىمقل أظمر :

 ي٤م ُمـ  قد قمغم اًمقضمقد سم٠مٟمُٕمؿ ... ظُمْي شمُٕمؿُّ قمٛمقم صْقب اًمّمّٞم٥م

 ٤مديف ومٞمًٛمٕمٜم٤م قمغم  ... سُمٕمد اعم٤ًموم٦م ؾمٛمع أىمرب أىمرِب ي٤م ُمـ ٟمٜم

 وىمقل أظمر :

                                                           

 ( ٕٙالنمل )( ٖٗ
 (٘ٙالعنكبوت ) (ٖ٘
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 ي٤م رؾمقل اهلل قمِجؾ ؾمٞمدي  ... سمزوال اًم١ٌمس قمٜم٤ّم واًمّيرْ 

 وارطمؿ إُم٦م مجٕم٤ًم إهنؿ  ...مل يزاًمقا ذم قمٜم٤مد ويمدرْ 

 وىمقل أظمر :

 طمًٌل سمج٤مهؽ ُم٠مُمٜم٤ًم وُمث٤مسم٦م ... وسمٌحر ضمقدإ ُمقرد اؾمتٖمٜم٤مئل

 وىمقل أظمر :

 اخلد ذم أقمت٤مب طميشمف ... وم٢من أقمت٤مسمف طمّمـ عمـ دظمالوُمِرغ 

وٓ خيٗمك ُم٤م ذم هذه آسمٞم٤مت ُمـ اًمٗم٤ًمد اًمٕم٘مدي  وًمٞمس اعم٘م٤مم هق اًمرد قمٚمٞمدف  واًمتٕمٚمٞمدؼ قمٚمٞمٝمد٤م  

 وم٠مدع اًمتٕمٚمٞمؼ ًمٚم٘م٤مرئ ٕن ُمٕمروم٦م ذًمؽ ٓ حيت٤مج إمم يمٌػم ضمٝمد ٓؾمٞم  ُمـ قمرف اًمتقطمٞمد .

ُٓم٦م هبدؿ  أُمد٤م هدؿ وم٘مدد مجٕمدقا سمدلم اعمتٜم٤مىمْمد٤مت وأُم٤م اًمراومْم٦م ومال شم٠ًمل قمٜمٝمؿ وُم٤م اسمتٚم٧م سمف ا

حيتٗمٚمقن سم٤معمقًمد  وومٞمف يٓمٕمٜمقن ذم قمرض ص٤مطم٥م اعمقًمد  ويٙمٗمرون أصح٤مسمف  إٓ ٟمٗمر ىمٚمٞمؾ ىمري٥م 

 ُمـ اخلٛم٦ًم وهذا شمٜم٤مىمض قمجٞم٥م .

وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ أهنؿ ٓ يٜمتٝمقن قمـ أيمؼم  اًمٙم٤ٌمئر  يم٤مًمنمإ سم٤مهلل  ومد  دوٟمدف  ويمدذا اؾمدتحالل 

ؿمٕم٤مرهؿ ,وؾم٥م  اًمّمدح٤مسم٦م ,واًمٓمٕمدـ ذم أُمٝمد٤مت اعمد١مُمٜملم , ويٜمٙمدقن  اعمتٕم٦م  ,واًمٙمذب  وهق

اًمًٜم٦م , ي٘مٓمٕمقن اًمّمالة ,وٓ ي٘مرون سم٤م ٛمٕمد٦م وٓ ا  قمد٦م  طمتدك خيدرج اعمٝمددي ) اعمزقمدقم (  

واًمتٔم٤مهر سمذًمؽ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمٌٚمدان  ومت٤مرة يًٛمع هلؿ اًمقىم٧م سم٢مفمٝم٤مره٤م  وشم٤مرة يْمدٓمرون 

هذا مم٤م ىمد وضمدٟم٤م اعمآت ُمـ إدًم٦م قمٚمٞمف سمد٤مقمؽماف أومدراد إمم اًمت٘مٞم٦م  وهٙمذا ,ي رؾمقن  اًمًحر و

ُمٜمٝمؿ طملم ي٘مٕمقن أهى  ذم وىم٧م احلروب ُمٕمٝمؿ ؾمقاد ُمـ ىمٌدؾ اًمدوًمد٦م  أو ُمدـ ىمٌدؾ أسمٓمد٤مل  

 اًمًٜم٦م  أقمزهؿ اهلل .
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,ينمسمقن احلِمٞمِم٦م  وهذا مم٤م رأيتف سمٕمٞمٜمل  عم٤م طمّمؾ اًمّمٚمع سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ  ذم طمرب دُمد٤مج إسمٞمد٦م 

٘م٦م يم٤مٟمقا يًتقـمٜمقن هب٤م طملم آؿمت٤ٌمإ ُمٕمٝمؿ  ي٘مد٤مل هلد٤م )اًمٜم٘مدقع ( وىمدد طمرؾمٝم٤م اهلل  دظمٚمٜم٤م ُمٜمٓم

يم٤من أهؾ اًم٘مري٦م  ىمد ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م  قمغم يمؾ طم٤مل رأيٜم٤م) احلِمٞمِم٦م ( ُمٚمٗمقوم٦م سم٘مراـمٞمس) اًمدظم٤من  ( 

 وٕول ُمرة ذم طمٞم٤مي أراه٤م وىمد شمؿ شمقصمٞم٘مٝم٤م سم٤مًمّمقر .

 اًمٙمٗمرة اًمٗمجرة . وذم وضمقهٝمؿ ؿم٤مهد ُمـ ذًمؽ  قمٚمٝم٤م اًمٖمؼمة شمره٘مٝم٤م اًم٘مؽمة أوًمئؽ هؿ

وُمـ ذًمؽ اؾمتحالل دُم٤مد اعمًٚمٛملم  وهذا ٓ حي٤مج إمم دًمٞمؾ ٓؾمٞم  قمٜمددٟم٤م  ُمٕمنمد اًمٞمٛمٜمٞمدلم  ٓ 

 شمٙم٤مد دمد سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اًمٞمٛمـ إٓ ىمد ٟمزف ُمٜمف اًمدم ُمـ ىمٌؾ اًمراومْم٦م احلقصمٞملم .

 وهؿ ُمع ارشمٙم٤مهبؿ اًمٙم٤ٌمئر  ٓ ي٠ممترون سم٤مًمقاضم٤ٌمت واًمٗمروض  يم٤مًمّمالة ذم مج٤مقمد٦م  وىمٌدؾ ذًمدؽ

اًمتقطمٞمد واإلي ن سم٤مًمًٜم٦م  اعمٓمٝمرة ومٝمؿ ٓ يٕمؽمومقن هب٤م  سمؾ يٕمت٘مدون اًمتحريػ ذم اًم٘مرآن  اًمٙمريؿ   

,وُمـ اًمقاضم٤ٌمت إطم٤ًمن اًم٘مقل ذم اًمّمح٤مسم٦م واًم٘مراسم٦م  واًمٙمػ قم  ؿمدجر سمٞمدٜمٝمؿ  ومٝمدذا اقمت٘مد٤مد 

 أهؾ اًمًٜم٦م وا  قم٦م .

٤مًمقاضم٥م  ومْمال  قمدـ اًمًدٜمـ ومم٤م شم٘مدم قمرومٜم٤م أن ه١مٓد اًم٘مقم ٓ يٜمتٝمقن قمـ اعمحرم وٓ ي٠مشمقن سم

 واعمًتح٤ٌمت وم٘مد أىم٤مُمقا ُمٙم٤مهن٤م اًمٌدع  واخلراوم٤مت  وا رائؿ واعمقسم٘م٤مت .
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 وؿػف : 

وإذا يم٤من إُمدر يمدذًمؽ ومد ذا شمٗمند ومٕمٚمٝمدؿ ذم اطمتٗمد٤مهلؿ  هدذا أٟمدف حمدض شم٘مٚمٞمدد ًمٚمٜمّمد٤مرى   

 واًمٗم٤مـمٛمٞملم أؾمالومٝمؿ يم  أؾمٚمٗمٜم٤م ذم سمداي٦م ٟمِم٠مة هذه اًمٌدقم٦م  اعمٜمٙمرة .

 ره اطمٞم٤مد ًمألقمٞم٤مد اعمٌتدقم٦م  واًمتِمٌف يم  شم٘مدم سم٤مًمٜمّم٤مرى ذم  اطمتٗم٤مهلؿ سمٕمٞمد اعمٞمالد .وُمـ آصم٤م - 4

وُمـ آصم٤مره قمٜمد اًمّمقومٞم٦م آظمتالط  واًمٓمرب واًمٚمٝمق  واًمؽماىمص  واًمت يؾ قمغم شمٚمؽ احل٤مًم٦م   - 4

 وُمع هذا يٕمتؼمون ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واًم٘مرب  وي٤م ؾمٌح٤من  اهلل .

٦م إمم ُم٤م قمٜمد اًمّمقومٞم٦م  أظمذ أُمقال  اعمًٚمٛملم  سمٖمػم طمؼ  وىمدد وُمـ آصم٤مره قمٜمد اًمراومْم٦م  إو٤موم - 2

يمٜم٧م ذم اًمٕم٤مم اعمٜمٍمم ذم سمالد صٕمدة  ويم٤من مم٤م ي رؾمف اًمراومْم٦م ذم هذا اًمٞمقم )اعمقًمدد اًمٜمٌدقي ( 

( وإذا مل يٗمٕمؾ اًمت٤مضمر  50000( وقمغم يمؾ شم٤مضمر )4000أو 500أهنؿ ومروقا قمغم يمؾ ُمقاـمـ )

 حيٛمٚمقن ُمٜمف )ُمٚمئ ؾمٞم٤مرة  ُمـ اعم٤مد ,واًمٕمّم٤مئر  وهمػمه٤م  (.ي٠مشمقن سمٕمّم٤مسم٦م ُمًٚمح٦م  إمم اعمحؾ  و

وُمـ ُمٔم٤مهره قمٜمد اًمراومْم٦م ظم٤مص٦م  إيذاد اعمًدٚمٛملم  وإيمدراهٝمؿ ذم اىمتحد٤مم هدذه اًمٌدقمد٦م  -  5

 ٓؾمٞم  ُمـ يًٞمٓمرون قمٚمٞمف وخي٤مف قمغم ُمّم٤محلف اًمدٟمٞمقي٦م .

ـؿ إُوو»ي٘مدقل :  -0 -وهٙمذا ىمٓمع اًمٓمريؼ  قمـ اعم٤مرة يقم اعمقًمد  وإذا يم٤من اًمٜمٌل 

ؾنذا أبقتؿ إٓ », وم٘م٤مًمقا: ُم٤م ًمٜم٤م سمد, إٟم  هل  ٤مًمًٜم٤م ٟمتحدث ومٞمٝم٤م, ىم٤مل: ش واجلؾقس ظذ افطرؿوت

ؽض افبرص، وـػ إذى، », ىم٤مًمقا: وُم٤م طمؼ اًمٓمريؼ؟ ىم٤مل: ش ادجوفس، ؾلظطقا افطرُؼ حؼفو

(46) شورد افسًلم، وأمر بودعروف، وَنل ظـ ادـؽر
 . 

                                                           

 ( عن أيب طلحة  رضي اهلل عنو ٕٔٙٔ(عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو  ومسلم )ٕ٘ٙٗرواه البخاري )( ٖٙ
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ٕٟمف ىمد ي١مذي اعم٤مرة قمغم اًمٓمريؼ   ومد  سم٤مًمدؽ سمٛمدـ ي٘مٓمدع  وم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل هنك قمـ  رد ا ٚمقس

اًمٓمريؼ قمـ اعم٤ًمومر وًمرسم  يم٤من اًمًٗمر ًمٖم٤مي٦م اًميورة أو عمرض حيت٤مج إمم شمٕمجٞمٚمف إمم اعمًتِمدٗمك 

 وهمػم ذًمؽ  مم٤م حيت٤مضمف اعمًٚمٛمقن ذم أؾمٗم٤مرهؿ .

سمد٤مل قمدغم وُمـ آصم٤مره إٟمٕم٤مش ومٙمرة اًمرومض  ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل  ويمذا اًمتّمقف  ويمالمه٤م و - 6

آؾمالم واعمًٚمٛملم وه٤مشم٤من اًمٗمٙمرشم٤من ُمرشمع  ٛمٞمع اًمٌدع  واعمخٚمٗم٤مت  وُمٜمٝم٤م  شمتٗمرع اًمٌددع قمدغم 

 اًمٓمقائػ إظمرى .

وُمـ آصم٤مره اًمًٞمئ٦م اؾمتح٤ًمن اًمٌدع  ومتريره٤م قمغم اًمٜم٤مس  وآؾمتٕم٤مو٦م قمـ اًمًدٜمـ اًمث٤مسمتد٦م  - 7

 هب٤م  طمتك شمّمػم ديٜم٤م .

 (47)ره  وهذه سمٚمٞم٦م قمٔمٛمك  دقم٤م اًمٞمٝم٤م وزيٜمٝم٤م  أسمق ُمرة إن همػمه أطمد أو أٟمٙمره ىمٞمؾ  همػم اًمديـ وأٟمٙم

                                                           

 كنية من كٌت الشيطاف  الرجيم لعنو اهلل   ( ٖٚ
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 ؾتووى افعؾَمء  ِف آحتػول بودقفي : 

وسمٕمد ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٌٞم٤من ذم طمٙمؿ آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمدد اًمٜمٌدقي  ًمٜمد٠مي إمم يمدالم اًمٕمٚمد د اًمرسمد٤مٟمٞملم  

ـْ ﴿اًمذيـ أُمرٟم٤م اهلل سم٤مًمرضمقع إًمٞمٝمؿ  وؾم١ماهلؿ  وم٘م٤مل شمٕم٤ممم : ًٓ ُكقِحل َوَمو َأْرَشْؾـَو ِم َّٓ ِرَجو َؿْبؾَِؽ إِ

َٓ َتْعَؾُؿقنَ  ـُْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ (48) ﴾إَِفْقِفْؿ َؾوْشَلُفقا َأْهَؾ افذه
 . 

ُشوقِل َوإَِػ ُأوِي  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم : وُه إَِػ افرَّ ْقِف َأَذاُظقا بِِف َوَفْق َردُّ ـِ َأِو اخْلَ َْم ْٕ ـَ ا َوإَِذا َجوَءُهْؿ َأْمٌر ِم

َْمِر ِمـْفُ  ْٕ وْقَطوا َبْعوُتُؿ افاَّ تَّ َٓ ُتُف  َٓ َؾْضُؾ اهَِّ َظَؾْقُؽْؿ َوَرْْحَ ْسَتـْبُِطقَكُف ِمـُْفْؿ َوَفْق َُ ـَ  َّٓ ْؿ َفَعؾَِؿُف افَِّذُ َن إِ

 . (49)﴾ َؿؾِقًًل 

 (20) شؿتؾقه ؿتؾفؿ اه أٓ شلفقا إذ َل ُعؾؿقا ؾنكَم صػوء افعل افسمال»: Aو

                                                           

 (ٖٗالنحل ) (ٖٛ
 (ٖٛالنساء ) (ٜٖ
اؿ الشيخُت إال أف فيو انقطاعا بُت األوزاعي وبُت عطاء بن أيب رباح، وقاؿ أبو حاًب وأبو زرعة فيما حسن، وىذا سند رجالو ثقات رج( ٓٗ

: روى ىذا احلديث ابن أيب العشرين، عن األوزاعي، عن إمساعيل بن مسلم، عن ٖٚ/ٔنقلو عنهما ابن أيب حاًب ُب "علل احلديث" 
وىو  -ابن ماجو من طريق ابن أيب العشرين ىذا، فلم يذكر فيو إمساعيل بن مسلم عطاء، عن ابن عباس، وأفسد احلديث. قلنا: وقد رواه

من طريق أيب ادلغَتة، هبذا اإلسناد. وُب آخره عندمها: قاؿ عطاء: بلغٍت أف  ٕٜٔ/ٔ( ، والدارقظٍت ٕ٘ٚوأخرجو الدارمي )،  أبو إسحاؽ
( ، والدارقطٍت ٖٖٚوأخرجو أبو داود )جلرح"، وىذا مرسل ، ابو االنيب صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ: "لو غسل جسده وترؾ رأسو حيث أص

ن ع ٜٔٔ/ٔ( ، ومن طريقو الدارقطٍت ٚٙٛوأخرجو عبد الرزاؽ )من طرؽ عن األوزاعي، بو ،  ٕٕٚ/ٔقي ، والبيهٕٜٔو ٜٔٔ/ٔ
 ٜٔٔ/ٔعشرين، والدارقطٍت ( من طريق عبد احلميد بن حبيب بن أيب الٕٚ٘وأخرجو ابن ماجو )األوزاعي، عن رجل، عن عطاء، بو ، 

من طريق زلمد بن كثَت، ثالثتهم عن األوزاعي، عن عطاء بن أيب رباح،  ٖٛٔ، ٖٚٔ/ٖمن طريق أيوب بن سويد، وأبو نعيم ُب "احللية" 
 طاء.بو. قاؿ أبونعيم: ىذا حديث غريب، ال حنفظ ىذه اللفظة من أحد من الصحابة إال من حديث ابن عباس، وال عنو إال من رواية ع

ؿ من طريقُت عن اذلقل بن زياد، قاؿ: مسعت االوزاعي قاؿ: قا ٛٚٔ/ٔ، واحلاكم ٜٓٔ/ٔ( ، والدارقطٍت ٕٕٓٗوأخرجو أبو يعلى )
من طريق بشر بن بكر، حدثٍت األوزاعي، حدثنا عطاء بن أيب رباح أنو  ٛٚٔ/ٔوأخرجو احلاكم عطاء: قاؿ ابن عباس ... احلديث ، 

يغرب، وقد أعل احلاكم ىذا إالسناد بقولو: قد رواه اذلقل بن زياد، وىو من أثبت  -مع أنو ثقة -بشر بن بكرمسع عبد اهلل بن عباس. و 
( عن إسحاؽ بن إبراىيم ٕٚٗٔٔوأخرجو الطرباين )ي من عطاء. ٍب ساؽ احلديث السالف ، أصحاب االوزاعي، ومل يذكر مساع األوزاع

 نو أو أخربتو عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عباس. وقاؿ ُب آخره: "إال ديموه؟ ".الدبري، عن عبد الرزاؽ، عن األوزاعي مسعتو م
 . ويعض من أخرجو من ىؤالء زاد فيو قوؿ عطاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم مرسال

من طريق  ٕٕٙ/ٔ، والبيهقي٘ٙٔ/ٔ( ، واحلاكم ٖٗٔٔ( ، وابن حباف )ٖٕٚ( ، وابن خزدية )ٕٛٔوأخرج ابن اجلارود ُب "ادلنتقى" )
الوليد بن عبيد اهلل بن أيب رباح، عن عطاء، عن ابن عباس: أف رجال أجنب ُب شتاء، فسأؿ، فأمر بالغسل، فمات، فذكر ذلك للنيب 

طهورا". والوليد بن عبيد اهلل: ىو ابن  -أو التيمم -، قد جعل اهلل الصعيد-ثالثا -صلى اهلل عليو وسلم، فقاؿ: "ما ذلم قتلوه؟ قتلهم اهلل
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 ٦م امم اخلػم  وهؿ اعمقىمٕمقن قمـ اهلل قمز وضمؾ .وُمـ هٜم٤م وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ هؿ ىم٤مدة إُم

وٟمحـ ذم وىم٧م يمثر ومٞمف ا ٝمؾ وىمؾ اًمٕمٚمدؿ وصد٤مر اًمٜمد٤مس يمٚمد  اؾمتحًدٜمقا ؿمدٞمئ٤م ومٕمٚمدقه دون 

اًمرضمقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ  طمتك ص٤مر  أهؾ اًمٕمٚمؿ همرسم٤مد سملم أهؾ ا ٝمؾ واًمْمدالل  وصد٤مر احلد٤مل 

 يم  ىمٞمؾ :

 ىمدددد قمدددرف اعمٜمٙمدددر واؾمدددتٜمٙمر اًمدددد
 

 
 ّمددددددٕم٦ٌمْ ُمٕمددددددروف ذم أي٤مُمٜمدددددد٤م اًم

 

 وصدددد٤مر أهددددؾ اًمٕمٚمددددؿ رِم َوْهددددَدةٍ 

 

 
ٌَددددد٦مْ   وصددددد٤مر أهدددددؾ ا ٝمدددددؾ ذم ُرشم

 

 طمدددد٤مدوا قمددددـ احلددددؼ ومدددد  ًمٚمددددذي

 

 
 ؾمدددد٤مدوا سمددددف ومددددٞم  ُمْمدددددك ٟمًدددد٦ٌمْ 

 

 وم٘مٚمددددد٧م ًمألسمدددددرار أهدددددؾ اًمت٘مدددددك
 

 
 واًمدددددديـ عمددددد٤م اؿمدددددتدت اًمُٙمْرسمددددد٦مْ 

 

 ٓ شمٜمٙمددددروا أطمددددقاًمٙمؿ ىمددددد أشمدددد٧م
 

 
 ٟمدددددددقسمتٙمؿ ذم زُمدددددددـ اًمٖمرسمددددددد٦مْ 

 

 

 طمقل هذه اًم٘مْمٞم٦م )آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي (وإًمٞمؽ أظمل اعمًٚمؿ ـمروم٤م ُمـ يمالُمٝمؿ 

                                                                                                                                                               

تضعيفو عن  ٖٔٗ/ٗ، ونقل توثيقو عن حيمى بن معُت، ونقل الذىيب ُب "ادليزاف" ٜ/ٜأخي عطاء بن أيب رباح، تررتة ابن أيب حاًب 
 الدارقطٍت، وقد صحح لو ىذا احلديث ابن حباف وابن خزدية واحلاكم، ووافقو الذىيب.

من طريق جرير بن عبد احلميد، عن عطاء بن السائب،  ٘ٙٔ/ٔكم ( ، واحلا ٕٕٚ( ، وابن خزدية )ٜٕٔوأخرج ابن اجلارود ُب "ادلنتقى" )
عن سعيد بن جبَت، عن ابن عباس رفعو ُب قولو عز وجل: )وإف كنتم مرضى أو على سفر( اآلية، قاؿ: "إذا كانت بالرجل اجلراحة ُب 

زدية: ىذا خرب مل يرفعو غَت عطاء، قلنا: سبيل اهلل، أو القروح، أو اجلدري، فيجنب، فيخاؼ إف اغتسل أف ديوت، فليتيمم". قاؿ ابن خ
فيما نقلو ابن أيب حاًب ُب  -وقد كاف اختلط، وجرير بن عبد احلميد روى عنو بعد االختالط، وخطأ أبو حاًب وأبو زرعة رفعو، وقاال 

 قوفا، وىو الصحيح.: رواه أبو عوانة وورقاء وغَتمها عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبَت، عن ابن عباس، مو -ٕٙ/ٔ"العلل" 
 عن أيب االحوص سالـ بن سليم، عن عطاء بن السائب، بو، فوقفو على ابن عباس. ٔٓٔ/ٔوأخرج حنوه ابن أيب شيبة ُب "ادلصنف" 

، ٜٓٔ/ٔ( ، والدارقطٍت ٖٖٙوُب الباب عن الزبَت بن خريق، عن عطاء بن أيب رباح، عن جابر حنو حديث ابن عباس عند أيب داود )
( ، والزبَت بن خريق لُت احلديث، وقد وقع فيو من الزيادة ما ليس ُب حديث ابن عباس، وىو ٖٖٔ، والبغوي )ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٔوالبيهقي

 ادلسح على اجلبَتة.
 وعن علي مرفوعا: "إمنا شفاء العي السؤاؿ" عند القضاعي ُب "مسند الشهاب
إىل الصحيح لغَتة لكثرة طرقو  وقد صححو األلباين ُب  قلت  :وعلى كل حاؿ حاؿ فاحلديث حسن مبجموع طرقو  وال يبعد أف يرتقي

( وقد ساؽ االماـ ابن عبد الرب لو طرؽ وشواىد  كما ُب كتابو جامع بياف العلم وفضلو  وأذكر أف شيخنا حييي   ٙٔ٘ٔصحيح اجلامع ) 
 .دلا مر عليها عند التدريس  حسن احلديث  واهلل أعلم 
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ومٚمدؿ ي٘مقًمدقا ؿمدٞمئ٤ًم ٕهندؿ يمد٤مٟمقا ُمدـ  أْحي أمو إمي إربعي أبق حـقػي ،موفؽ ،افاوؾعل ، - 1

اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م اًمتل مل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م اًمٌدع ومٚمؿ شمرى قمٞمٜمل وٓ ؾمدٛمٕم٧م أذين ىمدقل هلد١مٓد إئٛمد٦م 

 إومم .وإٟم  فمٝمرت اًمٌدع واٟمتنمت سمٕمد اًم٘مرون اًمثالصم٦م 

هدد  742)اًمٗم٤ميمٝمد٤مين:داعمِمٝمقرسمافؾخؿل اإشؽـيرا   ؿول افعًلمي توج افيُـ ظؿر بـ ظع - 2

ٓ أقمٚمؿ هلذا اعمقًمد أصالذم يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م, وٓ يٜم٘مؾ قمٛمٚمف قمـ أطمد ُمـ قمٚمد د إُمد٦م,  (24) : (

قن, وؿمٝمقة اًمذيـ هؿ اًم٘مدوة ذم اًمديـ, اعمتٛمًٙمقن سمآصم٤مر اعمت٘مدُملم, سمؾ هق سمِدقم٦م أطمدصمٝم٤م اًمٌٓم٤مًم

 ٟمٗمٍس اهمتٜمك هب٤م إيم٤مًمقن, سمدًمٞمؾ أَٟم٤م إذا أدرٟم٤م قمٚمٞمف إطمٙم٤مم اخلٛم٦ًم ىمٚمٜم٤م: 

إُم٤م أن يٙمقن واضم٤ًٌم, أو ُمٜمدوسم٤ًم, أو ُم٤ٌمطم٤ًم, أو ُمٙمروه٤ًم, أو حمرُم٤ًم.وهق ًمٞمس سمقاضم٥م إمج٤مقم٤ًم, وٓ 

ع, وٓ ُمٜمدوسم٤ًم: ٕن طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمدب: ُم٤م ـمٚمٌف اًمنمع ُمـ همػم ذم قمغم شمريمف, وهذا مل ي٠مذن ومٞمف اًمنمد

وهذا ضمقا  قمٜمف سملم يدي اهلل  -ومٞم  قمٚمٛم٧م -ومٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م, وٓ اًمت٤مسمٕمقن وٓ اًمٕمٚم د اعمتديٜمقن

 إن قمٜمف ؾمئٚم٧م.

وٓ ضم٤مئز أن يٙمقن ُم٤ٌمطم٤ًم: ٕن آسمتداع ذم اًمديـ ًمٞمس ُم٤ٌمطم٤ًم سم٢ممج٤مع اعمًدٚمٛملم.ومٚمؿ يٌدؼ إٓ أن 

 يٙمقن ُمٙمروه٤ًم, أو طمراُم٤ًم.

, : هدد 790ه-رمحدف اًمدؾ- موم ادحؼهؼ أبق إشحوق افاوضبلومـ ظؾَمء ادوفؽقي افاقخ اإ - 3

..ومٛمٕمٚمقم أن إىم٤مُم٦م اعمقًمد قمغم اًمقصػ اعمٕمٝمقد سملم اًمٜم٤مس سمدقمد٦م حمدصمد٦م  "ىم٤مل ذم سمٕمض ومت٤مواه: 

ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م, وم٤مإلٟمٗم٤مي قمغم إىم٤مُم٦م اًمٌدقم٦م ٓ  قز واًمقصٞم٦م سمف همدػم ٟم٤مومدذة سمدؾ  د٥م قمدغم 

(24)اًم٘م٤ميض ومًخف ...(
 . 

                                                           

 (ٕٔ-ٕٓ"ادلورد ُب عمل ادلولد":")ص ُب رسالتو ُب ادلولد ادلسماة بػ( ٔٗ
 ( ٕٗٓػ ٖٕٓفتاوى الشاطيب ) ( ٕٗ
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٤مم( سمٕمد أن قمرف اًمٌدقم٦م سم٠مهن٤م :ـمري٘مد٦م ذم اًمدديـ خمؽمقمد٦م شمْمد٤مهل اًمنمدقمٞم٦م وىم٤مل ذم )آقمتّم

ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقإ قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد هلل ؾمدٌح٤مٟمف : )وىمقًمدف ذم احلدد : اشمْمد٤مهل اًمنمدقمٞم٦م    

يٕمٜمل : أهن٤م : أهن٤م شمِم٤مسمف اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م , ُمـ همػم أن شمٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م يمذًمؽ , سمؾ هل ُمْم٤مدة 

ة , ُمٜمٝم٤م: ووع احلدود يم٤مًمٜم٤مذر ًمٚمّمٞم٤مم ىمد٤مئً  ٓ ي٘مٕمدد , ود٤مطمٞم٤ًم ٓ يًدتٔمّؾ هل٤م ُمـ أوضمف ُمتٕمدد

 وآظمتّم٤مص ذم آٟم٘مٓم٤مع ًمٚمٕم٤ٌمدة , وآىمتّم٤مد ُمـ اعم٠ميمؾ واعمٚمٌس قمغم صٜمػ ُمـ همػم قمَٚم٦م .

وُمٜمٝم٤م : اًمتزام اًمٙمٞمٗمٞم٤مت واهلٞمئ٤مت اعمٕمٞمٜم٦م , يم٤مًمذيمر هبٞمئ٦م آضمت ع قمغم صدقت واطمدد , واختد٤مذ 

 قمٞمدًا , وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ...... إًمخ ( ا.هد  -0 -يقم وٓدة اًمٜمٌل 

رمحدف اهلل ي٘مدقل:ومٛمـ اًمٌددع ذم اًمٕمٌد٤مدات: إطمدداث أقمٞمد٤مد   وهذا صقخ آشًلم بـ تقؿقي - 4

واطمتٗم٤مٓت مل ينمقمٝم٤م اهلل وٓ رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, إٟم  ومٕمٚمتٝم٤م إُمؿ إظمرى 

يم٤مٓطمتٗم٤مل سمٞمقم قم٤مؿمقراد, وسم٤معمقًمد اًمٜمٌقي,  يم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى, أو وم٤مرس واًمروم, وٟمحقهؿ,

وسمٚمٞمٚم٦م اإلهاد واعمٕمراج, وًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن, وإطمداث صٚمقات مل ينمقمٝم٤م اهلل, يمّمالة 

اًمرهم٤مئ٥م, وختّمٞمص ًمٞم٤مٍل وأي٤مم سمٕمٞمٜمٝم٤م سمٕم٤ٌمدة ُمٕمت٤مدة, يم٠مول مخٞمس ُمـ رضم٥م, وًمٞمٚم٦م أول مجٕم٦م 

 (24)وع أو ُم٤ٌمح, واًمٖمٚمق ذم اًمديـ.وًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمٜمف, ويم٤مًمرهٌٜم٦م, واًمًٞم٤مطم٦م ًمٖمػم ىمّمد ُمنم

وىم٤مل أيْم٤م :وم٠مطمددث سمٕمْمدٝمؿ سمدقمد٦م آطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد اًمٜمٌدقي, وآطمتٗمد٤مل سمٚمٞمٚمد٦م اإلهاد 

وهمػمه٤م إٟم   -اًمتل شمزداد يقًُم٤م سمٕمد يقم سملم اعمًٚمٛملم -واعمٕمراج. وهذه إقمٞم٤مد اًمقـمٜمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م

 (22) وُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من.هل ُمـ إهمالل وأص٤مر اًمتل اسمتٚمٞم٧م هب٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م, 

  

                                                           

 ( حتقيق العقل ٓٗ/ٔاقتضاء الصراد ادلستقيم ) ( ٖٗ
 (٘٘ادلصدر السابق  ص)  (ٗٗ
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 اإموم ابـ افؼقؿ رْحف اه :  - 5

ىم٤مل وٓ ُيْٕمَرف قمـ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أٟمف ضَمَٕمؾ ًمِٚمٞمٚم٦م اإلهاد ومْمٞمٚم٦م قمغم همػمه٤م , ٓ ؾمدٞم  قمدغم 

ًمٞمٚم٦م اًمَ٘مْدر , وٓ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن َيْ٘مُّمدون ختّمٞمص ًمٞمٚم٦م اإلهاد سم٠مُْمٍر ُمـ 

وٓ َيذيمروهن٤م , وهلذا ٓ ُيْٕمَرف أي ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م , وإن يم٤من اإلهاد ُمـ أقمٔمدؿ ومْمد٤مئٚمف ,  إُمقر

ع ختّمٞمص ذًمؽ اًمزُم٤من وٓ ذًمؽ اعمٙم٤من سمِِٕم٤ٌمدة ذقمٞم٦م , سمؾ هم٤مر طمراد اًمدذي  وُمع هذا ومٚمؿ ُينْمَ

سمٕمدد اسمُتِدئ ومٞمف سمِٜمُُزول اًمقطمل , ويم٤من َيَتَحّراه ىمٌؾ اًمٜمٌقة مل َيْ٘مّمده هق وٓ أطمدد ُمدـ أصدح٤مسمف 

اًمٜمٌقة ُُمّدة ُُمَ٘م٤مُِمف سمَِٛمّٙم٦م , وٓ ظَمّص اًمٞمقم اًمذي أٟمزل ومٞمف اًمقطمل سمٕم٤ٌمدة وٓ همػمهد٤م , وٓ ظَمدّص 

ومـ َخّص إمؽـي وإزمـوي موـ ظـويه »اعمٙم٤من اًمذي اسمُتدئ ومٞمف سم٤مًمقطمل , وٓ اًمزُم٤من سمٌمد , 

سوق  بعبودات ٕجؾ هذا وأمثوفف ـون مـ جـس أهؾ افؽتوب افوذُـ جعؾوقا زموون أحوقال اد

وهمػم ذًمؽ ُمدـ أطمقاًمدف , وىمدد رأى قمٛمدر اسمدـ  شمقاشؿ وظبودات، ـققم ادقًلد وُقم افتعؿقي،

اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف مج٤مقم٦م يت٤ٌمدرون ُمٙم٤مٟم٤م ُيَّمّٚمقن ومٞمف , وم٘م٤مل : ُم٤م هذا ؟ ىم٤مًمقا : ُمٙم٤من صدغم 

ٌٚمٙمؿ ومٞمف رؾمقل اهلل , وم٘م٤مل : أشُمِريدون أن شمتخذوا آصم٤مر أٟمٌٞم٤مئٙمؿ ُم٤ًمضمد ؟ إٟم  هٚمؽ ُمدـ يمد٤من ىمد

 . (25)هبذا , ومٛمـ أدريمتف ومٞمف اًمّمالة ومٚمُٞمَّمّؾ وإٓ وَمْٚمَٞمْٛمِض . اهد

اعمتدقذم   وهذا أبق افؼوشؿ صفوب افيُـ  ظبي افرْحـ بوـ اشوَمظقؾ بوـ ابوراهقؿ ادؼويد - 6

َٓ  قز آطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمَرؾُمقل 665) َن َذًمِؽ ُمدـ  -0 -( ي٘مقل :  ِٕ َٓ هَمػمه  َو

َن اًمَرؾُمقل  اًْمٌدع اعمحدصم٦م ذِم اًمّديـ ِٕ- 0-  َٓ َٓ ظمٚمٗمد٤مؤه اًمراؿمددون َو مل َيْٗمَٕمٚمف َو

٤من ذِم اًْمُ٘مُرون اعمٗمْمٚم٦م وهؿ  ًَ َٓ اًمت٤مسمٕمقن هَلُؿ سم٢ِمطِْم هَمػمهؿ ُمـ اًمَّمَح٤مسَم٦م روَقان اهلل قمغم اْ َِٛمٞمع َو

 (26)وُمت٤مسمٕم٦م ًمنمقم٦م مِمَـ سمٕمدهْؿ .-0-أقمٚمؿ اًمٜم٤َمس سم٤ِمًمًٜم٦ِم وأيمٛمؾ طم٤ٌم ًمَرؾُمقل اهلل

                                                           

 (ٜ٘/ٔ) الزاد  (  ٘ٗ
 (ٚٓٔالباعث على انكار البدع واحلوادث ) (ٙٗ
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(27)هدد780اعمتدقرم ُم٤مسمٕمدد  ل افعًلمي ابق افعبوس افؼبوب اْحي بـ ؿوشؿ اجلذاملوؿو -  7
ىمدد   

ؾمئؾ قمـ اؿمٞم٤مد شم٘م٤مم ذم هذا اًمٞمقم يمقىمد اًمِمٛمع و اًمّمالة قمغم اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف و ؾمدٚمؿ و 

مجٞمع ُم٤م وصٗم٧م ُمـ حمدصم٤مت اًمٌدع اًمتل  ٥م ىمٓمٕمٝم٤م و ُمـ  : "ُمدطمف و همػمه٤م وم٠مضم٤مب رمحف اهلل 

قمٚمٞمٝم٤م او ؾمٕمك ذم دواُمٝم٤م ومٝمق ؾم٤مع ذم سمدقم٦م و والًم٦م و ئمـ سمجٝمٚمف اٟمدف سمدذًمؽ  ىم٤مم هب٤م او اقم٤من

ُمٕمٔمؿ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مئؿ سمٛمقًمده و هق خم٤مًمػ ؾمٜمتف ُمرشمٙم٥م عمٜمٝمٞمد٤مت هندك 

قمٜمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمتٔم٤مهر سمذًمؽ حمدث ذم اًمديـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف و ًمق يم٤من ُمٕمٔم  ًمدف طمدؼ 

ٚمؿ حيدث ذم ديٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف و مل يتٕمرض عم٤م طمذر اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمدف طمٞمد٨م اًمتٕمٔمٞمؿ ٕـم٤مع اواُمره وم

و اُم٤م ُم٤م ي٠مظمذه  ﴾ؾؾقحذر افذُـ ُيوفػقن ظـ امره ان تصقبفؿ ؾتـي او ُصقبفؿ ظذاب افقؿ﴿ىم٤مل 

اعمٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ وم٤من يم٤من إٟم  يٕمٓم٤مه قمغم اًم٘مٞم٤مم هبذه اًمٌدع و اًم٘مٞم٤مم سمتٚمؽ آُمقر ومال ظمٗمد٤مد سم٘مدٌع 

 ."اًمقضمفاعم٠مظمقذ قمغم هذا 

 احلوؾظ أبق زرظي افعراؿل رْحف اه: - 8

 (28) .وًمق سم٢مـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم قمـ اًمًٚمػ( -أي قمٛمؾ اعمقًمد-ىم٤مل: )ٓ ٟمٕمٚمؿ ذًمؽ 

ًمٞمٚمد٦م اعمقًمدد  (29)هد ىم٤مل844اعمتقرم ؾمٜم٦م  افاقخ افعًلمي ابق ظبي اه حمؿي احلػور افغركوضل - 9 

قن  تٛمٕمقن ومٞمٝم٤م واًمت٤مسمٕم -0 -مل يٙمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمع وهؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ٓ يٕمٔمدؿ -0 -ًمٚمٕم٤ٌمدة, وٓ يٗمٕمٚمقن ومٞمٝم٤م زي٤مدة قمغم ؾم٤مئر ًمٞم٤مزم اًمًٜم٦م ,ٕن اًمٜمٌدل 

إٓ سمقضمف ُذع ومٞمف شمٕمٔمٞمٛمف, وشمٕمٔمٞمٛمف ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرب إمم اهلل ,ًمٙمـ يت٘مرب إمم اهلل ضمؾ ضمالًمدف 

زم أهندؿ سم  ذع, واًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمًٚمػ اًمّم٤مًمع مل يٙمقٟمقا يزيدون ومٞمٝم٤م زي٤مدة قمغم ؾمد٤مئر اًمٚمٞمد٤م

وًمد ذم رُمْم٤من وىمٞمؾ ذم رسمٞمع, واظمتٚمػ ذم أي يدقم -0 -اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م ,وم٘مٞمؾ إٟمف 

                                                           

 (ٜٗ/ٕٔجاء ُب" ادلعيار ادلعرب" للونشريسي ) (ٚٗ
 ([.ٖٙٔف )ص: ]تشنيف اآلذا (ٛٗ
 ( "ٓٓٔ-ٜٜ/ٚكما ُب" ادلعيار ادلعرب" للونشريسي )  ( ٜٗ
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وًمد ومٞمف قمغم أرسمٕم٦م أىمقال, ومٚمق يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل وًمد ذم صٌٞمحتٝم٤م حتدث ومٞمٝم٤م قم٤ٌمدة سمقٓدة 

, ًمٙم٤مٟم٧م ُمٕمٚمقُم٦م ُمِمٝمقرة ٓ ي٘مع ومٞمٝم٤م اظمتالف وًمٙمدـ مل شمنمدع -0 -ظمػم اخلٚمؼ 

ن يقم ا ٛمٕم٦م ظمػم يقم ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس و اومْمؾ ُم٤م يٗمٕمدؾ ذم اًمٞمدقم زي٤مدة شمٕمٔمٞمؿ آ شمرى ا

اًمٗم٤موؾ صقُمف و ىمد هنك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمـ صقم يقم ا ٛمٕمد٦م ُمدع قمٔمدٞمؿ ومْمدٚمف 

ومدل هذا قمغم اٟمف ٓ حتدث قم٤ٌمدة ذم زُم٤من و ٓ ذم ُمٙم٤من آ ان شمٙمقن ذقمد٧م و ُمد٤م مل ينمدع ٓ 

 دى مم٤م اشمك سمف اوهل٤م.يٗمٕمؾ اذ ٓ ي٠مي اظمر هذه آُم٦م سم٠مه

وًمق ومتع هذا اًم٤ٌمب  ٤مد ىمقم وم٘م٤مًمقا يقم هجرشمف إمم اعمديٜم٦م يقم أقمز اهلل ومٞمف اإلؾمالم ومٞمجتٛمع ومٞمف 

 ويتٕمٌد.

وي٘مقل آظمرون اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل أهي سمف ومٞمٝم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ اًمنمف ُم٤م ٓ ي٘مدر ىمدره, ومتحدث ومٞمٝمد٤م 

 قم٤ٌمدة. 

اًمّم٤مًمع اًمذيـ اظمت٤مرهؿ اهلل ًمف, ومد  ومٕمٚمدقا ومال ي٘مػ ذًمؽ قمٜمد طمد, واخلػم يمٚمف ذم إشم٤ٌمع اًمًٚمػ 

ومٕمٚمٜم٤مه وُم٤م شمريمقا شمريمٜم٤مه, وم٢مذا شم٘مرر هذا فمٝمر أن آضمت ع ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ًمٞمس سمٛمٓمٚمقب ذقمد٤م , 

 (50) سمؾ ي١مُمر سمؽميمف.

ىمٞمؾ وإن يم٤من  (54)هد ىم٤مل رمحف اهلل 942اعمتقرم ؾمٜم٦م  أبق افعبوس اْحي بـ ْقل  افقكؼُز -11

و ىمٕم٧م ومٞمدف ىمْمد٤مي٤م اظمرضمتدف امم ارشمٙمد٤مب سمٕمدض اًمٌددع ُمدـ يمثدرة ُمٕمٔم  قمٜمد اعمًٚمٛملم ًمٙمـ 

آضمت ع ومٞمف اي اضمت ع آت اًمٚمٝمق امم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٌدع همػم اعمنموقم٦م و اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف صغم اهلل 

                                                           

 ( forum.stop55.com/444799.htmlانظر منتديات ستوب على ىذا الرابط ) (ٓ٘
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. سم٢مطمداث سمدع مل شمٙمـ ًمٚمًدٚمػ اًمّمد٤مًمع قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اٟم  هق سم٤مشم٤ٌمع اًمًٜمـ و آىمتداد سم٤مٕصم٤مر ٓ

(54) 

 :أبق ظبي اه بـ أْحي بـ حمؿي بـ ؿياموي ادؼيد رْحف اه اإموم مقؾؼ افيُـ ، - 11

ومدٞمٛمـ يًدٛمع اًمددف  -أطمًـ اهلل شمقومٞم٘مٝمؿ  -وىمد ؾم٠مًمف ؾم٤مئؾ وم٘م٤مل :ُم٤م شم٘مقل اًم٤ًمدة اًمٗم٘مٝم٤مد   

واًمِم٤ٌمسم٦م واًمٖمٜم٤مد ويتقاضمد طمتك إٟمف يرىمص . هؾ حيؾ ذًمؽ أم ٓ ؟ ُمدع اقمت٘مد٤مده أٟمدف حمد٥م هلل , 

 ؟.  وأن ؾم قمف وشمقاضمده ورىمّمف ذم اهلل

 وذم أي طم٤مل حيؾ اًميب سم٤مًمدف ؟ هؾ هق ُمٓمٚمؼ ؟ أو ذم طم٤مًم٦م خمّمقص٦م ؟. 

 وهؾ حيؾ ؾم ع اًمِمٕمر سم٤مٕحل٤من ذم إُم٤ميمـ اًمنميٗم٦م , ُمثؾ اعم٤ًمضمد وهمػمه٤م ؟ 

 أومتقٟم٤م ُم٠مضمقريـ , رمحٙمؿ اهلل . 

ىم٤مل اًمِمٞمخ: ا قاب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ : أن وم٤مقمؾ هذا خمٓمئ ؾمد٤مىمط اعمدرودة , واًمددائؿ قمدغم هدذا 

ٗمٕمؾ ُمردود اًمِمٝم٤مدة ذم اًمنمع , همػم ُم٘مٌقل اًم٘مقل : وُم٘مت٣م هذا : أٟمف ٓ شم٘مٌؾ روايتف حلدي٨م اًم

, وٓ ؿمٝم٤مدشمف سمرؤي٦م هالل رُمْم٤من , وٓ أظم٤ٌمره اًمديٜمٞمد٦م . وأُمد٤م  -0 -رؾمقل اهلل 

اقمت٘م٤مده حم٦ٌم اهلل قمز وضمدؾ , وم٢مٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن حمٌد٤ًم هلل ؾمدٌح٤مٟمف , ُمٓمٞمٕمد٤م ًمدف ذم همدػم هدذا , 

قن ًمف ُمٕم٤مُمدٚم٦م ُمع اهلل ؾمٌحد٤مٟمف , وأقم ل صد٤محل٦م ذم همدػم هدذا اعم٘مد٤مم . وأُمد٤م هدذا و قز أن يٙم

ومٛمٕمّمٞم٦م وًمٕم٥م , ذُمف اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف , ويمرهف أهدؾ اًمٕمٚمؿ , وؾمدٛمقه : سمدقمد٦م , وهندقا قمدـ 

ومٕمٚمف , وٓ ُيت٘مرب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٛمٕم٤مصٞمف , وٓ ُيٓمد٤مع سم٤مرشمٙم٤مب ُمٜم٤مهٞمدف , وُمـ ضمٕمؾ وؾمٞمٚمتف 

ٟمف ُمٕمّمٞمتف , يم٤من طمٔمف اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد , وُمـ اختذ اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م ديٜم٤م , يم٤من يمٛمدـ امم اهلل ؾمٌح٤م
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 -ؾمٕمك ذم إرض اًمٗم٤ًمد , وُمـ ـمٚم٥م اًمقصقل إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمدـ همدػم ـمريدؼ رؾمدقل اهلل 

 وؾمٜمتف ومٝمق سمٕمٞمد ُمـ اًمقصقل إمم اعمراد .  -0

اًمتٖمٌدػم  "ي٘مدقل :  -ٜمٌؾ يٕمٜمل أمحد سمـ طم -وىمد روى أسمق سمٙمر إصمرم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل 

وىم٤مل أسمق احل٤مرث : ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمـ اًمتٖمٌػم وىمٚم٧م : إٟمدف شمدري قمٚمٞمدف اًم٘مٚمدقب .  "حمددث 

وروى همػمه أٟمف يمرهف , وهنك قمـ إؾم قمف . وىم٤مل احلًـ سمـ قمٌد اًمٕمزيدز  "هق سمدقمدد٦م  "وم٘م٤مل : 

٘مد٤مل ًمدف اًمتٖمٌدػم , شمريم٧م سم٤مًمٕمراي ؿمٞمئ٤ًم ي "ا روي : ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل حمٛمد سمـ إدريس ي٘مقل : 

أطمدصمتف اًمزٟم٤مدىم٦م , يّمدون اًمٜم٤مس سمف قمـ اًم٘مرآن   وىم٤مل يزيد سمـ هد٤مرون : ُمد٤م يٖمدؼم إٓ وم٤مؾمدؼ , 

 وُمتك يم٤من اًمتٖمٌددػم ؟  .

 .  "أرى أن ييب ص٤مطم٥م اًمتٖمٌػم  "وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ داود :  

اعمٙمروهد٤مت ُمدـ  واًمتٖمٌػم : اؾمؿ هلذا اًمً ع , وىمد يمرهف إئٛم٦م يم  شمرى . ومل يٜمْمؿ إًمٞمف هدذه

 اًمدومقف واًمِم٤ٌمسم٤مت , ومٙمٞمػ سمف إذا اٟمْمٛم٧م إًمٞمف واختذوه ديٜم٤ًم؟

ًي  ﴿وم  أؿمٌٝمٝمؿ سم٤مًمذيـ قم٤مهبؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف :  َُ َّٓ ُمَؽووًء َوَتْصوِي  إِ
ًِ ْؿ ِظـَْي اْفَبْقو وَن َصًَلُُتُ ـَ َوَمو 

ـُْتْؿ َتْؽُػُرونَ  ـُ  , واًمتّمدي٦م : اًمتّمٗمٞمؼ  ىمٞمؾ اعمٙم٤مد اًمتّمٗمػم (54)﴾ َؾُذوُؿقا اْفَعَذاَب بََِم 

ْكَقو ﴿وىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٜمٌٞمف   َقوُة افيُّ ُؿ احْلَ ُْتُ ًقا َوَؽرَّ ُذوا ِدُـَُفْؿ َفِعًبو َوَْلْ َ ـَ اخَّ  (52)﴾ َوَذِر افَِّذُ

 -وُمـ اعمٕمدٚمقم أن اًمٓمريؼ امم اهلل ؾمدٌح٤مٟمف إٟمد  شمٕمٚمدؿ ُمدـ ضمٝمد٦م اهلل شمٕمد٤ممم سمقاؾمٓمدد٦م رؾمدقًمف 

دي٤ًم وُمٌٞمٜم٤ًم , وسمِمػمًا وٟمدذيرًا , وأُمدر سم٤مشم٤ٌمقمدف , وىمدرن , وم٢من اهلل شمٕم٤ممم روٞمف ه٤م -0

وَن ﴿ـم٤مقمتف سمٓم٤مقمتف , وُمٕمّمٞمتف سمٛمٕمّمٞمتف , وضمٕمؾ اشم٤ٌمقمف دًمٞماًل قمغم حمٌتف , وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف : ـَ َوَمو 
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ـْ َأْموِرهِ  ُة ِمو وَرَ
وُؿ اخْلِ ُؽقَن َْلُ َُ َٓ ُمْمِمـٍَي إَِذا َؿَه اهَُّ َوَرُشقُفُف َأْمًرا َأْن  ـٍ َو ْعوِص اهََّ دُِْمِم َُ ـْ  ْؿ َوَمو

ًٓ ُمبِقـًو  بِْبُؽُؿ ﴿وىم٤مل ؾمٌحد٤مٟمف : (55)﴾َوَرُشقَفُف َؾَؼْي َضؾَّ َضًَل ْ ُْ بُِعقِ   بُّقَن اهََّ َؾوتَّ
ـُْتْؿ ُُتِ ـُ ُؿْؾ إِْن 

ْغِػْر َفُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َواهَُّ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ  َُ  -0 -. وُمـ اعمٕمٚمقم أن رؾمقل اهلل (56)﴾اهَُّ َو

ؿمٗمٞم٘م٤ًم قمغم أُمتف  طمريّمد٤ًم قمغم هداهؿ , رطمٞمً  هبؿ , وم  شمرإ ـمري٘م٦م هتددي إمم اًمّمدقاب إٓ  يم٤من

وذقمٝم٤م ُٕمتف , ودهلؿ قمٚمٞمٝم٤م سمٗمٕمٚمف وىمقًمف , ويم٤من أصح٤مسمف قمٚمٞمٝمؿ اًمًدالم ُمدـ احلدرص قمدغم 

اخلػم واًمٓم٤مقم٦م , واعم٤ًمرقم٦م إمم روقان اهلل سمحٞم٨م مل يؽميمقا ظمّمدٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اخلػم إٓ ؾم٤مسم٘مقا 

وٓ قمـ أطمد ُمـ صح٤مسمتف اٟمف ؾمٚمؽ هذه اًمٓمري٘مد٦م  -0 -, وم  ٟم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل  اًمٞمٝم٤م

اًمرديئ٦م , وٓ ؾمٝمر ًمٞمٚم٦م ذم ؾمٛمد٤مع يت٘مرب سمف إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف , وٓ ىمد٤مل : ُمدـ رىمددص ومٚمدف ُمدـ 

إضمر يمذا , وٓ ىم٤مل : اًمٖمٜمد٤مد يٜمٌد٧م اإليد ن ذم اًم٘مٚمد٥م , وٓ اؾمدتٛمع اًمِمد٤ٌمسم٦م وم٠مصدٖمك إًمٞمٝمد٤م 

 قمٝم٤م وومٕمٚمٝم٤م أضمرًا . وهذا أُمر ٓ يٛمٙمـ ُمٙم٤مسمرشمفوطمًٜمٝم٤م : أو ضمٕمؾ ذم اؾمت 

وإذا صع هذا ًمزم أن ٓ يٙمقن ىمرسم٦م إمم اهلل ؾمدٌح٤مٟمف , وٓ ـمري٘مد٤ًم ُمقصدال إًمٞمدف , ووضمد٥م أن  

خر اْلويي هويي حمؿوي ، وذ  »ىم٤مل :  -0 -يٙمقن ُمـ ذ إُمقر , ٕن اًمٜمٌل 

 وهذا ُمٜمٝمد٤م .  (57) ش إمقر حميثوُتو

 (58) شـؾ حميثي بيظي ، وـؾ بيظي ضًلفي »:  وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

 وىمد ؾمٛمك إئٛم٦م هذا سمدقم٦م سم  ذيمرٟم٤مه . 

وم٠مُمد٤م شمٗمّمٞمؾ هذه اعمًٛمققم٤مت ُمـ اًمدف واًمِم٤ٌمسم٦م وؾم ع يمؾ واطمد ُمٜمٝم  ُمٜمٗمدردًا : ومد٢من هدذه 

مجٞمٕمٝم٤م ُمـ اًمٚمٕم٥م , ومٛمـ ضمٕمٚمٝم٤م دأسمف , أو اؿمتٝمر سمٗمٕمٚمٝم٤م أو اؾمت قمٝم٤م , أو ىمّمده٤م ذم ُمقاوٕمٝم٤م , 
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أضمٚمٝم٤م ومٝمق ؾم٤مىمط اعمرودة , وٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف, وٓ يٕمد ُمـ أهؾ اًمٕمداًم٦م , ويمدذًمؽ  أو ىمّمد ُمـ

اًمرىم٤مص . وأهمٚمٔمٝم٤م اًمِم٤ٌمسم٦م , وم٢مٟمف ىمد روي ومٞمٝم٤م احلدي٨م اًمذي يرويف ؾمدٚمٞم ن سمدـ ُمقؾمدك قمدـ 

ٟم٤مومع ىم٤مل : يمٜم٧م ُمع اسمـ قمٛمر ذم ـمريؼ ومًٛمدع صقت زاُمر يرقمك , ومٕمدل قمـ اًمٓمريؼ وأدظمدؾ 

ي٤م ٟم٤مومدع , هؾ شمًٛمع؟ هؾ شمًٛمع ؟ ىمٚم٧م : ٟمٕمؿ , ومٛم٣م صمدؿ ىمد٤مل : يد٤م إصٌٕمٞمف رم أذٟمٞمف صمؿ ىم٤مل : 

 -ٟم٤مومع , هؾ شمًٛمع؟ ىمٚم٧م : ٓ , ومد٠مظمرج يديدف ُمدـ أذٟمٞمدف , ىمد٤مل : هٙمددذا رأيد٧م رؾمدقل اهلل 

قمـ قمقف سمـ حمٛمد اعمّمددري قمدـ ُمدروان  "ضم٤مُمٕمف  "ومٕمؾ . رواه اخلالل ذم  -0

اه أيْم٤ًم قمـ قمث ن سمدـ صد٤مًمع اًمٓم٤مـمري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ ؾمٚمٞم ن سمـ ُمقؾمك . ورو

 إٟمٓم٤ميمل قمـ حمٛمقد سمـ ظم٤مًمد قمـ أسمٞمف قمـ اعمٓمٕمؿ سمـ اعم٘مدام قمـ ٟم٤مومع . 

وؾمئؾ أمحد قمـ هذا احلدي٨م , وم٘م٤مل : يرويف ؾمٚمٞم ن سمـ ُمقؾمك قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمدر . وهدذا 

ذم حتريٛمف , ًمًد أذٟمٞمف وقمدوًمدف قمدـ اًمٓمريدؼ ومل يٙمتدػ  -0 -ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمٜمٌل 

ر . وٕهن٤م ُمـ اعمزاُمػم , وُم٤م سمٚمٖمٜم٤م قمـ أطمد ُمـ اًمٕمٚمد د اًمرظمّمد٦م ذم اعمزُمد٤مر , سم٠مطمدمه٤م قمـ أظم

ومٝمل يم٤مًمٓمٜمٌقر , سمؾ هل أهمٚمظ : وم٢مٟمف ورد ومٞمٝم٤م ُم٤م مل يرد ومٞمف . وأُم٤م اًمٖمٜم٤مد وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚم د ومٞمدف 

. ويم٤من أهؾ اعمديٜم٦م يرظمّمقن ومٞمف , وظم٤مًمٗمٝمؿ يمثدػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ , وقم٤مسمقا ىمدقهلؿ . ىمد٤مل قمٌدد 

ُمـ ُم٤مت وقمٜمده ُمٖمٜمٞم٦م مل  ". وىم٤مل ُمٙمحقل :  "اًمٖمٜم٤مد يٜم٧ٌم اًمٜمٗم٤مي ذم اًم٘مٚم٥م  "ُمًٕمقد :  اهلل سمـ

,  -يٕمٜمدل اًمٖمٜمد٤م  -ًمق أن رضمال أظمذ سم٘مقل أهؾ اعمديٜم٦م ذم اًمً ع  ". وىم٤مل ُمٕمٛمر :  "يّمؾ قمٚمٞمف 

وسم٘مقل أهؾ ُمٙم٦م ذم اعمتٕمد٦م واًمٍمدف , وسم٘مدقل أهدؾ اًمٙمددقوم٦م ذم  -وإشمٞم٤من اًمٜم٤ًمد ذم أدسم٤مرهـ 

. وؾمئؾ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قم  يؽمظمص ومٞمدف أهدؾ اعمديٜمد٦م ُمدـ اًمٖمٜمد٤مد  "يم٤من ذ قم٤ٌمد اهلل اعمًٙمر , 

, ويمذًمؽ ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اخلزاُمل . وقمغم يمدؾ طمد٤مل  "إٟم  يٗمٕمٚمف قمٜمدٟم٤م اًمٗم٤ًمي  "وم٘م٤مل : 

ومٝمق ُمٙمدروه وًمٞمس ُمـ ؿم٠من أهؾ اًمديـ . وم٠مُم٤م ومٕمٚمف ذم اعم٤ًمضمد ومال  قز , وم٢من اعمًد٤مضمد مل شمدٌـ 

٥م صقهن٤م قم  هق أدٟمك ُمٜمف , ومٙمٞمػ هبذا اًمذي هق ؿمٕم٤مر اًمٗمًد٤مي وُمٜمٌد٧م اًمٜمٗمد٤مي؟  هلذا . و 

ذم اًمٜمٙم٤مح وضم٤مدت  -0 -وأُم٤م اًمدف ومٝمق أؾمٝمؾ هذه اخلّم٤مل . وىمد أُمر سمف اًمٜمٌل 
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اًمرظمّم٦م ومٞمف ذم همػم اًمٜمٙم٤مح أيْم٤ًم . وٓ يتٌلم زم حتريٛمف إٓ أن يٙمقن اًمْم٤مرب سمدف رضمدال يتِمدٌف 

ِمٌف اًمرضم٤مل سم٤مًمٜمًد٤مد . أو ييدب سمدف قمٜمدد اعمٞمد٧م , ومٞمٙمدقن ذًمدؽ سم٤مًمٜم٤ًمد , ومٞمحرم عم٤م ومٞمف ُمـ شم

 إفمٝم٤مرًا ًمٚمًخط سم٘مْم٤مد اهلل واعمح٤مرسم٦م ًمف , وم٠مُم٤م إن ظمال ُمـ ذًمؽ ومٚم٧ًم أراه طمراُم٤ًم سمح٤مل . 

وىمد يم٤من أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد خيرىمقن اًمدومقف ويِمددون ومٞمٝم٤م , وذيمره أمحد قمٜمٝمؿ ومل 

ف , وهل أطمؼ ُم٤م اشمٌع . وم٘مد روي قمدـ قمٞمد٤مض سمدـ يذه٥م إًمٞمف : ٕن اًمًٜم٦م وردت سم٤مًمرظمّم٦م ومٞم

وم٘مد٤مل : ُمد٤م أرايمدؿ  -وىمدد ؿمدٝمد قمٞمددًا سم٤مٕٟمٌد٤مر  - 0 همٜمؿ صد٤مطم٥م رؾمدقل اهلل 

يٗمٕمٚمقٟمف . ىم٤مل يزيد سمـ ه٤مرون  -0 -شم٘مٚمًقن؟ يم٤مٟمقا ي٘مٚمًقن ذم زُم٤من رؾمقل اهلل 

 : اًمت٘مٚمٞمس : رضب اًمدف . 

ييدسمـ سمددف  سمجقار ُمـ سمٜمل ٟمج٤مر وهدـ -0 -وىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ : ُمر اًمٜمٌل 

اه ُعؾوؿ أ   "هلـ وهدـ ي٘مٚمـ : ٟمحـ ضمقار ُمـ سمٜمل اًمٜمج٤مر وطمٌذا حمٛمدد ُمدـ ضمد٤مر . وم٘مد٤مل : 

: إين ٟمدذرت إن ؾمدٚمٛمؽ اهلل ان  -0 -. وروي أن اُمدرأة ىم٤مًمد٧م ًمٚمٜمٌدل  "أحبؽؿ 

أو يمد  ضمد٤مد . وذم  "إن ــوً كوذرت ؾووؾعع وإٓ ؾوًل  "أرضب قمغم رأؾمؽ سم٤مًمدف , وم٘م٤مل : 

ص ومٞمف ًمالقم٥م , وم٢مٟم٤م ٟمٕمت٘مده ًمٕمٌد٤ًم وهلقًا . وم٠مُمد٤م ُمدـ  ٕمٚمدف ديٜمد٤م , و ٕمدؾ ا ٛمٚم٦م وم٢مٟمف وإن رظم

اؾمت قمف واؾمت ع اًمٖمٜم٤مد ىمرسم٦م وـمري٘م٤ًم إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف , ومال يٙم٤مد يقصٚمف ذًمدؽ إٓ إمم ؾمدخط اهلل 

وُم٘متف ورسم  اٟمْمؿ إمم ذًمؽ اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًمد اعمحرُم٤مت أو همالم مجٞمؾ يًٚمٌف ديٜمدف , ويٗمتـ ىمٚمٌف , 

ـْ َأْبَصووِرِهؿْ  ﴿رسمف ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف  وخي٤مًمػ وقا ِمو ُغضُّ َُ ومٙمد٤من دًمدٞماًل قمدغم  (59)﴾ ُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَِغ 

َػُظقا ُؾُروَجُفؿْ  ﴿شم٤ًمحمف ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ًم٘مقًمف  ْ َْ ومل يٙمـ ذًمؽ أزيمك هلؿ . وُمـ اسمتكم سمٛمخ٤مًمٗم٦م  ﴾ َو

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ  َوُتقُبقا إَِػ اهَِّ ََجِقًعو﴿أول أي٦م ومٚمٞم٤ٌمدر إمم اًمٕمٛمؾ سمآظمره٤م  َف ادُْْمِمـُقَن َفَعؾَّ ُُّ  .  (60)﴾َأ

                                                           

 (ٖٓالنور ) (ٜ٘
 ( ٖٔالنور  )  (ٓٙ
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ُم٤م أٟم٤م سم٠مظمقف قمغم اًمِم٤مب اًمٜم٤مؾمؽ ُمـ ؾمٌع و٤مر أيمثر ُمدـ اًمٖمدالم  "وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمت٤مسمٕملم : 

ؾمٞمٙمقن ذم هذه إُم٦م ىمدقم ي٘مد٤مل هلدؿ : اًمالئٓمدقن قمدغم  "إُمدرد ي٘مٕمد إًمٞمف . وىم٤مل أسمق ؾمٝمؾ : 

. وقمدـ  "حقن , وصٜمػ يٕمٛمٚمقن ذًمؽ اًمٕمٛمدؾ صمالصم٦م أصٜم٤مف : صٜمػ يٜمٔمرون , وصٜمػ يّم٤موم

ٓ دم٤مًمًقا أوٓد إهمٜمٞم٤مد وم٢من هلؿ صقرًا يمّمدقر اًمٜمًد٤مد , وهدؿ  "احلًـ سمـ ذيمدقان أٟمف ىم٤مل : 

. وٓ يٜمٌٖمل ٕطمد ان يٖمؽم سمٜمٗمًف . أو يثؼ سم  ئمـ ذم ٟمٗمًف ُمـ صدالسم٦م  "أؿمد ومتٜم٦م ُمـ اًمٕمذارى 

 ديٜمف , وىمقة إي ٟمف  ...

ٓ تتبع افـظرة افـظورة ، ؾونكَم فوؽ إوػ قمٚمٞمف اًمًالم : ي٘مقل ًمٕمكم  -0 -واًمٜمٌل  

 . (64)وفقسً فؽ إخرى

وهق ُمـ ؾم٤مدات هذه إُم٦م , وحمٚمف ُمـ اًمديـ واًمٕمٚمؿ واعمٕمرومد٦م سمد٤مهلل شمٕمد٤ممم وسمح٘مدف وطمددوده 

وطمرُم٤مشمف حمٚمف , ومٛمـ أٟم٧م اهي٤م اعمٖمرور ا ٤مهؾ سمٜمٗمًف؟ اٟمٔمر أيـ أٟم٧م ُمدـ هد١مٓد اعمدذيمقريـ , 

مو ترـً ؾتـي بعيي أرض ظذ افرجوول » ": A زيد ىم٤مل : وىمد روى أؾم٤مُم٦م سمـ

 (64)ش مـ افـسوء

 (64) "إن اًمٜمٔمرة ؾمٝمؿ ُمًٛمقم ُمـ ؾمٝم٤مم إسمٚمٞمس  "وضم٤مد ذم إصمر : 

 (62)ش افعقـون تزكقون وزكو و افـظر »:  -0 -وىم٤مل اًمٜمٌل  

                                                           

/ ٖ"، واحلاكم "ٕٖ٘/ ٕ"، وُب "ادلشكل" "ٜ-ٛ/ ٕ"، والطحاوي ُب "شرح اآلثار" "ٗٔ/ ٗ"، والًتمذي "ٖٖ٘/ ٔأخرجو أبو داود " ( ٔٙ
" من طريق شريك عن أيب ربيعة عن ٖٚ٘و ٖٖ٘/ ٘"، وأزتد "ٜٓ/ ٚالذىيب، والبيهقي " "، وصححو على شرط مسلم، ووافقوٜٗٔ

 ابن بريدة عن أبيو رفعو. وقاؿ الًتمذي:
 (ٚٚ"ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث شريك". وحسنو االلباين ُب )جلباب ادلرأة ادلسلمة ()

 يد رضي اهلل عنهما ( عن أسامة بن ز ٕٔٗٚ( ومسلم ٜٙٓ٘رواه البخاري )  (ٕٙ
 ( من طريق أيب مهدئٓٔ/  ٙموضوع. أخرجو أبو نعيم ُب " احللية " ) (ٖٙ

 عن أيب الزاىرية عن كثَت بن مرة عن ابن عمر مرفوعا.
 ؛ وىو متهم بالوضع-وامسو سعيد بن سناف احلمصي  -قلت: وىذا موضوع؛ آفتو أبو مهدي 

 صلى اهلل عليو وسلم بو    عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهػ عن النيب (ٗٙ
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رائدده , وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م رىمٞم٦م اًمزٟمدك وداقمٞمتدف و "اًمٖمٜم٤مد رىمٞم٦م اًمزٟمك  "وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : 

إٟمف سمٚمٖمٜمدل قمدـ اًمث٘مد٤مت  "وم٘مد اؾمتٙمٛمٚم٧م أؾم٤ٌمسمف . وىمد روي قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اٟمف ىم٤مل : 

ُمـ محٚم٦م اًمٕمٚمؿ أن طمْمقر اعمٕم٤مزف واؾمت ع إهم٤مين واًمٚمٝم٩م هب٤م يٜم٧ٌم اًمٜمٗم٤مي ذم اًم٘مٚم٥م يم  يٜم٧ٌم 

 .  "اًمٕمِم٥م اعم٤مد 

قت قمغم اإليد ن وًمٕمٛمري ًمتقىمل ذًمؽ سمؽمإ طمْمقر شمٚمؽ اعمقاـمـ أين قمغم ذي اًمذهـ ُمـ اًمثٌ

مم٤م يٜم٧ٌم اًمٜمٗم٤مي ذم ىمٚمٌف , وهق طملم يٗم٤مرىمٝم٤م ٓ يٕمت٘مد اطمتقاد أذٟمٞمف قمغم رد مم٤م يٜمتٗمع سمدف . ومٛمدـ 

أطم٥م اًمٜمج٤مة همددا , واعمّم٤مطم٦ٌم ٕئٛم٦م اهلدى , واًمًالُم٦م ُمـ ـمريؼ اًمردى , ومٕمٚمٞمدف سمٙمتد٤مب اهلل 

ف , ومدال وصح٤مسمتف ومٚمٞمٜمٔمر ُم٤م يمد٤مٟمقا قمٚمٞمد -0 -ومٚمٞمٕمٛمؾ سم  ومٞمف , وًمٞمتٌع رؾمقل اهلل 

يٕمدوه سم٘مقل وٓ ومٕمؾ , وًمٞمجٕمؾ قم٤ٌمدشمف واضمتٝم٤مده قمغم ؾمٜمٜمٝمؿ , وؾمٚمقيمف ذم ـمري٘مٝمؿ , ومهتف ذم 

اًمٚمح٤مي هبؿ , وم٢من ـمري٘مٝمؿ هق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ , اًمدذي قمٚمٛمٜمد٤م اهلل ؾمدٌح٤مٟمف ؾمد١ماًمف , وضمٕمدؾ 

اَط ادُْ  ﴿صح٦م صالشمٜم٤م ُمقىمقوم٦م قمغم اًمدقم٤مد سمف وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ُمٕمٚم  ًمٜم٤م :  َ اَط اْهِيَكو افرصه ْسَتِؼقَؿ  ِسَ

وفهغَ  َٓ افضَّ ًَ َظَؾْقِفْؿ َؽْرِ ادَْْغُضقِب َظَؾْقِفْؿ َو ـَ َأْكَعْؿ  آُملم . ﴾افَِّذُ

يم٤من قمغم اًمٍمداط اعمًدت٘مٞمؿ وم٘مدد ُمددري ُمدـ اًمدديـ , -0 -ومٛمـ ؿمؽ أن اًمٜمٌل  

وظمدرج ُمـ مجٚم٦م اعمًٚمٛملم , وُمـ قمٚمؿ ذًمؽ , وصدددي وريض سمد٤مهلل رسمد٤ًم , وسم٤مإلؾمدالم ديٜمد٤ًم , 

واتبعوقه فعؾؽوؿ  ﴿سمٛمحٛمد ٟمٌٞم٤م , وقمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ىمدد أُمرٟمد٤م سم٤مشمٌد٤مع ٟمٌٞمدف سم٘مقًمدف ؾمدٌح٤مٟمف : و

 وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت .  ﴾ُتتيون

ظؾقؽؿ بسـتل وشـي اخلؾػوء افراصيُـ مـ بعويي ، ظضوقا »:  -0 -وىمقل اًمٜمٌل 

 "٦م ودالًم٦م وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م , ويمؾ سمدقم", (65)ش ظؾقفوو بوفـقاجذ ، وإُوـؿ وحميثوت إمقر

                                                                                                                                                               

 (ٖٕٓٚ(  واالرواء )ٜ٘ٓٔ)حسن صحيح(   انظر صيح الًتغيب) البزار وأبو يعلى قاؿ االلباين رواه أزتد بإسناد صحيح و 
 تقدـ  خترجيو (  ٘ٙ
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. ومد  سم٤مًمدف  ش خر اْليي هويي حمؿوي ، وذ إموقر حمويثوُتو »وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم : 

يٚمتٗم٧م قمـ ـمري٘مف يٛمٞمٜم٤ًم وؿم ًٓ . يٜمٍمف قمٜمٝم٤م طم٤مًٓ ومح٤مًٓ ويٓمٚم٥م اًمقصدقل إمم اهلل ؾمدٌح٤مٟمف 

ُمـ رؾمدقل  ُمـ ؾمقاهد٤م , ويٌتٖمل رو٤مه ومٞم  قمداه٤م . أشمراه  د أهدى ُمٜمٝم٤م ؾمٌٞماًل , ويتدٌع ظمػماً 

دًمٞماًل؟ يمال , ًمـ  د ؾمقى ؾمٌٞمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف إٓ ؾمٌٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من , وًمـ  -0 -اهلل 

وأن هذا ساضل مستؼقَم ؾوتبعقه وٓ ﴿يّمؾ ُمـ همػمه٤م إٓ إمم ؾمخط اًمرمحـ , ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : 

 -. وروي قمدـ اًمٜمٌدل  ﴾ تتبعقا افسبؾ ؾتػرق بؽؿ ظـ شبقؾف ، ذفؽؿ وصوـؿ بف فعؾؽؿ تتؼقن

وظمط ُمـ ورائف ظمٓمقـم٤م وم٘م٤مل  "هذا شبقؾ اه  "ف ظمط ظمٓم٤م ُمًت٘مٞم  وم٘م٤مل : أٟم -0

 هذه شبؾ افاقطون ، ظذ ـؾ شبقؾ مـفو صقطون ُيظق إفقف ، مـ أجوِّبؿ افقفو ؿذؾقه ِف افـور ": 

 أو يم  ضمد٤مد اخلؼم .  "

ًمتدل وم٠مظمؼم أن ُم٤م ؾمقى ؾمٌٞمؾ اهلل هل ؾمٌؾ اًمِمٞمٓم٤من , ُمـ ؾمٚمٙمٝم٤م ىمذف ذم اًمٜمد٤مر , وؾمدٌٞمؾ اهلل ا

وأوًمٞمد٤مؤه واًمًد٤مسم٘مقن إوًمدقن , واشمدٌٕمٝمؿ ومٞمٝمد٤م  -0 -ُم٣م قمٚمٞمٝمد٤م رؾمدقل اهلل 

ريض اه ظـفؿ ورضقا ظـف وأظي ْلؿ جووـوت روري ُتتفوو  ﴿اًمت٤مسمٕمقن سم٢مطم٤ًمن امم يقم اًمديـ 

, ومٛمـ ؾمٚمٙمٝم٤م ؾمٕمد , وُمـ شمريمٝم٤م سمٕمد . وـمريدؼ  ﴾ إَنور خوفيُـ ؾقفو أبيًا ذفؽ افػقز افعظقؿ

تف وأظمالىمف وؾمػمشمف وُمدد٤م يمد٤من قمٚمٞمدف ذم قم٤ٌمدشمدف وأطمقاًمدف وؾمٜم -0 -رؾمقل اهلل 

ُمِمٝمقر سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ , فم٤مهر عمـ أطم٥م آىمتداد سمف واشم٤ٌمقمف , وؾمٚمقإ ُمٜمٝمجف , واحلؼ واودع 

  ﴾ مـ ُّيي اه ؾفق ادفتي ومـ ُضؾؾ ؾؾـ ري فف وفقًو مرصياً  ﴿عمـ أراد اهلل هدايتف وؾمالُمتف و 

ت٘مٞمؿ , وضمٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ممـ يٌنمهؿ رهبؿ سمرمح٦م ُمٜمدف ورودقان صمٌتٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ قمغم ساـمف اعمً

 وضمٜمد٤مت هلؿ ومٞمٝم٤م ٟمٕمٞمؿ ُم٘مٞمؿ , ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م أسمدًا إن اهلل قمٜمده أضمر قمٔمٞمؿ . 

ومٞم٤م أهي٤م أدُمل اعمًٙملم اعمخٚمقي ُٕمر قمٔمٞمؿ , اًمذي ظُمٚم٘م٧م ُمـ أضمٚمف ا حٞمؿ وضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ , 

٤مرم اهلل سمٌٍمإ  وأيمٚم٧م اًمِمٌٝم٤مت سمٗمٞمدؽ إذا أٟم٧م أصٖمٞم٧م إمم اعمالهل سمًٛمٕمؽ , وٟمٔمرت إمم حم
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, وأدظمٚمتدٝم٤م إمم سمٓمٜمؽ , وروٞم٧م ًمٜمٗمًؽ سمرىمّمؽ وٟم٘مّمدؽ  وأذهٌد٧م أوىم٤مشمدؽ اًمٕمددزيزة ذم 

هذه إطمدقال اخلًٞمد٦ًم , ووٞمٕم٧م قمٛمرإ اًمذي ًمٞم٧ًم ًمدف ىمٞمٛمد٦م , ذم يمًد٥م هدذه اخلّمد٤مل 

س اًمٌٓم٤مًملم , اًمذُمٞمٛم٦م , وؿمٖمٚم٧م سمدٟمؽ اعمخٚمقي ًمٚمٕم٤ٌمدة , سم  هنك اهلل قمٜمف قم٤ٌمده , وضمٚم٧ًم  ٤مًم

وقمٛمٚم٧م أقم ل اًمٗم٤مؾم٘ملم وا ٤مهٚملم ومًقف شمٕمٚمدؿ إذا اٟمٙمِمػ اًمٖمٓم٤مد , وٟمدزل اًم٘مْمد٤مد , ُمد٤مذا 

حيؾ سمؽ ُمـ اًمٜمدم يقم شمرى ُمٜم٤مزل اًم٤ًمسم٘ملم , وأضمقر اًمٕم٤مُمٚملم , وأٟم٧م ُمع اعمخٚمٗملم اعمٗمدرـملم , 

اًمٜمددم ,  ُمٕمدود ذم مجٚم٦م اعمٌٓمٚملم اًمٖم٤مومٚملم , ىمد زًم٧م سمؽ اًم٘مدم , وٟمزل سمؽ آمل , واؿمددتد سمدؽ

ومٞمقُمئذ ٓ ُيرطمؿ ُمـ سمٙمك , وٓ ُيًٛمع ُمـ ؿمٙمك , وٓ ي٘م٤مل ُمـ ٟمدم , وٓ يٜمجق ُمـ قمدذاب اهلل 

 إٓ ُمـ رطمؿ . . أي٘مٔمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ ؾمٜم٦م اًمٖمٗمٚم٦م , واؾمتٕمٛمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ عم٤م ظمٚم٘مٜم٤م ًمف سمرمحتف 

 (66). واحلٛمد هلل وطمده , وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمً  يمثػماً 

حمدث اًمٕمٍم  وهٜم٤م أؾمقي ُمٜم٤مفمرة رائٕم٦م ُم٤مشمٕم٦م ًمف ُمع ُمـ يدقمل  اه :آموم آفبو  رْحف  - 12

 ضمقاز اإلطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي( وم٤مصؼم ٟمٗمًؽ طمتك شم٘مرئٝم٤م يم٤مُمٚم٦م  ومٗمٞمٝم٤م أؾمٚمقب ُم٘مٜمع ضمدا  

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

 آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي اًمنميػ هؾ هق ظمػم أم ذ ؟

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 ظمػم . 

 وأصح٤مسمف  ٝمٚمقٟمف؟  -0 -اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين :طمًٜم٤ًم , هذا اخلػم هؾ يم٤من رؾمقل اهلل 

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

                                                           

 )الشبكة اإلسالمية(  وانظر صيد الفوائد ( ٙٙ
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 . ٓ 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

أٟم٤م ٓ أىمٜمع ُمٜمؽ أن أن شم٘مقل ٓ سمؾ  ٥م أن شم٤ٌمدر وشم٘مقل : هذا ُمًتحٞمؾ أن خيٗمك هدذا اخلدػم 

ـ مل ٟمٕمدرف اإلؾمدالم وأصح٤مسمف وٟمحد -0 -إن يم٤من ظمػمًا أو همػمه قمغم رؾمقل اهلل 

: ومٙمٞمدػ ٟمٕمدرف ظمدػمًا هدق مل يٕمرومدف   هدذا  -0 -واإلي ن إٓ قمـ ـمريؼ حمٛمد 

 ُمًتحٞمؾ . 

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 وذم ذًمؽ شمٙمريؿ ًمف .  -0 -إىم٤مُم٦م اعمقًمد اًمٜمٌقي هق إطمٞم٤مد ًمذيمره 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

 -ٙمدـ اًمرؾمدقل هذه ومٚمًٗم٦م ٟمحـ ٟمٕمرومٝم٤م , ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وىمرأٟم٤مهد٤م ذم يمتدٌٝمؿ : ًم

 طمٞمٜم  دقم٤م اًمٜم٤مس هؾ دقم٤مهؿ إمم اإلؾمالم يمٚمف أم دقم٤مهؿ إمم اًمتقطمٞمد ؟ -0

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 اًمتقطمٞمد . 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

أول ُم٤م دقم٤مهؿ ًمٚمتقطمٞمد , سمٕمد ذًمؽ وُمرو٧م اًمّمٚمقات , سمٕمد ذًمؽ وُمرض اًمّمدٞم٤مم , سمٕمدد ذًمدؽ 

 ظمٓمقة ظمٓمقة .  وُمرض احل٩م , وهٙمذا : وًمذًمؽ اُمِش أٟم٧م قمغم هذه اًمًٜم٦م اًمنمقمٞم٦م
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 -ٟمحددـ أن اشمٗم٘مٜمدد٤م أٟمددف ُمددـ اعمًددتحٞمؾ أن يٙمددقن قمٜمدددٟم٤م ظمددػٌم وٓ يٕمرومددف رؾمددقل اهلل 

0-  . 

وهدذه ٓ خيتٚمدػ ومٞمٝمد٤م اصمٜمد٤من وٓ  -0 -وم٤مخلػم يمٚمف قمرومٜم٤مه ُمـ ـمريؼ رؾمقل اهلل 

 يٜمتٓمع ومٞمٝم٤م يمٌِم٤من , وأٟم٤م أقمت٘مد أن ُمـ ؿمؽ ذم هذا ومٚمٞمس ُمًٚمً  .

 يد هذا اًمٙمالم :اًمتل شم١م -0 -وُمـ أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

ًُ صقئًو ُؼربؽؿ إػ اه إٓ وأمرتؽؿ بف »:  -0 -ىمقًمف   -4  (67)ش مو ترـ

 -ومدد٢مذا يمدد٤من اعمقًمددد ظمددػمًا ويمدد٤من ممدد٤م ي٘مرسمٜمدد٤م إمم اهلل ُزًمٗمددك ومٞمٜمٌٖمددل أن يٙمددقن رؾمددقل اهلل 

 ىمد دًمٜم٤م قمٚمٞمف .  -0

يم٤مُمدؾ صحٞمع أم ٓ ؟ أٟم٤م ٓ أريد ُمٜمؽ أن شمقاومؼ دون أن شم٘متٜمع سمٙمؾ طمدرف ممد٤م أىمقًمدف , وًمدؽ 

 احلري٦م ذم أن شم٘مقل : أرضمقإ , هذه اًمٜم٘مٓم٦م ُم٤م اىمتٜمٕم٧م هب٤م . 

 ومٝمؾ شمقىمٗم٧م ذم رد مم٤م ىمٚمتُف طمتك أن أم أٟم٧م ُم٤مٍش ُمٕمل مت٤مُم٤ًم ؟ 

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 ُمٕمؽ مت٤مُم٤ًم . 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

 ضمزاإ اهلل ظمػمًا . 

  ش مو ترـً صقئًو ُؼربؽؿ إػ اه إٓ وأمرتؽؿ بف »إذًا 

                                                           

 روى الطرباين بإسناد صحيح  وحسنو األلباين كما ُب ختريج الظالؿ (ٚٙ
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 ٞمع ُمـ ي٘مقل سمجقاز إىم٤مُم٦م هذا اعمقًمد : ٟمحـ ٟم٘مقل  ٛم

ىمدد دًمٜمد٤م قمٚمٞمدف -0 -: وم٢مُم٤م أن يٙمقن رؾمدقل اهلل  -ذم زقمٛمٙمؿ  –هذا اعمقًمد ظمػٌم 

 وإُم٤م أن يٙمقن مل يدًمٜم٤م قمٚمٞمف . 

 وم٢من ىم٤مًمقا : ىمد دًمٜم٤م قمٚمٞمف . 

ـُْتْؿ َصوِدؿِغَ  ﴿ىمٚمٜم٤م هلؿ :  ـُ  أسمدًا . . وًمـ يًتٓمٞمٕمقا إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل ﴾َهوُتقا ُبْرَهوَكُؽْؿ إِْن 

وٟمحـ ىمرأٟم٤م يمت٤مسم٤مت اًمٕمٚمقي  وهمػم اًمٕمٚمقي ذم هذا اًمّمدد وهؿ ٓيًدتدًمقن سمددًمٞمؾ ؾمدقى أن 

 هذه سمدقم٦م طمًٜم٦م    سمدقم٦م طمًٜم٦م    

وم٤م ٛمٞمع ؾمقاد اعمحتٗمٚمقن سم٤معمقًمد أو اًمذيـ يٜمٙمرون هذا آطمتٗم٤مل ُمتٗم٘مقن قمغم أن هذا اعمقًمدد مل 

ٓ ذم قمٝمدد إئٛمد٦م وٓ ذم قمٝمد اًمّمدح٤مسم٦م اًمٙمدرام و -0 -يٙمـ ذم قمٝمد اًمرؾمقل 

 إقمالم . 

 -ًمٙمـ اعمجٞمزون هلدذا آطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد ي٘مقًمدقن : وُمد٤مذا ذم اعمقًمدد ؟ إٟمدف ذيمدر ًمرؾمدقل اهلل 

 , وصالة قمٚمٞمف وٟمحق ذًمؽ .  -0

 وٟمحـ ٟم٘مقل : ًمق يم٤من ظمػمًا ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف . 

خر افـوس ؿر  ثؿ افذُـ ُؾقَنؿ ثؿ افوذُـ  » -0 -أٟم٧م شمٕمرف طمدي٨م اًمرؾمقل 

هق اًمذي قمد٤مش ومٞمدف وأصدح٤مسمف  -0 -. وىمرٟمف  (68)وهق ذم اًمّمحٞمحلم ش ُؾقَنؿ

 ,صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ اًمت٤مسمٕمقن , صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم . وهذه أيْم٤ًم ٓ ظمالف ومٞمٝم٤م . 

 ومٝمؾ شمتّمقر أن يٙمقن هٜم٤مإ ظمػم ٟمحـ ٟمًٌ٘مٝمؿ إًمٞمف قمٚمً  وقمٛماًل ؟ هؾ يٛمٙمـ هذا ؟ 

                                                           

 تقدـ خترجيو  (ٛٙ



[ 

 

51 

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

ىم٤مل عمدـ يمد٤من ُمٕمدف ذم زُم٤مٟمدف إن إرض  -0 -قل اهلل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ًمق أن رؾم

 شمدور 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

قمٗمقًا , أرضمقا قمدم احلٞمدة , وم٠مٟم٤م ؾم٠مًمتؽ قمـ ؿمٞمئلم قمٚمدؿ وقمٛمدؾ , واًمقاىمدع أن طمٞمددشمؽ هدذه 

أوم٤مدشمٜمل , وم٠مٟم٤م أقمٜمل سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ٓ اًمٓم٥م ُمثاًل : وم٠مٟم٤م أىمدقل إن اًمدديمتقر 

ؾمٞمٜم٤م زُم٤مٟمف ٕٟمف ضم٤مد سمٕمد ىمرون ـمقيٚم٦م ودم٤مرب قمديدة وقمديدة ضمدًا ًمٙمـ هذا هٜم٤م أقمٚمؿ ُمـ اسمـ 

ٓ يزيمٞمف قمٜمد اهلل وٓ ي٘مدُمف قمغم اًم٘مرون اعمِمٝمقد هل٤م : ًمٙمـ يزيمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ اًمذي يٕمٚمٛمف , وٟمحدـ 

ٟمتٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل سم٤مرإ اهلل ومٞمؽ . ومٞمج٥م أن شمٜمتٌف هلذا : ومٕمٜمدُم٤م أىمقل ًمؽ : هؾ شمٕمت٘مد أٟمٜم٤م 

ٟمٙمقن أقمٚمؿ : وم٢مٟم  ٟمٕمٜمل هب٤م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ٓ اًمٕمٚمدؿ اًمتجريٌدل يم٤م ٖمراومٞمد٤م واًمٗمٚمدؽ يٛمٙمـ أن 

 -واًمٙمٞمٛمٞمدد٤مد واًمٗمٞمزيدد٤مد . واومددؽمض ُمددثاُل ذم هددذا اًمزُمدد٤من إٟمًدد٤من يمدد٤مومر سمدد٤مهلل ورؾمددقًمف 

 ًمٙمـ هق أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٕمٚمؿ ُمـ هذه اًمٕمٚمقم هؾ ي٘مرسمف ذًمؽ إمم اهلل ُزًمٗمك ؟  -0

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 . ٓ 

  : اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

إذًا ٟمحـ ٓ ٟمتٙمٚمؿ أن ذم  ٤مل ذًمؽ اًمٕمٚمؿ سمؾ ٟمتٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚمؿ اًمذي ٟمريد أن ٟمت٘مدرب سمدف إمم اهلل 

شم٤ٌمرإ وشمٕم٤ممم , ويمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ٟمدتٙمٚمؿ ذم آطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد : ومٞمٕمدقد اًمًد١مال أن وأرضمدق أن 

 أطم٣م سم٤م قاب سمقوقح سمدون طمٞمدة صم٤مٟمٞم٦م . 
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ف يٛمٙمٜمٜم٤م وٟمحـ ذم آظمر اًمزُم٤من أن ٟمٙمقن أقمٚمؿ ُمدـ وم٠مىمقل هؾ شمٕمت٘مد سم  أوشمٞم٧م ُمـ قم٘مؾ وومٝمؿ أٟم

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م اعمجتٝمديـ ذم اًمٕمٚمؿ اًمنمدقمل وأن ٟمٙمدقن أهع إمم اًمٕمٛمدؾ سمد٤مخلػم 

 واًمت٘مرب إمم اهلل ُمـ ه١مٓد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمع ؟ 

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 هؾ شم٘مّمد سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل شمٗمًػم اًم٘مرآن ؟

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

, هدؿ  -0 - اًم٘مرآن , وهؿ أقمٚمؿ ُمٜم٤م سمتٗمًػم طمدي٨م اًمرؾمقل هؿ أقمٚمؿ ُمٜم٤م سمتٗمًػم

 ذم اًمٜمٝم٤مي٦م أقمٚمؿ ُمٜم٤م سمنميٕم٦م اإلؾمالم . 

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

: ومٛمدثاًل أيد٦م -0 -سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمتٗمًػم اًم٘مرآن رسمد  أن أيمثدر ُمدـ زُمد٤من اًمرؾمدقل 

َح  ﴿اًم٘مرآٟمٞم٦م  َسُبَفو َجوِمَيًة َوِهَل مَتُرُّ َمرَّ افسَّ َبوَل َُتْ ُف َوَتَرى اجْلِ ٍء إِكَّ ؾَّ َرْ ـُ ـَ  وِب ُصـَْع اهَِّ افَِّذي َأْتَؼ

ىمد٤مل ٕطمدد ذم زُم٤مٟمدف إن إرض  -0 -ومٚمق أن رؾمقل اهلل  (69) ﴾َخبٌِر بََِم َتْػَعُؾقنَ 

 شمدور هؾ يم٤من ؾمٞمّمدىمف أطمد ؟  ُم٤م يم٤من صدىمف أطمد . 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

. ي٤م أظمل أٟم٤م أؾمد٠مل قمدـ اًمٙمدؾ ٓ  أن ٟمًجؾ قمٚمٞمؽ طمٞمدًة صم٤مٟمٞم٦م –وٓ ُم١ماظمذة  –إذًا أٟم٧م شمريدٟم٤م 

 قمـ ا زد , ٟمحـ ٟم٠ًمل ؾم١مآً قم٤مُم٤ًم : 

 اإلؾمالم يمٙمؾ ُمـ هق أقمٚمؿ سمف ؟ 

                                                           

 (ٛٛ)النمل:(  ٜٙ
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 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 وصح٤مسمتف .  -0 -ـمٌٕم٤ُم رؾمقل اهلل 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

 هذا اًمذي ٟمريده ُمٜمؽ سم٤مرإ اهلل ومٞمؽ . 

٦م سم٤مًمٗمٙمر واًمٗمٝمدؿ . صمدؿ ىمدد صمؿ اًمتٗمًػم اًمذي أٟم٧م شمدٟمدن طمقًمف ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ , ًمف قمالىم

شمٙمٚمٛمٜم٤م ُمٕمؽ طمقل أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وأصمٌتٜم٤م ًمؽ أن اًمدذيـ يٜم٘مٚمدقن أيد٦م ًمالؾمدتدٓل هبد٤م قمدغم أن 

َْرِض ﴿إرض شمدددور خمٓمدد١مون ٕن أيدد٦م شمتٕمٚمددؼ سمٞمددقم اًم٘مٞم٤مُمدد٦م  ْٕ َْرُض َؽووْرَ ا ْٕ ُل ا ووْقَم ُتَبوويَّ َُ

ورِ  ََمَواُت َوَبَرُزوا هَِِّ اْفَقاِحِي اْفَؼفَّ  .  ﴾َوافسَّ

 ًمًٜم٤م قمغم يمؾ طم٤مل ذم هذا اًمّمدد . 

وأٟم٤م أؾمِٚمؿ ُمٕمؽ ضمدًٓ أٟمف ىمد يٙمقن رضماًل ُمـ اعمت٠مظمريـ يٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م أو يمقٟمٞم٦م أيمثدر ُمدـ 

صح٤م  أو شم٤مسمٕمل اًمخ : ًمٙمـ هذا ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمع : ومد٤مًمٞمقم ُمدثاًل اًمٕمٚمدقم اًمٗمٚمٙمٞمد٦م 

ف ُمـ ذًمؽ ؟ ٓرد . ومٜمحـ أن ٓ ٟمريدد وٟمحقه٤م اًمٙمٗم٤مر أقمٚمؿ ُمٜم٤م ومٞمٝم٤م ًمٙمـ ُم٤م ًمذي يًتٗمٞمدوٟم

أن ٟمخقض ذم هذا اًمٌمد , ٟمريد أن ٟمتٙمٚمؿ ذم يمؾ رد ي٘مرسمٜم٤م إمم اهلل زًمٗمك : ومٜمحـ أن ٟمريد أن 

 ٟمتٙمٚمؿ ذم اعمقًمد اًمٜمٌقي اًمنميػ . 

 -0 -وىمد اشمٗم٘مٜم٤م أٟمف ًمق يم٤من ظمػمًا ًمٙم٤من ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمع وقمغم رأؾمدٝمؿ رؾمدقل اهلل 

 ؾ سمف ُمٜم٤م : ومٝمؾ ذم هذا ؿمؽ ؟ أقمٚمؿ سمف ُمٜم٤م وأهع إمم اًمٕمٛم

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 ٓ , ٓ ؿمؽ ومٞمف . 
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 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

 ومال حتد قمـ هذا إمم أُمقر ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٛمؾ ص٤مًمع . 

إذًا هدذا اخلدػم  –سم٤مشمٗمد٤مي اًمٙمدؾ  - -0 -أن , هذا اعمقًمد ُم٤م يم٤من ذم زُم٤من اًمٜمٌل 

 واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م اعمجتٝمديـ ,  -0 -ـ اًمرؾمقل ُم٤ميم٤من ذم زُم

 يمٞمػ ظمٗمل هذا اخلػم قمٚمٞمٝمؿ ؟  

 ٓسمد أن ٟم٘مقل أطمد ؿمٞمئلم : 

 , أو مل يٕمٚمٛمقه : ومٙمٞمػ قمٚمٛمٜم٤مه ٟمحـ ؟ –وهؿ أقمٚمؿ ُمٜم٤م  –قمٚمٛمقا هذا اخلػم يم  قمٚمٛمٜم٤مه 

سمٛمنمدوقمٞم٦م وهدذا هدق اًم٘مدقل إىمدرب وإومْمدؾ سم٤مًمٜمًد٦ٌم ًمٚم٘مد٤مئٚملم  -: وم٢من ىمٚمٜم٤م : قمٚمٛمدقه : 

  –ومٚم ذا مل يٕمٛمٚمقا سمف ؟  هؾ ٟمحـ أىمرب إمم اهلل زًمٗمك ؟   -آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد 

 ؟  ؿ أو قم٤مسمد ُمٜمٝمؿ ومٞمٕمٛمؾ هبذا اخلػمعم٤مذا مل خُيٓملد واطمٌد ُمٜمٝمؿ ُمرة صح٤م  أو شم٤مسمٕمل أو قم٤ممل ُمٜمٝم

٤م هؾ يدظمؾ ذم قم٘مٚمؽ أن هذا اخلػم ٓ يٕمٛمؾ سمف أطمٌد أسمددًا ؟  وهدؿ سمد٤معماليلم , وهدؿ أقمٚمدؿ ُمٜمد

 وأصٚمع ُمٜم٤م وأىمرب إمم اهلل ُزًمٗمك ؟  

 :  _ومٞم  أفمـ  _0 أٟم٧م شمٕمرف ىمقل اًمرؾمقل 

ٓ تسبقا أصحويب : ؾقافذي كػس حمؿي بقيه فق أكػؼ أحيـؿ مثؾ جبؾ ُأحٍي ذهبًو موو بؾوغ ُمويَّ »

 . (70) « أحيهؿ وٓ َكصقَػفُ 

 أرأي٧م ُمدى اًمٗمري سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ؟  

                                                           

 (ٕٓٗ٘( ومسلم )ٖٖٚٙرواه البخاري )( ٓٚ
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, وشمٚم٘مدقا اًمٕمٚمدؿ ُمٜمدف  -0 -وُمدع رؾمدقل اهلل ٕهنؿ ضم٤مهدوا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم , 

 -, يمد  أؿمد٤مر -0 -همْم٤ًم ـمري٤ًم سمدون هذه اًمقؾمد٤مئط اًمٙمثدػمة اًمتدل سمٞمٜمٜمد٤م وسمٞمٜمدف 

 إمم ُمثؾ هذا اعمٕمٜمك ذم احلدي٨م اًمّمحٞمع :  -0

يٕمٜمدل قمٌدد اهلل سمدـ  (74)ش مـ أحى أن ُؼرأ افؼرآن ؽضًو ضرًُو ؾؾقؼرأُه ظذ ؿوراءة ابوـ أم ظبوي »

 ُمًٕمقد . 

 يٕمٜمك ـم٤مزج , ضمديد .  "٤ًم همْم٤ًم ـمري "

ه١مٓد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمع وقمغم رأؾمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٓيٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمتّمقر أهنؿ ضمٝمٚمقا 

ظمػمًا ُي٘مرهبؿ إمم اهلل زًمٗمك وقمرومٜم٤مه ٟمحـ وإذا ىمٚمٜم٤م إهنؿ قمرومقا يمد  قمرومٜمد٤م : وم٢مٟمٜمد٤م ٓ ٟمًدتٓمٞمع أن 

 ٟمتّمقر أسمدًا أهنؿ أمهٚمقا هذا اخلػم . 

 ٘مٓم٦م اًمتل ُأدٟمدُن طمقهل٤م إن ؿم٤مد اهلل ؟ ًمٕمٚمٝم٤م ووح٧م ًمؽ هذه اًمٜم

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 احلٛمد هلل .

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

 ضمزاإ اهلل ظمػمًا . 

                                                           

 ( من طريق أيب عبيدة، عن أبيو ابن مسعود.٘ٔٗٛ( ، والطرباين )ٖٖٗأخرجو الطيالسي )( ٔٚ
 ابن مسعود سورة النساء الطرباين-صلى اهلل عليو وسلم-وأخرجو ُب آخر قصة استقراء النيب

 مهاجر، عن إبراىيم النخعي، عن ابن مسعود. ( من طريق إبراىيم بن٘ٙٗٛ)
 ( من طريق إبراىيم بن مهاجر، عن إبراىيم النخعي، عن عبيدة، عن ابن مسعود.ٕٙٗٛوأخرجو أيضا )
 ( من طريق إبراىيم بن مهاجر، عن األعمش ومغَتة، عن إبراىيم النخعي، عن علقمة، عن عبد اهلل.ٖٙٗٛوأخرجو أيضا )

 ، وصححو، ووافقو الذىيب، وىو كما قاال.ٖٚٔ/ٖمن حديث علي بن إيب طالب عند احلاكم ُب "ادلستدرؾ "  واحلديث بتمامو لو شاىد
 (ٖٕٔٓ( . وصححو االلباين  ُب الصحيحة) ٕ٘ٙ( و )٘ٚٔوآخر دوف ذكر الدعاء من حديث عمر تقدـ بإسناد صحيح برقم )
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وأفمدـ هدذه طم٘مٞم٘مد٦م  _هٜم٤مإ رد آظمر , هٜم٤مإ آي٤مت وأطم٤مدي٨م يمثػمة شمٌلم أن اإلؾمالم ىمد يَمُٛمَؾ 

احل٘مٞم٘مد٦م وهدل : أٟم٧م ُمتٜمٌف هل٤م وُم١مُمـ هب٤م وٓ ومري سملم قم٤ممل وـم٤مًم٥م قمٚمؿ وقم٤مُِمل ذم ُمٕمروم٦م هذه 

 أن اإلؾمالم يَمُٛمَؾ , وأٟمف ًمٞمس يمديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم يمؾ يقم ذم شمٖمٞمػم وشمٌديؾ . 

ًُ ﴿وأذيمرإ سمٛمثؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :  ًُ َظَؾوْقُؽْؿ كِْعَؿتِول َوَرِضوق ًُ َفُؽْؿ ِدُـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿو َؿْؾ ـْ اْفَقْقَم َأ

ْشًلَم ِدُـوً  ْٓ  ﴾َفُؽُؿ ا

٦م أظمرى ًمٌٞم٤من أن آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد ًمٞمس ظمػمًا همػم اًمٓمري٘م٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أن ي٠مي ؾم١مال : وهل ـمري٘م

 أقمٚمؿ ُمٜم٤م وأقمٌد .  –أي اًمًٚمػ اًمّم٤مًمع  –وهل أٟمف ًمق يم٤من ظمػمًا ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف وهؿ 

هذا اعمقًمد اًمٜمٌقي إن يم٤من ظمػمًا ومٝمق ُمـ اإلؾمالم : ومٜم٘مقل : هؾ ٟمحـ مجٞمٕم٤ًم ُمـ ُمٜمٙمريـ إلىم٤مُمد٦م 

يم٤مٓشمٗم٤مي اًم٤ًمسمؼ أن هذا اعمقًمد ُم٤ميم٤من ذم زُمد٤من اًمرؾمدقل  -قن اعمقًمد وُم٘مِريـ ًمف هؾ ٟمحـ ُمتٗم٘م

هؾ ٟمحـ ُمتٗم٘مقن أن قمغم أن هذا اعمقًمد إن يم٤من ظمػمًا ومٝمدق ُمدـ اإلؾمدالم  –0 -

 وإن مل يٙمـ ظمػمًا ومٚمٞمس ُمـ اإلؾمالم ؟ 

ًُ َفُؽْؿ ِدُـَُؽؿْ ﴿ويقم ُأٟمزًم٧م هذه أي٦م :  َؿْؾ ـْ ٌدقي : مل يٙمـ هٜم٤مإ اطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد اًمٜم ﴾اْفَقْقَم َأ

 ومٝمؾ يٙمقن ديٜم٤ًم ومٞم  شمرى ؟ 

أرضمق أن شمٙمقن ُمٕمل سحي٤ًم , وٓ شمٔمـ أين ُمـ اعمِم٤ميخ اًمدذيـ ُيًدِٙمتقن اًمٓمدالب , سمدؾ قم٤مُمد٦م 

اًمٜم٤مس : اؾمٙم٧م أٟم٧م ُم٤م شمٕمٚمؿ أٟم٧م ُم٤م شمٕمرف , ٓ ظمذ طمريتؽ مت٤مُم٤ًم يم٠مٟم  شمتٙمٚمؿ ُمع إٟم٤ًمن ُمثٚمؽ 

 ودوٟمؽ ؾمٜم٤ًم وقمٚمً  . إذا مل شم٘متٜمع ىمؾ : مل أىمتٜمع . 

ذا يم٤من اعمقًمد ُمـ اخلػم ومٝمق ُمـ اإلؾمالم وإذا مل يٙمـ ُمـ اخلػم ومٚمٞمس ُمدـ اإلؾمدالم وإذا وم٤مٔن إ

اشمٗم٘مٜم٤م أن هذا آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد مل يٙمـ طملم ُأٟمزًم٧م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م : ومٌدهيل ضمددًا أٟمدف ًمدٞمس ُمدـ 

 اإلؾمالم . 
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 وأويمد هذا اًمذي أىمقًمف سم٠مطمرف قمـ إُم٤مم دار اهلجرة ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس : ىم٤مل : 

يراه٤م طمًٜم٦م وم٘مد  –ٓطمظ ي٘مقل سمدقم٦م واطمدة وًمٞمس سمدقم٤ًم يمثػمة  –ذم اإلؾمالم سمدقم٦م  ُمـ اسمتدع "

 .  "ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م  -0 -زقمؿ أن حمٛمدًا 

 وهذا رد ظمٓمػم ضمدا  , ُم٤م اًمدًمٞمؾ ي٤م إُم٤مم ؟ 

 ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ : اىمرؤا إن ؿمئتؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم : 

ًُ ظَ ﴿ ًُ َفُؽْؿ ِدُـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿ َؿْؾ ـْ ًُ َفُؽُؿ اْإْشًلَم ِدُـوً اْفَقْقَم َأ  ﴾َؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق

 وم  مل يٙمـ يقُمئٍذ ديٜم٤ًم ٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤ًم . اٟمتٝمك يمالُمف . 

ُمتك ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ هذا اًمٙمالم ؟ ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ُمدـ اهلجدرة , أطمدد اًم٘مدرون اعمِمدٝمقد هلد٤م 

 سم٤مخلػمي٦م   

 وم  سم٤مًمؽ سم٤مًم٘مرن اًمراسمع قمنم ؟  

 -ت٥م سم د اًمذه٥م : ًمٙمٜمٜم٤م هم٤مومٚمقن قمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم , وقمـ طمددي٨م رؾمدقل اهلل هذا يمالٌم ُيٙم

, وقمـ أىمقال إئٛم٦م اًمذيـ ٟمزقمؿ ٟمحـ أٟمٜم٤م ٟم٘متدي هبؿ وهٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت , سمٞمٜمٜم٤م  -0

 وسمٞمٜمٝمؿ ذم اًم٘مدوة سُمٕمد اعمنمىملم . 

 . "ن اًمٞمقم ديٜم٤مً وم مل يٙمـ يقُمئٍذ ديٜم٤ًم : ومال يٙمق"هذا إُم٤مم دار اهلجرة ي٘مقل سمٚم٤ًمٍن قمرٍ  ُمٌلم : 

اًمٞمقم آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي ديـ , وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مُم٧م هذه اخلّمقُم٦م سملم قمٚمد د يتٛمًدٙمقن 

 سم٤مًمًٜم٦م وقمٚم د يداومٕمقن قمـ اًمٌدقم٦م . 
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وٓ ذم قمٝمد اًمّمدح٤مسم٦م -0 -يمٞمػ يٙمقن هذا ُمـ اًمديـ ومل يٙمـ ذم قمٝمد اًمرؾمقل 

 وٓ ذم قمٝمد اًمت٤مسمٕملم وٓ ذم قمٝمد أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم ؟  

خور افؼورون ؿور  ثوؿ  »»ُم٤مم ُم٤مًمؽ ُمـ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم , وهق ُمـ اًمذيـ يِمٛمٚمٝمؿ طمددي٨م : اإل

 .  ش افذُـ ُؾقَنؿ ثؿ افذُـ ُؾقَنؿ

ُم٤م مل يٙمـ طمٞمٜمئٍذ ديٜم٤ًم ٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤ًم , وٓ َيّمُٚمع آظمر هذه إُم٦م إٓ  "ي٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ : 

 .  "سم  َصُٚمع سمف أوهل٤م 

أُمقر ذم اًمديـ واًُمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٠مؿمٞم٤مد ُم٤م شم٘مرب هب٤م رؾمقل اهلل سم ذا صٚمع أوهل٤م ؟ سم٢مطمداث 

 ؟   -0 -

ؼوربؽؿ إػ اػ اه إػ وأمورتؽؿ بوف»هق اًم٘م٤مئؾ : -0 -واًمرؾمقل  ُُ ًُ صقئًو   مو ترـ

 . (74)ش

 أن ٟمحتٗمؾ سمٛمقًمده ؟  هذا ؾم١مال وًمف ضمقاب : -0 -عم٤مذا مل ي٠مُمرٟم٤م رؾمقل اهلل 

ُمنموع ود هذا آطمتٗم٤مل همػم اعمنموع , هذا آطمتٗم٤مل اعمنمدوع هٜم٤مإ اطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي 

سمٕمٙمس همػم اعمنموع ,ُمع سَمقن ؿم٤مؾمدع سمدلم -0 -يم٤من ُمقضمقدًا ذم قمٝمد رؾمقل اهلل 

 آطمتٗم٤مًملم : 

 أول ذًمؽ : أن آطمتٗم٤مل اعمنموع قم٤ٌمدة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤ًم . 

 ُمرة واطمتٗم٤مهلؿ همػم اعمنموع ذم اًمًٜم٦م ُمرة . صم٤مٟمٞم٤ًم : أن آطمتٗم٤مل اعمنموع يتٙمرر ذم يمؾ أؾمٌقع 

                                                           

 تقدـ خترجيو  (ٕٚ
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ه٤مشم٤من وم٤مرىمت٤من سملم آطمتٗم٤مًملم : أن إول قمٌد٤مدة ويتٙمدرر ذم يمدؾ أؾمدٌقع سمٕمٙمدس اًمثد٤مين همدػم 

 اعمنموع ومال هق قم٤ٌمدة وٓ يتٙمرر ذم يمؾ أؾمٌقع . 

وأٟم٤م ٓ أىمقل يمالُم٤ًم هٙمذا ُم٤م أٟمزل اهلل سمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من , وإٟم  أٟم٘مؾ ًمٙمؿ طمديث٤ًم ُمـ صحٞمع ُمًدٚمؿ 

 وم٘م٤مل :  -0 -رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمـ أ  ىمت٤مدة إٟمّم٤مري ىم٤مل : ضم٤مد رضمؾ إمم اًمٜمٌل 

 ي٤م رؾمقل اهلل : ُم٤م شم٘مقل ذم صقم يقم اإلصمٜملم ؟ 

 74شذاك ُقٌم ُوفِيُت ؾقف ، وُأكزل افؼرآن ظعَّ ؾقف »ىم٤مل

 ُم٤م ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم ؟ 

 وأٟمزل قمكَم اًمقطمل ومٞمف ؟  يم٠مٟمف ي٘مقل : يمٞمػ شم٠ًمًمٜمل ومٞمف واهلل ىمد أظمرضمٜمل إمم احلٞم٤مة ومٞمف , 

 أي يٜمٌٖمل أن شمّمقُمقا يقم آصمٜملم ؿمٙمرًا هلل شمٕم٤ممم قمغم ظمٚم٘مف زم ومٞمف وإٟمزاًمف اًمقطمل قمكَم ومٞمِف . 

وهذا قمغم وزان صقم اًمٞمٝمقد يقم قم٤مؿمقراد , وًمٕمٚمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن أن صقم قم٤مؿمدقراد ىمٌدؾ ومدرض 

 صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من يم٤من هق اعمٗمروض قمغم اعمًٚمٛملم . 

عمد٤م هد٤مضمر إمم اعمديٜمد٦م وضمدد اًمٞمٝمدقد -0 -ديد٨م أن اًمٜمٌدل وضم٤مد ذم سمٕمدض إطم٤م

يّمقُمقن يقم قم٤مؿمقراد : وم٠ًمهلؿ قمـ ذًمؽ : وم٘م٤مًمقا هذا يقم ٟمجك اهلل ومٞمدف ُمقؾمدك وىمقُمدف ُمدـ 

 (72)شكحـ أحؼ بؿقشوك موـؽؿ»: -0 -ومرقمقن وضمٜمده ومّمٛمٜم٤مه ؿمٙمرًا هلل : وم٘م٤مل 

 ومّم٤مُمف وأُمر سمّمقُمف ومّم٤مر ومرو٤ًم إمم أن ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

                                                           

 تقدـ خترجيو  (ٖٚ
 سيأٌب خترجيو  (ٗٚ
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ـْ َصوِفَي َصْفُر رَ ﴿ وَيى َواْفُػْرَؿووِن َؾَؿو ـَ اْْلُ َمَضوَن افَِّذي ُأْكِزَل ؾِقِف اْفُؼْرآُن ُهيًى فِؾـَّوِس َوَبقهـَوٍت ِمو

ْفَر َؾْؾَقُصْؿف  ومّم٤مر صقم قم٤مؿمقراد ؾمٜم٦م وٟمًخ اًمقضمقب ومٞمف .  ﴾ِمـُْؽُؿ افاَّ

ؿم٤مرإ اًمٞمٝمدقد ذم صدقم قم٤مؿمدقراد ؿمدٙمرًا هلل  -0 -اًمِم٤مهد ُمـ هذا أن اًمرؾمقل 

مم أن ٟمجك ُمقؾمك ُمـ ومرقمقن : ومٜمحـ أيْم٤ًم وَمَتع ًمٜم٤م سم٤مب اًمِمٙمر سمّمدٞم٤مم يدقم آصمٜمدلم ٕٟمدف شمٕم٤م

 واًمٞمقم اًمذي ُأوطمل إًمٞمف ومٞمف . -0 -اًمٞمقم اًمذي ُوًمد ومٞمف رؾمقل اهلل 

أن أٟم٤م أؾم٠مًمؽ : ه١مٓد اًمذيـ حيتٗمٚمقن سم٤معمقًمد اًمذي قمرومٜم٤م أٟمف ًمٞمس إمم اخلػم سمًٌٞمؾ أقمدرف ان 

ٓصمٜمدلم يمد  يّمدقُمقن يدقم اخلٛمدٞمس : ًمٙمدـ شُمدرى أيمثدر اعمًدٚمٛملم يمثػمًا ُمٜمٝمؿ يّمقُمقن يقم ا

 يّمقُمقن يقم آصمٜملم ؟ 

ٓ , ٓ يّمقُمقن يقم آصمٜملم , ًمٙمـ أيمثر اعمًٚمٛملم حيتٗمٚمقن سم٤معمقًمد اًمٜمٞمدقي ذم يمدؾ قمد٤مم ُمدرة   

 أًمٞمس هذا ىمٚم٤ًٌم ًمٚمح٘م٤مئؼ ؟  

 ﴾ُهَق َأْدَكك بِوفَِّذي ُهَق َخْرٌ  َأَتْسَتْبِيُفقَن افَِّذي﴿ه١مٓد يّمدي قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٞمٝمقد : 

هذا هق اخلػم : صٞم٤مم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤ًم وهق صٞم٤مم آصمٜمدلم وُمدع ذًمدؽ ومجٛمٝمدقر 

 اعمًٚمٛملم ٓ يّمقُمقٟمف  

 ٟم٠مي عمـ يّمقُمف وهؿ ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م : هؾ يٕمٚمٛمقن اًمن ذم صٞم٤مُمف ؟ ٓ ٓ يٕمٚمٛمقن . 

ٓ يٌٞمٜمدقن ًمٚمٜمد٤مس أن صدٞم٤مم آصمٜمدلم هدق اطمتٗمد٤مل  وم٠ميـ اًمٕمٚم د اًمذيـ يداومٕمقن قمـ اعمقًمد عمد٤مذا

 ُمنموع سم٤معمقًمد وحيثقهنؿ قمٚمٞمف سمدًٓ ُمـ اًمدوم٤مع قمـ آطمتٗم٤مل اًمذي مل ُينمع ؟

  ﴾َأَتْسَتْبِيُفقَن افَِّذي ُهَق َأْدَكك بِوفَِّذي ُهَق َخْرٌ ﴿وصدي اهلل شمٕم٤ممم

 طملم ىم٤مل :  -0 -وصدي رؾمقل اهلل 
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َـّ َشــ مـ ؿبؾؽؿ صزًا  »  (75) شباز وذراظًو بذراع حتك فق دخؾقا جحر ضى فيخؾتؿقهفتتبع

حتك فق ـون ؾقفؿ مـ ُليت أمف ظذ ؿورظي افطرُؼ فؽوون ؾوقؽؿ موـ  »وذم رواي٦م أظمرى ظمٓمػمة 

 .  (76)ش ُػعؾ ذفؽ

ومٜمحـ اشمٌٕمٜم٤م ؾمٜمـ اًمٞمٝمقد : وم٤مؾمتٌدًمٜم٤م اًمذي هق أدٟمك سم٤مًمذي هق ظمػم , يم٤مؾمتٌداًمٜم٤م اعمقًمد اًمٜمٌدقي 

ق ٓ أصؾ ًمف سم٤مًمذي هق ظمػم وهق آطمتٗم٤مل ذم يمؾ يقم اصمٜملم وهق اطمتٗم٤مل اًمذي هق يمؾ ؾمٜم٦م وه

ُمنموع سم٠من شمّمقُمف ُمع ُمالطمٔم٦م اًمن ذم ذًمؽ وهق أٟمؽ شمّمقُمف ؿمٙمرًا هلل شمٕم٤ممم قمدغم أن ظمٚمدؼ 

 ومٞمف , وأٟمزل اًمقطمل ومٞمف .-0 -رؾمقل اهلل 

 .  (77)ش أبك اه أن ُؼبؾ تقبي مبتيع»: -0 -وأظمتؿ يمالُمل سمذيمر ىمقًمف 

                                                           

 ( عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو ٕٖٓٚلبخاري )رواه ا (٘ٚ
( ؛ ٙٔ( ، وقواـ السنة األصبهاين ُب "احلجة ُب بياف احملجة" )ٚٗٔ[ ورواه الاللكائي ُب "اعتقاد أىل السنة" )ٙٗٙٗٔرواه الطرباين ] ( ٙٚ

 [ٖ٘من طريق يعقوب بن سفياف الفسوي، عن قبيصة، بو. ]ص:
/كتاب اإلدياف( ؛ من ٕ٘ٙ( ، وابن بطة ُب "اإلبانة" )ٕٗيب داود احلفري، واآلجري ُب "الشريعة" )( من طريق إٔٔٗٙورواه الًتمذي )

( ؛ من طريق ثابت بن زلمد، ٙٗٔ( ، والاللكائيفي"اعتقاد أىل السنة" )ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٔطريق زلمد بن يوسف الفريايب، واحلاكم )
لرزتن بن مهدي؛ رتيعهم )احلفري، والفريايب، وثابت، وابن مهدي( عن ( من طريق عبد اٚٔواألصبهاين ُب "احلجة ُب بياف احملجة" )

 ُب كتاب "احلجة ُب بياف احملجة".« عبد اهلل بن يزيد»سفياف الثوري، بو، إال أنو مل يُذكر 
ُب "السنة"  ( ؛ من طريق إمساعيل بن عياش، وزلمد بن نصر ادلروزيٖٕ( ، واآلجري ُب "الشريعة" )ٕٛٗورواه ابن وضاح ُب "البدع" )

( ؛ من طريق عبد الرزتن بن ٜٛ/ٖٔ( ، وابن عساكر )٘ٗٔ/كتاب اإلدياف( ، والاللكائي )ٗٔٚو ٔ( ، وابن بطة ُب "اإلبانة" )ٜ٘)
( من طريق عيسى بن يونس وأيب أسامة زتاد بن أسامة وعبدة بن سليماف، واألصبهاين ٕٕٙ/ٕزلمد احملاريب، والعقيلي ُب "الضعفاء" )

( من طريق علي بن مسهر؛ رتيعهم )إمساعيل، واحملاريب، وعيسى، وأبو أسامة، وعبدة، وعلي( عن عبد الرزتن بن زياد ٚٔ) ُب "احلجة"
 اإلفريقي، بو.

" أىب اهلل أف يقبل عمل صاحب بدعة ، حىت يدع بدعتو  - ٕٜٗٔ ( ٗٛٙ/ٖفقد قاؿ الشيخ األلباين رزتو اهلل ُب السلسلة الضعيفة ) (  ٚٚ
( من طريق أيب الشيخ عن بشر  ٓٛ/ٔ/ٔ( و الديلمي )  ٕ/ٗ( و ابن أيب عاصم ُب " السنة " ) ؽ  ٓ٘ابن ماجو ) رقم  أخرجو "منكر

 فذكره . : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:بن منصور احلناط ، عن أيب زيد عن أيب ادلغَتة عن عبد اهلل بن عباس قاؿ
 قاؿ أبو زرعة " ال أعرؼ أبا زيد و ال شيخو و ال بشرا " .  ، قلت : و ىذا إسناد ضعيف ، مسلسل باجملهولُت

 و قاؿ الذىيب ُب أوذلم " جيهل " ، و قاؿ ُب اآلخرين" ال يدرى من مها ".
 ( . ٔٔ/ٔو وافقو البوصَتي ُب " الزوائد " ) 

و ال صدقة ، و ال حجا ، و ال عمرة  و قد جاء بإسناد شر من ىذا بلفظ آخر ، و ىو " ال يقبل اهلل لصاحب بدعة صوما و ال صالة ،
 ، و ال جهادا ، و ال صرفا و ال عدال ، خيرج من اإلسالـ كما خترج الشعرة من العجُت " ( انتهى كالمو رزتو اهلل.
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ًَ ِرَشووَفَتُف ﴿مم ي٘مقل : واهلل شمٕم٤م ْغو ـْ َربهَؽ َوإِْن ََلْ َتْػَعْؾ َؾوََم َبؾَّ ْغ َمو ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِم ُشقُل َبؾه َو افرَّ و َأُّيُّ َُ

ـَ افـَّوسِ َواهَُّ ْعِصُؿَؽ ِم َُ  ﴾ 

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 أًمٞمس شمٙمريً  ًمف ؟ -0 -ىمرادة ؾمػمة اًمٜمٌل 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

 ٟمٕمؿ 

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 ومٞمف صمقاب هذا اخلػم ُمـ اهلل ؟ 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

                                                                                                                                                               

 ٕٓٙٔ (ٗ٘ٔ/  ٗوإمنا الصحيح : إف اهلل احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة "قاؿ الشيخ األلباين رزتو اهلل ُب السلسلة الصحيحة )  
 " 

( و أبو بكر ادللحمي ُب " رللسُت  ٖٓٙٗ( و الطرباين ُب " األوسط " ) رقم  ٜٕ٘ -أخرجو أبو الشيخ ُب " تاريخ أصبهاف " ) ص 
(  ٕ/  ٖٓٛ/  ٕ( و البيهقي ُب " شعب اإلدياف " )  ٔ/  ٔٓٔ/  ٙ( واذلروي ُب " ذـ الكالـ " )  ٕ - ٔ/  ٛٗٔمن األمايل " ) ؽ 

( من طرؽ عن ىاروف بن موسى حدثنا أبو  ٔ/  ٖٖدي ُب " رتع اجليوش و الدساكر على ابن عساكر " ) ؽ و يوسف بن عبد اذلا
 ضمرة عن زتيد عن أنس مرفوعا .

قلت : و ىذا إسناد صحيح ، رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت غَت ىاروف بن موسى و ىو الفروي ، قاؿ النسائي و تبعو احلافظ ُب " التقريب " " 
( " رواه الطرباين ُب " األوسط " و رجالو رجاؿ " الصحيح " غَت ىاروف  ٜٛٔ/  ٓٔو قاؿ اذليثمي ُب " رلمع الزوائد " )  ال بأس بو "

 ( " رواه الطرباين و إسناده حسن  ٘ٗ/  ٔبن موسى الفروي و ىو ثقة " ، و قاؿ ادلنذري ُب " الًتغيب " ) 
 يد بو . قلت : و تابعو زلمد بن عبد الرزتن القشَتي عن زت

( ٕ/ ٓٔ( و ابن عبد اذلادي )ٔ/  ٖٔٔبتحقيقي ( و ابن عدي ُب " الكامل " ) ؽ  ٖٚ -أخرجو ابن أيب عاصم ُب " السنة " ) رقم 
 من طريق بقية بن الوليد حدثٍت زلمد بن عبد الرزتن بو .

 لكن القشَتي ىذا واه ، فالعمدة على ما قبلو ( انتهى كالمو رزتو اهلل.
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يمؾ اخلػم . ُم٤م شمًتٗمٞمد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذا اًم١ًمال : وًمذًمؽ أىم٤مـمٕمؽ سم١ًمال : هؾ أطمدد يٛمٜمٕمدؽ ُمدـ 

 ىمرادة ؾمػمشمف ؟ 

ُمد٤م  -0 -أٟم٤م أؾم٠مًمؽ أن ؾم١مآً : إذا يم٤من هٜم٤مإ قم٤ٌمدة ُمنموقم٦م , ًمٙمـ اًمرؾمدقل 

ٕمٞمٜم٦م : ومٝمؾ  قز ًمٜم٤م أن ٟمحدد هل٤م ُمـ قمٜمدٟم٤م زُمٜم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ووع هل٤م زُمٜم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم , وٓ ضمٕمؾ هل٤م يمٞمٗمٞم٦م ُم

 , أو يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ؟ هؾ قمٜمدإ ضمقاب ؟ 

 حم٤مور اًمِمٞمخ : 

 ٓ, ٓ ضمقاب قمٜمدي . 

 اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين : 

ْلَذْن بِِف اهَُّ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :  َُ ـِ َمو ََلْ  ُ ـَ افيه ْؿ ِم ُظقا َْلُ وُء َذَ ـَ ْؿ ُذَ  ﴾َأْم َْلُ

 هلل شمٕم٤ممم : ويمذًمؽ ي٘مقل ا

َّٓ فِقَ ﴿ َؿ َوَموو ُأِموُروا إِ َُ ـَ َمْر ـْ ُدوِن اهَِّ َوادَِْسقَ  اْب ُذوا َأْحَبوَرُهْؿ َوُرْهَبوََنُْؿ َأْرَبوبًو ِم َ ْعُبوُيوا إَِْلوًو اخَّ

ـُقنَ  ْؼِ ُُ َّٓ ُهَق ُشْبَحوَكُف َظَمَّ 
 (78)﴾َواِحيًا ٓ إَِفَف إِ

أؿمدٙمٚم٧م  –وىمد يم٤من ىمٌؾ إؾمدالُمف ٟمٍمداٟمٞم٤ًم  –ذه أي٦م عم٤م ؾمٛمع قمدي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمف ه

قمٚمٞمف وم٘م٤مل: إٟم٤م ًمًٜم٤م ٟمٕمٌدهؿ ىم٤مل: ) أًمٞمس حيرُمقن ُم٤م أطمؾ اهلل ومتحرُمقٟمف وحيّٚمقن ُمد٤م طمدرم اهلل, 

 ومتحٚمقٟمف؟( , وم٘م٤مل: سمغم. ىم٤مل : ومتٚمؽ قم٤ٌمدهتؿ. 

 (79)وهذا يٌلِم ظمٓمقرة آسمتداع ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم .

                                                           

 ٖٔ:لتوبةا (ٛٚ
 .ٔ/ٜٗمفرغ مع بعض االختصار من أحد اشرطة سلسلة اذلدى والنور للشيخ األلباين رزتو اهلل تعاىل . رقم الشريط ( ٜٚ
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ُمٗمتل اعمٛمٚمٙم٦م ىمٌؾ سمـ سم٤مز  رمحدف اهلل    إبراهقؿ آل افاقخ رْحف اه افاقخ افعًلمي  حمؿي بـ - 13

ي٘مقل اًم٤ًمئؾ: ُم٤م طمٙمؿ اعمقًمد اًمٜمٌقي؟ وُم٤م طمٙمؿ اًمذي حييه؟ وهؾ يٕمدذب وم٤مقمٚمدف إذا ُمد٤مت 

 وهق قمغم هذه اًمّمقرة؟

 وم٠مضم٤مب اًمِمٞمخ :

وٓ همدػمه,  -0 -اعمقًمد مل يرد ذم اًمنمع ُم٤م يدل قمغم آطمتٗم٤مل سمف, ٓ ُمقًمد اًمٜمٌدل 

ذي ٟمٕمٚمؿ ُمـ اًمنمع اعمٓمٝمر وىمرره اعمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن آطمتٗم٤مٓت سم٤معمقاًمد سمدقم٦م ٓ وم٤مًم

وهق أٟمّمع اًمٜم٤مس وأقمٚمٛمٝمؿ سمنمع اهلل, واعمٌٚمغ -0 -ؿمؽ ذم ذًمؽ: ٕن اًمرؾمقل 

وٓ أصح٤مسمف, وٓ ظمٚمٗم٤مؤه اًمراؿمدون, وٓ همػمهؿ, -0 -قمـ اهلل مل حيتٗمؾ سمٛمقًمده 

, وًمَٕمَٚمٛمدف أُمتدف, أو -0 -إًمٞمف, وعم٤م شمريمف اًمٜمٌل ومٚمق يم٤من طم٘م٤ًم وظمػمًا وؾمٜم٦م ًم٤ٌمدروا 

ومٕمٚمف سمٜمٗمًف, وًمٗمٕمٚمف أصح٤مسمف, وظمٚمٗم٤مؤه ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ومٚم  شمريمقا ذًمؽ قَمٚمِْٛمٜم٤م ي٘مٞمٜم٤ًم أٟمدف ًمدٞمس 

 ُمـ اًمنمع, وهٙمذا اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م مل شمٗمٕمؾ ذًمؽ, وم٤مشمْمع سمذًمؽ أٟمف سمدقم٦م.

 ف اه  ُؼقل :افعًلمي صقخ آشًلم ظبيافعزُز بـ ظبياه بـ بوز رح - 14

 احلٛمد هلل , واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل , وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ اهتدى هبداه . أُم٤م سمٕمد  

, واًم٘مٞم٤مم ًمف ذم -0 -وم٘مد شمٙمرر اًم١ًمال ُمـ يمثػم قمـ طمٙمؿ آطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمٜمٌل 

ٓ  دقز أصمٜم٤مد ذًمؽ , وإًم٘م٤مد اًمًالم قمٚمٞمف , وهمػم ذًمؽ مم٤م يٗمٕمؾ ذم اعمقاًمد . وا قاب أن ي٘مد٤مل : 

, وٓ همدػمه : ٕن ذًمدؽ ُمدـ اًمٌددع اعمحدصمد٦م ذم -0 -آطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمرؾمدقل 

مل يٗمٕمٚمف , وٓ ظمٚمٗم٤مؤه اًمراؿمددون , وٓ همدػمهؿ ُمدـ -0 -اًمديـ : ٕن اًمرؾمقل 

اًمّمح٤مسم٦م د روقان اهلل قمغم ا ٛمٞمع د وٓ اًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن ذم اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م , وهؿ أقمٚمؿ 

وُمت٤مسمٕم٦م ًمنمقمف ممـ سمٕمددهؿ . وىمدد -0 -ًمرؾمقل اهلل  اًمٜم٤مس سم٤مًمًٜم٦م , وأيمٛمؾ طم٤ٌمً 
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,  "ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمدق رد  "أٟمف ىم٤مل : -0 -صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗمد٤مد اًمراؿمدديـ اعمٝمدديلم  "أي : ُمردود قمٚمٞمف , وىم٤مل ذم طمدي٨م آظمر : 

٤مت إُمدقر , ومد٢من يمدؾ حمدصمد٦م ُمـ سمٕمدي , متًٙمقا هب٤م وقمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ , وإي٤ميمؿ وحمدصم

 . ومٗمل هذيـ احلديثلم حتذير ؿمديد ُمـ إطمداث اًمٌدع واًمٕمٛمؾ هب٤م . "سمدقم٦م , ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م 

ْؿ َظـُْف َؾوْكَتُفقا ﴿وىمد ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف اعمٌلم :  ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمو ََنَو ُؿ افرَّ ـُ , (80)﴾َوَمو آَتو

ِصقَبُفْؿ َظوَذاٌب َأفِوقؿٌ َؾْؾَقْحَذِر افَّذِ ﴿:وىم٤مل قمز وضمؾ ُُ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِصقَبُفْؿ ؾِْتـٌَي َأْو  ـَ ُُيَوفُِػقَن َظ ُ﴾ 

ِخَر  ﴿, وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف : (84) ْٔ ْرُجق اهََّ َواْفَقْقَم ا َُ وَن  ـَ ـْ  َ
وَن َفُؽْؿ ِِف َرُشقِل اهَِّ ُأْشَقٌة َحَسـٌَي دِ ـَ َفَؼْي 

ثًِرا ـَ َر اهََّ  ـَ ـَ  ﴿ل شمٕم٤ممم : , وىم٤م (84)﴾ َوَذ َْكَصووِر َوافَّوِذُ ْٕ ـَ َوا ـَ ادَُْفوِجِرُ ُفقَن ِم َوَّ ْٕ وبُِؼقَن ا َوافسَّ

ََْنَوُر َخ  ْٕ َتَفو ا ِري َُتْ ْؿ َجـَّوٍت َرْ َبُعقُهْؿ بِنِْحَسوٍن َريِضَ اهَُّ َظـُْفْؿ َوَرُضقا َظـُْف َوَأَظيَّ َْلُ ـَ ؾِقَفو اتَّ وفِِيُ

ًُ َظَؾوْقُؽْؿ  ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم :  (84)﴾ اْفَعظِقؿُ َأَبًيا َذفَِؽ اْفَػْقُز  ًُ َفُؽوْؿ ِدُوـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿو َؿْؾو ـْ اْفَقْقَم َأ

ْشًَلَم ِدُـًو ًُ َفُؽُؿ اْإِ . وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة . وإطمداث ُمثدؾ هدذه (82)﴾ كِْعَؿتِل َوَرِضق

 -0 -ن اًمرؾمدقل اعمقاًمد يٗمٝمؿ ُمٜمف : أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف مل يٙمٛمؾ اًمديـ هلذه إُم٦م , وأ

مل يٌٚمغ ُم٤م يٜمٌٖمل ًمألُم٦م أن شمٕمٛمؾ سمف , طمتك ضم٤مد ه١مٓد اعمت٠مظمرون وم٠مطمدصمقا ذم ذع اهلل ُم٤م مل ي٠مذن 

سمف , زاقمٛملم : أن ذًمؽ مم٤م ي٘مرهبؿ إمم اهلل , وهذا سمال ؿمؽ ومٞمف ظمٓمر قمٔمٞمؿ , واقمدؽماض قمدغم اهلل 

أشمدؿ , واهلل ؾمدٌح٤مٟمف ىمدد أيمٛمدؾ ًمٕمٌد٤مده اًمدديـ , و -0 -ؾمٌح٤مٟمف , وقمغم رؾمقًمف 

ىمد سمٚمغ اًمٌالغ اعمٌلم , ومل يؽمإ ـمري٘م٤ًم يقصدؾ إمم -0 -قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕمٛم٦م . واًمرؾمقل 

ا ٜم٦م وي٤ٌمقمد ُمـ اًمٜم٤مر إٓ سمٞمٜمف ًمألُم٦م , يم  صم٧ٌم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمع , قمدـ قمٌدداهلل سمدـ قمٛمدرو 

                                                           

 ( ٚ) سورة احلشر : (  ٓٛ
 ( ٖٙ) سورة النور : (  ٔٛ
 ( ٕٔ) سورة األحزاب : (  ٕٛ
 ( ٓٓٔ) سورة التوبة : (  ٖٛ
 ( ٖ) سورة ادلائدة : (  ٗٛ
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مو بعٌ اه مـ كبل إٓ ـون حؼًو ظؾقوف أن ُويل أمتوف  »:  Aريض اهلل قمٜمٝم  , 

-0 -. وُمٕمٚمقم أن ٟمٌٞمٜمد٤م (85) ش، وُـذرهؿ ذ مو ُعؾؿف ْلؿ  ظذ خر مو ُعؾؿف ْلؿ

هق أومْمؾ إٟمٌٞم٤مد وظم٤ممتٝمؿ , وأيمٛمٚمٝمؿ سمالهم٤ًم وٟمّمح٤ًم , ومٚمق يم٤من آطمتٗم٤مل سم٤معمقاًمدد ُمدـ اًمدديـ 

ًمألُم٦م , أو ومٕمٚمف ذم طمٞم٤مشمدف , أو ومٕمٚمدف -0 -اًمذي يرو٤مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٌَٞمٜمف اًمرؾمقل 

ُمـ ذًمؽ قمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ُمـ اإلؾمالم ذم رد , سمؾ هق أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ , ومٚم  مل ي٘مع رد 

ُمٜمٝمد٤م أُمتدف , يمد  شم٘مددم ذيمدر ذًمدؽ ذم -0 -ُمـ اعمحدصم٤مت اًمتل طمدذر اًمرؾمدقل 

 احلديثلم اًم٤ًمسم٘ملم .

أمو بعي :  »ذم ظمٓم٦ٌم ا ٛمٕم٦م : -0 -وىمد ضم٤مد ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م أطم٤مدي٨م ُأظمر , ُمثؾ ىمقًمف 

، وذ إموقر  -0 -ؾنن خر احليٌُ ـتووب اه ، وخور اْلويي هويي حمؿوي 

. وأي٤مت وإطم٤مديد٨م ذم هدذا اًمٌد٤مب يمثدػمة , وىمدد سح (86) ش حميثوُتو ، وـؾ بيظي ضًلفي

 مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚم د سم٢مٟمٙم٤مر اعمقاًمد واًمتحذير ُمٜمٝم٤م : قمٛماًل سم٤مٕدًم٦م اعمذيمقرة وهمػمه٤م .

 افعًلمي افعثقؿغ  رْحف اه : - 15

 اًمٜمٌقي ؟ؾم٤مئؾ ي٘مقل: ُم٤م احلٙمؿ اًمنمقمل ذم آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد  

 وم٠مضم٤مب ومْمٞمٚمتف : 

ويٕمٔمٛمف سم  يٜمٌٖمل أن يٕمٔمٛمف -0 -) ٟمرى أٟمف ٓ يتؿ إي ن قمٌد طمتك حي٥م اًمرؾمقل 

وٓ ري٥م أن سمٕمث٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -0 -ومٞمف , وسم  هق ٓئؼ ذم طم٘مف 

وٓ أىمقل ُمقًمده سمؾ سمٕمثتف ٕٟمف مل يٙمـ رؾمقًٓ إٓ طملم سمٕم٨م يمد  ىمد٤مل أهدؾ اًمٕمٚمدؿ ُٟمٌدكَد سمد٢مىمرأ 

                                                           

 (ٗٗٛٔرواه مسلم  ) (٘ٛ
 (ٚٙٛواه مسلم )ر  (ٙٛ
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وُأرؾمؾ سم٤معمدصمر , ٓ ري٥م أن سمٕمثتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ظمػم ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قم٤مُم٦م , يم  ىمد٤مل شمٕمد٤ممم : 

َٓ إَِفوفَ ﴿ َْرِض  ْٕ ََمَواِت َوا و افـَّوُس إِ ه َرُشقُل اهَِّ إَِفْقُؽْؿ ََجِقًعو افَِّذي َفُف ُمْؾُؽ افسَّ َ و َأُّيُّ َُ َّٓ ُهوَق ُؿْؾ   إِ

ًُ َؾآِمـُق ِؿق ُُ قِل َو ْ ُؽوْؿ ُْ بُِعوقُه َفَعؾَّ ؾََِمتِوِف َواتَّ ـَ ـُ بِووهَِّ َو وْمِم ُُ وله افَّوِذي  ُمه ْٕ ا بِوهَِّ َوَرُشوقفِِف افـَّبِوله ا

َتُيونَ  , وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٢من ُمـ شمٕمٔمٞمٛمف وشمقىمػمه واًمت٠مدب ُمٕمف واخت٤مذه إُم٤مُمد٤ًم وُمتٌققمد٤ًم  (87)﴾َُتْ

شمدقرم ومل يددع ُٕمتدف -0 -أٓ ٟمتج٤موز ُم٤م ذقمف ًمٜم٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ٕن رؾمقل اهلل 

ظمػمًا إٓ دهلؿ قمٚمٞمف وأُمرهؿ سمف وٓ ذًا إٓ سمٞمٜمف وطمذرهؿ ُمٜمف وقمغم هذا ومٚمٞمس ُمـ طم٘مٜم٤م وٟمحدـ 

ٟم١مُمـ سمف إُم٤مُم٤ًم ُمتٌققم٤ًم أن ٟمت٘مدم سملم يديف سم٤مٓطمتٗم٤مل سمٛمقًمده أو سمٛمٌٕمثف , وآطمتٗم٤مل يٕمٜمل اًمٗمدرح 

, ومدال  دقز أن ٟمنمدع ُمدـ  واًمنور وإفمٝم٤مر اًمتٕمٔمٞمؿ ويمؾ هذا ُمدـ اًمٕمٌد٤مدات اعم٘مرسمد٦م إمم اهلل

 -اًمٕم٤ٌمدات إٓ ُم٤م ذقمف اهلل ورؾمقًمف وقمٚمٞمف وم٤مٓطمتٗم٤مل سمف يٕمتؼم ُمدـ اًمٌدقمد٦م وىمدد ىمد٤مل اًمٜمٌدل 

 -0 -ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م , وهق  (88)"يمؾ سمدقم٦م والًم٦م  ": -0

أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم  ي٘مقل , وأومّمع اًمٜم٤مس سم  يٜمٓمؼ , وأٟمّمع اًمٜم٤مس ومٞم  يرؿمد إًمٞمف , وهذا إُمر ٓ 

ُمـ اًمٌدع ؿمدٞمئ٤ًم ٓ يٙمدقن ودالًم٦م , وُمٕمٚمدقم أن  -0 -ومٞمف , مل يًتثـ اًمٜمٌل ؿمؽ 

وًمدق  "ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜمد٤مر  "آظمر احلدي٨م :  (89)اًمْمالًم٦م ظمالف اهلدى , وهلذا روى اًمٜم٤ًمئل

ُمددـ إُمددقر اعمحٌقسمدد٦م إمم اهلل ورؾمددقًمف ًمٙم٤مٟمدد٧م  -0 -يمدد٤من آطمتٗمدد٤مل سمٛمقًمددده 

ن اهلل شمٕمد٤ممم شمٙمٗمدؾ سمحٗمدظ ذيٕمتدف , وًمدق ُمنموقم٦م , وًمق يم٤مٟم٧م ُمنموقم٦م ًمٙم٤مٟم٧م حمٗمقفم٦م , ٕ

يم٤مٟم٧م حمٗمقفم٦م ُم٤م شمريمٝم٤م اخلٚمٗم٤مد اًمراؿمدون واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن وشم٤مسمٕمقهؿ , ومٚم  مل 

يٗمٕمٚمقا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ قمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ُمـ ديـ اهلل , واًمذي أٟمّمع سمف إظمقاٟمٜمد٤م اعمًدٚمٛملم قم٤مُمد٦م أن 

 -ٝم٤م ٓ ذم يمتد٤مب اهلل , وٓ ذم ؾمدٜم٦م رؾمدقًمف يتجٜمٌقا ُمثؾ هذه إُمقر اًمتل مل يتٌـ هلؿ ُمنموقمٞمت

                                                           

 ( ٛ٘ٔ) األعراؼ : ( ٚٛ
 ( عن جابر  بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ٚٙٛرواه مسلم   ) (ٛٛ
 ( ٖٖ٘ٔ( وصححو االلباين  )صحيح اجلامع ٛٚ٘ٔرواه النسائي) ( ٜٛ
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, وٓ ذم قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ , وأن يٕمتٜمقا سمد  هدق سمدلّم فمد٤مهر ُمدـ -0

 اًمنميٕم٦م , ُمـ اًمٗمرائض واًمًٜمـ اعمٕمٚمقُم٦م , وومٞمٝم٤م يمٗم٤مي٦م وصالح ًمٚمٗمرد وصالح ًمٚمٛمجتٛمع .

قمدـ يمثدػم ُمدـ  وإذا شم٠مُمٚم٧م أطمقال ه١مٓد اعمقًمٕملم سمٛمثؾ هذه اًمٌدع وضمدت أن قمٜمددهؿ ومتدقراً 

 اًمًٜمـ سمؾ ذم يمثػم ُمـ اًمقاضم٤ٌمت واعمٗمروو٤مت ....

وم٤محل٤مصؾ أن هذه إقمٞم٤مد أو آطمتٗم٤مٓت سمٛمقًمد اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٓ شم٘متٍم قمدغم 

 رد يمقهن٤م سمدقم٦م حمدصمد٦م ذم اًمدديـ سمدؾ هدل يْمد٤مف إًمٞمٝمد٤م ؿمدئ ُمدـ اعمٜمٙمدرات ممد٤م يد١مدي إمم 

 (90).اًمنمإ

 : افعًلمي افػقزان  حػظف اه - 16

ؾم٤مئؾ ي٘مقل :شمٕمقدت قم٤مئٚمتل سملم ومؽمة وأظمرى وذم يمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم أن شم٘مٞمؿ اطمتٗم٤مًٓ ذم اًمٌٞم٧م عمقًمدد  

 "أذف إٟم٤مم  "اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ, ويتْمٛمـ دقمقة ؿمخص ُم١مُمـ ًمديف يمت٤مب اؾمٛمف 

وؾمػمشمف سمٕمد اًمٜمٌقة وىمٌٚمٝمد٤م وأسمٞمد٤مت ؿمدٕمر ذم  -0 -ويتْمٛمـ اًمٙمت٤مب ُمقًمد اًمٜمٌل 

و ؾمٚمؿ, ويمذًمؽ ٟم٘مقم سمدذسمع ذسمٞمحد٦م, وٟمٕمٛمدؾ وضمٌد٦م ٟمددقمق هلد٤م ضمػماٟمٜمد٤م  ُمدطمف صغم اهلل قمٚمٞمف

وأىمرسم٤مدٟم٤م ُمتقظملم ُمـ يمؾ هذا أن يًتٛمع اعمدقمقون إمم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وظمّمد٤مل اًمٜمٌدل اًمٙمدريؿ 

وومْم٤مئٚمف وُمٕمجزاشمف ًمٞمزداد إي هنؿ سم٤مًمقاطمد إطمد, ويمذًمؽ ٟمرضمق إضمر واًمثدقاب ُمدـ ضمدراد 

ؿ اًمٗم٘مػم واًمٞمتٞمؿ وهمػمهؿ, ومٝمؾ هذا اًمٕمٛمؾ صحٞمع أم ٓ ؟ إـمٕم٤مُمٜم٤م هل١مٓد اًمٜم٤مس اًمذيـ ُمـ سمٞمٜمٝم

 قمٚمً  أن هذا اًمِمخص اًمذي ي٘مرأ اعمقًمد يت٘م٤مى أضمًرا ٟم٘مدًي٤م ُمٜم٤م, هؾ  قز ذًمؽ أم ٓ ؟

 وم٠مضم٤مب اًمِمٞمخ :

                                                           

 ( ٕٙٔ/  ٔفتاوى الشيخ زلمد الصاحل العثيمُت " إعداد وترتيب أشرؼ عبد ادلقصود )  ( ٜٓ
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أوًٓ : قمٛمؾ اعمقًمد اًمٜمٌقي سمدقم٦م مل يدرد قمدـ اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف و ؾمدٚمؿ, وٓ قمدـ اخلٚمٗمد٤مد 

ٓ قمـ اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقن هذا اعمقًمد وهؿ أيمثدر اًمراؿمديـ وصح٤مسمتف اًمٙمرام, و

اًمٜم٤مس حم٦ٌم ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ, وأطمرص إُم٦م قمغم ومٕمؾ اخلػم, وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ٓ 

ُشوقُل  ﴿يٗمٕمٚمقن ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت إٓ ُم٤م ذقمف اهلل ورؾمقًمف قمٛماًل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  ُؿ افرَّ ـُ َوَمو آَتو

ْؿ َظـُْف َؾوكَتُفقا َؾُخُذوُه َوَمو ـُ  , ومٚم  مل يٗمٕمٚمقا إىم٤مُم٦م هذا اعمقًمد قُمٚمِؿ أن ذًمؽ سمدقم٦م (94)﴾ ََنَو

وإٟم  طمدصم٧م إىم٤مُم٦م اعمقًمد وآطمتٗم٤مل سمف سمٕمد ُميض اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م وسمٕمدد اًم٘مدرن اًمًد٤مدس ُمدـ 

اهلجرة وهق ُمـ شم٘مٚمٞمد اًمٜمّم٤مرى: ٕن اًمٜمّم٤مرى حيتٗمٚمقن سمٛمقًمد اعمًٞمع قمٚمٞمف اًمًدالم, وم٘مٚمددهؿ 

ًٚمٛملم وي٘م٤مل : إن أول ُمـ أطمدث ذًمؽ اًمٗمد٤مـمٛمٞمقن يريددون ُمدـ ذًمدؽ إومًد٤مد ديدـ ضمٝمٚم٦م اعم

 اعمًٚمٛملم واؾمتٌداًمف سم٤مًمٌدع واخلراوم٤مت .

) ممد٤م أطمددث  (94)وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل احلٜمٗمل ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ؾم٤مسم٘م٤ًم,  - 47

اًمٗمد٤مـمٛمٞمقن, وأوهلدؿ ويمثر اًم١ًمال قمٜمف اعمقًمد, ومٜم٘مقل: إن أول ُمـ أطمدصمٝم٤م سم٤مًم٘مد٤مهرة: اخلٚمٗمد٤مد 

( إطمددى وؾمدتلم وصمالصم ئد٦م 464اعمٕمز ًمديـ اهلل, شمقضمف ُمـ اعمٖمرب إمم ُمٍم ذم ؿمدقال ؾمدٜم٦م ) 

ودظمؾ اًم٘م٤مهرة ًمًٌع ظمٚمقن ُمدـ ؿمدٝمر  464هجري٦م, ومقصؾ إمم صمٖمر إؾمٙمٜمدري٦م ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م 

أ   رُمْم٤من ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م وم٤مسمتدقمقا: ؾمت٦م ُمقاًمد : اعمقًمد اًمٜمٌقي, وُمقًمد أُمػم اعمد١مُمٜملم قمدكم سمدـ

ـم٤مًم٥م, وُمقًمد اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراد, وُمقًمد احلًـ, وُمقًمد احلًلم, وُمقًمد اخلٚمٞمٗم٦م احل٤مرض. 

وسم٘مٞم٧م هذه اعمقاًمد قمغم رؾمقُمٝم٤م إمم أن أسمٓمٚمٝم٤م إومْمؾ سمـ أُمػم ا ٞمقش ... وذم ظمالومد٦م أُمدر 

صمؿ  …٤مسم٠مطمٙم٤مم اهلل أقم٤مد اعمقاًمد اًمًت٦م اعمذيمقرة ىمٌؾ, سمٕمد أن أسمٓمٚمٝم٤م إومْمؾ ويم٤مد اًمٜم٤مس يٜمًقهن

ىم٤مل اعمٓمٞمٕمل أيْم٤ًم: ) ُمـ ذًمؽ شمٕمٚمؿ أن ُمٔمٗمر اًمديـ إٟم  أطمدث اعمقًمدد اًمٜمٌدقي ذم ُمديٜمد٦م إرسمدؾ 

قمغم اًمقضمف اًمدذي وصدػ, ومدال يٜمد٤مذم ُمد٤م ذيمرٟمد٤مه ُمدـ أن أول ُمدـ أطمدصمدف سم٤مًم٘مد٤مهرة اخلٚمٗمد٤مد 

                                                           

 (ٚاحلشر:) ( ٜٔ
 ٗٗابو: أحسن الكالـ فيما يتعلق بالسنة والبدعة من األحكاـ صُب كت( ٕٜ
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اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ, وم٢من دوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞملم اٟم٘مرو٧م سمٛمقت اًمٕم٤مود سم٤مهلل أ  حمٛمد قمٌدد اهلل 

( هجري٦م, وُمد٤م يم٤مٟمد٧م اعمقاًمدد ٤567مومظ سمـ اعمًتٜمٍم ذم يقم آصمٜملم قم٤مذ اعمحرم ؾمٜم٦م )سمـ احل

شمٕمرف ذم دوًم٦م اإلؾمالم ُمـ ىمٌؾ اًمٗمد٤مـمٛمٞملم ( صمدؿ ىمد٤مل: ) وأٟمد٧م إذا قمٚمٛمد٧م ُمد٤م يمد٤من يٕمٛمٚمدف 

 (94)اًمٗم٤مـمٛمٞمقن, وُمٔمٗمر اًمديـ ذم اعمقًمد اًمٜمٌقي ضمزُم٧م أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤محلؾ(.

 (92)ـر  رْحف اه :افعًلمي أْحي صو - 18

ْغِػْر َفُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َواهَُّ َؽُػقٌر ﴿هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م   َُ بِْبُؽُؿ اهَُّ َو ْ ُْ بُِعقِ   بُّقَن اهََّ َؾوتَّ
ـُْتْؿ ُُتِ ـُ ُؿْؾ إِْن 

طم٤ميمٛم٦م قمغم يمؾ ُمـ ادقمك حم٦ٌم اهلل, وًمٞمس هق قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م وم٢مٟمف يم٤مذب ذم  (95)﴾ َرِحقؿٌ 

ر طمتك يتٌع اًمنمع اعمحٛمدي, واًمديـ اًمٜمٌقي, ذم مجٞمع أىمقاًمف وأومٕم٤مًمدف, يمد  صمٌد٧م ذم ٟمٗمس إُم

 "مـ ظؿؾ ظؿًًل فقس ظؾقف أمركو ؾفق َردّ "أٟمف ىم٤مل: -0 -اًمّمحٞمع قمـ رؾمقل اهلل

, أي حيّمؾ ًمٙمؿ ومدقي ُمد٤م ـمٚمٌدتؿ "ؿؾ إن ــتؿ ُتبقن اه ؾوتبعق  ْببؽؿ اه"وهلذا ىم٤مل:  (96)

تف إي٤ميمؿ, وهق أقمٔمؿ ُمـ إول يم  ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمد د احلٙمد د: ًمدٞمس ُمـ حمٌتٙمؿ إي٤مه, وهق حمٌ

٥م إٟم  اًمِم٠من أن حُت٥َماًمِم
 .٠من أن حُتِ

 افؾجـي افياِؿي :  - 19

ؾم٤مئؾ ي٘مقل :ُم٤م شمرون أسم٘م٤ميمؿ اهلل قمقٟم٤م ًمألُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمٕمٓمٞمؾ اعمددارس واعمٕم٤مُمدؾ أو إًم٘مد٤مد 

ٟم٤م ذم أومري٘مٞم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمقًمد اًمٜمٌدقي اخلٓم٥م واعمح٤مرضات واعمقاقمظ وٟمحقه٤م يم  هل احل٤مل قمٜمد

 اًمنميػ؟

 ا قاب :

                                                           

 فتاوى الشبكة االسالمية  (ٖٜ
 عمدة التفسَت عند االية (ٜٗ
 (ٖٔآؿ عمراف ) (ٜ٘
 تقدـ خترجيو   (ٜٙ
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آطمتٗم٤مل سم٤معمقاًمد واًمتٕمٓمٞمؾ ُمـ أضمٚمف سمدقمد٦م: ٕن اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف و ؾمدٚمؿ مل يٗمٕمٚمدف وٓ  

مـ أحيث ِف أمركوو هوذا موو  »أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ: 

 (97) ش فقس مـف ؾفق رد

 . وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد, وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

ٟم٤مئد٥م ,  اًمرئٞمس  قمٌد اًمٕمزيدز سمدـ قمٌدد اهلل سمدـ سمد٤مز,  اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مد

 قمْمق قمٌد اهلل سمـ همدي٤من ,  رئٞمس اًمٚمجٜم٦م قمٌد اًمرزاي قمٗمٞمٗمل

 افعًلمي ادحيث  ربقع بـ هودي اديخع  وؾؼف اه : - 21

 اًم١ًمال:

ثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس ظم٤مص٦م ذم سمٕمض سمٚمدان ؿم ل إومري٘مٞم٦م قمغم سمدقم٦م اعمقًمد سم٘مقل اًمٜمٌدل صدغم يًتدل يم

ـّ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦ّم طمًٜم٦م ..احلدي٨م ( ومٙمٞمػ يرّد قمٚمٞمٝمؿ ؟   اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ) ُمـ ؾم

 اًمدجددقاب: 

 اًمرد قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘م٤مل هلؿ : 

 -وا إمم اًمٜمٌدل أوٓ : ٓ سمد أن يٕمرومقا ؾم٥ٌم ورود هذا احلدي٨م وهق أّن ىمقُمد٤م ُمدـ ُميد ضمد٤مد

يٕمٜمل قمٚمٞمٝمؿ صمٞم٤مسم٤م همٚمٞمٔم٦م وهل اًمِمٛمالت اًمتل شمٕمرومقهن٤م ؿمٌٙمقه٤م  - ت٤م  اًمٜمّ ر-0

رّي حل٤مهلؿ ومد٠مُمر -0 -ًمٗم٘مرهؿ وؿمّدة وم٤مىمتٝمؿ ومٚمّ  رآهؿ اًمٜمٌل  –صمؿ ًمًٌقه٤م هٙمذا 

تصويق  »سمالٓ وم٠مّذن وم٠مىمٞمٛم٧م اًمّمالة وصغّم صمؿ ىم٤مم ظمٓمٞم٤ٌم وطم٨ّم اًمٜم٤مس قمدغم اًمّمددىم٦م وىمد٤مل:

..اًمخ ومتد٠مظمروا ىمٚمدٞمال ومجد٤مد  شصيق رجؾ بيُـوره و تصيق رجؾ بّز صعرهرجؾ بير ف و ت

                                                           

 تقدـ خترجيو  ( ٜٚ



[ 

 

72 

رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر سمٙمٞمس يمٌػم ُمـ اعم٤مل ومت٤ًمرع اًمٜم٤مس و شم٤ًمسم٘مقا طمتك مجٕمقا يمقُمد٤م يمٌدػما ُمدـ 

مـ شـ شـي حسـي ؾنن فوف أجرهوو وأجور »قمٜمد ذًمؽ : -0 -اًمّمدىم٦م وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ـ شـي شقئي ـون ظؾقف وزرهوو ومثوؾ مـ ظؿؾ ِّبو مـ ؽر أن ُـؼص مـ أجقرهؿ رء ومـ ش

طم٨ّم قمدغم  -0 -وم٤مًمٜمٌل  ش وزر مـ ظؿؾ ِّبو مـ ؽر أن ُـؼص مـ أوزارهؿ رء

 اًمّمدىم٦م واًمّمدىم٦م ُمنموقم٦م . 

ـّ هلؿ اًمًٌؼ ذم هذه اًمٚمحٔم٦م احلرضم٦م ,وم٠مٟم٧م إذا ؾمٌ٘م٧م إمم قمٛمدؾ ىمدد همٗمدؾ قمٜمدف  هذا اًمرضمؾ ؾم

اهلل ؿمٞمئ٤م ٓ يقضمد ومٝمذا هق اًمْمالل اًمٜم٤مس شمٙمقن ىمد ؾمٜمٜم٧م هلؿ ؾمٜم٦ّم طمًٜم٦م أُّم٤م أن ختؽمع ذم ديـ 

مـ أحيث ِف أمركو هذا موو فوقس » ": -0 -وهذه هل اًمٌدع اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

وْلَذْن بِوِف ﴿و ىم٤مل اهلل قمّز و ضمّؾ ذم ذًمؽ :  ش ؾقف ؾفق رد َُ ـِ َمو ََلْ  ُ ـَ افيه ْؿ ِم ُظقا َْلُ وُء َذَ ـَ ْؿ ُذَ َأْم َْلُ

إًمٞمف رؾمقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف و ؾمدٚمؿ واًمّمدح٤مسم٦م وٓ يٗمدقهتؿ ًمق يم٤من هذا ظمػما ًمًٌ٘مٜم٤م  ﴾ اهَُّ

ٌّقه أيمثر ُمٜم٤ّم وٟمحدـ ًمألؾمدػ ٓ  -0 -,وم٘مد قمرومقا اًمرؾمقل  -و اهلل  -ذًمؽ  و أطم

أُّم٤م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٞمٕمرومقٟمف  –إّٓ ُم٤م ؿم٤مد اهلل  –يٕمرومف اًمٙمثػم ُمٜم٤ّم إّٓ ذم هذا ) اعمقًمد ( 

ؿ ًمٜمٍمة ديـ اهلل قمّز وضمّؾ وإقمالد يمٚمٛم٦م اهلل وسمرهٜمقا قمغم ذم يمّؾ حلٔم٦م ويٌذًمقن ُمٝمجٝمؿ وأُمقاهل

ٌّٝمؿ ًمرؾمقل اهلل  ٌّف واشّم٤ٌمقمف وسمدذهلؿ ُمٝمجٝمدؿ وأُمدقاهلؿ ذم  -0 -طم سم٢مي هنؿ سمف وطم

 ٟمٍمة ديٜمف .

وي٘مٞمٛمقن هدذه -0 -أُّم٤م أن ومٝم١مٓد يت٠ميمّٚمقن سم٤مًمديـ وي٘مقًمقن ٟمح٥م رؾمقل اهلل 

ويرشمٙمٌقن ومٞمٝم٤م اًمنّمدإ واخلراومد٤مت واًمْمدالٓت  اعمقاًمد ّٕن ومٞمٝم٤م أيمال ُٕمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ

,ومٝمؾ هذه ُمـ ديـ اهلل ؟   وهؾ حيٛمد ُمـ ؾمٜمّٝم٤م ؟   قمٚم  سم٠مّن اًمذي ؾمٜمّٝم٤م هؿ اًم٤ٌمـمٜمّٞمقن أقمدداد 

اهلل ورؾمقًمف وأقمداد ديـ اإلؾمالم سمؾ قمداوهتؿ أؿمّد ُمـ قمدداوة اًمٞمٝمدقد و اًمٜمّمد٤مرى ًمإلؾمدالم 
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٤مس يزقمٛمقن أهّنؿ ُمـ أهدؾ اًمًدٜم٦ّم    وهدؿ ُمدـ ,ضم٤مدوا هبذه اًمٌدقم٦م اخلٌٞمث٦م اًمتل يٜم٤مومع قمٜمٝم٤م أٟم

 (98)أهؾ اًمْمالل وُمـ أذٟم٤مب ه١مٓد اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمع إؾمػ اًمِمديد .

 افاقخ حمؿي ظبي افسًلم خرض افاؼري رْحف اه: -  21

ىم٤مل: )وم٤مخت٤مذ ُمقًمده ُمقؾمً  وآطمتٗم٤مل سمف سمدقم٦م ُمٜمٙمرة, ووالًم٦م مل يرد هب٤م ذع وٓ قم٘مدؾ, وًمدق 

ؾ قمٜمف أسمق سمٙمدر وقمٛمدر وقمدث ن وقمدكم وؾمد٤مئر اًمّمدح٤مسم٦م واًمتد٤مسمٕمقن يم٤من ذم هذا ظمػم يمٞمػ يٖمٗم

 (99)وشم٤مسمٕمقهؿ وإئٛم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ(

 افعًلمي حمؿي بـ ظبي افؾطقػ رْحف اه: -  22

 (400)ىم٤مل: )إن قمٛمؾ اعمقًمد ُمـ اًمٌدع اعمٜمٙمرات وإقم ل اعمٜمٙمرات(

 اإموم ظبي افؾطقػ بـ ظبي افرْحـ بـ حسـ رْحف اه: -  23

اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ذم شمٚمؽ اًمٌالد وهمػمه٤م ُمـ شمٕمٔمٞمؿ  ىم٤مل: )وأٟمٙمر

اعمقاًمد وإقمٞم٤مد ا ٤مهٚمٞم٦م, اًمتل مل يٜمزل اهلل هب٤م ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم, ومل شمرد سمف طمج٦م ذقمٞم٦م وٓ سمرهد٤من, ٕن 

ذًمؽ ومٞمف ُمِم٤مهب٦م ًمٚمٜمّم٤مرى اًمٖم٤مًملم ذم أقمٞم٤مدهؿ اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م, وهدق سم٤مـمدؾ ُمدردود ذم ذع 

 (404) اعمرؾمٚملم( ؾمٞمد

                                                           

 www.rabee.net/profile.aspxادلصدر : موقع الشيخ ربيع حفظو اهلل على ىذا الرابط ( ٜٛ
 (ٖٛٔبتدعات باألذكار والصلوات )ص: ]السنن وادل( ٜٜ

 ([.ٕ٘ٛ/ ٛ]الدرر السنية )( ٓٓٔ
 ([.ٗٗ]رلموعة الرسائل وادلسائل النجدية )ص:  (ٔٓٔ
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ىم٤مل: )وم٤مًمذيـ يتخذون اعمقًمد قمٞمددًا ًمٞمًدقا ُمدـ  افاقخ افعًلمي ْحقد افتقُيري رْحف اه: - 24

اًمذيـ شمرضمك هلؿ اعمثقسم٦م قمغم هذه اًمٌدقم٦م, وإٟمد  هدؿ ُمدـ اًمدذيـ ختِمدك قمٚمدٞمٝمؿ اًمٕم٘مقسمد٦م قمدغم 

 (404)خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمألُمر اًمذي يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل وأصح٤مسمف( 

ىمد٤مل: )ومد٤معم٘مٞمٛمقن ًمتٚمدؽ احلٗمدالت وإن ىمّمددوا هبد٤م  ـ ْحقي رْحف اه:افعًلمي ظبي اه ب - 25

ومٝمؿ خم٤مًمٗمقن هلديف, خمٓمئقن ذم ذًمؽ, إذ ًمٞمس ُمـ شمٕمٔمٞمٛمف أن شمٌتدع -0 -شمٕمٔمٞمٛمف 

ذم ديٜمف سمزي٤مدة أو ٟم٘مص أو شمٖمٞمػم أو شمٌديؾ, وطمًـ اًمٜمٞم٦م وصح٦م اًم٘مّمد ٓ يٌٞمحد٤من آسمتدداع ذم 

 (404) اًمديـ(

ىم٤مل: )آطمتٗم٤مل سم٤معمقاًمد وختّمٞمّمٝم٤م سمدذيمر أو   أبق زُي رْحف اه:افعًلمي بؽر بـ ظبي اه -  26

دقم٤مد أو أٟم٤مؿمٞمد أو دف أو صالة أو أي قم٤ٌمدة أو ؿمٕم٤مر يتخذ ومٞمٝم٤م إقمالُم٤ًم هبذا اًمٞمقم: يقم اعمقًمد, 

ؾمقاد يم٤من ُمقًمد ٟمٌل أو وزم أو ُمـ شمدقمك وٓيتف, يم٤مًمرومد٤مقمل واًمٌددوي واًمٌٞمدقُمل واًمدؾمدقىمل 

 اإلؾمالُمل أو قمٔمٞمؿ ُمـ اًمدقٓة أو اًمٕمٚمد د أو ُمد٤م يتخدذه سمٕمدض وهمػمهؿ ذم ضمؾ أص٘م٤مع اًمٕم٤ممل

اًمٜم٤مس ُمـ اخت٤مذ قمٞمد عمقًمده سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم إـمٗم٤مد صمالصملم ؿمٛمٕم٦م, أي ُميض صمالصملم ؾمٜم٦م, وهٙمذا ذم يمدؾ 

سمدف -0 -قم٤مم, يمؾ هذا سمدقم٦م والًم٦م, وُمٜمٙمر  ٥م إٟمٙم٤مره, وٓ قمٝمد ُٕمد٦م حمٛمدد 

إسم٤من طمٙمٛمٝمؿ سمٛمٍمد, صمدؿ , -0 -( ُمقًمد اًمٜمٌل 464ىمٌؾ اخت٤مذ اًمٕمٌٞمديـ ذم قم٤مم )

قمغم ُمدار اًمٕمد٤مم, -0 -اُمتد إطمداصمٝمؿ ًمألقمٞم٤مد طمتك ضمٕمٚمقا ذم يمؾ يقم قمٞمدًا ًمٚمٜمٌل 

صمؿ اٟمت٘مٚم٧م هذه إمم سمٕمض أهؾ اًمًٜم٦م, ووىمع سمًٌٌف ُمٕم٤مرإ يمالُمٞم٦م, واومدؽمادات قمدغم ُمدـ أٟمٙمدر 

 (402)وطم٤مؿم٤مهؿ(-0 -هذه اًمٌدقم٦م وأٟمف يٌٖمض اًمٜمٌل 

                                                           

 ([.ٖٕٕ]الرد القوي على الرفاعي واجملهوؿ ابن علوي )ص:  (ٕٓٔ
 ([.ٜٖ]الرسائل احلساف ُب نصائح اإلخواف للشيخ ابن زتيد )ص:  (ٖٓٔ
 .([ٔٔٔ -ٓٔٔ]تصحيح الدعاء )ص:  (ٗٓٔ
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 (405)  -ؾمدده اهلل - :ـ ظع احلجقريصقخـو افعًلمي أبق ظبي افرْحـ ْقل ب - 27

 ؾم٤مئؾ ي٘مقل :

ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م ومتقى ُمـ إذاقم٦م صٜمٕم٤مد طمقل اعمقًمد اًمٜمٌقي, وم٠مضم٤مسمقا قمدغم هدذا سم٘مدقهلؿ: هدذا ممد٤م  

اؾمتحًٜمف اعمًٚمٛمقن, وُم٤م اؾمتحًٜمف اعمًٚمٛمقن ومٝمق طمًـ, وهدذه اًمٗمتدقى ُمِمدٝمقرة, ُمتدقاشمرة 

 قمٜمٝمؿ, ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ إٟمٙم٤مره٤م.

 ا قاب إول:

 ة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل, أُم٤م سمٕمد:احلٛمد هلل واًمّمال

ُمـ طمددي٨م أم اعمد١مُمٜملم قم٤مئِمد٦م ريض ش اًمّمحٞمحلم»ومٞم٘مقل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يم  ذم 

 .شمـ أحيث ِف أمركو هذا مو فقس مـف ؾفق رد»اهلل قمٜمٝم٤م: 

. شُمدـ قمٛمدؾ قمٛمداًل ًمدٞمس قمٚمٞمدف أُمرٟمد٤م ومٝمدق رد»سمرواي٦م أظمرى: ش صحٞمحف»وأظمرج ُمًٚمؿ ذم 

ومٝمدق -0 -٦م ُمٌٞمٜم٦م, أن ُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمدف أُمدر رؾمدقل اهلل واًمراوي٦م اًمث٤مٟمٞم

ُمردود قمغم ص٤مطمٌف, وًمق يم٤من ُمردودًا ومح٥ًم ًمٙم٤من إُمر أظمػ رضًرا, وًمٙمٜمدف يدرد صمدؿ يد٠مصمؿ 

ٓ ُؼبوؾ اه »ص٤مطمٌف قمغم شمٚمؽ اًمٌدقم٦م اًمتل اىمؽمومٝم٤م, وىمد صم٧ٌم قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىمد٤مل: 

ـَ ؾمٌح٤مٟمف ي٘مدقل: ﴿, ورسمٜم٤م (406)شتقبي مبتيع حتك ُيع بيظتف ُ وَذفَِؽ َكْجوِزي ادُْْػوَسِ ـَ , (407)﴾َو

                                                           

 ُب جلسة ساعة ُب الرد على ادلفتُت ُب االذاعة  (٘ٓٔ
 " إف اهلل احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة " ٕٓٙٔ(ٗ٘ٔ/  ٗقاؿ الشيخ األلباين رزتو اهلل ُب السلسلة الصحيحة ) ( ٙٓٔ

لحمي ُب " رللسُت ( و أبو بكر ادل ٖٓٙٗ( و الطرباين ُب " األوسط " ) رقم  ٜٕ٘ -أخرجو أبو الشيخ ُب " تاريخ أصبهاف " ) ص 
(  ٕ/ ٖٓٛ/  ُٕب " شعب اإلدياف " )  ( و البيهقي ٔ/  ٔٓٔ/  ٙ( واذلروي ُب " ذـ الكالـ " )  ٕ - ٔ/  ٛٗٔمن األمايل " ) ؽ 

( من طرؽ عن ىاروف بن موسى حدثنا أبو  ٔ/  ٖٖو يوسف بن عبد اذلادي ُب " رتع اجليوش و الدساكر على ابن عساكر " ) ؽ 
 عن أنس مرفوعا .ضمرة عن زتيد 
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ًُ واًمٌدقم٦م شمٕمتؼم ومري٦م, وشمٕمتؼم اهت٤مُم٤ًم هلذا اًمديـ سم٤مًمٜم٘مص, ورسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف ي٘مدقل: ﴿ َؿْؾو ـْ اْفَقوْقَم َأ

ًُ َفُؽُؿ اْإْشًلَم ِدُـوً  ًُ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق  (408)﴾ َفُؽْؿ ِدُـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿ

ءٍ مَ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف: ﴿ ـْ َرْ ْضـَو ِِف اْفؽَِتوِب ِم و َأْكَزْفـَو َظَؾْقَؽ , وي٘مقل :﴿(409)﴾ و َؾرَّ ْؽِػِفْؿ َأكَّ َُ َأَوََلْ 

ْتَذ َظَؾْقِفؿْ  ُُ ترـتؽؿ ظذ افبقضووء فقؾفوو », واًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ي٘مقل: (440)﴾ اْفؽَِتوَب 

  هريرة ريض اهلل قمٜمف , ُمـ طمدي٨م أش اًمّمحٞمحلم», وذم (444لشــفورهو ٓ ُزُغ ظـفو إٓ هوفؽ

دظق  مو ترـتؿ، إكَم أهؾؽ مـ ـون ؿبؾؽؿ ـثرة مسوِؾفؿ، »ىم٤مل: -0 -قمـ اًمٜمٌل 

, (444)شواختًلؾفؿ ظذ أكبقوءهؿ، ؾَم َنقتؽؿ ظـف ؾوجتـبقه، ومو أمرتؽؿ بف ؾلتقا مـف مو اشتطعتؿ

 .(444)شومو شؽً ظـف ؾفق ظػق»ي٘مقل: -0 -وصم٧ٌم قمٜمف 

                                                                                                                                                               

قلت : و ىذا إسناد صحيح ، رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت غَت ىاروف بن موسى و ىو الفروي ، قاؿ النسائي و تبعو احلافظ ُب " 
( " رواه الطرباين ُب " األوسط " و رجالو رجاؿ " الصحيح "  ٜٛٔ/  ٓٔالتقريب " " ال بأس بو " و قاؿ اذليثمي ُب " رلمع الزوائد " ) 

 ( " رواه الطرباين و إسناده حسن ٘ٗ/  ٔىاروف بن موسى الفروي و ىو ثقة " ، و قاؿ ادلنذري ُب " الًتغيب " )  غَت
 قلت : و تابعو زلمد بن عبد الرزتن القشَتي عن زتيد بو . 

(  ٕ/ ٓٔعبد اذلادي )( و ابن  ٔ/  ٖٔٔبتحقيقي ( و ابن عدي ُب " الكامل " ) ؽ  ٖٚ -أخرجو ابن أيب عاصم ُب " السنة " ) رقم 
 من طريق بقية بن الوليد حدثٍت زلمد بن عبد الرزتن بو .

 لكن القشَتي ىذا واه ، فالعمدة على ما قبلو ( انتهى كالمو رزتو اهلل.
 فهذا يدؿ على أف صاحب البدعة ال تقبل توبتو من بدعتو حىت يًتكها ، ومعلـو أف من شروط قبوؿ التوبة اإلقالع عن ادلعصية .

 ما أعماؿ ادلبتدع األخرى من توبة وصالة وغَتمها فال يشملها ىذا احلديث ،أ
 [ٕ٘ٔ]األعراؼ: (ٚٓٔ

 .[ٖ]ادلائدة:(ٛٓٔ
 [ٖٛ]األنعاـ: (ٜٓٔ
 [ٔ٘]العنكبوت: (ٓٔٔ
 تقدـ خترجيو  ُب ادلقدمة (  ٔٔٔ
 (ٖٖٚٔ( ومسلم )ٕٛٛٚأخرجو البخاري  )  (ٕٔٔ
داود بن صبيح، حدثنا الفضل بن دكُت، حدثنا زلمد يعٍت ابن شريك حدثنا زلمد بن  -(بسنده فقاؿ :  ٖٓٓٛأخرجو النسائي )( ٖٔٔ

فبعث اهلل « كاف أىل اجلاىلية يأكلوف أشياء ويًتكوف أشياء تقذرا،»ادلكي، عن عمرو بن دينار، عن أيب الشعثاء، عن ابن عباس، قاؿ: 
أحل  فهو حالؿ، وما حـر فهو حراـ، وما سكت عنو  وأنزؿ كتابو، وأحل حاللو، وحـر حرامو، فما -صلى اهلل عليو وسلم -تعاىل نبيو، 

 فهو عفو " وتال }قل ال أجد فيما أوحي إيل زلرما{ إىل آخر اآلية 
 ( وعنوٖ٘ٚ/  ٕ( واحلاكم )ٕٔ/  ٖٚٔ/  ٕوأخرجو الدارقطٍت ُب " سننو " )
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, وُمدـ ىمد٤مل: أن -0 -عمقًمدد مل يٗمٕمٚمٝمد٤م رؾمدقل اهلل هذه اًمٌدقم٦م اعمحدصم٦م, سمدقمد٦م ا

ـْووُتْؿ ومٕمٚمٝمدد٤م وم٘مددد ختددرص ويمددذب, ﴿-0 -رؾمددقل  ـُ ُؿووْؾ َهوووُتقا ُبْرَهوووَكُؽْؿ إِْن 

َّٓ , ﴿(442)﴾َصوِدؿِغَ  َـّ َوإِْن َأْكوُتْؿ إِ َّٓ افظَّو ـْ ِظْؾوٍؿ َؾُتْخِرُجوقُه َفـَوو إِْن َتتَّبُِعوقَن إِ ْؿ ِم ـُ ُؿْؾ َهْؾ ِظـَْي

ُرُصقنَ  ووَن , وظمػم اهلدي هديدف, ﴿-0 -, ومٚمؿ يٗمٕمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل (445)﴾َخْ ـَ َفَؼوْي 

ْغِػْر َفُؽْؿ , ﴿(446)﴾َفُؽْؿ ِِف َرُشقِل اهَِّ ُأْشَقٌة َحَسـَيٌ  َُ بِْبُؽُؿ اهَ َو ْ ُْ بُِعقِ   بُّقَن اهَ َؾوتَّ
ـُْتْؿ ُُتِ ـُ ُؿْؾ إِْن 

 (447)﴾ ُذُكقَبُؽْؿ َواهَ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ 

ِصقَبُفْؿ َظَذاٌب َأفِقؿٌ َؾْؾَقْحَذِر ﴿ ُُ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِصقَبُفْؿ ؾِْتـٌَي َأْو  ـَ ُُيَوفُِػقَن َظ َؽ , ﴿(448)﴾افَِّذُ َؾًل َوَربه

َسو ُُ ًَ َو َّوو َؿَضوْق ُؿقَك ؾِقََم َصَجَر َبْقـَُفْؿ ُثؿَّ ٓ َُيُِيوا ِِف َأْكُػِسِفْؿ َحَرجًو ِِم َؽه ُْ ْمِمـُقَن َحتَّك  ُُ ؾهُؿقا ٓ 

ـْ , ﴿  (449)﴾قَمً َتْسؾِ  ُة ِمو وَرَ
ُؿ اخْلِ ُؽقَن َْلُ َُ ـٍ َوٓ ُمْمِمـٍَي إَِذا َؿَه اهَ َوَرُشقُفُف َأْمرًا َأْن  وَن دُِْمِم ـَ َوَمو 

ْعِص اهَ َوَرُشقَفُف َؾَؼْي َضؾَّ َضًلًٓ ُمبِقـوً  َُ ـْ   (440)﴾َأْمِرِهْؿ َوَم

ُمه وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ﴿ ْٕ ٌَ ِِف ا قِفْؿ ُهَق افَِّذي َبَع ـه وَز ُُ وتِوِف َو َُ ْتُؾق َظَؾوْقِفْؿ آ َُ قهَغ َرُشقًٓ ِمـُْفْؿ 

ـْ َؿْبُؾ َفِػل َضًلٍل ُمبِغٍ  وُكقا ِم ـَ ْؽَؿَي َوإِْن 
ُؿُفُؿ اْفؽَِتوَب َواحْلِ َعؾه ُُ  (444)﴾َو

                                                                                                                                                               

طرؽ  ( منٙٔٗ" مسند الشاميُت " )ص والطرباين ُب  كشف األستار(  - ٖٕٔ/  ٛٚ/  ٔ" ) ( والبزار ُب " مسندهٕٔ/  ٓٔالبيهقي )
: )فذكره( .خرجو االلباين ُب -صلى اهلل عليو وسلم–قاؿ رسوؿ اهلل أبيو عن أيب الدرداء قاؿ:  عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن

 (ٕٕٙ٘الصحيحة )
 [ٗٙ]النمل: (ٗٔٔ
 [ٛٗٔ]األنعاـ: (٘ٔٔ
 [ٕٔ]األحزاب: (ٙٔٔ
 [ٖٔ)آؿ عمراف: (ٚٔٔ
 [ٖٙ]النور: (ٛٔٔ
 [٘ٙ]النساء: (ٜٔٔ
 [.ٖٙ]األحزاب: (ٕٓٔ
 [.ٕ]اجلمعة: (ٕٔٔ
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ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َظِزٌُز َظَؾْقِف َمو َظـِتُّْؿ َحِرٌُص َظَؾووىم٤مل: ﴿ ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ ْقُؽْؿ بِوودُْْمِمـَِغ َرُؤوٌف َفَؼْي َجوَء

ًُ َوُهَق َربُّ اْفَعْرِش اْفَعظِقؿِ  ْؾ َـّ َّٓ ُهَق َظَؾْقِف َتَق  (444)﴾َرِحقٌؿ* َؾنِْن َتَقفَّْقا َؾُؼْؾ َحْسبَِل اهَ ٓ إَِفَف إِ

, ذم يمدؾ صدٖمػمة -0 -ومٗمل هذه إدًم٦م سمٞم٤من ُمـ اهلل أٟمف  ٥م قمٚمٞمٜم٤م إشم٤ٌمع رؾمدقًمف 

وهق ذم هذا اعمقوع مل يٕمٛمؾ ذًمؽ اعمقًمد اعمحددث, سمدؾ وٓ أصدح٤مسمف  ويمٌػمة, ودىمٞم٘م٦م وضمٚمٞمٚم٦م,

َْكَصووِر روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ, ورسمٜم٤م قمز وضمؾ ي٘مقل: ﴿ ْٕ ـَ َوا ـَ ادَُْفووِجِرُ ُفوقَن ِمو َوَّ ْٕ ووبُِؼقَن ا َوافسَّ

َبُعقُهْؿ بِنِْحَسوٍن َريِضَ اهَ َظـُْفْؿ َوَرُضقا َظـْفُ  ـَ اتَّ ًد٤من, ومٚمدؿ يٗمٕمٚمدقا , اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم(444)﴾َوافَِّذُ

 ذًمؽ.

تَّبِْع َؽْرَ َشبِقِؾ ادُْْمِمـَِغ ُكَقفهِف وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف: ﴿ َُ َيى َو َ َفُف اْْلُ ـْ َبْعِي َمو َتَبغَّ ُشقَل ِم ِؼ افرَّ
َاوؿِ ُُ ـْ  َوَم

 (442)﴾َمو َتَقػَّ َوُكْصؾِِف َجَفـََّؿ َوَشوَءْت َمِصراً 

 : -محف اهلل شمٕم٤مممر -ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد أُم٤من ا ٤مُمل  - 48

ؾم١مال اًمقىم٧م , ي٠ًمل اًم٤ًمئؾ هؾ آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد سمدقم٦م أو ؾمٜم٦ّم , وُمتك قُمرف هذا آطمتٗم٤مل , 

 ُمتك سمدأ ؟

 اإلضم٤مسم٦م:

صم٧ٌم أن شمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم ٟمِم٠مة قمٚمؿ اًمٙمالم واًمٗمري , إذن يٜمٌٖمل أن ٟمٕمٚمؿ أيْم٤م ُمتك ٟمِمد٠مة اإلطمتٗمد٤مل 

, ويمؿ قم٤مش , وُمتك شمدقذم  -0 -سم٤مؾمؿ اعمقًمد اًمٜمٌقي , ويمّٚمٜم٤م يٕمٚمؿ ُمتك ُوًمد اًمٜمٌل 

ـّ آطمتٗم٤مل سمٛمقًمدِه ُمتك طمّمؾ ؟  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم , ًمٙم

                                                           

 .[ٜٕٔ-ٕٛٔ]التوبة:  (ٕٕٔ
 [ٓٓٔ]التوبة: (ٖٕٔ
 [.٘ٔٔ]النساء: (ٕٗٔ
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 أول اطمتٗم٤مل طمّمؾ سمٛمقًمد اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمتك ؟ هذا اًم١ًمال .

إذا راضمٕمٜم٤م اًمت٤مريخ طم٥ًم قمٚمٛمل : أول اطمتٗم٤مل طمّمؾ سم٤مؾمؿ اعمقًمد اًمٜمٌقي صمؿ شمٌع ذًمدؽ سم٤مؾمدؿ 

ٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم  صمؿ ًمٚمحًـ واحلًلم ريض اهلل قمدٜمٝم  , صمدؿ اعمقًمد ًمٕمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م صمؿ ًمٗم٤مـم

ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اعمقضمقد ذم ذًمؽ اًمقىم٧م , ؾمت٦م اطمتٗم٤مٓت : ُمتك طمّمؾ هذا , ذم قمٝمد اًمٗم٤مـمٛمٞمقن قمدغم 

إصع اًمٕمٌٞمديلم , اًمٕمٌٞمديقن ُأٟم٤مس أرادوا أن يرومٕمقا ُمـ ؿم٠مهنؿ وزقمٛمقا أهّنؿ وم٤مـمٛمّٞمقن ٟمًد٦ٌم 

ٌتقا هذا اًمٜم٥ًّم اعمزّيػ سم٤مًمّتٛمٚمؼ ٔل اًمٌٞم٧م وُمـ اًمّتٛمٚمؼ إ ٤مد إمم وم٤مـمٛم٦م اًمزهراد , وأرادوا أن يث

هذه آطمتٗم٤مٓت ذم يمؾ ؾمٜم٦ّم حيتٗمٚمقن هذه آطمتٗم٤مٓت اًم٧ًم , شمٕمٔمٞمً  ُمٜمٝمؿ ٔل اًمٌٞم٧م ٕهنؿ 

 ذم اًمقاىمع ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ واٟمّتًٌقا وأرادوا إصم٤ٌمت هذا اًمٜم٥ًّم يم  ىمٚمٜم٤م , ومٕمٚمقا ذًمؽ .

ٕمٜمك هدذا آطمتٗمد٤مل واًمٖمدرض ُمدـ آطمتٗمد٤مل , إن يمد٤من ًمق راضمٕمٜم٤م اًمت٤مريخ ُمع اًمٌح٨م قمـ ُم

اًمٖمرض ُمـ آطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمٜمٌّل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إفمٝم٤مر حمٌتف قمٚمٞمدف اًمّمدالة واًمًدالم 

,  -0 -وشم٘مديره , يمٚمٜم٤م ٟم١مُمـ ومجٞمع اعم١مُمٜملم, ٓ يقضمدد رضمدٌؾ حيد٥م رؾمدقل اهلل 

ٌّد٧م أيمثر ُمـ أ  سمٙمر اًمّمّديؼ ص٤مطمٌف ذم اًمٖم٤مر , أسمق سمٙمر اًمذيـ شمٕمٚم ٛمقن ُمقىمٗمف وؾمػمشمف اًمدذي صم

, قمٜمدُم٤م اوٓمرب اعم١مُمٜمقن ُمدـ ووم٤مشمدف طمتدك -0 -اهلل سمف اعم١مُمٜملم يقم ووم٤مة اًمٜمٌل 

إّٟمف ذه٥م ًمٞمجٞمئ , ذه٥م ًمٞمٜم٤مضمل رسمف ويرضمع , وُمـ ىم٤مل أّٟمف ُم٤مت , أّٟمف ؾمقف ي٘مٓمع "ىم٤مل قمٛمر : 

٧ٌّم صد٤مطم٥م اًمٖمد٤مر  "رأؾمف سمًٞمٗمف , ذًمدؽ , طمّمٚم٧م هبؿ اًمدهِم٦م إمم هذه اًمدرضم٦م , وًمٙمـ اهلل صم

٧ٌّم اهلل سمِف اعم١مُمٜملم, مل حيتٗمؾ أسمقسمٙمر ,هدذا سمٕمدض صدٗم٤مشمف ومل  ٌّتُف اهلل , وصم اًمرضمؾ اًمِمٞمخ اًمقىمقر صم

حيتٗمؾ قمٛمر وٓ قمث ن وٓ قمكم وٓ اًمّمح٤مسم٦م أمجٕملم وٓ اًمت٤مسمٕمقن وٓ شمد٤مسمع اًمتد٤مسمٕمقن , إئٛمد٦م 

ؿمددون , وظمٚمٗمد٤مد سمٜمدل إرسمٕم٦م اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مإلُم٤مُم٦م ٓ يٕمرومقن آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد , اخلٚمٗم٤مد اًمرا

 أُمّٞم٦م واًمٕم٤ٌمؾمّٞمقن مجٞمٕم٤ًم إمم قمٝمد اًمٕمٌٞمديقن , ٓ يٕمرومقن ُم٤م يًّٛمك سم٤مٓطمتٗم٤مل .

 إذن سمدقم٦ًم قمٌٞمدي٦ٌم أو وم٤مـمٛمٞم٦م قمغم طم٥ًم شمٕمٌػمهؿ , هؿ اًمذيـ ؾمّٛمقا أٟمٗمًٝمؿ هبذا .
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 ًم٤ًمئؾ أن ي٠ًمل ويمثػمًا ُم٤م ي٠ًمًمقن هذا اًم١ًمال : ٟمحـ ُم٤م ٟمريد رد آظمر يمّؾ ُم٤م ٟمريد اًمذيمرى 

ّمح٤مسم٦م مل حيتٗمٚمقا ٕهّنؿ يم٤مٟمقا قمغم ىمرب ُمـ طمٞم٨م اًمزُمـ سم٤مًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم , أُّم٤م اًم

ٟمحـ سمٕمد هذا اًمت٤مريخ اًمٓمقيؾ ٟمريد اًمذيمرى , ذيمرى رؾمقل اهلل صغّم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ , وهدؾ هدذا 

 ُمًَٚمؿ  

ع ٟمت٤ًمئؾ ُمتك ٟمًقا اعمًٚمٛمقن رؾمقل اهلل صغّم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ طمتك ٟمدذيمرهؿ سم٤مٓطمتٗمد٤مل سمد٤مٓضمت 

 قمغم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ذم ًمٞمٚم٦م اصمٜمك قمنم ُمـ رسمٞمع إول ذم يمؾ قم٤مم   

    -0 -وهؾ ٟمز اعمًٚمٛمقن اًمرؾمقل 

 وهؾ  قز هلؿ أن يٜمًقه  

ٓ ي١مذن ُم١مذهنؿ ومٞم٘مقل أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل : إٓ وهق ي٘مقل أؿمٝمد أّن حمٛمدٌد رؾمدقل اهلل , ٓ 

اًمًالم قمغم رؾمقل اهلل , ويمؾ ُمـ يٙمثر ُمدـ يدظمؾ ُمًٚمؿ ُمًجدُا إٓ ىم٤مل : سمًؿ اهلل واًمّمالة و

, وٓ خيدرج -0 -اًمّمٚمقات , همػم اًمٗمرائض ذم يمؾ صالة , يّمكم قمدغم اًمرؾمدقل 

, ٓي٘مرأ ـم٤مًمد٥م قمٚمدؿ درؾَمدُف -0 -ُمًٚمؿ ُمـ ُمًجٍد إٓ وؾمّٚمؿ وصغّم قمغم اًمٜمٌّل 

, ذم اًمدرس اًمقاطمد قمدة -0 -وٓ يدرس ُمدرس درؾمُف إٓ وصغّم قمغم اًمرؾمقل 

ومجٞمع اعمًدٚمٛملم , -0 -ٟمّتحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل مل ٟمٜمًك رؾمقل اهلل ُمرات , إذن ٟمحـ 

 إذن ًمًٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم ُم٤م يًّٛمك سمذيمرى اعمقًمد .

اؾمتٗم٤ًمر آظمر , ي٘مقًمقن : سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمخ٤مرج صدحٞمع إٟمدف ُمٜمٙمدر إذ حيّمدؾ ومٞمدف آظمدتالط سمدلم 

٤م ذم ا ٜمًلم , و رسّم  حتّمؾ أؿمٞم٤مد ٓ ُيًتحًـ ذيمره٤م ذم شمٚمؽ آطمتٗمد٤مٓت اًمتدل شُم٘مد٤مم رؾمدٛمٞمّ 

اعمٞم٤مديـ , يٚمت٘مل ومٞمف ا ٜمًلم وحيّمؾ ُم٤م حيّمؾ , ًمٙمـ إذ أىمٛمٜم٤م آطمتٗم٤مل ذم سمٞمقشمٜم٤م وراد إسمقاب 
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اعمٖمٚم٘م٦م ٓ حيّمؾ ومٞمف اظمتالط , وًمٙمـ ٟم٘مرأ اًمًػمة , ٟم٠ميمدؾ اًمٓمٕمد٤مم وٟمنمدب اًمنمداب ًمدذيمرى 

 , وٟم٘مرأ ؾمػمشمف ؟-0 -رؾمقل اهلل 

 سمف إمم اهلل أو قم٨ٌم  ا قاب : هؾ شمٕمت٘مدون إّن هذا اًمٕمٛمؾ قمٛمؾ ص٤مًمع شمت٘مرسمقن 

 وم٘مٓمٕم٤م ٓ ي٘مقًمقن إّٟمف قم٨ٌم , إّٟمف قمٛمؾ ص٤مًمع .

وا قاب : وهؾ شمٔمٜمقن أٟمٙمؿ شمًتٓمٞمٕمقا أن شم٠مشمقن سمٕمٛمؾ ص٤مًمع يدريض اهلل , مل ينمدقمف رؾمدقل 

خر افـّوس ؿر  ثّؿ افذُـ ُؾقَنؿ ثّؿ افذُـ »ومل يٕمٛمٚمف ظمػم هذه إُم٦م , -0 -اهلل 

قمٚمٛمتؿ ظمػمًا وقمٛماًل ص٤محل٤ًم ُم٘مٌقًٓ قمٜمد اهلل مل ي٠مي سمِف صغّم أوًمئؽ مل يٕمٚمٛمقا , وهؾ  (445لشُؾقَنؿ 

اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وٓ اخلٚمٗم٤مد اًمراؿمدون , هذا هق آسمتداع سمٕمٞمٜمف , ٕن اًمٌدقم٦م أن شمد٠مي 

سمٕمٛمٍؾ فم٤مهره قمٛمؾ ص٤مًمع وًمٙمٜمّف همػم ُمنموع , هدذا اًمٗمدري سمدلم اًمٌدقمد٦م واعمٕمّمدٞم٦م , اعمٕمّمدٞم٦م 

ف أو شمؽمإ ُم٠مُمقرًا سمِف , أُّم٤م اًمٌدقم٦م أن شم٠مي سمٕمٛمدٍؾ فمد٤مهره اّٟمدف قمٛمدال اعمخ٤مًمٗم٦م أن شمرشمٙم٥م ُمٜمٝمل قمٜم

 ص٤مًمع  يم٤مًمّمقم اعمٌتدع واًمّمٚمقات اعمٌتدقم٦م وآطمتٗم٤مٓت اعمٌتدقم٦م , هذه هل اًمٌدقم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م .

وسمٕمد ذم ُمثؾ هذه اإلي٤مم وسمٕمد هذه اإلي٤مم يد٠مي سمٕمدض اًمٜمّد٤مس إمم اعمديٜمد٦م ًمٞمٙمدقن آطمتٗمد٤مل ذم 

 -ؿ وقمٞمدٌد ؿمدديٌد ورد ظمد٤مص سم٤معمديٜمد٦م , وهدق قمٜمددُم٤م سمدلّم رؾمدقل اهلل اعمديٜم٦م , ه١مٓد يٗمدقهُت 

, طمدود اعمديٜم٦م , وسملّم أّٟمف طمّرم هذه اعمديٜم٦م : يمد  طمدّرم إسمدراهٞمؿ ُمٙمد٦م , وسمدلّم -0

ُمـ أطمدث ومٞمٝمد٤م طمددصم٤ًم أو آوى ومٞمٝمد٤م حمددصم٤ًم , ومٕمٚمٞمدف ًمٕمٜمد٦م اهلل "طمدوده٤م , ىم٤مل ذم طمؼ اعمديٜم٦م : 

, مل يرد وقمٞمٌد يمٝمذا طمّتك ذم ُمٙم٦م , اعمديٜم٦م ًمٞمًد٧م سمٚمددًا قم٤مدّيد٤ًم ,  "(446)واعمالِئٙم٦م واًمٜم٤ّمس أمجٕملم

سمٚمدًا اظمت٤مرُه اهلل ًمٞمٙمقن ُُمٝم٤مضمر اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم , وًمتٙمقن هذه اعمديٜمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م 

                                                           

 تقدـ خترجيو  (ٕ٘ٔ
 ( ٖٙٓٚ، ٖٓٓٚ، ٘٘ٚٙ، ٜٖٚٔ، ٕٖٚٔ، ٓٚٛٔ، ٚٙٛٔأخرجو البخاري )  (ٕٙٔ

 (ٖٓٚٔ، ٖٔٚٔ، ٖٓٚٔ، ٖٓٚٔ، ٖٙٙٔ، ٖٙٙٔومسلم )
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, ومُٞمٌٕم٨م ُمٜمدف , ًمدذًمؽ -0 -إومم ًمٚمٛمًٚمٛملم واعمحؾ اًمذي ُيدومـ ومٞمف رؾمقل اهلل 

, ووم٘مٌر وشمٕم٥ٌم وصؼم قمغم ذًمؽ , هق قمغم وقمدًا ُمع رؾمقل اهلل ُمـ ضم٤مد إمم اعمديٜم٦م وم٠مص٤مسمتف طم٤مضم٦ٌم 

وطمد٨ّم اًمٜمٌّدل قمٚمٞمدف  (447)" قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم : أّٟمف يٙمقن ًمف ؿمٗمٞمٕم٤ًم أو ؿمٝمٞمدًا يدقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م

اًمّمالة واًمًالم اعمًٚمٛملم قمغم اإلىم٤مُم٦م سم٤معمديٜم٦م  واعمقت هب٤م , ُم٤م مل حي٨ّم قمغم ُمٙم٦م , ُمع ُم٤م هل٤م ُمدـ 

, هدذه ُمٙم٤مٟمد٦م (448)" ُمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ أن يٛمقت سم٤معمديٜم٦م ومٚمٞمٗمٕمؾ "ت اًمٗمْمٞمٚم٦م , وم٘م٤مل , ُمـ ُم٤م

اعمديٜم٦م , يمقٟمٜم٤م ٟم٠مي ُمـ ظم٤مرج اعمديٜم٦م ًمٞمٌتدع سمدقم٦ًم , ٓ يرود٤مه اهلل و ٓ يرود٤مه٤م اًمّرؾمدقل قمٚمٞمدف 

اًمّمالة واًمًالم , ومل ي٠مُمر هب٤م ومل يٗمٕمٚمٝم٤م , ومل يٗمٕمٚمٝم٤م اخلٚمٗم٤مد اًمّراؿمددون , وٟمجد٤مدل ُمد٤م ومٕمٚمٜمد٤م 

ر , اضمت ع سملم اًمّرضم٤مل , ىمدرادة ًمٚمًدػمة , إمم آظمدر آقمتدذارات يمدؾ هدذا ٓ رد ُم٤م ومٕمٚمٜم٤م ُمٜمٙم

ُ دي , أٟم٧م اٟمٔمر إمم هذا اًمٕمٛمؾ , هؾ شمٕمت٘مدُه قمٛماًل ص٤محل٤ًم ُمنموقم٤ًم , شمت٘مرب سمدف إمم اهلل أم ٓ , 

 إن يمٜم٧م شمٕمت٘مد أّٟمف قمٛمال ص٤محل٤ًم شمت٘مرب سمف إمم اهلل , وم٘مد اسمتدقم٧م .

ُمـ أطمدث ذم اإلؾمالم سمدقم٦ًم ومرأه٤م طمًدٜم٦ًم , وم٘مدد اهّتدؿ  "ة : ي٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إُم٤مم دار اهلجر

, إذا أشمٞم٧م سمٕمٛمؾ , فم٤مهرُه قمٛمداًل صد٤مًمع ومل "سم٤مًمٙمت ن وقمدم اًمتٌٚمٞمغ -0 -حمٛمدًا 

يٙمـ هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ ـمريؼ اًمّرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ,يم٠مٟمؽ شمًتدرإ قمغم اًمّرؾمدقل قمٚمٞمدف 

                                                           

 نهما ( عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عٖٚٚٔرواه مسلم ) (ٕٚٔ
(قاؿ زلقق ادلسند : إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن عبد اهلل: ٖٚٗ٘عن  ابن عمر  رضي اهلل عنهما  رواه أزتد ُب ادلسند)  (ٕٛٔ

 ىو ابن ادلديٍت، روى لو البخاري، وباقي رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت. ىشاـ: ىو الدستوائي، وأيوب: ىو السختياين.
( ٕٕٓٓ( ، والبغوي )٘ٛٔٗ( ، والبيهقي ُب "شعب اإلدياف" )ٖٔٗٚ( ، وابن حباف )ٜٖٚٔوالًتمذي ) ( ،ٕٖٔٔوأخرجو ابن ماجو )

 من طرؽ، عن معاذ بن ىشاـ، هبذا اإلسناد.
 ( من طريق سفياف بن موسى، عن أيوب السختياين، بو. ٙٛٔٗوأخرجو البيهقي ُب "الشعب" )

 ( .ٕٗٛ/ )ٕٗ( ، والطرباين ُب "الكبَت"ٕٖٗٚ( ، وابن حباف )ٕ٘ٛٗوُب الباب عن الصميتة عند النسائي ُب "الكربى" )
( ، وفيو عبد الغفور بن سعيد األنصاري، وىو ٓٛٔٗ( ، والبيهقي ُب "الشعب" )ٗٓٔٙوعن سلماف عند الطرباين ُب "الكبَت" )

 ضعيف.
رجالو رجاؿ الصحيح خال عبد اهلل بن  ، وقاؿ:ٖٙٓ/ٖ( ، وذكره اذليثمي ُب "اجملمع" ٚٗٚ/ )ٕٗوعن سبيعة األسلمية عند الطرباين 

 عكرمة، وقد ذكره ابن أيب حاًب، وروى عنو رتاعة، وٍب يذكره أحد بسوء.
 قولو:"من استطاع أف ديوت بادلدينة"، قاؿ السندي: أي: باالستقرار فيها، وعدـ االنتقاؿ منها.
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رد , سمؾ هٜم٤مإ صمٖمرات , حتتد٤مج أن مُتٚمدئ  مل يٌّٚمغ يمؾ "اًمّمالة واًمًالم , وشم٘مقل سمٚم٤ًمن طم٤مًمؽ 

هبذه اًمٌدع , ويم٤من ُم٤مًمؽ رمحف اهلل , ُمـ أؿمّد اًمٜم٤ّمس ذم إٟمٙم٤مر هذه اًمٌدع , وهمػمه٤م ُمدـ اًمٌددع , 

وم٢مذا راضمٕمٜم٤م شم٤مريخ اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م , ٓ ٟمجد ُم٤م ٟمًت٠مٟمس سمف , سمؾ ٟمجد ُم٤م يٜمّٗمرٟم٤م ُمـ هذه اًمٌدقم٦م 

, ومٚمٜمٕمٛمؾ ُمد٤م ذقمدف ًمٜمد٤م -0 -اًمٜمٌّل , وإذا يم٤من ٓسمد ُمـ قمٛمٍؾ ص٤مًمع يقم وٓدة 

اًمّرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم , يمّمٞم٤مم يقم إصمٜملم , ؾمقآد يم٤من ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ,أو ذم همػم 

ـمقل اًمًٜم٦م , وشمٙمتٗمل سم  ايمتٗمك سمف إوًمقن , اخلػم يمؾ اخلػم ومٞم  ومٕمؾ ؾمٚمٗمٜم٤م وّذ يمؾ اًمنّم ومدٞم  

 اسمتدع هذا اخلٚمػ , وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .

 (449)وقمغم آًمف وصحٌف .-0 -وؾمّٚمؿ وسم٤مرإ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  وصغّم اهلل

 افعًلمي ادحيث افقَم   مؼبؾ بـ هودي افقادظل  رْحف اه : - 29

احلٛمد هلل, وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه, وأؿمٝمد أٓ إًمف إٓ اهلل وطمده 

طمتٗم٤مل سم٤معمقًمد يٕمتؼم سمدقم٦م, ومل ي٠مت ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف أُم٤م سمٕمد: وم٤مإل

صغم اهلل قمٚمٞمف  -طمدي٨م وٓ آي٦م ذم يمت٤مب اهلل شمٌٞمع ًمٜم٤م أو شمٜمدسمٜم٤م سم٤مإلطمتٗم٤مل سمٛمقًمد رؾمقل اهلل 

وٓ اًمّمح٤مسم٦م وٓ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  -, ومل يٗمٕمٚمف اًمٜمٌل -وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

ٕمٚمف سمٕمض ُمٚمقإ اًمِم٤مم, ٕن اًمت٤مسمٕمقن, وإٟم  ومٕمٚمف سمٕمض اًمٕمٌٞمديلم, وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إٟمف وم

وًمف يمت٤مب )اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع  -اًمٜمّم٤مرى حيتٗمٚمقن سمٛمٞمالد قمٞمًك ي٘مقل أسمق ؿم٤مُم٦م 

أىم٤مم اطمتٗم٤مٓ أقمٔمؿ ُمـ  -أي ُمٚمؽ زُم٤مهنؿ  -وًمٙمٜمف زًم٧م ىمدُمف هٝمٜم٤م ي٘مقل: إٟمف  -واحلقادث( 

وقن ذم إطمتٗم٤مل اًمٜمّم٤مرى, وإٟمف ًمٞمِمٙمر قمٚمٞمف, واًمقاىمع أن طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم ُمـ زُمـ ىمديؿ يتخق

ي٘مقل يم  ذم )صحٞمع اًمٌخ٤مري(  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  -سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم, واًمٜمٌل 

                                                           

 ‹ www.elksad.comمنشور على االنًتنت على الرابط  التايل  ( ٜٕٔ
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ومٚمؿ يث٧ٌم ذم يمت٤مب اهلل  (440لشإن أكوشو ُتخقضقن ِف مول اه ؾؾفؿ افـور »ُمـ طمدي٨م ظمقًم٦م: 

وٓ ضم٤مد ذم )صحٞمع اًمٌخ٤مري( وٓ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  -ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

)صحٞمع ُمًٚمؿ( أو )ؾمٜمـ أ  داود( أو )ضم٤مُمع اًمؽمُمذي( أو )اًمٜم٤ًمئل( أو )اسمـ ُم٤مضم٦م( أو 

)ُمًٜمد أمحد( إمم همػم ذًمٙمؿ, ُم٤م ضم٤مد ومٞمٝم٤م آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد, وإٟم  اهتؿ سمف اًمّمقومٞم٦م أصح٤مب 

اًمٕمّم٤مئد , هيٛمٝمؿ أن ي٠ميمٚمقا ويِمٌٕمقا وٓ ي٤ٌمًمقن سمديٜمٝمؿ, وهلؿ أىمٌع ُمـ ذًمؽ, وم٘مد اٟمتٝمك 

ي٘مقل: وُم٤م اًمٙمٚم٥م واخلٜمزير إ اهلٜم٤م ... وطم٥ًم اًم٘م٤مئٛملم سمف أهنؿ ُم٘مٚمدون  سمٌٕمْمٝمؿ إمم أن

فتتبعـ شــ مـ »إذ ي٘مقل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  -ٕقمداد اإلؾمالم, وصدي اًمٜمٌل 

, ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ش ـون ؿبؾؽؿ حذو افؼذة بوفؼذة، حتك فق دخؾقا جحر ضى فيخؾتؿقه

صغم  -. واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد رومع ؿم٠من ٟمٌٞمف حمٛمد (444)"ؾؿـ"اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ , ىم٤مل: 

ومال حيت٤مج إمم أن ٟمرومٕمف ومقي ُمٜمزًمتف, ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم  -اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

َحك﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ْقِؾ إَِذا َشَجك( *) َوافضُّ َظَؽ َربَُّؽ َوَمو َؿَذ  (*) َوافؾَّ ْرٌ َوَفْمِخَرُة َخ  (*)َمو َودَّ

ُوَػ  ْٕ ـَ ا ََض  (*)َفَؽ ِم ْعطِقَؽ َربَُّؽ َؾَسْ ُُ وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ﴾إمم آظمر اًمًقرة, (*)َوَفَسْقَف 

ْح َفَؽ َصْيَركَ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ﴿ افَِّذي َأْكَؼَض  (*) َوَوَضْعـَو َظـَْؽ ِوْزَركَ  (*) َأََلْ َكْؼَ

َركَ  (*) َطْفَركَ  ـْ وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ﴾إمم آظمر اًمًقرة (*) َوَرَؾْعـَو َفَؽ ِذ

و َأْظَطْقـَوَك اْفَؽْقَثرَ ﴿ َْبَسُ  (*) َؾَصؾه فَِربهَؽ َواْكَحرْ  (*) إِكَّ ْٕ , وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ﴾(*) إِنَّ َصوكِئََؽ ُهَق ا

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َظِزٌُز ﴿ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ َظَؾْقِف َمو َظـِتُّْؿ َحِرٌُص َظَؾْقُؽْؿ َفَؼْي َجوَء

َٓ  ﴿ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: (444﴾ (بِودُْْمِمـَِغ َرُءوٌف َرِحقؿٌ  و َأْهَؾ اْفؽَِتوِب  َُ ُؿْؾ 

ـْ َؿْبُؾ َوَأَضؾُّقا  َٓ َتتَّبُِعقا َأْهَقاَء َؿْقٍم َؿْي َضؾُّقا ِم ؼه َو ـْ َتْغُؾقا ِِف ِدُـُِؽْؿ َؽْرَ احْلَ ثًِرا َوَضؾُّقا َظ ـَ

                                                           

 (ٖٛٔٔالبخاري )رواه  (ٖٓٔ
 ( عن أيب سعيد  اخلدري رضي اهلل عنو ٜٕٙٙ(  ومسلم )ٖٙ٘ٗرواه البخاري ) (ٖٔٔ
 (ٕٛٔالتوبة )  (ٕٖٔ
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بِقؾِ  يم  ذم )صحٞمع  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  -, وي٘مقل اًمٜمٌل (444)﴾َشَقاِء افسَّ

ٓ تطرو  ـَم اضرت افـصورى ابـ مرُؿ، إكَم أكو »اًمٌخ٤مري( ُمـ طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: 

ل: , وصم٧ٌم قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤م(442)شظبي ؾؼقفقا: ظبياه ورشقفف

A :«وهٙمذا أيْم٤م قمـ قمٌداهلل سمـ (445)شٓ ترؾعق  ؾقق مـزفتل ؾنكَم أكو ظبي ,

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم  -اًمِمخػم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م ي٤م ؾمٞمدٟم٤م واسمـ ؾمٞمدٟم٤م, وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

وذم ش أُّيو افـوس ؿوفقا بؼقفؽؿ أو بعض ؿقفؽؿ، وٓ ُستجرُـؽؿ افاقطون»: -آًمف وؾمٚمؿ 

ومٕمرف أن هذه اعمقاًمد وآطمتٗم٤مٓت ُمـ اًمِمٞمٓم٤من, ٕٟمف  (446)قيٜمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من وٓ يًتٝم  شسمٕمْمٝم٤م

إمم اًمٌدع اًمتل شم٘مر هب٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  -يريد أن يزطمزطمٜم٤م قمـ ُم٤م ضم٤مد سمف اًمٜمٌل 

أقملم اًمِمٞم٤مـملم. وىمد ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: ُم٤م اسمتدع أٟم٤مس سمدقم٦م إٓ شمريمقا سمدهل٤م ؾمٜم٦م, وم  

وُم٤م أسمٕمدهؿ قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜمـ, سمؾ أقمٔمؿ ُمـ هذا وم  أؿمجٕمٝمؿ قمغم  أهقمٝمؿ إمم اًمٌدع,

 . اًمٕم٤مُمٚملم سم٤مًمًٜمـ

                                                           

 (ٚٚادلائدة )  (ٖٖٔ
 (ٖ٘ٗٗرواه البخاري ) (ٖٗٔ
 «ال ترفعوين فوؽ حقي، فإف اهلل تعاىل اختذين عبدا قبل أف يتخذين رسوال»( عن احلسن بلفظ ُٜٗٛب الزىد البن ادلبارؾ ) (ٖ٘ٔ

 «ال ترفعوين إمنا أنا بشر مثلكم»(  عبد اهلل بن جبَت اخلزاعي   بلفظ  ٕٛٙٓوُب الكٌت للدواليب)  
 (  مبثل لفظ احلسن  ادلتقدـ ٜٕٛٛوالطرباين ُب الكبَت)  
شار اليو (  وحديث أنس الذي إٔٓ٘٘(  قاؿ الذىيب  صحيح  قاؿ االلباين  وىو كما قاال   الصحيحة) ٕ٘ٛٗواحلاكم ُب ادلستدرؾ)  

( بلفظ يا أيها الناس عليكم بتقواكم، ال يستهوينكم الشيطاف، أنا زلمد بن عبد اهلل عبد اهلل ورسولو، ٕٔ٘٘ٔالشيخ  ىو عند أزتد) 
واهلل  ما أحب أف ترفعوين فوؽ منزليت اليت أنزلٍت اهلل "  قاؿ زلقق ادلسند : إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت 

( من طريق عبد اهلل بن أزتد، ٕٚٙٔوأخرجو الضياء ُب "ادلختارة" ) ( .ٖٖٓ٘ٔ زتاد بن سلمة، فمن رجاؿ مسلم. وسيتكرر برقم )غَت
 عن أبيو، هبذا اإلسناد.

( ، وابن ٜٕٗ( و )ٕٛٗ، ( والنسائي ُب "عمل اليـو والليلة" )ٔٔ/ٔ( ، والبخاري ُب "التاريخ األوسط" ٜٖٓٔوأخرجو عبد بن زتيد )
( من طرؽ عن زتاد بن سلمة، بو. وقرف النسائي ُب روايتو األوىل ٕٙٙٔ، والضياء )ٜٛٗ/٘( ، والبيهقي ُب "الدالئل" ٕٓٗٙحباف )

 بثابت زتيدا، واقتصر البخاري على ادلرفوع دوف القصة.
 ( .ٗٙٔ الباب عن عمر سلف برقم )( وأصلو ُب مسند أزتد أسار إليو احملقق بقولو : وُبُٕٛٗٔب االحاد وادلثاين البن ايب عاصم ) (ٖٙٔ

 .ٕٗ/ٗوعن عبد اهلل بن الشخَت، سيأٌب 
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 (447)أؾمد قمكم  وذم احلروب ٟمٕم٤مُم٦م ومتخ٤مد هترب ُمـ صٗمػم اًمّم٤مومر 

ومٝمؿ أؾمقد قمغم أهؾ اًمًٜم٦م, وهؿ ٓ ي٠مُمرون سمٛمٕمروف وٓ يٜمٝمقن قمـ ُمٜمٙمدر, وٓ حيٌدقن ذم اهلل 

ِمٞمققمل واًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي. اسمتغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم وٓ يٌٖمْمقن ذم اهلل, سمؾ ممٙمـ أن حيٌقا اًم

اإلؾمالم واعمًٚمٛملم سم٤مًمِمٞمٕم٦م وسم٤مًمّمقومٞم٦م, ومقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يٜمٌذوا ه٤مشملم اًمٌددقمتلم وأن 

وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مًمف أسمدق  -أي ُمـ اًمتّمقف واًمتِمٞمع  -يتؼمدوا إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ أهٚمٝم٤م 

ف )اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ( ي٘مقل: ُمد٤م ٟمٍمد اهلل اإلؾمدالم حمٛمد اسمـ طمزم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسم

سمٛمٌتدع ٟمٕمؿ ي٤م أسم٤م حمٛمد رمحؽ اهلل شمٕم٤ممم صدىم٧م ُم٤م ٟمٍم اهلل اإلؾمدالم سمٛمٌتددع , وم٘مدد رأيٜمد٤مهؿ 

يت ًمئقن ُمع اًمِمٞمققمٞملم وُمع اًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم قمغم رضب اًمًٜم٦م وقمغم رضب أهدؾ اًمًدٜم٦م, 

أرض قمغم اإلؾمالم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م, ويٕمٜمقن سم٤مًمقه٤مسمٞمد٦م وىمد اٟمتٝمك سمٌٕمْمٝمؿ إمم أن ي٘مقل: اًمقه٤مسمٞم٦م 

اًمدقم٤مة ازم اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم أن هذه سمدقم٦م وم٤محل٤مصؾ ُمٜمٙمرة, دع قمٜمؽ ُم٤م حيّمؾ ومٞمٝم٤م ُمدـ دقمد٤مد 

همػم اهلل, دع قمٜمؽ ُم٤م حيّمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ اظمتالط رضمد٤مل وٟمًد٤مد, دع قمٜمدؽ ُمد٤م حيّمدؾ ومٞمٝمد٤م ُمدـ 

 ّمقومٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م واهلل اعمًتٕم٤من. خم٤مًمٗم٤مت ذقمٞم٦م, اعمٝمؿ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م ضمٝمؾ وم٤موع ارشمٙمٌتف اًم

ُم٤م قمرف ضم٤مُمع اهل٤مدي آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد, وذم هذه إي٤مم ُمـ أضمؾ أن أهؾ اًمًدٜم٦م ي٘مقًمدقن: أٟمدف 

سمدقم٦م, ُم٤م يؽميمقن ُمٜم٤مؾم٦ٌم إٓ وىم٤مًمقا ُمقًمد, قمٞمد اهلجرة, قم٤مؿمقرا. اعمٝمؿ ي٤م إظمقان اًم٘مقم ُمٗمٚمًقن 

اسمـ طمزم رمحدف اهلل شمٕمد٤ممم قمٜمدد أن قم٤مـمٚمقن قمـ قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ومح٤مهلؿ يم  ىم٤مل أسمق حمٛمد 

دمهتٝمؿ اًمًٜم٦م ي٘مقل: اعم٘مٚمد يم٤مًمٖمريؼ يتِم٨ٌم سم٠مي رد يٛمًٙمف وًمق سم٤مًمٓمحٚم٥م. هدؿ ُمًدتٕمدون 

أن يتِمٌثقا سم٤مًم٤ٌمـمؾ, ُم٤م أؾمخػ قم٘مقل اًمِمٞمٕم٦م, أىمٞمؿ قمٞمد اًمٖمدير سمٕمدن اًمٕم٤مم اعمد٤ميض ُمدـ أضمدؾ 

                                                           

 قالو عمراف بن حطاف  وقد كتب إىل احلجاج:  (ٖٚٔ
 رػػػػػػػافػة ... ربداء تفزع من صفَت الصػػػػأسد علّي وُب احلروب نعام

 ىاّل برزت إىل غزالة ُب الوغى ... بل كاف قلبك ُب جناحي طائر
 رػػػػػػػػػػس الدابػػػػػػػوارس ... تركت مساحلو كأمػػػػػػػػػػػو بفػلة قلبزاػػألت غػػػػػػػم
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تٗمد٤مل سمد٠مول اًمًدٜم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمِمٞمققمٞملم واًمِمدٞمٕم٦م شمتقـمدد. ومد٢ممم اهلل اعمِمدتٙمك. يمدذًمؽ آطم

وهل سمدقم٦م ضمديددة, يمد٤من سمٕمدض  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  -اهلجري٦م مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

اًمًٚمػ ي٘مقل ذم ؿم٠من اًم٘مدري٦م: أٟم٤م سمرئ ُمـ ديـ أٟم٤م أيمؼم ُمٜمف, وم٠مٟم٤م أىمقل ًمٙمؿ ي٤م أهؾ صٕمدة, ويد٤م 

ٓ ذم هدذه أي ُمد٤م وضمددت إ -أهي٤م اًمّمقومٞم٦م: أٟم٤م سمرئ ُمـ آطمتٗم٤مل سمد٤مهلجرة وأٟمد٤م أيمدؼم ُمٜمٝمد٤م, 

وم٤محلٛمد هلل شمتْمع احل٘م٤مئؼ وشمزول إذا ىم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م سم  أوضمد٥م اهلل ؾمدٌح٤مٟمف  -إزُمٜم٦م إظمػمة 

وَن َزُهقًؿوووشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمدقمقة إمم اهلل : ـَ ؼُّ َوَزَهَؼ اْفَبوضُِؾ إِنَّ اْفَبوضَِؾ   (448)﴾َوُؿْؾ َجوَء احْلَ

 َؼه َظَذ اْفَبوضِِؾ َؾق َّو َتِصُػقنَ َبْؾ َكْؼِذُف بِوحْلَ ُؾ ِِم ُْ ْيَمُغُف َؾنَِذا ُهَق َزاِهٌؼ َوَفُؽُؿ اْفَق
)﴾449) . 

احلٛمد هلل يمؾ هذه ؾمتذوب إذا ىم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م سم  أوضم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم  أوضم٥م قمٚمدٞمٝمؿ, 

 (420)وقمٞمد اهلجرة ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م سمف إٓ وٟمحـ ـمٚم٦ٌم ذم ا ٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُم٤م ًمف أصمر.

 وم٘مف اهلل :قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد  و - 40

اًم١ًمال: هؾ  قز أيمؾ ـمٕم٤مم أهؾ اًمٌدقم٦م؟ قمٚمً  سم٠مهنؿ يّمٜمٕمقن هذا اًمٓمٕم٤مم هلذه اًمٌدقم٦م, يمّمٜمع 

 اًمٓمٕم٤مم ًمٚمٛمقًمد اًمٜمٌقي؟

 اإلضم٤مسم٦م: 

اًمقاضم٥م شمٜمٌٞمٝمٝمؿ قمغم أن يٌتٕمدوا قمـ اًمٌدع, ويؽميمدقا إُمدقر اعمحرُمد٦م, وقمدغم اإلٟمًد٤من أن ٓ 

 (424)رُم٦م.ي٠ميمؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمذي صٜمع ُٕمقر ُمٌتدقم٦م وُٕمقر حم

 اًمٕمالُم٦م ا ٝمٌذ  ص٤مًمع  اًمٚمحٞمدان  طمٗمٔمف اهلل ُمـ يمؾ ؾمقد وُمٙمروه  -  44

                                                           

 (ٔٛاالسراء )  (ٖٛٔ
 (ٛٔاالنبياء ) ( ٜٖٔ
 اجابة السائل عن اىم ادلسائل  (ٓٗٔ
 من مادة صوتية منشورة على )طرؽ االسالـ (  (ٔٗٔ
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 ي٘مقل اًم٤ًمئؾ: 

 ذم هذا اًمِمٝمر ؟ -0 -ُم٤م طمٙمؿ اإلطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمٜمٌل 

 : ا قاب

اًمٜم٤مس حيتٗمٚمقن ذم اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم , وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚم د ذم صح٦م وٓدة اًمٜمٌدل قمٚمٞمدف اًمّمدالة 

 نم؟ هؾ هقىمٌٚمف؟ هؾ هق سمٕمده ؟واًمًالم هؾ هق ذم اًمث٤مين قم

 ومٞمف ظمالف يمٌػم .

يقم اإلصمٜملم وىمد صم٧ٌم ذًمؽ ذم اًمّمحٞمع ُمدـ ىمقًمدف -0 -وأُم٤م ذم أي يقم وم٢مٟمف وًمد 

 (424ل.-0 -هق 

وقُمِم٤مي يقم اعمقًمد ىمد يٙمقن يقم اعمقًمد يقم ا ٛمٕم٦م واًم٧ًٌم وإطمد أو يقم ا ٛمٕم٦م وم٘مدط ومدال 

ًمؽ يقم اعمقًمد هدذا ُمدـ أن ذ-0 -دًمٞمؾ ُمٕمٝمؿ قمغم اإلـمالي اًمّمحٞمع قمـ اًمٜمٌل 

 ضم٤مٟم٥م.

ي٘مقل : قمٚمٞمٙمؿ سمًٜم٦م وؾمدٜم٦م اخلٚمٗمد٤مد اعمٝمدديـ ُمدـ -0 -وا ٤مٟم٥م إظمر أن اًمٜمٌل 

سمٕمدي قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ وإيد٤ميمؿ وحمددصم٤مت إُمدقر ومد٢من يمدؾ حُمدصمد٦م سمدقمد٦م ويمدؾ سمدقمد٦م 

 (424)والًم٦م.

 ويمؾ سمدقم٦م .-0 -واٟمٔمروا إمم ُم٤م ي٘مقل اًمرؾمقل 

                                                           

 ( عن أيب قتادة االنصاري  رضي اهلل عنو ٕٙٔٔرواه مسلم )( ٕٗٔ
 تقدـ خترجيو   (ٖٗٔ
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ٚمؽ سمدقم٦م همػم طمًٜم٦م , واعمنُمدع واعمٌُٚمدغ قمدـ اهلل ي٘مدقل: صمؿ أي ىم٤مئؾ ي٘مقل هذه سمدقم٦م طمًٜم٦م وشم

 ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م , وي٘مقل : ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

وي٘مقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم احلدي٨م اعمُخرج ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ أطمدث ذم أُمرٟمد٤م هدذا ُمد٤م 

 (422)ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد , وذم رواي٦م ُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد.

وُم٤مت صٚمقات اهلل وؾمدالُمف قمٚمٞمدف ومل -0 -اًمديـ ىمٌؾ ووم٤مة حمٛمدوىمد أيمٛمؾ اهلل 

 يتحدث قمـ اًمٕمٜم٤مي٦م سمٞمقم اعمقًمد إٓ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٞم٤مم يقم اإلصمٜملم وم٘م٤مل: ذاإ يقم وًمدت ومٞمف .

عم٤م أرؿمد إمم صٞم٤مم يقم اخلٛمٞمس ويقم اإلصمٜملم أظمؼم أن يقم اخلٛمٞمس يقٌم شُمٕمرض إقم ل قمغم اهلل 

 .-0 -يقٌم وًمد ومٞمف هق  , وأن يقم اإلصمٜملم (425)ومٞمف 

أُم٤م يقم اًمث٤مين قمنم ُمـ اًمرسمٞمع مل يتحدث قمٜمف صدٚمقات اهلل وؾمدالُمف قمٚمٞمدف , ومل يتحددث قمٜمدف 

 -طمٌدد٤ًم ًمرؾمددقل اهلل -0 -أصددح٤مسمف وٓ أطمددد ُيًدد٤موى أصددح٤مب رؾمددقل اهلل 

 وٓ إضمالٓ ًمف وٓ إقمٔم٤مُم٤م ُٕمره وشمقىمػمه صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف . -0

 -ئؽ  ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمدف , وهلدذا ىمد٤مل اًمٜمٌدل واهلل أقمٚمؿ يمٞمػ اظمت٤مر  أؤًم

 (426)شفق أكػؼ أحيـؿ مثؾ أحي ذهبو مو بؾغ مي أحيهؿ وٓ كصقػف»: -0

اٟم٘م٣م قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ٓ ذيمر ًمٚمٛمقًمد وٓ يٕمرف اعمقًمد واٟم٘م٣م قمٝمد اًمت٤مسمٕملم شمالُمذة اًمّمدح٤مسم٦م 

ٕمل اًمت٤مسمٕملم وُمدٜمٝمؿ سمٕمدض إئٛمد٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم وٓ ذيمر ًمٚمٛمقًمد واٟمتٝمك قمٝمد شم٤مسم

 إرسمٕم٦م يم٠م  طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واٟم٘م٣م قمٍم أشم٤ٌمقمٝمؿ يم٤مًمِم٤مومٕمل وأمحد مل ُيٕمرف ًمٚمٛمقًمد ذيمر .

                                                           

 تقدـ خترجيو  ُب أوؿ الرسالة  ( ٗٗٔ
 ( عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ٕ٘ٙ٘رواه مسلم ) (٘ٗٔ
 ( عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ٕٓٗ٘( ومسلم )ٖٖٚٙرواه البخاري ) ( ٙٗٔ
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سم٤مخلػميد٦م يمد  ذم طمددي٨م -0 -ُمْم٧م اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمتل ؿمدٝمد هلد٤م رؾمدقل اهلل 

 -ذم اًمّمحٞمع ظمػم اًمٜم٤مس اًم٘مرن اًمدذى سُمٕمثد٧م ومٞمدف ي٘مدقل  -رى اهلل قمٜمف-قمٛمران سمـ طمّملم 

صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ , ي٘مقل قمٛمدران: ٓ أدري أقمدد سمٕمدد ىمرٟمدف  -0

ىمرٟملم أو صمالصم٦م , صمؿ ىم٤مل : ي٠مي ىمدقم خيقٟمدقن وٓ ي١ممتٜمدقن , يِمدٝمدون وٓ ُيًتِمدٝمدون شمًدٌؼ 

 (427) .ؿمٝم٤مدة أطمدهؿ يٛمٞمٜمف ويٛمٞمٜمف اًمِمٝم٤مدة , وئمٝمر ومٞمٝمؿ اًمًٛمـ

اعمقًمد ذم مجٞمع أظم٤ٌمر اإلؾمالم  سمؾ اٟمتٝم٧م اٟمتٝمك وىم٧م اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م ٓ يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤م اؾمٛمف 

 اعمئ٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اهلجرة ٓ ُيٕمرف اعمقًمد.

طمدث اعمقًمد إُم٤م ذم أظمر اعمئ٦م اخل٤مُم٦ًم أطمدصمتف اًمدوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م اخلٌٞمث٦م اًمتل شمٚمدزم اًمٜمد٤مس سمٚمٕمدـ 

اًمّمح٤مسم٦م ذم مجٞمع اعم٤ًمضمد اًمتل يم٤مٟم٧م هل٤م ؾمٚمٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م سمؾ شمٓمدقر أُمدر شمٚمدؽ اًمدوًمد٦م إمم أن أُمدر 

 ؿ سم٠مُمره ُمـ ؾمٛمع اؾمٛمف ذم احلج٤مز قمٚمٞمف أن يًجد إذا ؾمٛمع اؾمٛمع ذًمؽ اًمٗم٤مضمر .احل٤ميم

شمٚمؽ اًمدوًم٦م هل  أول ُمـ أطمدث يقم اعمقًمد صمؿ اٟمتنم سمٕمدد ذًمدؽ ذم سمدالد اإلؾمدالم ٓؾمدٞم  ذم 

أوائؾ اًم٘مرن اًم٤ًمسمع سمٕمد اًمًتٛمئ٦م أطمدصمف ُمٚمؽ ارسمؾ ذم سمدالد اًمنمدىمٞم٦م قمدـ اًمِمد٤مم واًمِمد ًمٞم٦م ذم 

عمقًمد وؿم٤مع ُمـ سمٕمده ذم اًمٕمد٤ممل اإلؾمدالُمل , واؾمتحًدٜمف يمثدػم ُمدـ اًمٕمراي أطمدث ُمٚمؽ ارسمؾ ا

مـ أحيث ِف أمركو هذا موو فوقس مـوف ؾفوق »-0 -اًمٜم٤مس وًمٙمـ شمٙمٗمٞمٜم٤م ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

 (428). شرد

                                                           

 (ٖٖٕ٘( ومسلم )ٕٕ٘ٙرواه البخاري ) ( ٚٗٔ
 تقدـ خترجيو  (ٛٗٔ
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وُمع هذا ٓ يّمٚمع أن يٙمقن اًمٜم٤مس ُمتٕم٤مديـ سم٥ًٌم اعمقًمد , ٓ ؿمؽ سم٠مٟمف سمدقم٦م وًمٞمس سمًٜم٦م ًمٙمـ 

اًمًٜم٦م أن يتجٜمٌف وأن ٓ ُيِم٤مرإ ومٞمدف وأن ٓ ُيّمددر , وقمغم يمؾ راهم٥م ذم ( 429) ٓ ُيٙمٗمر ُمـ ومٕمٚمف

 (450)اًمتٝم٤مين سمذًمؽ اًمٞمقم .

 وٟم٠ًمل اهلل أن  ٛمع ىمٚمقب اعمًٚمٛملم قمغم اًمًٜم٦م اًمٖمراد .

 ي٘مقل اًمِمٞمخ ص٤مًمع سمـ ؾمٕمد اًمًحٞمٛمل طمٗمٔمف اهلل :  -  44

 ....وًمٞمس ـمريؼ حمٌتف: إىم٤مُم٦م اعمقاًمد واحلٗمدالت وإقمٞمد٤مد اًمًدٜمقي٦م اًمتدل ىمٚمددٟم٤م ومٞمٝمد٤م اًمٞمٝمدقد

 -واًمٜمّم٤مرى وأقمداد اإلؾمالم: ومٛمٜم٤م ُمـ ي٘مٞمؿ شمٚمؽ احلٗمدالت وهدق ٓ يّمدكم, وٓ يتٌدع هديدف 

, وٓ يٕمرف ُمـ ؾمػمشمف رد, وإٟم  هل طمٗمالت حييده٤م يمدؾ قمد٤مم, وي٠ميمدؾ -0

وينمب ويرشمع يم  شمرشمع إٟمٕم٤مم, وي٘مرأ سمٕمض اًم٘مّم٤مئد وسمٕمض اعمدائع ومح٥ًم  سمٞمدٜم  دمدده ٓ 

 ٤م.يٛمثؾ اإلؾمالم ٓ فم٤مهًرا وٓ سم٤مـمٜمً 

سمٜمحدق أرسمٕمد٦م ىمدرون, -0 -وشمٚمؽ إقمٞم٤مد واحلٗمالت إٟم  وىمٕم٧م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌدل 

وسمٜم٤مًد قمغم ذًمؽ وم٢من صمٛم٦م ؾمد١مآً يٓمدرح ٟمٗمًدف: عمد٤م مل يٗمٕمدؾ هدذا اًمّمدح٤مسم٦م؟ عمد٤م مل يٗمٕمدؾ هدذا 

رمحٝمدؿ اهلل -اًمت٤مسمٕمقن؟ عم٤م مل يٗمٕمؾ هذا إئٛم٦م إرسمٕم٦م؟ أسمق طمٜمٞمٗمد٦م وُم٤مًمدؽ واًمِمد٤مومٕمل وأمحدد 

ٗمَٞم٤مٟملم, وقمٌد اًمرزاي, واًمٌخد٤مري, وهمػمهؿ ُمـ أ -شمٕم٤ممم ًُ ئٛم٦م اًمديـ: يم٤مٕوزاقمل واًمٚمٞم٨م, واًم

وُمًٚمؿ, واًمؽمُمذي, وأ  داود, واًمٜم٤ًمئل, واسمـ ُم٤مضمف, واسمـ ظمزيٛمد٦م, واًمٓمحد٤موي, وهمدػمهؿ 

؟ ُمد٤م -0 -ُمـ أئٛم٦م اهلدى واًمديـ, عم٤م مل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ؟ هؾ ىمٍموا ذم شمٜمٗمٞمذ أُمدره 

 -مل يٌٚمٖمٝمؿ؟  هؾ ٟمزل وطمدٌل سمٕمدد رؾمدقل اهلل  ا قاب؟ هؾ ىمٍموا ذم ذًمؽ؟  هؾ سمٚمٖمٜم٤م قمٚمؿٌ 

                                                           

حيصل فيو شرؾ باهلل تعاىل  كما ذكر ذلك العالمة ابن باز  رزتو اهلل  دلا قلت :قوؿ الشيخ ولكن ال يكفر من فعلو .نعم ليس كفر ما مل  (ٜٗٔ
أشاعت أذاعةببيسي  الربيطانية  عن الشيخ أنو يكفر من حيضر ادلولد  فقاؿ  :نأسف من ىذه االذاعة العادلية يـو أف تستبيح الكذب  

 .نشره ىذه االذاعةوتبثو للناس  فعلى ىذا ينبغي التأكد شلا ت
 .ور  على شبكة سحاب بادلادة الصوتية ومفرغ منش  (ٓ٘ٔ
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هؾ ٟمحـ  -اًمذيـ وىمٕمٜم٤م ذم شمٚمؽ إقمٞم٤مد ا ٤مهٚمٞم٦م-؟  هؾ يمٜم٤م ٟمحـ اعمت٠مظمريـ -0

أقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ, أو أوم٘مٝمؿ ُمٜمٝمؿ, أو هؾ ٟمداٟمٞمٝمؿ أو ٟم٤ًموي قُمنْمَ ُِمْٕمَِم٤مِرهؿ؟  طمتك يد٠مي ُمدـ يد٠مي 

إقمٞمد٤مد اًمٌدقمٞمد٦م ا ٤مهٚمٞمد٦م؟   سمٕمد اًم٘مرن اًمراسمع: ومٞمنمع هذه اًمتنميٕم٤مت ا ٤مهٚمٞم٦م  وي٘مٞمؿ شمٚمؽ

, أو همػمه ُمـ اعمقاًمد؟ إن هذا ُمدـ أقمد ل ا ٤مهٚمٞمد٦م, -0 -ُمـ آطمتٗم٤مل سمٛمقًمده 

وا ٝمٚم٦م واعمٌتدقم٦م واخلراومٞملم واًمدضم٤مضمٚم٦م اًمذيـ ي٠ميمٚمقن أُمقال اًمٜمد٤مس سم٤مًم٤ٌمـمدؾ: وًمدذًمؽ أٟمد٤م 

ٚمقات رضسم٧م ًمٙمؿ ُمثاًل سمٗمرط وؿمدة طم٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م ًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم. أيمثروا ُمدـ اًمّمد

, أو "صدٚمٕمؿ"واًمًالم قمٚمٞمف وسمخ٤مص٦م ذم يقم ا ٛمٕم٦م, وٓ شمٙمقٟمقا سمخالد, وٓ شمٙمقٟمقا ُمـ ىمقم 

-0 -"شمٚمؽ اًمٕم٤مدات اًمّمحٗمٞم٦م اًمتل شمٌخؾ طمتك أن شمٙمت٥م  (454),"ص"ُمـ ىمقم 

                                                           

ة، بل قاؿ العالمة بن باز رزتو اهلل :ىذا ال ينبغي، قد نبهنا عليو غَت مرة ونبو عليو العلماء فال ينبغي ذلك، فأقل أحوالو الكراىة الشديد( ٔ٘ٔ
ل ىذا ال ينبغي، وذلذا جاء ُب احلديث فال جيعل )ص( وال )صلعم( ك -صلى اهلل عليو وسلم-يكتب الصالة على النيب كاملة يقوؿ: 

قاؿ: )من صلَّى علي واحدة صلى اهلل عليو هبا عشراً( ومن كتبها كتابة حيـر ىذا اخلَت، فينبغي دلن كتب  -صلى اهلل عليو وسلم  -عنو
صلى اهلل عليو وسلم  موقع الشيخ  -شيئاً من ذلك أف يكتب كاماًل، أف يكتب الصالة كاملة 

http://ibnbaz.org/mat/20188 
بط وقاؿ ابن الصالح ُب كتابو علـو احلديث ادلعروؼ مبقدمة ابن الصالح ُب النوع اخلامس والعشرين من كتابو : " ُب كتابة احلديث وكيفية ض

 الكتاب وتقييده " قاؿ ما نصو : 
سليم على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عند ذكره ، وال يسأـ من تكرير ذلك عند تكرره فإف التاسع : أف حيافظ على كتابة الصالة والت

ذلك من أكرب الفوائد اليت يتعجلها طلبة احلديث وكتبتو ، ومن أغفل ذلك فقد حـر حظا عظيما . وقد رأينا ألىل ذلك منامات صاحلة ، 
 ك ال يتقيد فيو بالرواية . وال يقتصر فيو على ما ُب األصل .وما يكتبو من ذلك فهو دعاء يثبتو ال كالـ يرويو فلذل

وروي عن زتزة الكناين رزتو اهلل تعاىل أنو كاف يقوؿ : كنت أكتب احلديث ، وكنت أكتب عند ذكر النيب ) صلى اهلل عليو ( وال أكتب ) 
ة عليَّ ؟ قاؿ : فما كتبت بعد ذلك ) صلى اهلل عليو ( وسلم ( فرأيت النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ادلناـ فقاؿ يل : ما لك ال تتم الصال

 إال كتبت ) وسلم ( ... إىل أف قاؿ ابن الصالح : قلت : ويكره أيضا االقتصار على قولو : ) عليو السالـ ( واهلل أعلم . انتهى ادلقصود
 من كالمو رزتو اهلل تعاىل ملخصاً . 

بو " فتح ادلغيث شرح ألفية احلديث للعراقي " ما نصو : ) واجتنب أيها الكاتب ) الرمز ذلا ( وقاؿ العالمة السخاوي رزتو اهلل تعاىل ُب كتا
  -صورة  -أي الصالة والسالـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب خطك بأف تقتصر منها على حرفُت وحنو ذلك فتكوف منقوصة 

ـ الطلبة ، فيكتبوف بدال من صلى اهلل عليو وسلم ) ص ( أو ) صم ( أو ) كما يفعلو ) الكتاين ( واجلهلة من أبناء العجم غالبا وعوا
 صلعم ( فذلك دلا فيو من نقص األجر لنقص الكتابة خالؼ األوىل ( . 

ل كوقاؿ السيوطي رزتو اهلل تعاىل ُب كتابو " تدريب الراوي ُب شرح تقريب النواوي " : ) ويكره االقتصار على الصالة أو التسليم ىنا وُب  
إليهما ُب  موضع شرعت فيو الصالة كما ُب شرح مسلم وغَته لقولو تعاىل : ) َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسلِيًما ( إىل أف قاؿ : ويكره الرمز
 الكتابة حبرؼ أو حرفُت كمن يكتب ) صلعم ( بل يكتبهما بكماذلا ( انتهى ادلقصود من كالمو رزتو اهلل تعاىل ملخصا .

 http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7450346707d2f726ى الرابط التايل  نشر ىذا عل

http://ibnbaz.org/mat/20188
http://ibnbaz.org/mat/20188
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7450346707d2f726
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  وإٟمدد  يٙمتٌددقن طمددرف اًمّمدد٤مد, أو يٙمتٌددقن صددٚمٕمؿ, خيتزًمددقن اظمتددزآً, ٟمًدد٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمدد٦م "

 .-0 - (454)ت قمٜمده ومٚمؿ يّمؾ قمكَم(واًمًالُم٦م, )رهمؿ أٟمػ اُمرٍئ ذيمر

وٓ شمتحقل اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف إمم أهم٤مين وأٟم٤مؿمٞمد, واسمتٝم٤مٓت وشمٙمن سم٤مًمّمقت وأحل٤من: يم  

 ري ذم سمٕمض اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م دسمر يمؾ صالة: هذا أيًْم٤م ُمـ أقم ل ا ٤مهٚمٞم٦م, هذا سمدقم٦م: وإٟم  

ٞمس ذم إىم٤مُم٦م شمٚمؽ احلٗمدالت, وٓ شمّمغم وشمًٚمؿ قمٚمٞمف سمٜمٗمًؽ, دون ارشم٤ٌمط سمٚمٗمٍظ مج٤مقمٍل, ....وًم

ذم إهم٤مين وإٟم٤مؿمٞمد, وإه٤مزي٩م, وٓ ذم إىم٤مُم٦م اعمقاًمد وإقمٞم٤مد ا ٤مهٚمٞمد٦م: وإٟمد  شمٙمدقن حمٌتدف 

سم٤مشم٤ٌمقمف واًمًػم قمغم هنجف, واًمٕمض قمغم ؾمٜمتف سم٤مًمٜمقاضمذ, وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم, ىمدقًٓ وقمٛمداًل 

وَن َفؽُ ﴿: -قمَز وضمؾ-واقمت٘م٤مًدا: ىم٤مل اهلل  ـَ  (454) ﴾ْؿ ِِف َرُشقِل اهَِّ ُأْشَقٌة َحَسـَيٌ َفَؼْي 

بِْبُؽُؿ اهَُّ﴿أيًْم٤م:  -شم٤ٌمرإ وشمٕم٤ممم-وىم٤مل اهلل  ْ ُْ بُِعقِ   بُّقَن اهََّ َؾوتَّ
ـُْتْؿ ُُتِ ـُ  ...(452)﴾ُؿْؾ إِْن 

وم٢مىم٤مُم٦م احلٗمالت ُم٤م هق إٓ زسمد, وًمق شمرٟمؿ سمف اعماليلم قمؼم اإلذاقمد٤مت ووؾمد٤مئؾ اإلقمدالم ذم يمدؾ 

أيٜم٤م اًمٙمثػم يٗمٕمٚمف: وم٢من اًمٕمؼمة ًمٞم٧ًم سم٤مًمٙمثرة: وإٟم  اًمٕمؼمة سم٢مىم٤مُمد٦م اًمٕمٛمدؾ قمدغم دًمٞمدؾ قم٤مم, وًمق ر

: وإٓ وم٤مًمٙمثرة وم٘مد ذُمٝمد٤م -0 -وسمره٤من واوع ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم, وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 :-ضمؾ وقمال-إذا مل شمٙمـ قمغم طمؼ وهدى: ىم٤مل اهلل  -قمَز وضمؾ-اهلل 

ِض ﴿ ُُ َْرِض  ْٕ ـْ ِِف ا َثَر َم ـْ ـْ َشبِقِؾ اهََِّوإِْن ُتطِْع َأ  (455)﴾ؾُّقَك َظ

                                                                                                                                                               

" وكذلك ال يعرب ويقوؿ العالمة العثيمُت :من آداب كتابة احلديث كما نص عليو علماء ادلصطلح أال يرمز إىل ىذه اجلملة حبرؼ "ص 
 عنها بالنعت مثل "صلعم".

فإنو إذا كتبها ٍب قرأ الكتاب من بعده وتال  -صلى اهلل عليو وسلم  -وال ريب أف الرمز أو النعت يفوت اإلنساف أجر الصالة على النيب 
قاؿ فيما ثبت عنو: - عليو وسلم صلى اهلل -القارئ ىذه اجلملة صار للكاتب األوؿ نيل ثواب من قرأىا، وال خيفى علينا أف رسوؿ اهلل 

 "أف من صلى عليو صلى اهلل عليو وسلم مرة واحدة صلى اهلل عليو هبا عشرًا" .
 فال ينبغي للمؤمن أف حيـر نفسو الثواب واألجر ؛ جملرد أف يسرع ُب إهناء ما كتبو.

 تقدـ خترجيو ( ٕ٘ٔ
 [.ٕٔ]األحزاب:  (ٖ٘ٔ
 [.ٖٔ]آؿ عمراف:  (ٗ٘ٔ
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ُؽقرُ ﴿: -شم٤ٌمرإ وشمٕم٤ممم-وىم٤مل  ـْ ِظَبوِدَي افاَّ  (456) ﴾َوَؿؾِقٌؾ ِم

ًَ بُِؿْمِمـِغَ ﴿ َثُر افـَّوِس َوَفْق َحَرْص ـْ  (457)﴾َوَمو َأ

ـُقنَ ﴿ َّٓ َوُهْؿ ُمْؼِ َثُرُهْؿ بِوهَِّ إِ ـْ ـُ َأ ْمِم ُُ  (459)....(458)﴾َوَمو 

 إصقزم إؾم قمٞمؾ إٟمّم٤مري ) رمحف اهلل شمٕم٤ممم (.ومْمٞمٚم٦م اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ  -44

وىمد أًمػ يمت٤مسم٤م يم٤مُمال  سمٕمٜمقان )اًم٘مقل اًمٗمّمؾ ذم طمٙمؿ آطمتٗمد٤مل سمٛمقًمدد ظمدػم اًمرؾمدؾ( أًمٗمدف  

اًمِمٞمخ إؾم قمٞمؾ إٟمّم٤مري ذم اًمرد قمغم ُم٤م أصم٤مره حمٛمد قمٚمقي اعمد٤مًمٙمل ويقؾمدػ اًمًدٞمد ه٤مؿمدؿ 

 وأسم٤مـمٞمؾ طمقل اعمقًمد اًمٜمٌقي. .. اًمروم٤مقمل وأٟمقر أؾمٕمد أسمق ا دائؾ وآظمر  ٝمقل ُمـ ؿمٌٝم٤مت 

 (460): افعًلمي ظبي اه بـ مـقع ظضق افؾجـي افياِؿي فإلؾتوء وظضق هقئي ـبور افعؾَمء -  34

 -)ٟم٘مقل ًمٚم ًمٙمل وأُمث٤مًمف ُمـ أول ُمـ اؾمتحًـ اعمقًمد ُمـ اًمٕمٚم د, هؾ هؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 ؟ ىمٓمٕم٤ًم: ٓ.. -0

 هؾ هؿ اًمت٤مسمٕمقن؟ ىمٓمٕم٤ًم: ٓ.. 

 اًمت٤مسمٕملم؟ ىمٓمٕم٤ًم: ٓ...  هؾ هؿ شم٤مسمٕمق

 هؾ هؿ ىم٤مدة اًم٘مراُمٓم٦م واًمٗم٤مـمٛمٞملم واًمراومْم٦م سمٛمختٚمػ ـمقائٗمٝمؿ وٟمحٚمٝمؿ؟ 

 اًمٚمٝمؿ: ٟمٕمؿ.. 

                                                                                                                                                               

 [ٙٔٔ]األنعاـ:   (٘٘ٔ
 [ٖٔ]سبأ:  (ٙ٘ٔ
 [ٖٓٔ]يوسف:  (ٚ٘ٔ
 [ٙٓٔ]يوسف:  (ٛ٘ٔ
 بتصرؼ من شريط الطريق حملبة النيب صلى اهلل عليو وسلم للشيخ العالمة صاحل بن سعد السحيمي حظو اهلل (ٜ٘ٔ
 (ُٜٓب "حوار مع ادلالكي" )ص (ٓٙٔ
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 هؾ هؿ أهؾ اًمٓمري اًمّمقومٞم٦م؟ 

 .(464)اًمٚمٝمؿ: ٟمٕمؿ(

 :ؿول اإموم افاقـو  رْحف اه ِف جقابف دـ شلل ظـ حؽؿ آحتػول بودقفي افـبقي -35

قمدغم صمٌقشمدف ُمدـ يمتد٤مب, وٓ ؾمدٜم٦م, وٓ إمجد٤مع, وٓ ىمٞمد٤مس, وٓ ) مل أضمد إمم أن دًمدٞمال يددل 

اؾمتدٓل, سمؾ أمجع اعمًٚمٛمقن أٟمف مل يقضمد ذم قمٍم ظمػم اًم٘مرون, وٓ اًمدذيـ يٚمدقهنؿ وٓ اًمدذيـ 

اعمٔمٗمر أسمدق ؾمدٕمٞمد يمقيمٌدقري سمدـ زيدـ  -اًمٙمردي  -يٚمقهنؿ, وأمجٕمقا أن اعمخؽمع ًمف اًمًٚمٓم٤من 

ُمع اعمٔمٗمري سمًٗمع ىم٤مؾمٞمقن. وىمػ قمغم اسمتدداع اًمديـ قمكم ؾمٌٙمتٙملم ص٤مطم٥م أريؾ, وقم٤مُمر ا ٤م

 (464)اعمقًمد ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ,وهق ذم اعم٤مئ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م, ومل ُيٜمٙمر أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أٟمف سمدقم٦م.

ؿول شَمحي مػتل ظوم ادؿؾؽي رِقس هقئي ـبور افعؾَمء افاقخ ظبي افعزُز بوـ ظبوي اه آل  - 36

 -ؾ هلدد٤م , وشمًدد٤مدل ؾمدد طمتف أّن حمٛمددًدا : إن آطمتٗمدد٤مل سم٤معمقًمددد اًمٜمٌددقي سمدقمدد٦م ٓ أصددافاووقخ

قم٤مش سمٕمدُم٤م سمٕمثف اهلل صمالصًم٤م وقمنميـ ؾمٜم٦م ٟمًٌٞم٤م رؾمقًٓ, ظمٚمٗم٤مؤه اًمّراؿمدون سمٕمده  -0

وإئٛم٦م اعمٝمديقن واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ, هؾ قُمِرف قمـ واطمٍد ُمدٜمٝمؿ أّٟمدف قمَٔمدؿ 

هدذا مل يدرد قمدـ ٟمٌّٞمٜمد٤م وٓ قَمدـ  ًمٞمٚم٦َم ُمقًمده أو أطمٞم٤مه٤م سمخٓم٥م وىمّم٤مئد وىمٞمؾ وىم٤مل ؟ .. إَن يمَؾ 

أصح٤مسمف وٓ قمـ ُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ واىمتٗمك أصمَرهؿ. وىم٤مل ؾمد طمتف: إن آطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد ٓ 

أقمِرف ًمف أصاًل ذم ؾمٜم٦ّم رؾمقل اهلل, وٓ أقمرف هل٤م أصاًل ذم ُمٜمٝم٩م اخلٚمٗم٤مد اًمراؿمديـ وٓ إئٛمد٦م 

اهلل ُمت٠مسٍّ سمف, ؾمٜم٦ُم حمٛمد شمّمدحٌف ذم يمدِؾ  اعمٝمدّيلم. وىم٤مل ؾم طمتف : إّن اعم١مُمـ دائً  ُم٘متٍد سمرؾمقل

أوىم٤مشمف, ذم ؾمٗمره وذم إىم٤مُمتدف, ذم ًمٞمٚمدف وهند٤مره, ذم ُم٠ميمٚمدف وُمنمدسمف, ذم ي٘مٔمتِدف وُمٜم٤مُمدف, ذم يمدِؾ 

                                                           

 انتهى كالمو بتصرؼ (ٔٙٔ
 -ٚٛٓٔ/ٕفتاوى اإلماـ الشوكاين، حتقيق زلمد صبحي حالؽ )حبث ُب ادلولد لإلماـ الشوكاين ، مطبوع ضمن كتاب الفتح الرباين من  (ٕٙٔ

ٜٔٓٛ.) 
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طمريم٤مشمِف, ذم ُمٕمت٘مده, ذم ُمٕم٤مُمالشمف, ذم يمّؾ شمٍموم٤مشمف وأطمقاًمدف, ومًدٜم٦ّم حمّٛمدد ٟمّمد٥م قمٞمٜمٞمدف دائدً  

غم ُمٜمٝم٩ٍم ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم حمّٛمدد, أومٛمدـ يم٤مٟمد٧م وأسمًدا, ٓ يٕمٛمؾ وٓ يؽمإ وٓ يتٍَمف إٓ قم

ٌَد٦م, وئمٝمدر ومٞمٝمد٤م شمٚمدؽ اعمدقآة,  هذه صٗم٤مشمف حيت٤مج إمم ًمٞمٚم٦ٍم ُمـ اًمٚمٞم٤مزم ًمُٞمٔمٝمدَر ومٞمٝمد٤م شمٚمدؽ اعمح

اًم٘مّم٤مئُد شُمٚم٘مك وظمٓم٥م رّٟم٤مٟم٦م شُم٘م٤مل هل قمٜمقان اعمح٦ٌم؟  وىمد ي٘مقل هدذه اًم٘مّمد٤مئد ويٚم٘مدل شمٚمدؽ 

ٕمد هذه اًمٚمٞمٚم٦م ٓ يٕمرف ؾمٜم٦ّم رؾمقل اهلل وٓ يٕمٛمؾ اعمح٤مرضات ُمـ ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سم٤مًمًٜم٦م, شمراه سم

هب٤م. وم٤معم٘مّمقد أّن ؾمٜمّتف هل اًمقاضم٥م آشّم٤ٌمع, واعمًٚمؿ إذ يؽمإ ُم٤م يؽمإ إّٟم  هق سمٜم٤مًد قمغم ُم٤م قمٚمِٛمدف 

ُمـ اًمًٜم٦ّم, ومٞم٠مي إُمَر اًمذي ذقمف اهلل ورؾمقًمف, ويؽمإ إُمدَر اًمدذي مل ينمدقمف اهلل ورؾمدقًمف, 

غم آشّم٤ٌمع ٓ قمغم آسمتداع, وم٤مٓشّم٤ٌمع هق اعمٓمٚمقب, وآسمتداع يٜمد٠مى ويٕمٚمؿ أّن اًمٕم٤ٌمدات ُمٌٜم٤مه٤م قم

اعمًٚمؿ سمٜمٗمًف قمٜمف. وأو٤مف : إّن ُم٤م ٟمًٛمٕمف وُم٤م يٜمَ٘مؾ ًمٜم٤م ذم يمِؾ ًمٞمٚم٦م ُمدـ اصمٜمدل قمنمد ُمدـ رسمٞمدع 

إول إّٟم  هذه إُمقر شمٚمّ٘م٤مه٤م اًمٜم٤مس سمٕمد اًم٘مرون اعمٗمّْمٚم٦م, اسمتدقمٝم٤م ُمـ اسمتدقمٝم٤م, وىمد يٙمقن قمـ 

ـِ ىمّمد, ًمٙمٜمّ  ٝم٤م أُمقر خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع, واعم٘مّمد ٓ  ٕمؾ اًم٤ٌمـمؾ طمً٘م٤م, وٓ  ٕمؾ اًمٌدقم٦م ؾمدٜم٦ّم: طمً

 (464)ٕن اًمٕمٛمؾ ٓ ي٘مٌٚمف اهلل إٓ إذا يم٤من ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف, ويم٤من قمغم وومؼ ُم٤م ذقمف ًمٜم٤م ٟمٌّٞمٜم٤م.

قمـ قمٛمؾ اعمقًمد وم٠مضمد٤مب سمد   -افعسؼًل -وؿي شئؾ  احلوؾظ  أبق افػضؾ أْحي بـ حجر - 37

 ًمد سمدقم٦م مل شمٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمع ُمـ اًم٘مرون اًمثالصم٦م ...أصؾ قمٛمؾ اعمق ٟمّمف :

 قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚم د  : افعًلمي ظبي افؽرُؿ بـ ظبي اه اخلضر -  38

إىم٤مُم٦م اعمقًمد سمدقم٦م واًمٌدع قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ذ ُمـ اعمٕم٤ميص  هذا إذا ؾمٚمؿ هذا اعمقًمد ُمـ ذإ أُم٤م 

 غم  اًمنمإ وم٤مُٕمر أقمٔمؿ .إذا اؿمتٛمٚم٧م  اخلٓم٥م واًم٘مّم٤مئد اًمتل شمٚم٘مك قم

 (462)وصٜمع احلٚمقي٤مت  ٓ ؿمؽ ُمِم٤مريم٦م ذم ذًمؽ  ومٞمحرم صٜمٕمٝم٤م. 

                                                           

 http://www.al-madina.com/node/227242انظره على ىذا الرابط   (ٖٙٔ
 ًب تفريغو من مادة صوتية   منشورة على موقع )طرؽ االسالـ (  (ٗٙٔ
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 قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚم د : افعًلمي ظبياه بـ ؿعقد - 39

 ي٘مقل  اًم٤ًمئؾ : 

 ًمديٜم٤م ُمٞمدان قم٤مم ي٘م٤مم ومٞمف اطمتٗم٤مل اعمقًمد اًمٜمٌقي, هؾ دمقز صالة اًمٕمٞمد أو صالة آؾمتً٘م٤مد ومٞمف؟

ؾمتً٘م٤مد وصالة اًمٕمٞمديـ ومٞمف, وإذا شمٞمنت اًمّمالة ذم همػمه يمد٤من أومم, ا قاب: دمقز صالة آ

ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من آطمتٗم٤مل سم٤معمقاًمد سمدقم٦م  ٥م شمريمٝم٤م: ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ مل يٗمٕمٚمف, وٓ 

ظمٚمٗم٤مؤه اًمراؿمدون وٓ سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ, وٓ أشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن ذم اًم٘مرون اًمثالصمد٦م 

 ؾم٤مئؾ اًمٖمٚمق واًمنمإ سمّم٤مطم٥م اعمقًمد.اعمٗمْمٚم٦م,وٕٟمف ُمـ و

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ .

ٟم٤مئ٥م رئدٞمس ,  اًمرئٞمس قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سم٤مز,  اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مد

 قمْمق قمٌداهلل سمـ همدي٤من . , قمْمق قمٌداهلل سمـ ىمٕمقد, اًمٚمجٜم٦م قمٌداًمرزاي قمٗمٞمٗمل 

)أصؾ قمٛمؾ اعمقًمد اًمنميػ مل يٜم٘مؾ قمدـ أطمدد  (465): -رمحف اهلل - اإموم افسخووي ؿول - 41

 ُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمع ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمٗم٤موٚم٦م, وإٟم  طمدث سمٕمده٤م سم٤معم٘م٤مصد احلًٜم٦م(.

 (466): -رمحف اهلل- افاقخ ظبي اه افبسوم -41

ًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمدغم أن :) ىمد دًم٧م إد -رمحف اهلل- ُؼقل افاقخ ظبياه افبسوم

 آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م...(

 : "قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚم د" ؾضقؾي افاقخ شعي بـ كوس افاثري - 42

                                                           

 (ٕٔنقالً من "ادلورد الروي ُب ادلولد النبوي" دلال علي قارى )ص (٘ٙٔ
 (ٔٔٗ/ٕاألحكاـ)توضيح  (ٙٙٔ
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ان آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي يٙمقن سم٤مًمًػم قمغم ؾمٜمتف, وآًمتزام سم  ذقمف اإلؾمدالم , وٓ يٙمدقن 

, وًمق يمد٤من -0 -تٕمٌد إٓ سمٕم٤ٌمدة ومٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌل سم٤مًمٌدع واخلراوم٤مت , وىم٤مل اًمِمٞمخ ٓ ٟم

, و اًمّمدح٤مسم٦م اًمٙمدرام و أصدح٤مب اًم٘مدرون -0 -هذا اًمٗمٕمؾ ظمػما ًمٗمٕمٚمدف اًمٜمٌدل 

 اًمثالصم٦م اعمٗمْمٚم٦م.

وأو٤مف اًمِمٞمخ ؾمٕمد اًمِمثري : إن آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌدقي إن يمد٤من اعمدراد سمدف أن ٟمًدػم قمدغم 

ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم رؾمدقل  ذم طمٞم٤مشمف ومٝمذا ُمنموع , ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم )-0 -ـمري٘م٦م اًمٜمٌل 

اهلل أؾمقة طمًٜم٦م عمـ يم٤من يرضمقا اهلل واًمٞمقم أظمر ...( , وًمٙمـ إن يم٤من اعمراد سمف أن ٟمخدص ًمٞمٚمد٦م 

سم٤مٓطمتٗم٤مٓت , اًمتل مل شمرد ومٝمذا همػم ُمنموع, ٕٟمٜم٤م ٓ ٟم٠مظمذ اًمنميٕم٦م وٓ ٟمتٕمٌد إٓ سمٕم٤ٌمدة ومٕمٚمٝمد٤م 

ٗمٕمٚمدف , وًم -0 -, وًمق يم٤من هذا اًمٗمٕمؾ ظمػما ًمٗمٕمٚمف اًمٜمٌل -0 -اًمٜمٌل 

خور  » -0 -اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام و أصح٤مب اًم٘مرون اًمثالصم٦م اعمٗمْمٚم٦م, ي٘مدقل اًمٜمٌدل 

خرـؿ ؿور   » -0 -وىم٤مل  (467)ش افؼرون ؿر  ثؿ افذُـ ُؾقَنؿ ثؿ افذُـ ُؾقَنؿ

 . (468) شخر افـوس ؿر »وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  ش ثؿ افذُـ ُؾقَنؿ ثؿ افذُـ ُؾقَنؿ

                                                           

رواه ابن عساكر ُب كتابو تاريخ دمشق بسنده إىل أكثم بن اجلوف رضي اهلل عنو قاؿ مسعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم " خَت القروف  (ٚٙٔ
قرين ٍب وقد ثبت ُب الصحيحُت عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو ، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ : " خَُت الناِس  قرين "

ىم دييَنو ودييُنو الذين يلوهنم ٍب الذين يلوهنم ، فال أدري ُب الثالثة أو ُب الرابعة قاؿ : ٍب يَػَتَخلَُّف من بَػْعِدِىم َخًلٌف َتْسِبُق شهادُة أحد
ُت فيهم ٍب الذين يلوهنم ، : " خَت أميت القرُف الُت بُِعثْ  -صلى اهلل عليو وسلم–قاؿ رسوؿ اهلل شهادَتو " وروى مسلم عن أيب ىريرَة قاؿ : 

 واهللُ أعلُم أَذََكَر الثالَث أـ ال ، قاؿ : ٍب خَيُْلُف قوـٌ حيُِبُّوُف السَّمانَة يشهدوف قبَل أف ُيْسَتْشَهدوا "
م ٍب الذين وروى البخاري عن عمراَف بِن ُحَصٍُت رضي اهلل عنهما قاؿ : قاؿ النيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: " خَتكم قرين ٍب الذين يلوهن

م قوماً يلوهنم ، قاؿ عمراُف : ال أدري أذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم بعُد قرنُِت أو ثالثًة ، قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم : إفَّ بعدَكُ 
 خيونوف وال يُػْؤدَتنوَف ، ويشهدوف وال ُيْسَتشهدوف ، ويَػْنِذروَف وال يِفوَف ، وَيْظَهُر فيِهُم السَِّمُن "

ى ىذا احلديث من الصحابة أكثر من اثٍت عشر صحابياً ، إذ رواه إضافة دلن سبق بريدة بن احلصيب ، والنعماف بن بشَت ، وأيب وقد رو 
برزة األسلمي ، وعمر بن اخلطاب ، وسعد بن دتيم ، وجعدة بن ىبَتة ، ومسرة بن جندب ، ورتيلة بنت أيب ذلب ، رضي اهلل عن اجلميع 

 د ومعاجم الطرباين و غَتىا  .، وروايتهم ُب ادلساني
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 -ٟمددف مل يثٌدد٧م قمٜمددد اعمح٘م٘مددلم سمِمددٙمؾ ضمدد٤مزم أن اًمٜمٌددل واودد٤مف اًمِمددٞمخ اًمِمددثري ىمدد٤مئال: سم٠م

 -ُمددـ ؿمددٝمر رسمٞمددع آول , وإٟمدد  صمٌدد٧م قمددٜمٝمؿ أن ووم٤مشمددف 44وًمددد ذم يددقم  -0

  (469)يم٤مٟم٧م ذم هذا اًمٞمقم. -0

, ذم يمدؾ وىمد٧م وأن -0 -وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمثري : ان اعمٝمؿ هق أن ٟم٘مرأ ؾمػمة اًمٜمٌل 

سمِمدٝمر يمّمدٗمر أو ؿمدٝمر رسمٞمدع  ٟمخّمص هل٤م ضمزدا ُمـ طمٞم٤مشمٜمد٤م, وذم مجٞمدع أي٤مُمٜمد٤م , وٓ ٟمخّمدٝم٤م

 ﴿وهمػممه٤م ُمـ اًمِمٝمقر , وإٟم  ٟمحـ ٟمت٘مرب إمم اهلل سمدراؾم٦م ؾمػمة, هذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ومو آتووـؿ افرشوقل ؾخوذوه وموو  ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم  ﴾ؿؾ إن ــتؿ ُتبقن اه ؾوتبعق  ْببؽؿ اه

أي٤مُمٜمد٤م ٓ ذم أيد٤مم خمّمقصد٦م .  , وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مرأ ؾمػمة هدذا اًمٜمٌدل ذم مجٞمدع﴾ َنوـؿ ظـف ؾوكتفقا

,اًمتدل حتتدقي قمدغم -0 -وطمذر اًمِمٞمخ اًمِمثري ُمـ سمٕمدض يمتد٥م ؾمدػمة اًمٜمٌدل 

أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م أو ُمقوققم٦م أو ومٞمٝم٤م اؾمتٜم٤ٌمـم٤مت ُمٖمٚمقـم٦م , وىم٤مل: ًمٞمس يمؾ ُمـ يمت٥م يمت٤مسمد٤م ذم 

ؾمػمة يٙمقن ُمٕمتٛمدا , وًمٙمـ ٟمٕمتٛمد قمغم اًمّم٤مدي اًمذي يٕمتٛمد قمغم اإلؾمٜم٤مد اًمّمدحٞمع, وًمدذًمؽ 

, وأٓ ٟمٕمتٛمدد  -0 -تٗمل سم٤مًمٙمت٥م اعمقصمقىم٦م اًمتل صمٌت٧م ومٞمٝم٤م ؾمػمة اًمٜمٌل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٙم

 قمغم ُمثؾ شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمٖمػم ُمقصمقىم٦م .

,  -0 -وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمثري : ُمـ ظمػم اًمٙمت٥م اًمتل اطمتدقت قمدغم ؾمدػمة اًمٜمٌدل 

, ومٞمٝم٤م ىمّمت٤من قمـ همزوة أطمد وُم٤م طمّمؾ ومٞمٝم٤م , وىمّمد٦م  "ؾمقرة آل قمٛمران"يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ومٗمل 

                                                                                                                                                               

وىؤالء الذين ذكرهتم كلهم صحابة إال جعدة بن ىبَتة فلقد اختلف ُب صحبتو كما قاؿ احلافظ ابن حجر رزتو اهلل ُب اإلصابة ، بينما 
جـز بصحبتو من نصَّ على صحبتو رزتو اهلل ُب كتابو ) تقريب التهذيب ( ، وذكره ُب اإلصابة ُب القسم الثاين من كتابو ؛ وذكر من 

 األئمة .
اس وجعدة ُوِلد ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ، وىنا وقع اخلالؼ ىل لقي النيب صلى اهلل عليو وسلم أـ مل يَػْلَقو ، وحديث :"خَت الن

 قرين ٍب الذين يلوهنم ٍب الذين يلوهنم "عده احلافظ ابن حجر ُب مقدمة كتابو اإلصابة.
 و انظر احلديث الذي قبل  (ٛٙٔ
 يـو االثنُت كما تقدـ ُب احلديث   (ٜٙٔ
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ؾمدقرة "وسمٞمٜمٝمؿ ُمـ ُمٜم٤مفمرة وُمٜم٤مىمِمد٦م , وذم  -0 -٤م يم٤من سملم اًمٜمٌل وومد ٟمجران وُم

 -وُمدد٤م ومٞمٝمدد٤م ُمددـ ذيمددر حلددقادث اًمًددػم, ومدد٤مًم٘مرآن أيمددؼم ُمّمدددر ًمًددػمة اًمٜمٌددل  "إطمددزاب

 (470), وأوصمؼ ُمّمدر وأصدي ُمّمدر. -0

                                                           

جاء ذلك ردا على متصل ، من اجلماىَتية العربية الليبية ، على برنامج )فتوى( الذي بث على قناة "دليل" الذي كاف الشيخ سعد  (ٓٚٔ
  ٖٓٗٔصفر  ٕٓالشثري ضيفا حللقة الربنامج يـو 
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 صبفوت ادجقزُـ وافرد ظؾقفو : 

شمٕم٤مرض  وٓ شمٜم٤مىمض ٕهند  ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م  ذم هم٤مي٦م ُمـ آطمٙم٤مم  ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م 

ظمرضم٤م ُمـ ُمِمٙم٤مة واطمدة ويمالمه٤م ُمـ قمٜمد اهلل  أي اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  وًمذا شم٘مرر سملم أهدؾ اًمٕمٚمدؿ 

أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ي٠مي ٟمّم٤من  صحٞمح٤من   ٓ يٛمٙمـ ا ٛمع سمٞمٜمٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمدقه  وىمدد يِمدٙمؾ 

 قمغم اًمٌٕمض  وئمٝمر ًمٚمٌٕمض أظمر .

وهق يتٙمٚمؿ قمغم سمٕمض إطم٤مديد٨م  اعمقودققم٦م  واؾمدتدل ىم٤مل آُم٤مم سمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل  ي٘مقل : 

 قمغم ووٕمٝم٤م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٕم٤مرض ًمألطم٤مدي٨م  اًمّمحٞمح٦م .

. -0 -وم٢من ُمثؾ هذه اًمٕم٤ٌمرة ئمٝمر قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمتٜم٤مىمض ُم٤م ٓ  قز ٟمًٌتف إمم اًمٜمٌدل 

 (474)سمؾ هق دًمٞمؾ قمغم أٟمف ُمقوقع .

 َأَن يَماَلَم اًمَرؾُمقِل ُُمَتٜم٤َمىِمٌض(اًمَردُّ قَمغَم اًمٜمََّم٤مَرى ذِم َدقْمَقاُهْؿ ) وىم٤مل أيْم٤م :

ـُ َٟمْحَت٩مُّ سمَِ  ُيَقاومُِؼ ىَمْقًَمٜم٤َم, إِْذ َُمْ٘مُّمقُدَٟم٤مسَمَٞم٤مُن شَمٜم٤َمىُمِْمِف.  َوإِْن ىَم٤مًُمقا: يَماَلُُمُف ُُمَتٜم٤َمىِمٌض َوَٟمْح

ـْ َهَذا َأضْمِقسَم٦ٌم:  ىِمٞمَؾ هَلُْؿ قَم

ّـُ َأَٟمُف ُُمَتَٕم٤مِرٌض َأْوَٕم٤مُف َُم٤م ذِم اًْمُ٘مْرآِن َوَأىْمَرُب إمَِم اًمَتٜم٤َمىُمِض, َأطَمُدَه٤م: َأَٟمُف ذِم اًْمُٙمُت٥ِم اعمَُْتَ٘مِدَُم٦ِم مِم٤َم ُئمَ 

ـْ َ َْٝمدُؾ َُمَٕم٤مٟمَِٞمَٝمد٤م ّـُ شَمٜم٤َمىُمَْمدَٝم٤م َُمد َٓ شَمٜم٤َمىُمَض ومِٞمَٝم٤م, َوإَِٟمَ  َئُم َوُُمدَراَد  وَم٢مَِذا يَم٤مَٟم٧ْم شمِْٚمَؽ اًْمُٙمُت٥ُم ُُمَتِٗمَ٘م٦ًم 

ؾُمِؾ وَمَٞمُٙمقُن يَمَ  ىِمٞمَؾ:  اًمرُّ

ِ٘مٞمؿِ وَ  ًَ ـَ اًْمَٗمْٝمِؿ اًم ًٓ َصِحٞمًح٤م ... َوآوَمُتُف ُِم ـْ قَم٤مِئ٥ٍم ىَمْق  يَمْؿ ُِم

                                                           

 (ٖٚ٘اقامة الدليل على أبطاؿ التحليل )( ٔٚٔ
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 وَمَٙمْٞمَػ اًْمُ٘مْرآُن اًَمِذي ُهَق َأوْمَْمُؾ اًْمُٙمُت٥ِم؟

ُٙمقَن سم٤ِمعمَُْتَِم٤مسمِِف ذِم شمِْٚمَؽ اًْمُٙمُت٥ِم, َوخُم٤َمًمُِٗمقَن اعمُْْحَٙمدَؿ ُِمٜمَْٝمد٤م يَمدَ  وَمَٕمُٚمدقهُ  ًِ ٤مًْمُ٘مْرآِن سمِد اًمَث٤ميِن: َأهَنُْؿ ُُمَتَٛم

 َوَأسْمَٚمَغ.

ـْ قِمٜمْدِد ا ـْ َرؾُمقَل اهللَِ, وَم٢مَِن َُم٤م ضَم٤مَد سمِِف ُِم َٓ َيُٙمدقُن اًمَث٤مًم٨ُِم: َأَٟمُف إَِذا يَم٤مَن َُم٤م ضَم٤مَد سمِِف ُُمَتٜم٤َمىِمًْم٤م مَلْ َيُٙم هللَِ 

ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اهللَِ, ىمَ  ُروَن اْفُؼوْرآَن َوَفوْق ﴿٤مَل شَمَٕم٤ممَم: خُمَْتٚمًِٗم٤م ُُمَتٜم٤َمىِمًْم٤م, َوإَِٟمَ  َيَتٜم٤َمىَمُض َُم٤م ضَم٤مَد ُِم َتَيبَّ َُ َأَؾًَل 

ثًِرا ـَ ـْ ِظـِْي َؽْرِ اهَِّ َفَقَجُيوا ؾِقِف اْختًَِلًؾو  وَن ِم  (474)﴾ـَ

َٓ َيَتٜمَد ـْ قِمٜمْدِد اهللَِ  َٓ سُمَد َأْن َيُٙمقَن ومِٞمِف شَمٜم٤َمىُمٌض, َوَُمد٤م يَمد٤مَن ُِمد ـْ قِمٜمِْد اهللَِ  ٤مىَمُض, وَمُٙمؾُّ يمَِت٤مٍب ًَمْٞمَس ُِم

 ُِمٜمُْف 
ٍ
د طْمتَِج٤مُج سمٌَِمْ ِٓ ْز هَلُُؿ ا ـْ  ;َوطِمٞمٜمَِئٍذ وَم٢مِْن يَم٤مَن ُُمَتٜم٤َمىِمًْم٤م مَلْ َ ُ ـْ قِمٜمْدِد اهللَِ, َوإِْن مَلْ َيُٙمد وَم٢مَِٟمُف ًَمْٞمَس ُِم

ـْ قُمُٛمقِم ِرؾَم٤مًَمتِِف, َوَأَٟمُف َرؾُمقٌل إًَِمْٞمِٝمْؿ, وَمَٚمْٞمَس ومِ  ٧ٌََم َأَن َُم٤م ومِٞمِف ُِم ٌد ُيٜم٤َمىِمُْمُف, وَمد٢مَِن َُمد٤م ُُمَتٜم٤َمىِمًْم٤م صَم ٞمِف َرْ

َٓ َيَتٜم٤َمىَمُض. ـْ قِمٜمِْد اهللَِ   ضَم٤مَد ُِم

ـْ َأَٟمُف ُأْرؾِمَؾ إمَِم اًْمَٕمد َٓ ُيٜم٤َمذِم َُم٤م ومِٞمِف ُِم ـْ قُمُٛمقِم ِرؾَم٤مًَمتِِف  ٌَلِمُ َأَن َُم٤م ومِٞمِف ُِم َرِب, يَمدَ  َأَن َُمد٤م اًمَراسمُِع: َأَٟم٤م ُٟم

ـْ إِْٟمَذاِر قَمِِمػَمشمِ  ـْ َدقْمدَقِة ؾَمد٤مِئِر اًْمَٕمدَرِب ومِٞمِف ُِم َٓ ُيٜمَد٤مذِم َُمد٤م ومِٞمدِف ُِمد ىَْمَرسملَِم, َوَأُْمِر ىُمَرْيٍش  ْٕ وَمد٢مَِن  ;ِف ا

٥ٌٌَم َيْ٘مَتيِضد اًمَتْخِّمدٞمَص مَلْ َيدُدَل قَمدغَم َأَن َُمد٤م ؾِمدَقى  خَتِّْمٞمَص سَمْٕمِض اًْمَٕم٤مِم سم٤ِمًمِذيْمر إَذا يَم٤مَن ًَمُف ؾَم

َٓم٤مِب.اعمَْْذيُمقِر خُم٤َمًَمَٗم٦ٌم, َوَهَذا  َٛمك َُمْٗمُٝمقَم اعمَُْخ٤مًَمَٗم٦ِم َوَدًمِٞمَؾ اخْلِ ًَ  اًَمِذي ُي

٥ٌٌَم ُيقضِمد٥ُم اًمدِذيْمَر هَمدػْمَ  ُٝمْؿ ُُمَتِٗمُ٘مقَن قَمغَم َأَن اًمَتْخِّمٞمَص سم٤ِمًمدِذيْمِر َُمَتدك يَمد٤مَن ًَمدُف ؾَمد َواًمٜم٤َمُس يُمٚمُّ

ـْ ًماِِلؾْمِؿ اًمَٚمَ٘م٥ِم َُمْٗمُٝمقٌم, سَمْؾ  ظْمتَِّم٤مِص سم٤ِمحْلُْٙمِؿ مَلْ َيُٙم ِٓ َٓ ًمِٚمِّمَٗم٦ِم يَمَ٘مْقًمِدِف شَمَٕمد٤ممَم:  ا َٓ َتْؼُتُؾوقا ﴿َو َو

ْؿ َخْاَقَي إِْمًَلٍق  ـُ َد َٓ  (474) ﴾َأْو
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ـَ اًمَتٜمَد٤مىُمَض َيدُدلُّ قَمدغَم سُمْٓمداَلِن َأطَمدِد اًْمَ٘مدْقًَملْمِ  وىم٤مل ؿمٞمخ آؾمالم سمـ شمٞمٛمٞمد٦م  رمحدف  اهلل :  د
ًَمٙمِ

 (472). اعمَُْتٜم٤َمىِمَْملْمِ 

إُم٤م أن ي٠مي ُمـ قمدم اعمٕمروم٦م سمٕمٚمؿ -0 -اًمرؾمقل واًم٘مقل سمقضمقد شمٜم٤مىمض سملم أىمقال 

احلدي٨م , سمحٞم٨م ٓ يٛمٞمز اًم٘م٤مرئ سملم اًمّمحٞمع ُمـ همدػمه , ومٞمدقرد اًمتٕمد٤مرض سمدلم أطم٤مديد٨م ٓ 

أصؾ هل٤م , أو يٕم٤مرض طمديث٤م صحٞمح٤ًم سمآظمر خمتٚمؼ ُمقودقع , وإُمد٤م أن يد٠مي ُمدـ قمددم اًمٗمٝمدؿ 

 ووٕمػ اًمٗم٘مف ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمراد سم٤مًمٜمص .

وهق ممـ اؿمتٝمر قمٜمف ا ٛمع سملم إطم٤مدي٨م اًمتل فم٤مهره٤م  -٦م رمحف اهلل وىمد يم٤من اإلُم٤مم اسمـ ظمزيٛم

 ."قمٜمده ومٚمٞم٠مشمٜمل سمف ٕؤًمػ سمٞمٜمٝم  ٓ أقمرف طمديثلم ُمتْم٤مديـ , وُمـ يم٤من  "ي٘مقل :  -اًمتٕم٤مرض 

وىمد قُمٜمل اًمٕمٚم د سم٠موضمف اًمؽمضمٞمع وأٟمقاقمٝم٤م , وشم٘مّمقه٤م سمجزئٞم٤مهت٤م ويمٚمٞم٤مهت٤م طمتك زادت ضمزئٞم٤مهت٤م 

ؽمضمٞمع يم  ذيمر اإلُم٤مم اًمٕمراىمل , ومجٞمٕمٝم٤م يرضمع إمم ؾمٌٕم٦م أىم٤ًمم يمٚمٞمد٦م قمغم ُمئ٦م وضمف ُمـ أوضمف اًم

ذيمره٤م اًمًٞمقـمل ذم شمدري٥م اًمراوي , يمد٤مًمؽمضمٞمع سمحد٤مل اًمدراوة , ووضمدقه اًمتحٛمدؾ , ويمٞمٗمٞمد٦م 

 اًمرواي٦م , وًمٗمظ اخلؼم , واًمؽمضمٞمع سم٠مُمر ظم٤مرضمل , إمم همػم ذًمؽ ُمـ وضمقه اًمؽمضمٞمع .

ذم هذا اًم٤ٌمب , سمؾ درؾمقا هذه إطم٤مدي٨م دراؾم٦م  ومل يٙمتػ اًمٕمٚم د سمت٠مصٞمؾ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط

شمٗمّمٞمٚمٞم٦م , ومتٜم٤موًمقا يمؾ طمدي٨م سم٤مًمنمح , وأضم٤مسمقا قمـ اإلؿمٙم٤مٓت اًمتدل ىمدد شمدرد قمٚمٞمدف وقمدغم 

اًمٜمّمقص إظمرى , وذًمؽ ذم ذوطمٝمؿ احل٤مومٚم٦م اًمتل صٜمٗمقه٤م قمغم يمت٥م اًمًٜم٦م , وأومردوا هلدذا 

واًمتل فم٤مهرهد٤م اًمتٕمد٤مرض ,  اًمٚمقن ُمـ إطم٤مدي٨م ُم١مًمٗم٤مت ظم٤مص٦م , مجٕم٧م إطم٤مدي٨م اعمِمٙمٚم٦م

 ُمٌٞمٜملم وضمف اًمّمقاب ومٞمٝم٤م سم  يزيؾ أي إؿمٙم٤مل , ويرد قمغم يمؾ ُمتخرص , وُمـ شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت :

 اظمتالف احلدي٨م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  -
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 شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم  -

 ُمِمٙمؾ أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي  -

 ُمِمٙمؾ احلدي٨م ٕ  سمٙمر سمـ وَمقَرإ -

 اإلؾمالُمٞم٦م ٓ  قز أن ٟمٜم٥ًم اًمٞمٝم٤م اًمتٕم٤مرض أو اًمتٜم٤مىمض أردت ُمـ هذا سمٞم٤من أن اًمنميٕم٦م  

 وهذه شمقـمئ٦م ًمذيمر اًمِمٌف اًمتل يتِم٨ٌم هب٤م اعمجٞمزون ًمالطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي. 

اؾمتدٓل اًمٌٕمض سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م  وذًمؽ ًمتٛمرير سم٤مـمٚمٝمؿ  ُمثدؾ إدًمد٦م اًمٕم٤مُمد٦م ذم  افابفي إوػ :

  هم٤مي٦م اًمتٚمٌٞمس أو ا ٝمؾ .حم٦ٌم اًمٜمٌل صغم اهلل وشمقىمػمه  وهذه ًمٕمٛمر اهلل ذم

 ٕن اًمٜمٌل مل يٛم٧م إٓ سمٕمد أن سملم ٕصح٤مسمف وًمألُم٦م ُمٕم٤من اًم٘مران  واًمًٜم٦م. 

سمددلم  -0 -) دد٥م أن يٕمٚمددؿ أن اًمٜمٌددل  (475)ىمدد٤مل اإلُمدد٤مم اسمددـ شمٞمٛمٞمدد٦م  رمحددف اهلل : 

َر فِتُ ﴿ٕصح٤مسمف ُمٕم٤مين اًم٘مرآن يم  سملم هلؿ أًمٗم٤مفمف, وم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ َ فِؾـَّووِس َموو َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ افذه َبغه

َل إَِفْقِفؿْ  يتٜم٤مول هذا وهذا, وىمد ىم٤مل أسمق قمٌدد اًمدرمحـ اًمًدٚمٛمل طمددصمٜم٤م اًمدذيـ يمد٤مٟمقا  (476)﴾ُكزه

أهنؿ يمد٤مٟمقا إذا شمٕمٚمٛمدقا ُمدـ  -يمٕمث ن سمـ قمٗم٤من وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وهمػممه٤م  -ي٘مرئقٟمٜم٤م اًم٘مرآن 

واًمٕمٛمدؾ,  قمنم آي٤مت مل  ٤موزوه٤م طمتك يتٕمٚمٛمقا ُمد٤م ومٞمٝمد٤م ُمدـ اًمٕمٚمدؿ-0 -اًمٜمٌل 

 ىم٤مًمقا: ومتٕمٚمٛمٜم٤م اًم٘مرآن و اًمٕمٚمؿ مجٞمٕم٤ًم.

ردًا قمغم ُمدـ يًدتدل سم٤مٕدًمد٦م اًمٕم٤مُمد٦م قمدغم ظمدالف ومٝمدؿ اًمًدٚمػ:  (477)وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل

واًمدقم٤مد إمم اًمٕمٛمؾ سمف قمغم همػم اًمقضمف اًمذي ُمْمقا قمٚمٞمف ذم اًمٕمٛمؾ سمف ُم٤م ُمٚمخّمف: )ًمق يم٤من دًمدٞماًل 

                                                           

 (ٜ-ُٛب "مقدمة ُب أصوؿ التفسَت" )ص (٘ٚٔ
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ف ه١مٓد, ومٕمٛمؾ إوًملم يمٞمػ يم٤من ُمّم٤مدم قمٚمٞمف: مل يٕمزب قمـ ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم صمؿ يٗمٝمٛم

 عم٘مت٣م هذا اعمٗمٝمقم وُمٕم٤مِرض ًمف, وًمق يم٤من شمرإ اًمٕمٛمؾ.

وىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ قمٌد اهل٤مدي رمحف اهلل :وٓ  قز إطمداث شم٠مويؾ ذم آيد٦م أو ؾمدٜم٦م مل يٙمدـ 

 قمغم قمٝمد اًمًٚمػ وٓ قمرومقه وٓ سمٞمٜمقه ًمألُم٦م, وم٢من هذا يتْمٛمـ أهنؿ ضمٝمٚمقا احلؼ ذم هذا ووٚمقا

قمٜمف, واهتدى إًمٞمف هذا اعمٕمؽمض اعمًت٠مظمر, ومٙمٞمػ إذا يم٤من اًمت٠مويؾ خيد٤مًمػ شمد٠مويٚمٝمؿ ويٜم٤مىمْمدف, 

 (478) وسمٓمالن هذا اًمت٠مويؾ أفمٝمر ُمـ أن يٓمٜم٥م ذم رده, وإٟم  ٟمٜمٌف قمٚمٞمف سمٕمض اًمتٜمٌٞمف.

 وىم٤مل آُم٤مم اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل : 

ـْ ظَم٤مًَمَػ  َٓ َصَقاٌب َأْو ظَمَٓم٠ٌم: وَمُٙمؾُّ َُم ََوًملَِم وَمُٝمَق قَمغَم ظَمَٓمد٠مٍ, َوَهدَذا يمد٤مف,  َوًَمْٞمَس صَمَؿ إِ ْٕ َٚمَػ ا ًَ اًم

َٓ َيْٕمَٛمُؾ اًْمُٕمَٚمَ ُد سمِِٛمْثٚمِِف ضم٤مٍر َهَذا اعمَْْجَرى.  َواحْلَِدي٨ُم اًمَْمِٕمٞمُػ اًَمِذي 

ٜم٦َِم َدقْمَقى اًمَراومَِْم٦ِم َأَن اًمٜمٌََِل  ًُّ َٛمْع َأْهُؾ اًم ًْ ـْ ُهٜم٤َمًمَِؽ مَلْ َي كِمٍّ َأَٟمُف َٟمَص قَمغَم قمَ  -0 -َوُِم

ٌَد٤مِرهِ 
ََن قَمَٛمَؾ يَم٤موَم٦ِم اًمَّمَح٤مسَم٦ِم قَمغَم ظِماَلومِدِف َدًمِٞمدٌؾ قَمدغَم سُمْٓماَلٟمِدِف َأْو قَمدَدِم اقْمتِ ِٕ ََن اخْلَٚمِٞمَٗم٦ُم سَمْٕمَدُه:  ِٕ  ,

َتِدًمُّ  ًْ ُد َأْهَؾ اًْمٌَِدِع َواًمَْماَلًَم٦ِم َي
َتِٛمُع قَمغَم ظَمَٓم٠مٍ, َويَمثػًِما َُم٤م دَمِ َٓ دَمْ دٜم٦َِم, اًمَّمَح٤مسَم٦َم  ًُّ َتد٤مِب َواًم

قَن سم٤ِمًْمٙمِ

وَن سمُِٛمِْمَتٌَِٝم٤مهِتَِ  ذِم ُوضُمقِه اًْمَٕم٤مَُم٦ِم, َوَئُمٜمُّقَن َأهَنُْؿ قَمغَم ر ٌَُٝمْؿ, َوُيَٖمؼِمُ  (479)د.حُيَِٛمُٚمقهَنَُ  َُمَذاِه

قِمِل ُُمَراقَم٤م ََوًُمقَن, َوَُمد٤م وىم٤مل أيْم٤م :وَمٚمَِٝمَذا يُمِٚمِف َ ٥ُِم قَمغَم يُمِؾ َٟم٤مفمٍِر ذِم اًمَدًمِٞمِؾ اًمنَمْ ْٕ ُة َُم٤م وَمِٝمَؿ ُِمٜمُْف ا

 يَم٤مُٟمقا قَمَٚمْٞمِف ذِم اًْمَٕمَٛمِؾ سمِِف: وَمُٝمَق َأطْمَرى سم٤ِمًمَّمَقاِب, َوَأىْمَقُم ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ َواًْمَٕمَٛمِؾ.

                                                           

 (ُٖٛٔب الصاـر ادلنكي  ُب الرد على السبكي ) (ٛٚٔ
 (ٕٔٛ/ٖادلوافقات ( ٜٚٔ
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وُمـ هٜم٤م شمٌلم ًمؽ وم٤ًمد ُم٤م يذهٌقن إًمٞمف ُمـ اًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد  اًمدذي مل يًدٌ٘مٝمؿ إًمٞمدف ُمدـ شمٚم٘مدقا  

ويمذا ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اعمِمٝمقد هلؿ سمد٤مخلػم     -0 - اًمقطمل  وأظمذوه قمـ رؾمقل اهلل

 واًمٕمٚمؿ 

ذاك ُوقم :»ًمٞمدقم آصمٜمدلم  وىمدقل   -0 -يًتدًمقن سمّمٞم٤مم اًمٜمٌدل  افابفي افثوكقي : 

 (480) ش-أو أكزل ظع ؾقف  -وفيت ؾقف، وُقم بعثً 

 وهذه ُمـ أوهك اًمِمٌف  اًمتل يًتدًمقن هب٤م  وا قاب قمٚمٞمٝم٤م ُمـ وضمقه  

ص٤مم يقم آصمٜملم وطم٨م قمدغم صدٞم٤مُمف  وأظمدؼم أن ذًمدؽ   -0 -أطمده٤م: أن اًمٜمٌل 

اًمٞمقم  وًمد ومٞمف  وإذا يم٤من اًم٘مّمد يم  شم٘مقًمقن ومٛمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ىمد يٙمقن يقم اطمتٗم٤مًمٙمؿ  همدػم يدقم 

 آصمٜملم  اًمذي شمًتدًمقن سمف 

صم٤مٟمٞم٤م : أن اًمٜمٌل رهم٥م ذم صٞم٤مم آصمٜملم  ومل يرهم٥م ذم ص٤مم يقم اًمث٤مين قمنم ُمدـ رسمٞمدع آول  أي 

 يقم يم٤من 

ًمث٤م : أن اًمّمٞم٤مم قم٤ٌمدة صمٌت٧م سم٤مًمدًمٞمؾ  وآطمتٗم٤مل أيـ دًمٞمٚمف وم٢من ىمٚمتؿ هذا أصٚمف وٟمحـ ومٝمٛمٜمد٤مه صم٤م

 ُمٜمٝم٤م  ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ  شمٚمزُمٙمؿ أُمقر  :

 -اًمٓمٕمددـ ذم مجٞمددع اًمّمددح٤مسم٦م  ٕهنددؿ شمريمددقا  اًمٕمٛمددؾ سمًددٜم٦م  ىمددد أؿمدد٤مر هلددؿ اًمرؾمددقل  - 4

 إهل٤م  ومٚمؿ يٕمٛمٚمقا هب٤م . -0

قا هذا ُمـ رؾمقل اهلل ىمٚمٜم٤م  هذا ـمٕمدـ ذم رؾمدقل اهلل  وم٢من ىمٚمتؿ ُم٤م ٟمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ٕهنؿ مل  يٗمٝمٛم - 4

 ٕٟمف ُم٤م سملم ٕصح٤مسمف   سمٕمض أُمقر اًمديـ  واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل .

                                                           

 ( عن ايب قتادة االنصاري ٕٙٔٔرواه مسلم )( ٓٛٔ
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أن اًمرؾمقل ٟمٗمًف  ىم٤مل ُم٤م مل يٗمٕمٚمف  واًمٕمٞم٤مذ سمد٤مهلل   ويمدؾ هدذا سمٜمد٤مد قمدغم أٟمٙمدؿ شم٘مقًمدقن أن  -  4

ًمٗم٤مـمٛمٞملم  وًمٞمًد٧م ُمدـ آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي  قم٤ٌمدة  وؾمٜم٦م  أُم٤م إذا ىمٚمتؿ قم٤مدة ورصمٜم٤مه٤م قمـ ا

 اًمديـ  وًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م  ومال يٚمزُمٙمؿ ذًمؽ .

تِِف َؾبَِذفَِؽ َؾْؾَقْػَرُحقا ُهوَق َخوْرٌ ﴿يًتدًمقن سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم : افابفي  افثوفثي : ُؿْؾ بَِػْضِؾ اهَِّ َوبَِرْْحَ

َّو َُيَْؿُعقنَ   (484)﴾ِِم

 ٟمٗمرح سمذًمؽ ومٚم ذا ٓ    -0 -ي٘مقًمقن  وأي ومْمؾ  ُمـ اهلل أقمٔمؿ ُمـ ُمقًمد حمٛمد 

ي٘م٤مل هلؿ  أوٓ ُمـ ىم٤مل ًمٙمؿ أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٕمؼم سم٤مًمٗمرح سمٛمقًمده إٓ  سم  شمّمٜمٕمقٟمف  ويٚمزُمٙمؿ  أن 

)وىمدد ىمٚمدتؿ ذًمدؽ(   -0 -شم٘مقًمقا أن ُمـ مل حيي أو ي٘مٞمؿ اعمقًمد أٟمف يٙمره ُمقًمدده  

( يٕمتؼم يم٤مومرا  واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  و هبذا  ؾمٞمٕمؿ  -0 -وُمـ هذه طم٤مًمف )يٙمره ُمقًمد اًمٜمٌل 

 .ٗمػم اًمثالصم٦م اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م  سم  ومٞمٝمؿ ىمرن اًمّمح٤مسم٦م  ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم اًمتٙم

هذه أي٦م  ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل  وشمٚم٘م٤مهد٤م أصدح٤مسمف وطمٗمٔمقهد٤م  وٟم٘مٚمقهد٤م ًمٜمد٤م  ومٚمد ذا مل  :صم٤مٟمٞم٤م 

 يٗمٝمٛمقا ُمٜمٝم٤م اًمذي ومٝمٛمتٛمقه ؟

اًمٕمٚم د ذم ذًمؽ  وأن  إن آؾمتدٓل سم٤مٓدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م  وشمًخػمه٤م ًمٜمٍمة اًمٌدع  ىمد شم٘مد يمالم صم٤مًمث٤م :

ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ اًم٤ٌمـمؾ  ومال سمد ُمـ ومٝمؿ اًم٘مران واًمًٜم٦م  قمغم ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م  وُم٤م مل يٙمـ ذم ذًمدؽ 

 .اًمٞمقم ديـ ومٚمٞمس اًمٞمقم ديـ  ىم٤مًمف آُم٤مم ُم٤مًمؽ  رمحف اهلل 

 -ي٘مقًمددقن  ُمددـ اعمٕمٚمددقم أن ُمددـ أقمٔمددؿ اًمقاضمٌدد٤مت  حمٌدد٦م اًمٜمٌددل اًمٙمددريؿ افاووبفي افرابووع :

ٟمٕمؼم قمـ حمٌتٜم٤م ًمف  وٟم٘مقل ومٞمف اعمديع  ٟمذيمر ـمروم٤م ُمـ ؾمػمشمف وٟمحـ هبذا اًمٗمٕمؾ   -0

. 

                                                           

 (ٛ٘يونس ) (ٔٛٔ
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ٟم٘مقل أوٓ  ُمـ اًمًٝمقًم٦م سمٛمٙم٤من ادقم٤مد حم٦ٌم اهلل أو رؾمقًمف  ومل يٕمجز قمـ هذا اًمٙمالم طمتك اًمٞمٝمقد  

عم٤م ىم٤مًمقا )ٟمحـ أسمٜم٤مد اهلل وأطم٤ٌمئف ( وم٘مد ي٘مقل هدذا اًمٙمدالم أومجدر اًمٜمد٤مس  وقمدغم هدذا وم٤مًم٘مْمد٤مد 

 (484) اعمدقمل  ... (. اًمٜمٌقي  ي٘مقل : اًمٌٞمٜم٦م قمغم

شمتٛمثؾ ذم اشم٤ٌمع ؾمٜمتف  واًمٕمٛمؾ هب٤م  وهلذا   -0 -وم٤مًمٌٞمٜم٦م شم٘مقل : أن دٓئؾ حم٦ٌم اًمٜمٌل  

عم٤م يم٤من أصح٤مسمف هؿ ُمـ ٓ ي٘م٤مرن هبؿ همػمهؿ ذم اعمح٦ٌم واًمتٕمٔمٞمؿ  واًمتْمحٞم٦م   ومٝمؾ قمدؼموا قمدـ 

 هذا احل٥م  وم  شمٗمٕمٚمقن أٟمتؿ  أم أٟمتؿ أقمٔمؿ طم٤ٌم ًمف ُمٜمٝمؿ ؟

٘مقًمـ عم٤م قمجزشمؿ قمـ ا قاب  وـم٤مًمٌٜم٤ميمؿ سم٤مًمدًمٞمؾ  أيمثرت قمٚمٞمٜم٤م ذم هذا  ٕٟمؽ يمال  وسمٕمد هذا ؾمت

 مل شمٗمري سملم اًمٕم٤مدات واًمٕم٤ٌمدات  ومٝمذه قم٤مدة وًمٞمس قم٤ٌمدة طمتك شمٓم٤مًمٌٜم٤م سم٤مًمدًمٞمؾ  وهذه هل .

 هل قم٤مدة وًمٞم٧ًم قم٤ٌمدة ومال حتت٤مج إمم دًمٞمؾ   افابفي اخلومسي :

 وا قاب  : 

ٌل  قم٤مدة وهل ُمـ أقمٔمؿ اًمٕم٤ٌمدات  ويمٞمػ شمٙمدقن اًمّمدالة ي٤م ؾمٌح٤من اهلل   يمٞمػ شمٙمقن حم٦ٌم اًمٜم

 قمٚمٞم٦م  وذيمر ؾمػمشمف  قم٤مدة  وذًمؽ ُمـ أضمؾ اًمٕم٤ٌمدات .

 هذا إذا يم٤من آطمتٗم٤مل ُم٘مّمقر قمغم  رد اًمّمالة قمٚمٞمف  وذيمر ؾمػمشمف .

                                                           

 «(اليمُت على ادلدعى عليو)»( عن ابن عباس  رضي اهلل عنهما  بلفظ ٔٔٚٔ( ومسلم )ٕٗٔ٘رواه البخاري ) (ٕٛٔ
وَب لفظ: " واليمُت على من  ( )حديث: " البينة على ادلدعى ، واليمُت على ادلدعى عليو ".ٕٔٙٙوُب ارواء الغليل  لاللباين  برقم ) 

واللفظ الثاىن ليس عند الًتمذى وإمنا ىو للدارقطٌت ، وىو من رواية عمرو بن شعيب عن  صحيح.* ( .ٜٚٗ/ٖأنكر " رواه الًتمذى )
 أبيو عن جده.

 أخرجاه من طرؽ واىية عنو.
 يد ،لكن للحديث شاىد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح ، وآخر من حديث ابن عمر بسند ج

لكن البينة على »بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا: « البيهقي»وجاء ُب رواية ، وقد قاؿ االماـ النووي ُب شرح مسلم  
 «ادلدعي واليمُت على من أنكر
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أُم٤م إذا يم٤من آُمر يم  هدق ُمٕمٚمدقم  ُمدـ اًمٖمٚمدق ومٞمدف  وإٟمِمد٤مد اًم٘مّمد٤مئد اًمنمديمٞم٦م  ُمثدؾ ىمّمدٞمدة 

 سمٕمض أسمٞم٤مهت٤م  ىمٌؾ . اًمٌقصػمي اًمتل ذيمرٟم٤م

ويمذا اًمؽماىمص  واًمت يؾ  واًمٖمٜم٤مد واًمٓمرب  وآظمتالط  واًمٜمٔمر امم اعمردان  وأيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس 

 سم٤مًم٤ٌمـمؾ .

ويمذا إذا ُمتْمٛمٜم٦م  ًمإليذاد ًمٚمٛمًٚمٛملم  وىمٓمع اًمٓمريؼ عمدة أي٤مم يم  صدٜمٕمف احلقصمٞمدقن اعمجرُمدقن   

دوًم٦م وـم٤مًمٌقهد٤م سم٤مًمتددظمؾ ذم رومدع ذم هذا اًمٕم٤مم طمتك رومع أه٤مزم  صٕمدة  وؾمٗمٞم٤من ؿمٙمقى إمم اًم

 اًمير قمٜمٝمؿ .

وحي٤موًمقن أن ي٘مذومقا ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس اًمرقمد٥م  ويتققمددون ُمدـ ي٘مدػ ذم ـمدري٘مٝمؿ أو خيد٤مًمػ  

ـمري٘متٝمؿ  وُمٜمٝمجٝمؿ  وذم أي٤مم اطمتٗم٤مهلؿ سم٤معمقًمد ىمتٚمقا اطمدد ـمدالب اًمٕمٚمدؿ  وطمٗمد٤مظ اًم٘مدران  ذم 

 .ن راضمٕم٤م ُمـ دقمقة إمم اهلل  شمٕم٤ممم ُمديٜم٦م ُمٕمؼم  وهق آخ حمٛمد سمـ زيد  رمحف اهلل  شمٕم٤ممم  ويم٤م

يًتدل اًمٌٕمض سم  ظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم  قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمدٜمٝم ,)  افابفي افسودشي :

, عم٤م ىمدم اعمديٜم٦م, وضمدهؿ يّمقُمقن يقُم٤م, يٕمٜمل قم٤مؿمقراد, وم٘مد٤مًمقا: -0 -أن اًمٜمٌل 

ٙمرا هلل, هذا يقم قمٔمٞمؿ, وهق يقم ٟمجك اهلل ومٞمف ُمقؾمك, وأهمري آل ومرقمدقن, ومّمد٤مم ُمقؾمدك ؿمد

 (484)ومّم٤مُمف وأُمر سمّمٞم٤مُمف (ش أٟم٤م أومم سمٛمقؾمك ُمٜمٝمؿ»وم٘م٤مل 

سمٕمد أن ىم٤مل :)أصؾ قمٛمؾ اعمقًمد سمدقم٦م مل شمٜم٘مدؾ قمدـ  (482)وىمد ذيمر هذا ُمـ اعمت٘مدُملم  اًمًخ٤موي 

أطمد ُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمع ُمـ اًم٘مرون اًمثالصم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمع ذًمؽ ىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم حم٤مؾمـ وودده٤م 

 يم٤من سمدقم٦م طمًٜم٦م وإٓ ومال.(ومٛمـ حترى ذم قمٛمٚمٝم٤م اعمح٤مؾمـ ودمٜم٥م وده٤م 

                                                           

 ( واللفظ للبخاري ٖٗٔٔ( ومسلم  )ٜٖٖٚرواه البخاري  )   (ٖٛٔ
 (ٜٙٔ/ٔلفتاوى" )ُب "حسن ادلقصد ُب عمل ادلولد" ضمن "احلاوي ل(ٗٛٔ
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 )صمؿ ذيمر احلدي٨م( "اًمّمحٞمحلم"ىم٤مل :وىمد فمٝمر زم ختر ٝم٤م قمغم أصؾ صم٤مسم٧م وهق ُم٤م صم٧ٌم ذم 

 وىمقًمف )سمدقم٦م طمًٜم٦م ( ؾمٞم٠مي اًمرد قمٚمٞمٝم٤م  ُمًتقرم إن ؿم٤مد اهلل شمٕم٤ممم . 

 واًمرد قمغم هذا ُمـ وضمقه : 

ذيمر مل يزد قمغم  درد اًمّمدقم  ومل خيّمدص هدذا اًمٞمدقم ًمد-0 -أطمده٤م :أن اًمٜمٌل 

 ومْم٤مئؾ ُمقؾمك  وصٜمع اًمٓمٕم٤مم ....

صم٤مٟمٞمٝم٤م :أن هذا اًمٗمٕمؾ يٕمتؼم ؾمٜم٦م سمٛمٗمرده عمجٞمئ اًمٜمص ومٞمف  سم٤مًمّمٞم٤مم وم٘مط وًمدق اختدذ اٟمًد٤من هدذا 

 اًمٞمقم قمٞمدا ًمٙم٤من ُمٌتدقم٤م  ٕٟمف شمرإ اعمًٜمقن وأظمذ اعمٌتدع  وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ٓ يّم٤مم أي٤مم اًمٕمٞمد 

 -اعمدد٤مًمٙمل عمدد٤م ىمدد٤مل :)ان اًمٜمٌددل  صم٤مًمثٝمدد٤م :أٟمددف ًمددٞمس يمددؾ يددقم  قمٔمددٞمؿ حيتٗمددؾ سمددف  وىمددد أظمٓمددئ

يم٤من يالطمظ ارشم٤ٌمط اًمزُم٤من سم٤محلقادث اًمديٜمٞم٦م اًمٕمٔمٛمك اًمتل ُمْم٧م واٟم٘مْمد٧م  -0

 وم٢مذا ضم٤مد اًمزُم٤من اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف يم٤من ومرص٦م ًمتذيمره٤م وشمٕمٔمٞمؿ يقُمٝم٤م ٕضمٚمٝم٤م وٕٟمف فمرف هل٤م(.

قمٔمدؿ ومٞم٘مدقل:)ان ُمدـ أ (485)وًمٜمدع اًمٕمالُم٦م اًمتق ري رمحف اهلل يرد قمغم هدذا اًمدزقمؿ اخلد٤مـمئ 

,  لد اعمٚمؽ إًمٞمدف سمد٤مًمٜمٌقة وهدق ذم همد٤مر -0 -إُمقر اًمتل وىمٕم٧م ذم زُمـ اًمٜمٌل 

 طمراد وشمٕمٚمٞمٛمف أول ؾمقرة )اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسِمَؽ اًَمِذي ظَمَٚمؼ (.

 وُمـ أقمٔمؿ إُمقر أيْم٤ًم اإلهاد سمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس واًمٕمروج سمف إمم اًمًٛمقات اًمًٌع

 روف اًمّمٚمقات اخلٛمس,وُم٤م ومقىمٝم٤م وشمٙمٚمٞمؿ اًمرب شم٤ٌمرإ وشمٕم٤ممم ًمف ووم

 إمم اعمديٜم٦م,-0 -هجرشمف  وُمـ أقمٔمؿ إُمقر أيْم٤مً  

                                                           

 (ٜٙ-ُٛٙب "الرد القوي" على ادلالكي )ص (٘ٛٔ
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 وُمـ أقمٔمؿ إُمقر أيْم٤ًم وىمٕم٦م سمدر وومتع ُمٙم٦م, ومل يرد قمٜمف صغم هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أٟمف 

 يم٤من يٕمٛمؾ آضمت ع ًمتذيمر رد ُمـ هذه إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م وشمٕمٔمٞمؿ أي٤مُمٝم٤م.

-0 -٦م ًمٙمد٤من اًمٜمٌدل وًمق يم٤مٟم٧م ىم٤مقمدة اسمـ قمٚمقي اًمتل شمقمهٝم٤م واسمتٙمره٤م صدحٞمح

 هيتؿ سم٠موىم٤مت هذه إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ويٕم٘مد آضمت قم٤مت ًمتذيمره٤م وشمٕمٔمٞمؿ أي٤مُمٝم٤م.

 -ذًمؽ أسمٚمغ رد قمغم ُمزاقمؿ اسمـ قمٚمقي وهمػمه وشم٘مقهلؿ قمغم اًمٜمٌدل -0 -وذم شمريمف 

 (486)( اٟمتٝمك سمتٍمف واظمتّم٤مر.-0

  ذيمدر ذًمدؽ أهنؿ ي٘مقًمقن ٟمٕمؿ هق سمدقم٦م ًمٙمٜمٝم٤م سمدقم٦م طمًٜم٦م  وًم٧ًم ؾمدٞمئ٦م يمد  افابفي افسوبعي :

 اًمًخ٤موي واًمٜمقوي  واسمـ طمجر  وهمػمهؿ .

ٟم٘مقل أوٓ يمؾ ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويرد إٓ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  وؾمٚمؿ  يم  ىم٤مل آُم٤مم آُمد٤مم  

 ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم .

صم٤مٟمٞم٤م :إن يم٤من ه١مٓد آئٛم٦م ىمد ىمًٛمقا اًمٌدقم٦م إمم ىمًٛملم  وم٘مد شم٘مدم  احلٙمدؿ ُمدـ رؾمدقل  وهدق 

 سم٘مقًمف )يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ( وُمٕمٚمقم قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م أن يمؾ ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم   اعمتٌع ٓ همػم 

وإًمٞمؽ آن ىمقل مج٤مهػم اًمٕمٚم د ذم أن يمؾ سمدقم٦م والًم٦م وذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس هٜم٤مإ ُمزيد قمدغم ىمقًمدف 

صغم اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ذًمؽ  ًمٙمـ ُمـ أضمؾ أن ٓ ي٘مد٤مل هد١مٓد اًمٕمٚمد د ومٝمٛمدقا ُمدـ احلددي٨م 

اًمٓمرف أظمر وهؿ اًمًدقاد آقمٔمدؿ ممدـ ٓ يدرى ذًمدؽ واًمّمدقاب  اًمت٘مًٞمؿ  ومٜم٘مقل  وإًمٞمٙمؿ

 ُمٕمٝمؿ ًمقضمقد احلج٦م ُمٕمٝمؿ. 

                                                           

 (ٜٔنقال من كتاب  الرد على شبهات من أجاز االحتفاؿ بادلولد  أليب معاذ السلفي ) (ٙٛٔ
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وإًمٞمؽ أيْم٤م ُم٤م ىمد يِمٙمؾ قمٚمٞمؽ ُمـ يمالُمٝمؿ  أي سمٕمض اًمٕمٚمد د  ذم ذًمدؽ ممد٤م ىمدد يتِمد٨ٌم سمدف  

 سمٕمض اًمٜم٤مس  وسم٘مقل قمٛمر ٟمٕمٛم٦م اًمٌدقم٦م هذه .

ٖمقي٦م و ذم هذا اخلّمدقص أقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن اًمٌدقم٦م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم سمدقم٦م ذقمٞم٦م و سمدقم٦م ًم 

 ىم٤مل إئٛم٦م إقمالم ُم٤م يكم :

واًمٌدقم٦م قمغم ىمًٛملم شم٤مرة شمٙمقن سمدقم٦م ذقمٞمد٦م يم٘مقًمدف ومد٢من يمدؾ  ؿول اإموم ابـ ـثر رْحف : -1

حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م وشم٤مرة شمٙمقن سمدقم٦م ًمٖمقي٦م يم٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمدر سمدـ اخلٓمد٤مب 

 . اهد (487)٧م اًمٌدقم٦م مجٕمف  إي٤مهؿ قمغم صالة اًمؽماويع واؾمتٛمرارهؿ ٟمٕمٛم

يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ُمـ -0 -ص٤مطم٥م حتٗم٦م إطمقذي : وم٘مقًمف  ؿول ادبورـػقري -2

ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ٓ خيرج قمٜمف رد وهق أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصدقل اًمدديـ وأُمد٤م ُمد٤م وىمدع ذم يمدالم 

اًمًٚمػ ُمـ اؾمتح٤ًمن سمٕمض اًمٌدع وم٢مٟم  ذًمؽ ذم اًمٌدع اًمٚمٖمقي٦م ٓ اًمنمقمٞم٦م ومٛمـ ذًمؽ ىمقل قمٛمر 

 (488)اًمؽماويع ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م . اهد  ريض اهلل قمٜمف ذم

 (489)ًمٞمس ذم اًمٌدقم٦م ُم٤م يٛمدح سمؾ يمؾ سمدقم٦م والًم٦م . اهد . ؿول اإموم افصـعو  رْحف اه : -3

 وم٢مذا شم٘مرر ذًمؽ أقمٚمؿ أن ) يمؾ ( ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم . وىمقًمف ) سمدقم٦م ( ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مي اإلصم٤ٌمت

أو اًمنمدط أو آؾمدتٗمٝم٤مم  و ُمـ اًم٘مقاقمد إصدقًمٞم٦م : أن اًمٜمٙمدرة ذم ؾمدٞم٤مي اإلصمٌد٤مت أو اًمٜمٗمدل

 آؾمتٜمٙم٤مري وم٢مٟمف يراد هب٤م اًمٕمٛمقم .

                                                           

 ىػ ٔٓٗٔطبعة دار الفكر لعاـ  ٕٙٔ/  ٔتفسَت ابن كثَت  (ٚٛٔ
 طبعة دار الكتب العلمية ٖٙٙ/  ٚكتاب حتفة األحوذي   (ٛٛٔ
 ىػ ٜٖٚٔطبعة دار إحياء الًتاث العريب لعاـ  ٓٔ/  ٕلسالـ كتاب سبل ا(  ٜٛٔ
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و هبذا يتْمع أن يمؾ قمٛمؾ ذم سم٤مب اًمٕم٤ٌمدات ًمٞمس ًمف أصؾ ذم يمت٤مب اهلل أو ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أو اخلٚمٗم٤مد اًمراؿمديـ أو اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ومٝمق سمدقم٦م ذقمٞمد٦م 

 ُمذُمقُم٦م و ىمٌٞمح٦م .

 تؼرُر افعؾؿل مو ُع : و ُمُي هذا اف

 مو روي ظـ اإموم افاوؾعل رْحف اه : -1

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م رمحف : روى احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ سم٢مؾمٜم٤مد قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ا ٜمٞمد ىم٤مل ؾمدٛمٕم٧م 

اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل اًمٌدقم٦م سمدقمت٤من سمدقم٦م حمٛمقدة وسمدقم٦م ُمذُمقُم٦م وم  واومؼ اًمًدٜم٦م ومٝمدق حمٛمدقد وُمد٤م 

قل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ٟمٕمٛمد٧م اًمٌدقمد٦م ... إمم ىمقًمدف : وىمدد ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ومٝمق ُمذُمقم واطمت٩م سم٘م

روى قمـ اًمِم٤مومٕمل يمالم آظمر يٗمن هذا وأٟمف ىم٤مل اعمحدصم٤مت رضسم٤من ُم٤م أطمدث مم٤م خيد٤مًمػ يمت٤مسمد٤م 

 (490)أو ؾمٜم٦م أو أصمرا أو إمج٤مقم٤م ومٝمذه اًمٌدقم٦م اًمْمالًم٦م . اهد .

ؾمٜم٦م أو قمٛمؾ اًمّمدح٤مسم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م يريد ُم٤م مل يقاومؼ يمت٤مسم٤م أو  ؿول افؼرضبل رْحف اه : -4

 (494) ريض اهلل . اهد .

اعمراد سم٤مًمٌدقم٦م ُم٤م أطمدث مم٤م ٓ أصؾ ًمف ذم اًمنميٕم٦م يدل قمٚمٞمدف وأُمد٤م  ؿول احلوؾظ ابـ رجى : -3

 ُم٤م يم٤من ًمف أصؾ ُمـ اًمنمع يدل قمٚمٞمف ومٚمٞمس سمٌدقم٦م ذقم٤م وإن يم٤من سمدقم٦م ًمٖم٦م . اهد . 

ٕمض اًمٌدع ومد٢مٟم  ذًمدؽ ذم اًمٌددع و ىم٤مل رمحف اهلل : وأُم٤م ُم٤م وىمع ذم يمالم اًمًٚمػ ُمـ اؾمتح٤ًمن سم

اًمٚمٖمقي٦م ٓ اًمنمقمٞم٦م ومٛمـ ذًمؽ ىمقل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف عم٤م مجع اًمٜم٤مس ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من قمدغم إُمد٤مم 

واطمد ذم اعمًجد وظمرج ورآهؿ يّمٚمقن يمذًمؽ وم٘م٤مل ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقمد٦م ... إمم ىمقًمدف : وُمدراده أن 

                                                           

 ىػ ٛٓٗٔطبعة دار ادلعرفة لعاـ  ٕٛٙ – ٕٚٙ/  ٔكتاب جامع العلـو و احلكم   (ٜٓٔ
 ىػٕٖٚٔطبعة دار الشعب لعاـ  ٚٛ/  ٕكتاب تفسَت القرطيب   (ٜٔٔ
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يٕم٦م يرضمع إًمٞمٝم٤م ومٛمٜمٝم٤م هذا اًمٗمٕمؾ مل يٙمـ قمغم هذا اًمقضمف ىمٌؾ هذا اًمقىم٧م وًمٙمـ ًمف أصؾ ذم اًمنم

يم٤من حي٨م قمغم ىمٞم٤مم رُمْمد٤من ويرهمد٥م ومٞمدف ويمد٤من اًمٜمد٤مس ذم زُمٜمدف -0 -أن اًمٜمٌل 

صدغم سم٠مصدح٤مسمف ذم -0 -ي٘مقُمقن ذم اعمًدجد مج٤مقمد٤مت ُمتٗمرىمد٦م ووطمدداٟم٤م وهدق 

رُمْم٤من ًمٞمٚم٦م صمؿ اُمتٜمع ُمـ ذًمؽ ُمٕمٚمال سم٠مٟمف ظمٌم أن يٙمت٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٕمجزوا قمـ اًم٘مٞم٤مم سمدف وهدذا 

 (494). اهد .-0 -ىمد أُمـ سمٕمده 

: واعمراد سم٘مقًمف يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ُم٤م أطمدث وٓ دًمٞمؾ ًمف  ؿول احلوؾظ ابـ حجر رْحف اه تعوػ -4

 (494)ُمـ اًمنمع سمٓمريؼ ظم٤مص وٓ قم٤مم . اهد . 

 (492) :و  ؿول اإموم افبقفؼل 5 

أظمؼمٟم٤م أسمق ـم٤مهر اًمٗم٘مٞمف وأ  ؾمٕمٞمد سمـ أ  قمٛمرو ىم٤مل صمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس إصؿ صمٜم٤م حمٛمد سمدـ قمٌٞمدد 

ي صمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م صمٜم٤م هِم٤مم سمـ اًمٖم٤مز قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: يمؾ سمدقم٦م والًم٦م وإن رآهد٤م اهلل اعمٜم٤مد

 اًمٜم٤مس طمًٜم٦م.

وأُم٤م ُم٤م يتِمٌع سمف رواد هذا اًمٗمٙمرة  ُمـ أن ؿمٞمخ آؾمالم ي٘مًؿ اًمٌدقم٦م   ومٖم٤مي٦م ُمد٤م ذم إُمدر أٟمدف 

 .يراه٤م سمدقم٦م ًمٖمقي٦م وسمدقم٦م ذقمٞم٦م واًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م يمٚمٝم٤م والل 

اشمٌٕمقا وٓ  شمٌتدقمقا: وم٘مد يمٗمٞمتؿ, ويمؾ سمدقمد٦م »أٟمف ىم٤مل:  يض اه ظـفو وص  ظـ ابـ مسعقد ر 6

 (495) شوالًم٦م

                                                           

 ىػ ٛٓٗٔطبعة دار ادلعرفة لعاـ  ٕٚٙ – ٕٙٙ/  ٔكتاب جامع العلـو و احلكم ( ٕٜٔ
 ىػ ٜٖٚٔطبعة دار ادلعرفة لعاـ  ٕٗ٘/  ٖٔكتاب فتح الباري   ( ٖٜٔ
 (ُٜٖٔب السنن الكربى باب: من لو الفتوى واحلكم. ) (ٜٗٔ
ُب اسناده علتاف: األوىل: تدليس حبيب بن أيب ثابت وقد عنعن والثانية: قوؿ شعبة: " مل يسمع أبو عبد الرزتن: عبد اهلل بن حبيب من ( ٜ٘ٔ

 ولكن قاؿ اإلماـ أزتد: " ُب قوؿ شعبة: مل يسمع من ابن مسعود شيئا أراه ومها "عبد اهلل بن مسعود ". 
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ي٤م ُمٕمنم اًم٘مدراد اؾمدت٘مٞمٛمقا »قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞم ن ريض اهلل قمٜمٝم  أٟمف ىم٤مل: وروى افبخوري - 7

 (496)ش.وم٘مد ؾمٌ٘متؿ ؾمٌ٘م٤ًم سمٕمٞمدًا, وم٢من أظمذشمؿ يٛمٞمٜم٤ًم وؿم ًٓ ًم٘مد وٚمٚمتؿ والًٓ سمٕمٞمداً 

ومد٢مذا يمد٤من اهلل ىمدد »ُمٜم٤مىمِم٤ًم سمٕمض اعمٌتدقملم ذم رد ُمدـ آرائٝمدؿ:  (497 )و و ؿول اإموم افاقـ 8

وم  هدذا اًمدرأي اًمدذي أطمدصمدف أهٚمدف سمٕمدد أن -0 -أيمٛمؾ ديٜمف ىمٌؾ أن ي٘مٌض ٟمٌٞمف 

 أيمٛمؾ اهلل ديٜمف؟ 

 إن يم٤من ُمـ اًمديـ ذم اقمت٘م٤مدهؿ: ومٝمق مل يٙمٛمؾ قمٜمدهؿ إٓ سمرأهيؿ   

 وهذا ومٞمف رد ًمٚم٘مرآن. 

 ي وم٤مئدة ذم آؿمتٖم٤مل سم  ًمٞمس ُمـ اًمديـ؟ وإن مل يٙمـ ُمـ اًمديـ: وم٠م

ذم يمٚمٛمتدف اعمِمدٝمقرة اًمتدل ٟم٘مٚمٝمد٤م قمٜمدف أئٛمد٦م ُمذهٌدف وقمٚمد ؤه  و وْلذا ؿوول اإمووم افاووؾعل 9

 شُمـ اؾمتحًـ وم٘مد ذع: »(499), واعمحكم (498)يم٤مًمٖمزازم

 -إن اعمح٤مومٔمدد٦م قمددغم قمٛمددقم ىمددقل اًمٜمٌددل :»(400)و ؿووول صووقخ اإشووًلم ابووـ تقؿقووي 11 

 ش.ُمتٕملم وأٟمف  ٥م اًمٕمٛمؾ سمٕمٛمقُمف ش ـؾ بيظٍي ضًلفي:»-0

                                                                                                                                                               

أصلو ُب البخاري بلفظ : أصدؽ احلديث كتاب اهلل وأحسن اذلدى ىدى زلمد، وشر األمور زلدثاهتا، فاتبعوا وال تبتدعوا فإف الشقي من 
 شقي ُب بطن أمو، والسعيد من وعظ بغَته 

ٍد َصلَّ ومن بابو يقوؿ  بن مسع  ى اهللُ ود أيضا  كما ُب شرح السنة للبغوي : َمْن َكاَف ُمْستَػنِّا فَػْلَيْسََتَّ مبَْن َقْد َماَت، أُولَِئَك َأْصَحاُب زُلَمَّ
َر َىِذِه األُمَِّة، أَبَػرََّىا قُػُلوبًا، َوَأْعَمَقَها ِعْلًما، َوأَقَػلََّها َتَكلًُّفا، قػَ  ْوـٌ اْخَتاَرُىُم اللَُّو ِلُصْحَبِة نَبِيِِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َونَػْقِل َعَلْيِو َوَسلََّم، َكانُوا َخيػْ

 ِديِنِو، فَػَتَشبػَُّهوا بَِأْخالِقِهْم َوَطَرائِِقِهْم، فَػُهْم َكانُوا َعَلى اذْلَْدِي اْلُمْسَتِقيِم.
 (ٕٕٛٚرواه البخاري )( ٜٙٔ
 (ٖٛ)ص« القوؿ ادلفيد»ُب  (ٜٚٔ
 (ٖٗٚ)ص« ادلنخوؿ»ُب  (ٜٛٔ
 «حباشيتو ٜٖ٘/ٕ-رتع اجلوامع»ُب  (ٜٜٔ
 (ٖٓٚ/ٓٔ«)رلموع الفتاوى»ُب ( ٕٓٓ
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وىم٤مل ايْم٤م  : ) أيمثر ُم٤م ذم هذا شمًٛمٞم٦م قمٛمر شمٚمؽ سمدقم٦م ُمع طمًٜمٝم٤م وهذه شمًٛمٞم٦م ًمٖمقي٦م ٓ شمًدٛمٞم٦م 

 ذقمٞم٦م (

يردد ُمـ ومقي اعمٜمؼم قمدغم ُمدأل ُمدـ اعمًدٚمٛملم ذم أوىمد٤مت يمثدػمة -0 -ويم٤من اًمٜمٌل 

 ش ـؾ بيظٍي ضًلفي»وأطمقال خمتٚمٗم٦م أن 

وٓ ختّمٞمص وٓ ُم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف ظمالف فم٤مهر اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ اًمٕمٛمقم ومل ي٠مت ذم آي٦م وٓ طمدي٨م شم٘مٞمٞمد 

(404)ومٞمٝمددد٤م, ومددددل ذًمدددؽ دًٓمددد٦م واودددح٦م قمدددغم أهنددد٤م قمدددغم قمٛمقُمٝمددد٤م وإـمالىمٝمددد٤م.

                                                           

 انظر ىذا وما  قبلو  ُب كتاب )الرباىُت على اف ال بدعة حسنة ُب الدين ( (ٕٔٓ
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 وؿػي : 

إن ُمٕمروم٦م اًمٌدقم٦م اعمدقمك طمًٜمٝم٤م ُمتٕمذرة, ٕن إُمر ىمد يٙمقن فمد٤مهره ـم٤مقم٦م وهق ُمٕمّمٞم٦م وىمدد 

ّمكم اًمٔمٝمر مخ٤ًًم قمٜمد اًمٜمِمد٤مط يٙمقن إُمر سم٤مًمٕمٙمس وىمد حيًـ يمثػم ُمـ اًمٕم٘مقل سمٛمجرده٤م أن شم

واًمرهم٦ٌم ذم ُمٜم٤مضم٤مة اهلل وحيًـ أن شمّمكم ريمٕم٦م قمٜمد اًمتٕم٥م واإلقمٞم٤مد وشمدرايمؿ إؿمدٖم٤مل وهٙمدذا 

 ي٘م٤مل ذم ؾم٤مئر اًمٗمروض.

ومٞم٘م٤مل عمحًٜمل اًمٌدع أٟمتؿ ذم طم٤مضم٦م ؿمديدة أن متٞمزوا اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م ُمـ اًم٘مٌٞمحد٦م, وٟمحدـ قمدغم 

قاىمع ـمد٤مقم٦م, وٓ يمؾ ُم٤م فمد٤مهره ُمٕمّمٞم٦م يٙمقن اشمٗم٤مي أٟمف ًمٞمس يمؾ ُم٤م فمد٤مهره ـمد٤مقم٦م يٙمقن ذم اًم

ذم اًمقاىمع ُمٕمّمٞم٦م, وهمد٤مي٦م إُمر أن يٙمقن هذا اعمحدث اعمٌتدع دائرًا سملم أن يٙمقن طمًدٜم٤ًم ُمث٤مسمد٤ًم 

قمٚمٞمف, وأن يٙمقن ىمٌٞمح٤ًم ُمٕم٤مىم٤ًٌم قمٚمٞمف, وإذا يم٤من يمذًمؽ ومال  قز أن شمدقمقا أٟمف ُمدـ اًم٘مًدؿ إول 

ب: أو اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م: أو اإلمج٤مع: ومد  هدق ُمدـ إٓ سمدًمٞمؾ ظم٤مرج, واًمدًمٞمؾ إذا يم٤من ُمـ اًمٙمت٤م

 اًمٌدقم٦م, ومٔمٝمر أن اًم٘مقل سم٤مًمٌدقم٦م احلًٜم٦م سم٤مـمؾ ًمتٕمذر ُمٕمرومتٝم٤م.

وه اًمؼمه٤من أٟمٜم٤م ٟم٘مقل عمـ أؿم٤مر إمم قمٛمؾ حمدث وىم٤مل هذه سمدقم٦م طمًٜم٦م: ُمـ أيدـ قمرومد٧م أهند٤م 

 (404) طمًٜم٦م وًمٕمٚمٝم٤م ىمٌٞمح٦م؟

 (404):و ؿول ظبياه افؼصقؿل 12 

 ؿمٞمقخ إزهر اًمذيـ ي٘مقًمقن: إن ذم اًمديـ سمدقم٦م طمًٜم٦م: ىمٚم٧م ًمف: ظم٤مـم٧ٌم يقُم٤ًم ؿمٞمخ٤ًم ُمـ »

ُم٤م اًمٗم٤مصؾ سملم اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م واًمٌدقم٦م اًم٘مٌٞمح٦م اًمذي يٕمتٛمد قمٚمٞمف اعمًٚمؿ ومٞم٠مظمذ احلًدـ ويدؽمإ 

 اًم٘مٌٞمع؟

                                                           

 ادلصدر السابق  (ٕٕٓ
 (ٕٔ-ٕٓ«)شيوخ األزىر والزيادة ُب الدين»ُب كتابو  (ٖٕٓ
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 وم٤مُمت٘مع ًمقٟمف وىم٤مل )وًمٞمتف ُم٤م ىم٤مل(: اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م هل ا ٤مئزة ديٜم٤ًم, واًم٘مٌٞمح٦م هل اعمٛمٜمققم٦م ديٜم٤ًم 

 ٜمٕم٧م ؿمٞمئ٤ًم, سم٠مي رد ٟمٕمرف ا ٤مئزة واعمٛمٜمققم٦م؟ وهق ؾم١مازم.ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م ص

 وم٤مُمت٘مع أيمثر وىم٤مل: ا ٤مئزة هل احلًٜم٦م, واعمٛمٜمققم٦م هل اًمًٞمئ٦م

ىمٚم٧م ًمف: هذا هق اًمدور اعمٛمٜمقع ًمدى اعمٕمٛمٛملم يم٤موم٦م, إذ ٓ ٟمٕمرف احلًـ إٓ سمٙمقٟمف طمدالًٓ, وٓ 

 حلرام إٓ سمٙمقٟمف ىمٌٞمح٤ًم.احلالل إٓ سمٙمقٟمف طمًٜم٤ًم, وٓ اًم٘مٌٞمع إٓ سمٙمقٟمف طمراُم٤ًم, وٓ ا

 صمؿ ٟمِمط قم٘مٚمف ُمـ قم٘م٤مًمف وىم٤مل: اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م اًمتل ٓ رضر ومٞمٝم٤م, واًم٘مٌٞمح٦م هل ذات اًمير.

 ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م شم٘مّمد سم٤مًمير؟

 أشم٘مّمد رضر اًمدٟمٞم٤م أم رضر اًمدٟمٞم٤م وإظمرى, أم رضر إظمرى ومح٥ًم؟

جر ؾمت٤ًم وأن ٟمجٕمؾ إن ىمّمدت إول: وم٠مي رضر ذم أن ٟمّمكم اًمٔمٝمر مخ٤ًًم واعمٖمدرب أرسمٕم٤ًم واًمٗم

اًمًجقد ذم اًمّمالة ىمٌؾ اًمريمقع, واًمريمقع ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مم, واًم٘مٞم٤مم ىمٌدؾ ا ٚمدقس, واًمتِمدٝمد ىمٌدؾ 

آؾمتٗمت٤مح, وأن ٟمّمقم ؿمٕم٤ٌمن سمدل رُمْم٤من إذا ظمٗمٜم٤م أن ٓ يدريمٜم٤م رُمْم٤من أو يِمدٖمٚمٜم٤م ؿمد٤مهمؾ, 

 وأن ٟمّمقم ذم اًمٚمٞمؾ؟

 ع.هؾ ذم واطمدة ُمـ ه١مٓد رضر دٟمٞمقي شمراه؟ ٓ رضر ؾمقى خم٤مًمٗم٦م اًمنم

وإن ىمّمدت اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ومد  اًمٕمالُمد٦م أن هدذه احل٤مدصمد٦م ومٞمٝمد٤م رضر قمٚمٞمٜمد٤م ذم اًمددار أظمدرة 

 وقم٘م٤مب ًمٗم٤مقمٚمٞمٝم٤م؟ هذا وأٟم٧م ُمـ اًمذيـ يٜمٗمقن اًمت٘مٌٞمع واًمتحًلم اًمٕم٘مٚمٞملم 

 وم٤مٟمتٝمك هٜم٤م.



[ 

 

119 

 (402)اهد.ش واًمٜمٝم٤مي٦م أن ُمـ مل ي٠مظمذ سمٔمقاهر هذه إظم٤ٌمر حتػم وىم٤مل أىمقآً سم٤مـمٚم٦م

 بـ ؾقزان افػقزان حػظف اه : افعًلمي صوف  - 13

ؾم١مال:ُم٤م طمٙمؿ شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م إمم سمدقم٦م طمًٜم٦م وسمدقم٦م ؾمٞمئ٦م؟ وهؾ يّمع عمـ رأى هذا اًمت٘مًدٞمؿ 

احلددي٨م, وسم٘مدقل قمٛمدر:  (405)"ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًدٜم٦م ذم اإلؾمدالم..."أن حيت٩م سم٘مقل اًمرؾمقل: 

 ٟمرضمق ذم ذًمؽ اإلوم٤مدة, ضمزايمؿ اهلل ظمػًما. (406)؟ ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه...

س ُمع ُمـ ىمًؿ اًمٌدقم٦م إمم سمدقم٦م طمًٜم٦م وسمدقم٦م ؾمٞمئ٦م دًمٞمؾ: ٕن اًمٌددع يمٚمٝمد٤م ؾمدٞمئ٦م: ا قاب: ًمٞم

 (407) "يمؾ سمدقم٦م والًم٦م, ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر": -0 -ًم٘مقًمف 

ومد٤معمراد سمدف: ُمدـ أطمٞمد٤م  (408)"ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م":  -0 -وأُم٤م ىمقًمف 

 ؾمٜم٦م: 

ىم٦م ذم أزُمد٦م ىم٤مل ذًمؽ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م ومٕمٚمف أطمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ  ٞمئدف سم٤مًمّمدد-0 -ٕٟمف 

 ُمـ إزُم٤مت, طمتك اىمتدى سمف اًمٜم٤مس وشمت٤مسمٕمقا ذم شم٘مديؿ اًمّمدىم٤مت.

 (409) "ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه"وأُم٤م ىمقل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: 

                                                           

 ادلصدر السابق  (ٕٗٓ
 رير بن عبد اهلل البجلي  رضي اهلل عنو ( عن جٚٔٓٔرواه مسلم ) (ٕ٘ٓ
 (ٙٔٛ( والبيهقي ُب السنن الصغَت )ٕٔٗأخرجو مالك ُب ادلوطأ ) (ٕٙٓ
( بدوف ٕٜ٘/ٕ( من حديث جابر بن عبد اهلل بنحوه، ورواه اإلماـ مسلم ُب "صحيحو" )ٜٛٔػ  ٛٛٔ/ٖ]رواه النسائي ُب "سننو" ) (ٕٚٓ

عبد اهلل. وللفائدة انظر: "كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث" أليب شامة رزتو  من حديث جابر بن «ذكر: ))وكل ضاللة ُب النار
 ( وما بعدىا[.ٖٜاهلل تعاىل )ص

 ( من حديث جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما [٘ٓٚػ  ٗٓٚ/ٕ]رواه اإلماـ مسلم ُب "صحيحو" ) (ٕٛٓ
 بد القاري[( من حديث عبد الرزتن بن عٕٕ٘/ٕ]رواه البخاري ُب "صحيحو" ) (ٜٕٓ
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وم٤معمراد سمذًمؽ اًمٌدقم٦م اًمٚمٖمقي٦م ٓ اًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م: ٕن قمٛمر ىم٤مل ذًمؽ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم مجٕمف اًمٜمد٤مس قمدغم 

-0 -ذقمٝم٤م اًمرؾمقل إُم٤مم واطمد ذم صالة اًمؽماويع, وصالة اًمؽماويع مج٤مقم٦م ىمد 

 (440). طمٞم٨م صاله٤م سم٠مصح٤مسمف ًمٞم٤مزم صمؿ ختٚمػ قمٜمٝمؿ ظمِمٞم٦م أن شمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ

وسم٘مل اًمٜم٤مس يّمٚمقهن٤م ومرادى ومج٤مقم٤مت ُمتٗمرىم٦م, ومجٛمٕمٝمؿ قمٛمر قمغم إُم٤مم واطمدد يمد  يمد٤من قمدغم 

ذم شمٚمؽ اًمٚمٞم٤مزم اًمتل صاله٤م هبؿ, وم٠مطمٞم٤م قمٛمر شمٚمؽ اًمًٜم٦م, ومٞمٙمقن -0 -قمٝمد اًمٜمٌل 

ؼم ومٕمٚمف هذا سمدقم٦م ًمٖمقي٦م ٓ ذقمٞم٦م: ٕن اًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م حمرُم٦م, ٓ ىمد أقم٤مد ؿمٞمًئ٤م ىمد اٟم٘مٓمع, ومٞمٕمت

 (444)ُمـ اًمٌدع -0 -يٛمٙمـ ًمٕمٛمر وٓ ًمٖمػمه أن يٗمٕمٚمٝم٤م, وهؿ يٕمٚمٛمقن حتذير اًمٜمٌل 

.(444) 

 ؾضقؾي افاقخ حمؿي صوف  افعثقؿغ رْحف اه تعوػ : - 14

 -قل اًمٜمٌدل ؾم١مال : قمـ ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م وقمـ و٤مسمٓمٝم٤م؟ وهؾ هٜم٤مإ سمدقم٦م طمًٜم٦م؟ وُمد٤م ُمٕمٜمدك ىمد

 ؟."ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م" -0

اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم ", وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ: "اًمتٕمٌد هلل سم  مل ينمقمف اهلل"ا قاب: اًمٌدقم٦م ذقًم٤م و٤مسمٓمٝم٤م 

  "وٓ ظُمٚمٗم٤مؤه اًمراؿمدون -0 -سم  ًمٞمس قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

ؿْ ﴿وم٤مًمتٕمريػ إول ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ُظقا َْلُ وُء َذَ ـَ ْؿ ُذَ وْلَذْن بِوِف  َأْم َْلُ َُ ـِ َموو ََلْ  ُ ـَ افويه ِم

 (444)﴾اهَُّ

                                                           

 ( من حديث عائشة رضي اهلل عنها[ٕٕ٘/ٕ]انظر: "صحيح البخاري" ) (ٕٓٔ
 (ٜ٘ػ  ٖٜ]للفائدة: انظر: كتاب "الباعث على إنكار البدع واحلوادث" أليب شامة )ص  (ٕٔٔ
 .ٜٗدرىا: ، رقم الفتوى ُب مصٔٚٔ/ٔمصدر الفتوى: ادلنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف،  (ٕٕٔ
 [.ٕٔ]الشورى: (ٖٕٔ
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قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مد "واًمتٕمريػ اًمث٤مين ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل, قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم,:  

اًمراؿمددديـ اعمٝمددديلم ُمددـ سمٕمدددي متًددٙمقا هبدد٤م وقمّْمددقا قمٚمٞمٝمدد٤م سم٤مًمٜمقاضمددذ وإيدد٤ميمؿ وحمدددصم٤مت 

 (442)"إُمقر

وظمٚمٗم٤مؤه  -0 -أو سمٌمد مل يٙمـ قمٚمٞمف اًمٜمٌل  ومٙمؾ ُمـ شمٕمٌد هلل سمٌمد مل ينمقمف اهلل,

اًمراؿمدون ومٝمق ُمٌتدع ؾمقاد يم٤من ذًمؽ اًمتٕمٌدد ومدٞم  يتٕمٚمدؼ سم٠مؾمد د اهلل وصدٗم٤مشمف أو ومدٞم  يتٕمٚمدؼ 

سم٠مطمٙم٤مُمف وذقمف. أُم٤م إُمقر اًمٕم٤مدي٦م اًمتل شمتٌع اًمٕم٤مدة واًمُٕمرف ومٝمذه ٓ شمًٛمك سمدقمد٦م ذم اًمدّديـ 

 اًمديـ وًمٞمًد٧م هدل اًمتدل طمدذر ُمٜمٝمد٤م وإن يم٤مٟم٧م شُمًٛمك سمدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م, وًمٙمـ ًمٞم٧ًم سمدقم٦م ذم

 .-0 -رؾمقل اهلل, 

وًمٞمس ذم اًمديـ سمدقم٦م طمًٜم٦م أسمًدا, واًمًٜم٦م احلًٜم٦م هل اًمتل شمقاومؼ اًمنمع وهذه شمِمدٛمؾ أن يٌددأ 

اإلٟم٤ًمن سم٤مًمًٜم٦م أي يٌدأ اًمٕمٛمؾ هب٤م أو يٌٕمثٝم٤م سمٕمد شمريمٝم٤م, أو يٗمٕمؾ ؿمٞمًئ٤م يًٜمف يٙمقن وؾمدٞمٚم٦م ُٕمدر 

 ُمتٕمٌد سمف ومٝمذه صمالصم٦م أؿمٞم٤مد:

 -الي اًمًددٜم٦م قمددغم ُمددـ اسمتدددأ اًمٕمٛمددؾ وسمدددل ًمددف ؾمدد٥ٌم احلدددي٨م ومدد٢من اًمٜمٌددل إول: إـمدد

وهدؿ ذم  -0 -طم٨ّم قمغم اًمتّمدي قمغم اًم٘مقم اًمذيـ ىمدُمقا قمٚمٞمف  -0

دة ُمدـ ومْمد٦م ىمدد أصم٘مٚمد٧م يدده  طم٤مضم٦م ووم٤مىم٦م, ومح٨ّم قمغم اًمتّمدي ومج٤مد رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر سمٍُِمَ

ـ شـ ِف م»": -0 -ومقوٕمٝم٤م ذم طمجر اًمٜمٌل, قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم, وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ـَ ؾمٜم٦م اسمتداد قمٛمدؾ ٓ  "(445)شاإشًلم شـي حسـي ؾؾف أجرهو وأجر مـ ظؿؾ ِّبو ومٝمذا اًمرضمؾ ؾم

 اسمتداد ذع.

                                                           

 تقدـ خترجيو  (ٕٗٔ
 تقدـ خترجيو   (ٕ٘ٔ
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ٜم٦م اًمتل شمريم٧م صمؿ ومٕمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن وم٠مطمٞم٤مه٤م ومٝمذا ي٘م٤مل قمٜمدف ؾمدٜمّٝم٤م سمٛمٕمٜمدك أطمٞم٤مهد٤م وإن  ًُ اًمث٤مين: اًم

 يم٤من مل ينمقمٝم٤م ُمـ قمٜمده.

ٜم٤مد اعمدارس وـمٌع اًمٙمت٥م ومٝمذا ٓ يتٕمٌد سمذاشمف اًمث٤مًم٨م: أن يٗمٕمؾ ؿمٞمًئ٤م وؾمٞمٚم٦م ُٕمر ُمنموع ُمثؾ سم

مـ شـ ِف اإشًلم » -0 -وًمٙمـ ٕٟمف وؾمٞمٚم٦م ًمٖمػمه ومٙمؾ هذا دظمؾ ذم ىمقل اًمٜمٌل 

 (447). واهلل أقمٚمؿ.(446)(شـي حسـي ؾؾف أجرهو وأجر مـ ظؿؾ ِّبو

 افؾجـي افياِؿي فإلؾتوء : -15

أي:  قز اًمٕمٛمدؾ هبد٤م.  اًم١ًمال: إن سمٕمض زُمالئل ي٘مقًمقن: إن ًمٚمٌدقم٦م ىمًٛملم: إول: طمًٜم٦م,

 -واًمث٤مين: همػم طمًٜم٦م. وأٟم٤م أقمت٘مد أن هذا اًمت٘مًٞمؿ همػم صحٞمع اؾمتدًٓٓ ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

... وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ويمؾ ودالًم٦م ": -0

, ُم٤مذا ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مد اًمٙمدرام وأئٛمد٦م اإلؾمدالم قمدـ هدذه اعمًد٠مًم٦م ذم ودقد اًمٙمتد٤مب 448"ذم اًمٜم٤مر

 ًمًٜم٦م؟وا

وذ إمقر »: -0 -اإلضم٤مسم٦م: هذا اًمت٘مًٞمؿ همػم صحٞمع يم  ذيمرت: ًمٕمٛمقم ىمقًمف 

وذم اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م أظمرى شمدل قمغم هذا اعمٕمٜمك. وٟمقصدٞمؽ  (449),شحميثوُتو، وـؾ بيظي ضًلفي

واشمٜمٌٞمددف  (444)ويمتدد٤مب ااًمٌدددع واًمٜمٝمددل قمٜمٝمدد٤م   (440)سمٛمراضمٕمدد٦م يمتدد٤مب ااًمٌدددع واحلددقادث  

                                                           

 تقدـ خترجيو  (ٕٙٔ
 .ٖٙٗ، رقم الفتوى ُب مصدرىا: ٜٕٔ/ٕمصدر الفتوى: رلموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ زلمد صاحل العثيمُت،  (ٕٚٔ

 http://www.fatwanet.net/Home/Default.aspباإلستعانة بشبكة فتوى: 
 .كة أنا ادلسلمرتعها الرئيسي شب

 تقدـ خترجيو ( ٕٛٔ
 احلديث رواه مسلم ُب صحيحو، وقد تقدـ خترجيو  (ٜٕٔ
 للطرطوشي( ٕٕٓ
 البن وّضاح (ٕٕٔ
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, ويمت٤مب ااىمتْم٤مد اًمٍمداط اعمًدت٘مٞمؿ خم٤مًمٗمد٦م  ٤444مر آسمتداع , وااإلسمداع ذم ُمْم (444)اًمٖم٤مومٚملم 

 (445), وازاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد .  (442)أصح٤مب ا حٞمؿ 

 (446)وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

 ومم٤م شم٘مدم يتٌلم ًمٜم٤م أٓ داقمل ًمت٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م امم طمًٜم٦م وؾمٞمئ٦م  ٕمم هيقن ُمـ ؿم٠من اًمٌدقمد٦م اًمتدل

 شمقاشمر  وأمجع اًمٕمٚم د قمغم ذُمٝم٤م .

هذا ومجٞمع اًمٕمٚم د اًمذيـ ي٘مًٛمقن اًمٌدقم٦م  ٕمٚمقن و٤مسمط اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م أن شمٜمدرج حتد٧م أصدؾ 

ذقمل  صحٞمع  وقمغم هذا ومًٜمًتدل قمغم ضمقازه سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمع وٓ ٟمحت٤مج أن ٟم٘مدقل أهند٤م 

 سمدقم٦م   ًمٞمٌ٘مك اًمٜمص اًمٜمٌقي يم  هق ُمـ همػم شم٠مويؾ  أو حتريػ .

 ًلمي افؾحقيان  وؾؼف اه :افع - 16

ي٘مقل : قمٚمٞمٙمؿ سمًٜم٦م وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مد اعمٝمديـ ُمـ سمٕمدي قمْمقا قمٚمٞمٝمد٤م -0 -أن اًمٜمٌل

 (447)سم٤مًمٜمقاضمذ وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر وم٢من يمؾ حُمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م.

 ويمؾ سمدقم٦م . -0 -واٟمٔمروا إمم ُم٤م ي٘مقل اًمرؾمقل 

ٜم٦م , واعمنُمدع واعمٌُٚمدغ قمدـ اهلل ي٘مدقل: صمؿ أي ىم٤مئؾ ي٘مقل هذه سمدقم٦م طمًٜم٦م وشمٚمؽ سمدقم٦م همػم طمً

 (448)ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م , وي٘مقل : ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

                                                           

 البن النحاس (ٕٕٕ
 للشيخ علي زلفوظ (ٖٕٕ
 لشيخ اإلسالـ ابن تيمية (ٕٕٗ
 لإلماـ ابن القيم رزتة اهلل على اجلميع. (ٕٕ٘
 من موقع طريق االسالـ  (ٕٕٙ
 تقدـ خترجيو  (ٕٕٚ
 من شبكة سحابقوؿ من (ٕٕٛ
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 افعًلمي ظبي ادحسـ  افعبود افبير  شيده اه  ُؼقل : - 17 

ضم٤مد قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رمح٦م اهلل قمٚمٞمف أٟمف ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل إن ذم اإلؾمالم سمدقم٦م طمًدٜم٦م وم٘مدد 

ًُ َظَؾوْقُؽْؿ ﴿ن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:زقمؿ أن حمٛمدًا ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م: ٕ ًُ َفُؽْؿ ِدُـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿ َؿْؾ ـْ اْفَقْقَم َأ

ُم٤م سمٚمغ هذه اًمٌدقم٦م اًمتل ىمد٤مًمقا إهند٤م -0 -. وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمرؾمقل (449)﴾كِْعَؿتِل

 شمْم٤مف إمم اًمنميٕم٦م,

: ٕٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سملم -0 -وم٤مًمٌدع ًمٞم٧ًم ُمـ ؾمٜمتف وًمٞم٧ًم ُمـ هديف  

ت٤مضمقن إًمٞمف, ومال حتت٤مج اًمنميٕم٦م إمم أُمقر شمْمد٤مف إًمٞمٝمد٤م وشمٚمحدؼ هبد٤م, سمدؾ هدل ًمٚمٜم٤مس يمؾ ُم٤م حي

 يم٤مُمٚم٦م. 

وُم٤م شمرإ أُمرًا ي٘مرب إمم اهلل إٓ ودل إُم٦م قمٚمٞمدف, وُمد٤م -0 -وىمد شمقذم رؾمقل اهلل 

شمرإ أُمرًا ي٤ٌمقمد ُمـ اهلل إٓ وطمذر ُمٜمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف وسمريم٤مشمف قمٚمٞمدف: وهلدذا ىمد٤مل اإلُمد٤مم 

  يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤ًم ٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤ًم. ُم٤مًمؽ سمٕمد ذًمؽ: وم  مل

, وص٤مر هل٤م قم٘م٤مئدد ظم٤مصد٦م, -0 -وهذا يٌلم ًمٜم٤م أن هذه اًمٗمري اًمتل طمدصم٧م سمٕمده  

-0 -ًمٞم٧ًم ُمـ ديـ اإلؾمالم, سمؾ ديـ اإلؾمالم احلؼ هق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

 وأصح٤مسمف. 

 وأصح٤مسمف, واًمٕم٘م٤مئدد اًمتدل أطمددصم٧م-0 -ٕن اًمديـ هق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل

سم٤مـمٚم٦م, ومٛمٜمٝم٤م ُمد٤م يمد٤من ذم آظمدر قمٝمدد اًمّمدح٤مسم٦م, -0 -وٟمٌت٧م ووًمدت سمٕمد زُمٜمف 

 وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من سمٕمد ذًمؽ, وٓ ؿمؽ أهن٤م سم٤مـمٚم٦م,

                                                           

 [ٖ]ادلائدة: (ٜٕٕ
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و ٓ يٛمٙمـ أن يٕم٘مؾ وٓ أن ي٘مٌؾ أن يٙمقن هٜم٤مإ طمؼ طمجد٥م قمدـ اًمّمدح٤مسم٦م ريض اهلل قمدٜمٝمؿ  

 -وأرو٤مهؿ, وادظمر ٕٟم٤مس  ٞمئقن سمٕمددهؿ, سمدؾ هدذه اًمٕم٘م٤مئدد اعمحدصمد٦م داظمٚمد٦م حتد٧م ىمقًمدف 

يٕمٜمدل: اظمتالومد٤ًم يمثدػمًا ذم  (440)شؾنكف مـ ُعش مـؽؿ ؾسرى اختًلؾًو ـثوراً »: -0

 إهقاد واًمٌدع, 

                                                           

 ( كلهم عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنو ٖٗ( وابن ماجة )ٕٙٚٙ( والًتمذي )ٚٓٙٗرواه أبو داود )( ٖٕٓ
حديث صحيح بطرقو وشواىده، وىذا إسناد حسن، عبد الرزتن بن عمرو السلمي روى عنو رتع، وذكره ابن حباف ُب "الثقات"، وقاؿ 

صدوؽ، وقد صحح حديثو الًتمذي، واحلاكم، والذىيب، وأبو نعيم فيما نقلو ابن رجب ُب "جامع العلـو الذىيب :ُب "الكاشف": 
، وابن عبد الرب، وقد تابع عبد الرزتن بن عمرو السلمي ٖٛٗ، والبزار فيما نقلو ابن عبد الرب ُب "جامع بياف العلم" صٜٓٔ/ٕواحلكم" 

( ، وذتة طرؽ أخرى ٙٗٔٚٔ( ، وعبد اهلل بن أيب بالؿ اخلزاعي فيما سَتد )٘ٗٔٚٔىذا حجر بن حجر الكالعي فيما سَتد برقم )
 للحديث تأٌب ُب موضعها ُب التخريج، وباقي رجالو ثقات.

 من طريق اإلماـ أزتد، هبذا اإلسناد. ٜٙ/ٔوأخرجو احلاكم 
 بن مهدي، بو. من طريق عبد الرزتن ٕٛٗ( ، وابن عبد الرب ُب "جامع بُت العلم" صٖٗوأخرجو ابن ماجو )

( ، ٕٚٔٓ( ، وُب "مسند الشاميُت" )ٜٔٙ/ )ٛٔ( ، والطرباين ُب "الكبَت" ٙ٘( و )ٛٗ( و )ٖٖوأخرجو ابن أيب عاصم ُب "السنة" )
 من طريقُت عن معاوية بن صاحل، بو. ٕٛٗ، وابن عبد الرب ُب "جامع بياف العلم" صٚٗواآلجري ُب "الشريعة" ص 

( ، أخرجاه من طريقُت عن أيب اليماف احلكم بن ٖٕٙ/ )ٛٔ( ، والطرباين ٜ٘( و )ٜٕ( و )ٕٛعاصم )ولو طريق ثانية عند ابن أيب 
نافع، عن إمساعيل ابن عياش، عن أرطاة بن ادلنذر، عن ادلهاصر بن حبيب، عن العرباض بن سارية، وىذا إسناد حسن إف ثبت مساع 

 عُت"، غَت أف ابن أيب حاًب ذكر ُب "اجلرح والتعديل"ادلهاصر من العرباض، فقد ذكره ابن حباف ُب "أتباع التاب
أف لو رواية عن أيب ثعلبة اخلشٍت، وىذا يعٍت أنو من التابعُت، فيكوف متصل اإلسناد، ونقل عن أبيو قولو فيو: ال بأس بو.  ٓٗٗ-ٜٖٗ/ٛ

 وإمساعيل بن عياش صدوؽ ُب روايتو عن أىل بلده، وىذه منها.
أخرجوه  ٜٚ/ٔ( ، واحلاكم ٕٕٙ/ )ٛٔ( ، والطرباين ُب "الكبَت" ٘٘( و )ٕٙ( ، وابن أيب عاصم )ٕٓٗو )ولو طريق ثالثة عند ابن ماج

من طريق حيِت ابن أيب مطاع، عن العرباض بن سارية، بو. وحيِت بن أيب مطاع، وإف صرح بالسماع من العرباض بن سارية، واعتمده 
، ٓٔٔ/ٕنو، فيما ذكر ادلزي ُب "التهذيب"، وابن رجب ُب "جامع العلـو واحلكم" البخاري ُب "تارخيو"، أنكر حفاظ أىل الشاـ مساعو م

 فاإلسناد منقطع. قاؿ ابن رجب: وقد روي عن العرباض من وجوه أخر.
 ( .٘ٗٔٚٔ( و )ٗٗٔٚٔقلنا: سَتد من طريق خالد بن معداف عن عبد الرزتن السلمي وحجر بن حجر برقم )

تشد  -وإف كانا رلهويل احلاؿ -( . وحجر بن حجر وابن أيب بالؿٚٗٔٚٔ( و )ٙٗٔٚٔبرقم )ومن طريق خالد أيضا عن أيب بالؿ 
 بقية الطرؽ روايتهما.

: ىو حديث جيد من صحيح حديث الشاميُت، ومل يًتكو البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما -فيما نقلو ابن رجب -قاؿ أبو نعيم
 لو.

لعرباض بن سارية ُب اخللفاء الراشدين حديث ثابت صحيح، وىو أصح إسنادا من حديث ونقل ابن عبد الرب عن البزار قولو: حديث ا
حذيفة: "واقتدوا باللذين من بعدي"، ألنو سلتلف ُب إسناده، ومتكلم فيو من أجل موىل ربعي، وىو رلهوؿ عندىم. ٍب قاؿ ابن عبد الرب: 

وقاؿ اذلروي: وىذا من أجود حديث ُب أىل الشاـ، وصححو ىو كما قاؿ البزار، حديث عرباض حديث ثابت، وحديث حذيفة حسن. 
 الضياء ادلقدسي ُب جزء "اتباع السنن واجتناب البدع".
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وىمد أرؿمدٟم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمٜمد هذا آظمتالف واًمتٗمري إمم اعمدٜمٝم٩م اًم٘مدقيؿ واًمٍمداط 

اعمًت٘مٞمؿ ذم ىمقًمدف: )ومٕمٚمدٞمٙمؿ سمًدٜمتل( يٕمٜمدل أن ـمريدؼ اًمًدالُم٦م, وـمريدؼ اًمٜمجد٤مة أُمد٤مم هدذا 

الف يم٤مئـ ذم ؾمٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مد اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمـ سمٕمدي. ويٙمٗمل ذم ُمٕمروم٦م سمٓمالن آظمت

اًمٕم٘م٤مئد اعمحدصم٦م أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدوهن٤م وٓ يم٤مٟمقا يٕمرومقهن٤م, 

وٓ يٕم٘مؾ أن يٙمقن طمؼ ىمد طمجد٥م قمدـ اًمّمدح٤مسم٦م وظمٗمدل قمٚمدٞمٝمؿ, وادظمدر ٕٟمد٤مس  ٞمئدقن 

 ت اًمتل طمّمٚم٧م هل١مٓد اًمذيـ ُمـ سمٕمدهؿ ذ,سمٕمدهؿ, سمؾ هذه اعمحدصم٤م

وىمد محك اهلل أصح٤مب رؾمقًمف ُمـ اًمقىمقع ذم ذًمؽ اًمنم, وووم٘مٝمؿ ًمًدٚمقإ اًمٍمداط اعمًدت٘مٞمؿ  

 اًمذي ضم٤مد سمف اًمٜمٌل اًمٙمريؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

بُِعقُه َوٓ َتتَّبُِعقا  ﴿وهلذا ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ:  اضِل ُمْسَتِؼقًَم َؾوتَّ َق بُِؽوْؿ َوَأنَّ َهَذا ِسَ وُبَؾ َؾَتَػورَّ افسُّ

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  ْؿ بِِف َفَعؾَّ ـُ و ـْ َشبِقؾِِف َذفُِؽْؿ َوصَّ وم٤مًمٓمريؼ إمم اهلل قمز وضمؾ واطمد, وهق ُم٤م يمد٤من  (444)﴾َظ

وأصح٤مسمف, واعمٜم٤مه٩م واًمٓمري إظمرى  ٤مٟم٦ٌم وخم٤مًمٗمد٦م هلدذا -0 -قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

ذم هذا احلدي٨م اًمدذي -0 -اًمٓمريؼ, وهل سم٤مـمٚم٦م وُمردودة قمغم أصح٤مهب٤م: ًم٘مقًمف 

 (444).شمـ أحيث ِف أمركو مو فقس مـف ؾفق رد»ُمٕمٜم٤م: 

 اًمٕمالُم٦م  حمدث اًمدي٤مر اًمٞمٛمٜمٞم٦م  ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل  رمحف اهلل : - 48

 ي٘مقل  ٞم٤ٌم قمغم اًم٤ًمئؾ  طملم ؾم٠مل هؾ هٜم٤مإ سمدقم٦م طمًٜم٦م وسمدقم٦م ؾمٞمئ٦م ؟

  ي٘مقل يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر-0 -ا قاب : اًمرؾمقل  

 ويمؾ ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم  شمٕمؿ يمؾ سمدقم٦م . 

                                                           

 [.ٖ٘ٔ]األنعاـ: (ٖٕٔ
 منقوؿ من موقع اسالـ ويب  (ٕٖٕ
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 واًمٌدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م ُم٤م أطمدث قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ . 

  -0 -وأُم٤م ذم اًمنمع  وم  أطمدث ذم اًمديـ ومل يٙمـ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

 (444)ٟمٕمؿ اعمٌتدقم٦م اؾمتدًمقا سم٠مدًم٦م ًمٞمس هلؿ  ومٞمٝم٤م ُمتِم٨ٌم ...

 ُمـ أُم٤مم ممـ ؾمٌؼ ذيمرهؿ .صمؿ ؾم٤مي سمٕمض آطم٤مدي٨م  واًمرد قمٚمٞمٝم٤م وىمد ؾمٌؼ شمٗمٜمٞمده  ُمـ أيمثر 

 اًمٕمالُم٦م حيٞمل سمـ قمكم احلجقري  ؾمدده اهلل  ومح٤مه ُمـ يمؾ ؾمقد . - 49

 وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ: هؾ ذم اًمديـ سمدقم٦م طمًٜم٦م؟

. شيمدؾ سمدقمد٦م ودالًم٦م»وم٘مؾ: يمؾ سمدقم٦م والًم٦م, واًمدًمٞمؾ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمدـ ؾمد٤مري٦م  وومٞمدف:  

يمد٤من إذا  -قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل -أن اًمٜمٌل  ريض اهلل قمٜمٝم -سمر اسمـ قمٌداهلل وطمدي٨م ضم٤م

أُم٤م سمٕمد: وم٢من ظمػم احلدي٨م يمت٤مب اهلل, وظمػم اهلدى هدى حمٛمد, وذ إُمقر »ظمٓم٥م... ي٘مقل: 

 (442).شحمدصم٤مهت٤م, ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م

أىمقل : وقمغم يمؾ طم٤مل ًمق ؿمئ٧م ًمً٘م٧م ًمؽ ُمـ اًمٕمٚم د ىمري٥م مم٤م ؾمد٘م٧م ىمٌدؾ ذم سمدقمٞمد٦م اعمقًمدد 

يٓمدقل قمدكَم اًمٌحد٨م وأٟمد٤م أشمٕمٛمدد آظمتّمد٤مر ُمد٤م  ىمراسم٦م أرسمٕملم قم٤معم٤م وإُم٤مُم٤م  وًمٙمـ أظمِمدك أن

 اؾمتٓمٕم٧م إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال .

 (445)﴾وـًًل كؼص ظؾقؽ مـ أكبوء افرشؾ مو كثبً بف ؾومادك﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   افابفي افثومـي : 

وذم ذيمدره شمثٌٞمد٧م ٕومئددة -0 -واعمقًمد اًمٜمٌقي اًمنميػ يِمتٛمؾ قمغم أٟم٤ٌمد اًمٜمٌدل  

 اعم١مُمٜملم.

                                                           

 (facebookًب تفريغها من مادة صوتية  منشوره على صفحة التواصل االجتماعي ). (ٖٖٕ
 من ادلبادئ ادلفيدة أخرجو مسلم. وىذا الكالـ للشيخ ( ٖٕٗ
 [ٕٓٔ]ىود( ٖٕ٘
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 ا قاب:

 ذه أي٦م سم٤معمقًمد يم  هق فم٤مهر.أوٓ: ٓ قمالىم٦م هل

صم٤مٟمٞم٤م: شمثٌٞم٧م اًمٗم١ماد يٙمقن سم  صم٧ٌم ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م طم٤مؿم٤م اخلزقمٌالت ُمـ اًم٘مّمدص اًمتدل هتدز 

 اإلي ن سمدٓ ُمـ شمثٌٞمتف.

صم٤مًمث٤م: ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وذيمر ىمّمص إٟمٌٞم٤مد يم  هق وارد ذم اًم٘مرآن وصحٞمع اًمًٜم٦م 

 ـم٘مقس وُمٔم٤مهر ظم٤مص٦م.مم٤م هق ُمٓمٚمقب ـمقال اًمٕم٤مم وسمدون 

ربـوو أكوزل  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم خمؼما قمـ  قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝم  اًمًالم أٟمدف ىمد٤مل: افابفي افتوشعي :  

ظؾقـووو موِووية مووـ افسووَمء تؽووقن فـووو ظقوويًا ٕوفـووو وآخركووو وآُووي مـووؽ وارزؿـووو وأكووً خوور 

 (446)﴾افرازؿغ

م وفيت وُقم أمقت وُقم وافسًلم ظعَّ ُق﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم:

 (447)﴾أبعٌ حقو

هذه أي٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م وهمػممه٤م ُمـ أي٤مت , طم٤مومٚم٦م سم٤مإلؿم٤مرات إمم ُمٞمالد اعمًٞمع قمٚمٞمف اًمًدالم, 

ـَ اهلل هب٤م قمٚمٞمف, وهدل سمٛمجٛمققمٝمد٤م ؿمد٤مهدة وداقمٞمد٦م إمم آطمتٗمد٤مل هبدذا  وُمدطمف وُمزاي٤مه اًمتل َُم

 احلدث اًمٕمٔمٞمؿ.

ُمـ ُمٞمالد قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم, سمدؾ ُمدٞمالد  سم٠مىمؾ ؿم٠مٟم٤مً   -0 -وُم٤م يم٤من ُمٞمالد حمٛمد  

أيمؼم ٟمٕمٛم٦م, ومٞمٙمقن ُمدٞمالده   -0 -أقمٔمؿ ُمٜمف, ٕٟمف    -0 -اًمرؾمقل  

 أيْم٤ًم أيمؼم وأقمٔمؿ.

                                                           

 [.ٗٔٔ]ادلائدة  (ٖٕٙ
 [.ٖٖ]مرًن: (ٖٕٚ
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 ا قاب:

  ٤مب قمـ هذا آؾمتدٓل ُمـ وضمقه:

 إٟمٜم٤م أُم٦م اإلؾمالم ًمٞمس ًمٜم٤م ؾمقى قمٞمديـ ٓ همػم.  - أ

ًمد٦م وٓ اىمتْمد٤مد, وإٟمد  شمتحددث قمدـ أي٦م إومم ٓ شمذيمر آطمتٗم٤مل وٓ شمدل قمٚمٞمف ٓ دٓ - ب

 اعم٤مئدة اًمتل أٟمزهل٤م اهلل ُمـ اًمً د ًمٌٜمل إهائٞمؾ ُمـ أشم٤ٌمع قمٞمًك.

 ومٞمف ُمِم٤مهب٦م ًمٚمٜمّم٤مرى وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنمع خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم ؿمٕم٤مئرهؿ. - ت

فتممـوقا بووه ورشوقفف، وتعوزروه وتوقؿروه وتسوبحقه بؽورة ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  افابفي افعوذة :

 (448)﴾وأصقًل

 ا قاب:

ًمٞمس ُمـ شمقىمػمه أن ٟمٌتدع ذم ديٜمف همػم ُم٤م ذقمف وضم٤مد سمف, سمؾ اًمتقىمػم احلؼ هق اشمٌد٤مع ُمد٤م أُمدر سمدف 

 واضمتٜم٤مب ُم٤م هنك قمٜمف وىمد هن٤مٟم٤م قمـ آسمتداع, ومقضم٥م اشم٤ٌمقمف إي ٟم٤م وشمقىمػما.

َـّ اه ظوذ ادوممـغ إذ بعوٌ ؾوقفؿ رشوقًٓ موـ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: افابفي احلودي ظؼة : فؼي مو

سفؿ ُتؾق ظؾقفؿ آُوتف وُزـقفؿ وُعؾؿفؿ افؽتوب واحلؽؿي وإن ـوكقا مـ ؿبؾ فػول ضوًلل أكػ

 (449)﴾مبغ

 ا قاب :

                                                           

 [.ٜ]الفتح( ٖٕٛ
 [.ٗٙٔ]آؿ عمراف:( ٜٖٕ
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وٓ خيٗمك ُم٤م هذا آؾمتدٓل هبذه أي٦م ُمـ اًمٌٕمد واًمٗم٤ًمد  وم  قمالىمد٦م اُمتٜمد٤من اهلل قمدغم اعمد١مُمٜملم  

 سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي  وهؾ مجٞمع هذه اًمٜمّمقص  ظمٗمٞمد٧م قمدغم  -0 -سمٌٕمث٦م ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ  

 -0 -ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م 

إن اه ومًلِؽتف ُصؾقن ظذ افـبل ُو أُّيوو افوذُـ ﴿ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  افثوكقي ظؼة :افابفي 

 ﴾آمـقا صؾقا ظؾقف وشؾؿقا تسؾقَم

رضمد٤مد أن يٜمٓمٌدع  -0 -وآطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد شمٓمٌٞمع اًمٜمٗمس قمغم يمثرة اًمّمالة قمٚمٞمدف  

 طمٌف وطم٥م آًمف ذم اًم٘مٚمقب .

 ا قاب :

 ُمـ ىم٤مل ًمٙمؿ ٓ شمّمٚمقا قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل وؾمٚمؿ 

 صم٤مٟمٞم٤م  وُمـ ىم٤مل ًمٙمؿ أٟمف ٓ يٙمثر ُمـ اًمّمالة قمٚمٞمف إٓ ذم يقم آطمتٗم٤مل اعمٌتدع 

ُمـ ظمّمص هذا اًمٞمقم سم٤مًمّمالة  وهدل ُمرهمد٥م ومٞمٝمد٤م قمدغم ُمددار اًمًد٤مقم٦م  وآيد٤مم  واًمِمدٝمقر  

 وآقمقام ...

 (420)ش افبخقؾ مـ ذـرت ظـيه ؾؾؿ ُصع ظع»:-0 -وهق اًم٘م٤مئؾ 

                                                           

إسناده قوي، رجالو ثقات رجاؿ الصحيح غَت عد اهلل بن علي بن حسُت، فمن رجاؿ الًتمذي والنسائي، روى عنو رتع، ووثقو ابن  (ٕٓٗ
 التقريب": مقبوؿ، غَت مقبوؿ. أبو سعيد: ىو عبد الرزتن بن عبد اهلل موىل بٍت ىاشم.حباف وابن خلفوف والذىيب، وقوؿ احلافظ عنو ُب"

( ، ٕٖٗ( ، وابن أيب عاصم ُب "اآلحاد وادلثاين" )ٕٖ( ، وإمساعيل القاضي ُب "فضل الصالة على النيب" )ٖٙٗ٘وأخرجو الًتمذي )
( ، والطرباين ٜٜٓ( ، وابن حباف )ٙٚٚٙ( ، وأبو يعلى )ٙ٘)( و ٘٘( ، وُب "عمل اليـو والليلة" )ٓٓٔٛوالنسائي ُب "الكربى" )

( من ٛٙ٘ٔ( و )ٚٙ٘ٔ، والبيهقي ُب "شعب اإلدياف" )ٜٗ٘/ٔ( ، واحلاكم ٕٖٛ( ، وابن السٍت ُب "عمل اليـو والليلة" )ٕ٘ٛٛ)
 .طرؽ عن سليماف بن بالؿ، هبذا اإلسناد. قاؿ الًتمذي: حسن صحيح غريب، وصححو احلاكم ووافقو الذىيب

 ( من طريق إمساعيل بن جعفر، عن عمارة، بو.ٖ٘وأخرجو إمساعيل القاضي )
 ( عن إمساعيل بن أيب أويس، عن أخيو، عن سليماف بن بالؿ، عن عمرو بن أيب عمرو، عن علي بن احلسُت، بو.ٖٔوأخرجو أيضا )
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رؽؿ أكػ رجؾ ذـرت ظـيه ؾؾؿ ُصؾ ظع، ورؽوؿ أكوػ رجوؾ »:-0 -وىم٤مل  

دخؾ ظؾقف رمضون ؾوكسؾخ ؿبؾ أن ُغػر فف، ورؽؿ أكوػ رجوؾ أدرك ظـويه أبوقاه افؽوز ؾؾوؿ 

 (424)شأو أحي و "ىم٤مل رسمٕمل: وٓ أقمٚمٛمف إٓ ىمد ىم٤مل:  "ُيخًله اجلـي 

                                                                                                                                                               

ن عبد اهلل بن علي، عن أيب ىريرة، عن النيب ( من طريق ابن وىب، عن عمرو، عن عمارة، ع٘ٙ٘ٔوأخرجو البيهقي ُب "شعب اإلدياف" )
 صلى اهلل عليو وسلم.

( من طريق عبد العزيز بن زلمد، عن عمارة، عن عبد اهلل بن علي، عن علي بن أيب طالب، عن النيب صلى اهلل ٙٙ٘ٔوأخرجو أيضا )
( و )ب( ، ومنهما أثبتناه ٔٔاخلطية عدا )ظ عليو وسلم.وقولو: "قاؿ أبو سعيد: فلم يصل علي"، وكلمة "كثَتا"، سقط من )ـ( واألصوؿ

 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ورقة ٔومن "جامع ادلسانيد" 
حسن احلديث، روى لو البخاري ُب "األدب ادلفرد"، ومسلم متابعة،  -وىو ادلدين-صحيح، وىذا إسناد حسن، عبد الرزتن بن إسحاؽ ( ٕٔٗ

ري ُب "األدب"، وأبو داود ُب "القدر"، والًتمذي، وسعيد بن أيب وأصحاب السنن، وباقي رجالو ثقات، وربعي بن إبراىيم روى لو البخا
 من رجاؿ الشيخُت. -وىو ادلقربي-سعيد 

 من طريق عبد اهلل بن أزتد بن حنبل، عن أبيو، هبذا اإلسناد. ٗ٘-ٖ٘/ٜوأخرجو أبو احلجاج ادلزي ُب تررتة ربعي من "هتذيب الكماؿ" 
وفيو عنده: "قاؿ عبد الرزتن: وأظنو قاؿ: أو  -م الدورقي، عن ربعي بن إبراىيم، بو ( عن أزتد بن إبراىيٖ٘ٗ٘وأخرجو الًتمذي )

 أحدمها. قاؿ الًتمذي: حديث حسن، غريب من ىذا الوجو.
من طريق  ٜٗ٘/ٔ( ، واحلاكم ٜٛٓ) ( ، وابن حبافٙٔوأخرجو إمساعيل القاضي ُب "فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم" )

واحلديث عند احلاكم  -( من طريق يزيد بن زريع، كالمها عن عبد الرزتن بن إسحاؽ ادلدين، بو ٚٔوإمساعيل القاضي ) بشر بن ادلفضل،
 النيب صلى اهلل عليو وسلم فقط. سلتصر بقصة الصالة على

( من ٛٛٛٔخزدية ) كشف األستار( ، وابن  -ٜٖٙٔ( ، والبزار )ٛٔ( ، وإمساعيل القاضي )ٙٗٙوأخرج البخاري ُب "األدب ادلفرد" ) 
قيل طريق كثَت بن زيد األسلمي، عن الوليد بن رباح، عن أيب ىريرة: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم رقي ادلنرب، فقاؿ: "آمُت، آمُت، آمُت"، 

آمُت. ٍب قاؿ:  لو: يا رسوؿ اهلل، ما كنت تصنع ىذا؟! فقاؿ: "قاؿ يل جربيل: رغم أنف عبد أدرؾ أبويو أو أحدمها مل يدخلو اجلنة، قلت:
رغم أنف عبد دخل عليو رمضاف مل يغفر لو، فقلت: آمُت. ٍب قاؿ: رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمُت". 

 وإسناده حسن.
( من طريق زلمد بن عمرو بن علقمة، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة. ٜٚٓ( ، وعنو ابن حباف )ٕٕٜ٘وأخرجو كذلك أبو يعلى )

 ن أيضا.وإسناده حس
( ، والطرباين ُب "الكبَت" ٜٔوُب الباب حنو حديثي الوليد بن رباح وأيب سلمة، عن أيب ىريرة، عن كعب بن عجرة عند إمساعيل القاضي )

 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٗ( ، احلاكم ٖ٘ٔ/ )ٜٔ
 ( .ٖٛٙٔ( ، والبزار )٘ٔوعن أنس بن مالك عند إمساعيل القاضي )

 ( .ٗٗٙ"األدب ادلفرد" )وعن جابر بن عبد اهلل عند البخاري ُب 
 ( .ٜٗٙ/ )ٜٔ، والطرباين ٖٕٛٚ/ٙ( ، وابن عدي ُب "الكامل" ٜٓٗوعن مالك بن احلويرث عند ابن حباف )

( ٖٙٙٔ( ، وعن جابر بن مسرة )ٖ٘ٙٔ( ، وعن عبد اهلل بن مسعود عنده أيضا )ٖٗٙٔوُب الباب أيضا عن عمار بن ياسر عند البزار )
 .ٚٙٔ-ٗٙٔ/ٓٔ( . وانظر "رلمع الزوائد" ٖٚٙٔبن جزء الزبيدي )، وعن عبد اهلل بن احلارث 

 قولو: "رغم"، قاؿ السندي: بكسر الغُت وتفتح وتضم، أي: لصق بالًتاب، وىو كناية عن غاية الذؿ واذلواف.
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افوذي أىى بعبويه فوقًًل موـ ادسوجي شوبحون ﴿ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  افابفي افثوفثي ظؼة :

 ﴾احلرام إػ ادسجي إؿىص افذي بورــو حقفف فـرُف مـ آُوتـو إكف هق افسؿقع افبصر

 ا قاب:

يمؾ أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م اعمقًمدد, يمد  أن اعمراضمدع ًمٙمتد٥م اًمتٗمًدػم  دد هلدذه 

قمٚمٞمدف, وإٟمٜمدل ٕؾمدتٖمرب يمٞمدػ أي٤مت ؾمٞم٤مىم٤مت ودٓٓت أظمرى ٓ شمتٗمؼ وُم٤م أرادوا اًمتدًمٞمؾ 

طمنمددت هددذه أيدد٤مت ذم همددػم ُمقوددٕمٝم٤م ًمٚمتدددًمٞمؾ قمددغم ُمدد٤م ٓ شمدددل قمٚمٞمددف, وشمددذيمرين هددذه 

آؾمتدٓٓت سمٛمٜم٤مفمرة ضمرت ٓسمـ طمزم ُمع سمٕمْمٝمؿ وم٤مؾمتدل ُمٜم٤مفمره سمآي٦م ٓ شمدل قمغم اعمراد ومد  

 ﴾ؿؾ أظقذ برب افـوس﴿يم٤من ُمـ اسمـ طمزم إٓ أن ىم٤مل: إذا يم٤من هذا دًمٞمٚمؽ ومدًمٞمكم

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أن رضماًل ُمـ اًمٞمٝمقد ىم٤مل ًمف: ي٤م أُمدػم  فرابعي ظؼة :افابفي ا

اعم١مُمٜملم, آي٦م ذم يمت٤مسمٙمؿ, ًمق قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اًمٞمٝمقد ٟمزًم٧م ٓختذٟم٤م ذًمؽ اًمٞمقم قمٞمدًا. وم٘مد٤مل: أي آيد٦م؟  

 (424)﴾افققم أـؿؾً فؽؿ دُـؽؿ وأمتؿً ظؾقؽؿ كعؿتل ورضقً فؽؿ اإشًلم دُـوً ﴿ىم٤مل:

 - ٕقمٚمؿ اًمٞمدقم اًمدذي ٟمزًمد٧م ومٞمدف, واعمٙمد٤من اًمدذيـ ٟمزًمد٧م ومٞمدف, ورؾمدقل اهلل  وم٘م٤مل قمٛمر: إين

 (424)ىم٤مئؿ سمٕمروم٦م يقم ا ٛمٕم٦م.   -0

 ا قاب:

ذم هذا اشم٤ٌمع ًمٚمٞمٝمقدي اًمذي ذيمر ـمٌٕمٝمؿ ُمـ يمقهنؿ حيتٗمٚمقن سم٤مًمقىم٤مئع واحلقادث واًمدذي يريدد 

هلل قمٜمدف رهمدؿ ُمٕمرومتدف ُمٜم٤م اعمًتدل هبذا اًمدًمٞمؾ أن ٟمتٌٕمٝمؿ ومٞمف, ومل يٚمؼ سمد٤مٓ إمم أن قمٛمدر ريض ا

سمزُم٤من وُمٙم٤من ٟمزول أي٦م إٓ أٟمف مل يٙمؽمث ًم٘مقل اًمٞمٝمدقدي ومل يدومٕمدف هدذا ٕن حيتٗمدؾ سمدذًمؽ 

                                                           

 .[ٖ]ادلائدة( ٕٕٗ
 ( ٖٚٔٓ( ومسلم )٘ٗرواه البخاري ) (ٖٕٗ
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اًمٞمقم وٓ همػمه, ومٞم٤م شمرى أُمرٟمد٤م سم٤مشمٌد٤مع هبددي اخلٚمٗمد٤مد اًمراؿمدديـ أم سمٛم٘مدقٓت اًمٞمٝمدقد, أم أن 

 -0 -اًمٞمٝمقدي يم٤من أوم٘مف ُمـ قمٛمر وصح٥م رؾمقل اهلل 

طمتٗم٤مل سم٤معمقًمد يِمتٛمؾ قمغم يمثػم ُمدـ أقمد ل اًمدؼم  يم٤مًمّمدالة قمدغم إن آ افابفي اخلومسي ظؼة :

, -0 -واًمذيمر واًمّمددىم٦م, وُمددح وشمٕمٔمدٞمؿ اًمرؾمدقل  -0 -اًمٜمٌل 

 وذيمر ؿم ئٚمف اًمنميٗم٦م وأظم٤ٌمره اعمٜمٞمٗم٦م, ويمؾُّ هذا ُمٓمٚمقب ذقم٤ًم وُمٜمدوب إًمٞمف.

هق وُمالئٙمتف وُم٤م يم٤من يٌٕم٨م وي٤ًمقمد قمغم اعمٓمٚمقب ذقم٤ًم ومٝمق ُمٓمٚمقب, ًمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼمًا  أٟمف 

يّمٚمقن قمغم اًمٜمٌل:  إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمٜمٌل ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا صٚمقا قمٚمٞمف وؾمدٚمٛمقا 

 شمًٚمٞم  .

 ا قاب:

وؾمد ع سمٕمدض -0 -ىمد حيتقي اعمقًمد قمغم ُم٤م هق ُمرهم٥م ومٞمف يم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌدل 

, وهذه يمٚمٝم٤م ُمرهم٥م ومٞمٝمد٤م سمدال ؿمدؽ, وهلدذا -0 -اًمٗمقائد اًمٕمٚمٛمٞم٦م وىمرادة ؾمػمشمف 

اإلؿمٙم٤مل هٜم٤م سمؾ ذم ٟم٘مٓم٦م أظمرى وهل ختّمٞمص أؾمٚمقب ووىم٧م وهٞمئ٦م خمّمقص٦م سمحٞمد٨م  ًمٞمس

يّمٌع اًمذيمر واًمّمالة قمغم اًمٜمٌل ُمع همػمه٤م سمٛمث٤مسمد٦م قمٛمدؾ واطمدد ًمدف صدٗمتف اعمخّمقصد٦م اًمتدل 

 (422)يت٘مرب هب٤م قمغم ضمٝم٦م اًمتٕمٌد, وهذا هق ُم٤م أظمرج اعمقًمد ُمـ اعمنموقمٞم٦م إمم اًمٌدقمٞم٦م.

سم٤معمقًمد ُمـ اًم٘مّم٤مئد اًمنمديمٞم٦م أن طمّمدؾ ذًمدؽ  وُمدـ  ويمؾ اًمذي ؾمٌؼ سمٜم٤مد قمغم ظمٚمق آطمتٗم٤مل

 .اًمٖمٚمق أيْم٤م 

                                                           

وىو منشور على شبكة االنًتنت  على الرابط انظر كتاب )ادلولد النبوي بُت ادلشروعية والبدعية( ( ٕٗٗ
(http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=1967 
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ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ : آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد ًمٞمس قمغم طمد ؾمقاد خيتٚمػ سم٤مظمتالف  افابفي افسودشي ظؼة :

آُم٤ميمـ وإؿمخ٤مص  واًمٕمٚمؿ وا ٝمؾ  وم ذا قمكم أن أىمٞمؿ ُمقًمدا ظم٤مًمٞم٤م ُمـ اًمٌدع وُمـ اعمٕمد٤ميص  

وشمٕمٚمٛمد٧م ُمًد٤مئٚمف ومدال أىمدع ذم اًمنمدإ سمٕمدد أن قمرومد٧م   وُمـ اًمنميمٞم٤مت وم٠مٟم٤م أقمرف اًمتقطمٞمد

 -اًمتقطمٞمددد  واعمقًمددد قمٜمدددي قمٌدد٤مرة قمددـ اًم٘مدد٤مد حمدد٤مرضة  وذيمددر ىمّمددٞمدة ذم ُمدددح اًمٜمٌددل

 وٟمحق ذًمؽ .-0

 ا قاب :

أوٓ صدىم٧م إن ـم٘مقس آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد ٓ متيض قمؾ ؿمدٙمؾ وٟمًدؼ واطمدد ذم يم٤مومد٦م اعمٜمد٤مـمؼ 

ؾم٤ٌمب يم٤م ٝمؾ واًمٌٕمد يم  ذم سمالد اًمٕمجدؿ واًمٓمري اًمتل شمٕمٛمٚمف سمؾ خيتٚمػ ويتٗم٤موت سمح٥ًم إ

وسمٕمٞمدا قمـ ٟم٘مؾ يمالم اًمٗم٘مٝم٤مد يم٤مًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ احل٤مج وهمػممه٤م ممـ ذيمروا وىمدقع اًمٙمثدػم 

 ُمـ اعمٕم٤ميص وهؿ ُمّمدىمقن.

إٓ أن اعمِم٤مهدات اًمقاىمٕمٞم٦م احلٞم٦م ووؾم٤مئؾ آشمّم٤مل احلديث٦م ٓ شمددع  د٤مٓ عمٙمدذب, إذ يّمدٌع  

اًمٕمجؿ ُمرشمٕم٤م ًمٚمٗمًؼ واٟمتٝم٤مإ احلرُمد٤مت واإلهمدراي ذم اًمٌددع  اعمقًمد قمٜمد سمٕمْمٝمؿ وظم٤مص٦م سمالد

اإلحل٤مدي٦م ذم أطمٞم٤من يمثػمة, يم  يّمٌع ُم٤ٌمدة ًمٚمٗمً٘م٦م واًمًحرة واًمدذيـ يْمدحٙمقن قمدغم سمٕمدض 

اًمٕم٤مُم٦م وهؿ يمثر سم٤مؾمؿ اًمقٓي٦م وسمريم٦م اعمقًمد ومٞمٜمتٝمٙمقن طمرُم٤مهتؿ وذومٝمؿ, ويًقد آظمتالط سمؾ 

أُمد٤مم وُمدع اًمرضمد٤مل إُمد٤م حتد٧م ُمًدٛمك  شمرى رىمص اًمٜم٤ًمد يم٤مؿمٗم٤مت قمـ أضمزاد ُمـ أضم٤ًمُمٝمـ

اًمقضمد أو اًمتٕمٌد وإفمٝم٤مر اًمذل وآٟمٙم٤ًمر وـمٚم٤ٌم ًمٚمِمٗم٤مقم٦م, ويمؿ ُمـ ُمآد شمرشمٙم٥م سم٤مؾمؿ اعمقًمد 

 اًمذي ًمٞمس ُمـ اًمديـ ٓ ذم ورد وٓ صدر.

 هذه إقم ل وهمػمه٤م يًتّمحٌٝم٤م اًمٗم٘مٞمف قمٜمدُم٤م يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م احلٙمؿ اًمنمقمل .

دث ذم هدذه اعمقاًمدد ُمدـ اًمٌددع واًمٗمجدقر, وهذا ُم٤م طمدث ًمٚمٛمحّرُملم ومٕمٜمدُم٤م وضمددوا ُمد٤م حيد

 طمٙمٛمقا سمحرُمتٝم٤م.



[ 

 

135 

ذم طملم يرى سمٕمض ُمـ ٓ  ٞمز ُم٤م ؾمٌؼ ويًتٜمٙمره أن ٟمٗمّمؾ سملم طمٙمؿ اعمقًمد وُم٤م حيدث ومٞمف ُمـ 

سمدع ومٜمجٞمز اعمقًمد وٟمحرم اًمٌدع, ويمقن اعمقًمد ىمد اطمتدقى قمدغم ودالٓت ٓ يٕمٜمدل هدذا اًمٌتد٦م 

 حتريٛمف .

اًمقطمٞمد هق ؾمد اًمذريٕم٦م أو سم٥ًٌم ُمد٤م حيددث ذم اعمقًمدد واًمّمحٞمع أن اعمحرُملم مل يٙمـ دًمٞمٚمٝمؿ 

ُمـ خم٤مًمٗم٤مت وم٘مط سمؾ ٕدًم٦م وأؾم٤ٌمب أظمرى يمذًمؽ يم  ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف, وُمع هذا ومٛمدـ ٟم٤مومٚمد٦م اًم٘مدقل 

هٜم٤م أن ٟمذيمر أن ٟمٔمرة اعمحّرُملم شمتٗمؼ وٟمٔمرة اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم ؾمد اًمذريٕم٦م سمخالف ٟمٔمرة اعمجٞمزيـ 

وأٟمٜم٤م ٟمجٞمز اعمقًمد وٟمٜمٝمك قمـ اعمخ٤مًمٗمد٤مت واًمتدل  سم٤مًمٗمّمؾ سملم ضمقاز اعمقًمد وطمرُم٦م ُم٤م ىمد ي٘مع ومٞمف

هل ٟمٔمرة اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل, وًمٙمـ يم  ىمٚم٧م هذه ٟمٔمرة أو ىم٤مقمدة اعمذهٌلم ذم ُم٠ًمًم٦م ؾمد اًمذريٕم٦م, 

 ًمٙمـ ا ٛمٞمع مل ي٘مقًمقا سمجقاز اعمقًمد سمؾ يم٤مٟمقا ُمتٗم٘ملم قمغم ٟمٌذ اًمٌدع.

ًمٗمد٤مت اًمقاىمٕمد٦م ومٞمدف إذ إن يم  أن اعمقًمد ىمد ارشمٌط سم٤مًمٌدع ًمدرضم٦م يّمٕم٥م اًمٗمّمؾ سمٞمٜمف وسمدلم اعمخ٤م

 (425)اًمٌٕمض ٓ يٕمتؼم اعمقًمد ُمقًمدا ُم٘مٌقٓ إٓ سم  حيدث ومٞمف ُمـ والٓت.

 وُمع هذا ًمق ظمغم ُمـ يمؾ ُم٤م ذيمر  ٟم٘مقل : 

-0 -إذا يم٤من آُمر يم  شم٘مقل ومٚم ذا ٓ شمًٛمٞمٝم٤م حم٤مرضة شمدذيمر ومٞمٝمد٤م  ؾمدػمة اًمٜمٌدل 

 وشم٘مقل ومٞمف سمٕمض اًمِمٕمر .

ذيمر ؾمػمشمف  ٓ أصؾ ًمف ُمـ ومٕمؾ آئٛم٦م آقمالم  وعمد٤مذا ُمع أٟمٜمل أىمقل :إن ختّمٞمص يقُم٤م ُمٕمٞمٜم٤م ًم

ىمد أظمذت ضمؾ أوىم٤مشمٜم٤م قمدغم ُمددار اًمًدٜم٦م ومٞمٜمٌٖمدل أن   -0 -ٓ شمٙمقن ؾمػمة اًمٜمٌل 

 شمدرس قمغم ُمدار أي٤مم اًمًٜم٦م. 

 وٓ  قز اًمتِمٌف سم٠مهؾ اًم٤ٌمـمؾ ذم ُمًٛمٞم٤مت سمدقمٝمؿ وأومٕم٤مهلؿ . 

                                                           

 انظر بعضو  ُب ادلرجع السابق  (ٕ٘ٗ
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اًمرؾم٤مًم٦م وذًمؽ طمٞمٜم  ؾمٛمٕم٧م ظمٓم٤مب  وهذه اًمِمٌٝم٦م شمؿ إو٤مومتٝم٤م سمٕمد مت٤مم افابفي افسوبعي ظؼة :

 زقمٞمؿ اعم٤مرىملم  قمٌد اعمٚمؽ احلقصمل  ىم٤مشمٚمف اهلل .

 اخلٓم٤مب اًمذي اًم٘م٤مه يقم آطمتٗم٤مل قمؼم ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗم٤مز امم صٜمٕم٤مد وصٕمدة  وي٘مقل ذم ظمٓم٤مسمف :

 هذا آطمتٗم٤مل اًمذي يتحرج قمـ اىم٤مُمتف اًمٌٕمض ُمـ أضمؾ أٓ شمٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ أُمريٙم٤م ...

 ٦م خترج ُمـ أومقاهٝمؿ إن ي٘مقًمقن إٓ يمذسم٤م .أىمقل :ىم٤مشمٚمؽ اهلل يمؼمت يمٚمٛم

 وأٟم٤م أؾم٤مئؾ اعمخذول قمٌد اعمٚمؽ احلقصمل  سم  يكم :

 ممـ يم٤من خي٤مف اًمّمح٤مسم٦م عم٤م مل ي٘مٞمٛمقا اعمقًمد اًمٜمٌقي ؟

ممـ يم٤من ظم٤مئػ قمغم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  ريض اهلل قمٜمف اًمدذي شمٖمد٤مًمقن ومٞمدف يمد  هم٤مًمد٧م اًمٜمّمد٤مرى ذم 

 اعمًٞمع سمـ ُمريؿ  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.

 يم٤من ظم٤مئػ عم٤م مل حيتٗمؾ سم٤معمقًمد ؟ ممـ

هؾ يمؾ ُمـ مل يرى سمدقمتٙمؿ  اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م اًمٞمٝمقدي٦م اعمجقؾمٞم٦م  ظم٤مئػ ُمـ أُمريٙم٤م أو همػمه٤م وٓ يريد 

 أن يٖمْمٌٝم٤م ؟

 قمغم ُم٤م اًمتٕمٛمٞم٦م قمغم اًمًذج ُمـ أشم٤ٌمقمؽ اعمٖمرريـ  واعمًتٛمٕملم ًمؽ اعمتٝمقيملم ؟

 ٗمرطمٝم٤م ؟ًم٘مد ومه٧م ي٤م هذا ُم٤م اًمذي ُيٖمْم٥م اًمٙمٗم٤مر وأُمريٙم٤م وُم٤م اًمذي يُ 

إن آسمتداع ذم اًمديـ هق ُمـ ظمدُم٦م اًمٙمد٤مومريـ  وإسمالهمٝمدؿ أقمٔمدؿ رؾمد٤مًم٦م شمٗمٞمدد سمد٠من يمثدػم ُمدـ 

اعمًٚمٛملم ىمد هم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ شمٕم٤مًمٞمؿ آؾمالم  وُمت٤مسمٕم٦م ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ ؾمٞمد آٟم٤مم  وشم٘مٚمٞمد اًمٖمرب طمتدك 

ي٤م ي٤م  وطمْم٤مرذم اًمٕم٤ٌمدات  هذا مم٤م يٗمرح آقمداد  ويٓمٛمٕمقا ذم همزوهؿ ومٙمري٤م  وؾمٞم٤مؾمٞم٤م واىمتّم٤مد

. 



[ 

 

137 

سمخالف إذا يم٤مٟم٧م اًمرؾم٤مًم٦م هل اًمٕمٙمس اًمتل شمؽمضمؿ قمـ ُمدى ُمت٤مسمٕم٦م آُمد٦م ًمٜمٌٞمٝمد٤م  واًمتٛمًدؽ 

 سمًٜمتف  إذا ٓ  ٤مل ًمٚمٜمٗمقذ امم ُمـ هذا طم٤مًمف سم٠مي وؾمٞمٚم٦م وطمٞمٚم٦م .

 إمم ُمتك يًتٛمر اًمتْمٚمٞمؾ قمغم قم٘مقل اًمٜم٤مس  امم ُمتك  ؟

ٞمٝمد٤م  وطمد٤مهلؿ يمد  ذيمدر اهلل واعمِمٙمٚم٦م أن آشم٤ٌمع هؿ أؤًمئؽ اًمذيـ ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٕم٘مقهلؿ  وٓ وم٤مئددة وم

 ﴾ ْلؿ ؿؾقب ٓ ُعؼؾقن ِّبو﴿

وإٟم  ُمثٚمٝمؿ سملم يدي ؾمٞمدهؿ )أسمق ُمرة  قمٌد اعمٚمؽ احلقصمل  وضمٜمدقده  ُمدـ اًمِمدٞم٤مـملم آٟمًدٞم٦م ( 

 ُمثؾ اعمٞم٧م سملم يدي ُمٖمًٚمف  ٓ طمريم٦م ًمف وٓ أرادة .

اًمٌٞمد٧م هؾ حتًٌـ ي٤م هذا أن أهؾ اًمٕمٚمؿ هم٤مومٚمقن  قمٜمك همٞمٙمؿ وشمٚمٌٞمًٙمؿ قمدغم اًمٜمد٤مس سم٤مؾمدؿ آل 

وحمٌتٝمؿ وأٟمتؿ أيمذب ُمـ ؾمج٤مح  ,يم  صٜمع إظمقاٟمٙمؿ ُمـ اًمٗم٤مـمٛمٞملم  طملم أفمٝمروا اًمدقٓد ٔل 

 اًمٌٞم٧م وهؿ ُمٜمٝمؿ سمراد وأصٚمٝمؿ ُمـ ؾمالًم٦م هيقدي٦م .

وأٟم٤م ٓ أـمٕمـ ذم ٟمًٌؽ ٕن اًمٓمٕمـ ذم إٟم٤ًمب ُمـ أُمقر ا ٤مهٚمٞم٦م  وأوًمئؽ ىمد قمرومد٧م طم٘مد٤مئؼ 

 أٟم٤ًمهبؿ .

صع ٟمًٌٙمؿ اًمٞمٝمؿ د إٓ  رد آٟمت٤ًمب  وٓ شمٜمٗمع  ومٝمدؾ وًمٙمٜمٙمؿ ًمٞمس ًمٙمؿ ُمـ آل اًمٌٞم٧م دد إن 

 يمال .  -0 -ٟمٗمع أسم٤م هل٥م ,وأسم٤م ـم٤مًم٥م ,ىمرهبؿ ُمـ اًمٜمٌل 

ي٤م قمٌد اعمٚمؽ اعمخذول أُم٤م آن آوان أن  شمٙمػ قمـ اًمتٖمرير  واًمتٛمٔمٝمر سمٕمداد أُمريٙمد٤م وإهائٞمدؾ  

 وأٟم٧م وأشم٤ٌمقمؽ اًمقًمد اًم٤ٌمر هل٤م  وُمٜمجز ُمِم٤مريٕمٝم٤م ذم سمالد اعمًٚمٛملم  .

هد وم٘م٤مم 4244شمًتحل  وشمتذيمر عم٤م ضم٤مد ُمٌٕمقث آُمؿ  اعمتحدة مج٤مل سمـ قمٛمر إمم صٕمدة قم٤مم  أُم٤م

أشم٤ٌمقمؽ اًمذيـ يٚمٕمٜمقن أُمريٙم٤م ًمٞمؾ هن٤مر ذم اًمٔم٤مهر سم٢مٟمزال اًمِمدٕم٤مرات ُمدـ اًمِمدقارع  وـمٛمًدٝم٤م  

 ىمٌؾ  ٞمئف وختٚمٞم٦م آضمقاد ًمف وهذا ُم٤م قمٚمٛمٜم٤مه ي٘مٞمٜم٤م سمحٙمٛمٜم٤م  ذم اعمٙم٤من ٟمٗمًف آٟمذاإ 
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اعمذيمقر  صمؿ ؿمٕمرت أن ذًمؽ مم٤م ىمددح ذم ٟمٗمدقس اعمٖمدرريـ ؿمدٞمئ٤م ُمدـ اًمِمدؽ  وىمٛم٧م سم٤مؾمت٘م٤ٌمل 

 ومٍمطم٧م ُمـ ُمٙمتٌؽ سم٠من هذا يم٤من ُمـ إظمٓم٤مد اًمتل وىمٕمتؿ ومٞمٝم٤م  ًمذر اًمرُم٤مد قمغم اًمٕمٞمقن 

ويٍمح اًمًٗمػم إُمريٙمل ذم اًمٞمٛمـ أٟمف ًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمٙمؿ قمداد وٓ ظمالف ؾمقى فم٤مهر اًمِمٕم٤مر 

 وهذا ٓ ي١مصمر .

 را قمٚمٞمٝم٤م ٕدرضمتٙمؿ ذم ىم٤مئٛم٦م آره٤مب. وًمق يمٜمتؿ  شمِمٙمٚمقن ظمٓم

وًمق يمٜمتؿ أقمدائٝم٤م  ومٕمال  حل٤مرسمتٙمؿ وـم٤مردشمٙمؿ يم  شمّمٜمع ذم اًم٘م٤مقمددة ومدال خيٚمدقا اضمدت ع هلد٤م ذم 

اًمٕم٤ممل إٓ وشمتٕمرض ًم٘مْمدٞم٦م اًم٘م٤مقمددة  وشمِمدـ قمٚمدٞمٝمؿ اًمٖمد٤مرات ا قيد٦م وختدؽمي ؾمد د اًمدٌالد 

 آؾمالُمٞم٦م أي٤م يم٤مٟم٧م .

 وم٠مٟمتؿ شمتجٛمٕمقن سم٤مٔٓف ذم أُم٤ميمـ ؿمتك  ومٝمؾ ؿمٜم٧م قمٚمٞمٙمؿ أي هم٤مرة ُمع ؾمٝمقًم٦م ذًمؽ

أًمٞمس ومٞم  شم٘مدم ذيمرى عمـ يم٤من ًمف ىمٚم٥م ؟ سمال  وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٕمٛمك آسمّم٤مر وًمٙمـ شمٕمٛمدك اًم٘مٚمدقب 

 اًمتل ذم اًمّمدور .

 وأُم٤م شمٙم٤مصمريمؿ ومال شمٖمؽموا وأٟمتؿ قمغم سم٤مـمؾ واقمٚمٛمقا أن ذًمؽ اؾمتدراج ُمـ اهلل ًمٙمؿ 

 ﴾ ه أفقؿ صيُيوـذفؽ أخذ ربؽ إذا أخذ افؼرى وهل طودي إن أخذ﴿

 ﴾ ؾًل ُلخذـؿ افغرور ؾؼي أهؾؽ اه مـ هق أصي مـؽؿ ؿقة وأـثر َجعو﴿

ًمًتؿ أىمقى ُمـ قم٤مد ,وٓ أؿمد سم٠مؾم٤م ُمـ صمٛمقد ,وٓ أقمٔمؿ ؾمٞمٓمرة وىمٝمدرا ُمدـ ومرقمدقن  وٓ وٓ 

 .... هٚمؽ اًمٙمؾ هؾ حتس ُمٜمٝمؿ ُمـ أطمد أو شمًٛمع هلؿ ريمزا .
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 تؼرُر : 

 تد هب٤م اعمجٞمزون ًمٚمٛمقًمد  ُم٤م يكم :يتْمع ًمٜم٤م مم٤م شم٘مدم ُمـ آدًم٦م اًمتل يً

أن مجٞمع ُم٤م ذيمروا ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م ٓ مت٧م إمم اعمقوقع سمّمٚم٦م  وىمد أضمٌٜم٤م قمدغم يمدؾ  -4

 إدًم٦م اًمتل يًتدًمقن هب٤م ذم طمدود ُم٤م ٟمٕمٚمؿ .

أن مجٞمع أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل يًتدًمقن هب٤م  مل ٟمجد ُمـ  اًمنماح واعمٗمنديـ ُمدـ يٜمدزل  - 4

  ُمراد اًم٘مقم  ومٛمـ ؾمٚمٗمٝمؿ ومٞم  ومٝمٛمقه .دٓٓت اًمٜمّمقص قمغم

اًمٚمٝمؿ إٓ ُم٤م شم٘مدم ُمـ يمالم اًمًٞمقـمل  طمٞم٨م ىم٤مل وىمد فمٝمر زم أن أظمرضمف قمغم أصؾ  وهدق ىمدقل 

 ٟمحـ اطمؼ سمٛمقؾمك ُمٜمٝمؿ .  -0 -اًمٜمٌل  

ومل أضم٥م قمٚمٞمف أٟم٤م سمؾ شمريم٧م اعم٘م٤مم عمـ هق أضمؾ ُمـ اًمًٞمقـمل ُمـ اًمٕمٚم د  وُمـ هدق دوٟمدف أيْمد٤م 

 ضمف .ومٜم٘مٚم٧م ضمقاهبؿ ُمـ قمدة أو

أن مجٞمع اًمٕمٚم د اعمت٘مدُملم اًمذيـ ومٝمٛمقا ُمـ يمالُمٝمؿ ا قاز هدؿ  ٛمٕمدقن قمدغم أٟمدف سمدقمد٦م  -  4

ًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن طمًٜم٦م  وىمد شمقؾمٕم٧م ذم اًمرد قمغم هذه اعم٘مقًم٦م وطمِمدة يمدالم اًمٕمٚمد د ممد٤م ظمٗمد٧م 

قمغم اًم٘م٤مرئ ُمـ أن أُمٚمف وًمٙمـ ؾمٞمجد سم٢مذن اهلل ُم٤م شم٘مر سمدف اًمٕمدلم  ذم هدذا اًمٌحد٨م ُمدـ شم٘مريد٥م 

ت اعمقوقع وُمـ أهؿ ُم٤م يٛمٞمزه شمقومػم ا ٝمد قمغم اًم٤ٌمطم٨م ذم طمِمد يمالم اًمٕمٚم د  وشم٘مّمٞمف  عمتٓمٚم٤ٌم

مم٤م مل أره ىمٌؾ   وًم٧ًم ذم هذا ُمدع اًمٙم ل وًمٙمـ هذا يم٤من ُمـ وٛمـ اًمدواومع زم قمغم هذا ا ٛمع 

 اعمتقاوع .

 ٝمؿ وقمغم يمؾ طم٤مل اًمٕمٚم د  ٛمٕمقن قمغم أٟمف مل يٗمٕمٚمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم وٓ أشم٤ٌمقم

 -وُمددـ ضم٤مٟمدد٥م آظمددر  ٛمٕمددقن قمددغم أٟمددف ُمتددك طمّمددؾ ومٞمددف اًمتقؾمددؾ سمٖمددػم اهلل يم٤مًمرؾمددقل 

 واًمٖمٚمق ومٞمف  ٟم٤مهٞمؽ قمـ اعمٕم٤ميص إظمرى أٟمف حيرم .  -0
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أٟمف ٓ يٙم٤مد يقضمد اًمٞمقم اطمتٗم٤مٓ قمدغم وضمدف آرض خيٚمدق ُمدـ اعمخ٤مًمٗمد٤مت اًمنمدقمٞم٦م  سمدلم  - 2

 ُمًت٘مؾ وُمًتٙمثر  طم٥ًم ُم٤م أقمٚمؿ  واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل .

ذا آطمتٗم٤مل ص٤مر ؿمٕم٤مر اًمّمقومٞم٦م  واًمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م وًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ أهمدراض وُمّمد٤مًمع أن ه - 5

 ُمـ ورائٝم٤م .

أُم٤م اًمّمقومٞم٦م ومٞمًتٗمٞمدون اًمتٕمٛمٞم٦م قمغم اًمٕم٘مقل وإؿم٤ٌمع همرائدزهؿ اًمٜمٗمًدٞم٦م ُمدـ اًمت٠ميمدؾ سم٤مًم٤ٌمـمدؾ  

 واًمؽماىمص  وؾم ع اًمٓمٌقل  واًمت٠موه٤مت  واإلظمتالط  إو٤موم٦م عم٤م حيّمؾ ُمـ ـمقاُمقذيمٞم٤مت

 روٝمؿ ؾمٞم٤مد أيمثر ومٞم  يٌدو زم واهلل أقمٚمؿ .وأُم٤م اًمراومْم٦م  ومٖم

ُمـ ذًمؽ اًمْمٝمقر سمٛمٔمٝمر اًم٘مقة  ًمٞم٘مذومقا ذم ىمٚمدقب اًمٕم٤مُمد٦م اهلدزائؿ اًمٜمٗمًدٞم٦م  ويمد٠مهنؿ ي٘مقًمدقن 

ًمٚمٜم٤مس ٟمحـ ُمـ ؾمٞمحٙمؿ ذم اعمًت٘مٌؾ أٟمٔمروا إمم ىمقشمٜم٤م وٟمٗمقذٟم٤م  وشمًتٓمٞمع أن شم٘مقل أن آطمتٗم٤مل 

 ٟم  هق قمرض قمًٙمري  ٓ همػم .‘سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمراومْم٦م 

 دًمٞمؾ قمغم هذا أن اىم٤مُم٦م اعمقًمد قمٜمد اًمّمقومٞم٦م خيتٚمدػ قمدغم اًمراومْمد٦م ُمدـ طمٞمد٨م أن دمٛمدع وأيمؼم

اًمّمقومٞم٦م ٓ ئمٝمرون سم٤مًم٘مقة  واًمًالح وإُمٜمٞم٤مت  وىمٓمع اًمٓمدري  وإهمدالي اًمِمدقارع  وطم٤مًمد٦م 

اًمٓمقارئ  ودمد اًمقاطمد سمدل أن حيٛمؾ اًمٌٜمدىمٞم٦م ًمٚمحراؾم٦م حيؾ اًم٤ٌمزويم٦م  واًمرؿم٤مش  وٟمحقه٤م ُمـ 

هذا مم٤م ؿم٤مهدشمف  ذم صٕمدة  هذا اًمٕم٤مم  وىمد ٟمنمشمف سمٕمض وؾم٤مئؾ آقمدالم  ذم آؾمٚمح٦م اًمث٘مٞمٚم٦م  و

 يقُمٝم٤م .

 وُمـ ا دير سم٤مًمذيمر ُم٤م طمدصمٜمل سمف سمٕمض أومراد اًمٕم٤مئٚم٦م ذات يقم ذم  ٚمس ًمٜم٤م ىم٤مل :

 أقمرف أٟم٤مؾم٤م يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن زم هٞم٤م ٟمذه٥م ًمٜمحي  ُمٕمٝمؿ ىمٌؾ أن  يت٤مسمٕمقٟم٤م واطمدا  واطمدا

خلقف  وٓ ؿمؽ أن هذا ٟم٤مشم٩م قمـ هتديدات يًٛمٕمٝم٤م أو يتٚم٘م٤مه٤م  إمم هذا احلد وصؾ سم٤مًمٌٕمض ذم ا

 وي٤ًمقمد ذم شمروضمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من وقمدم اًمؽم  قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمّمٞمح٦م  .
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 حؽؿ جوِر ظذ ادحّرمغ فًلحتػول بودقفي افـبقي  : 

 .-0 -ي٘مقًمقن أن ه١مٓد ٓ حيٌقن اًمٜمٌل 

 قارح.أوٓ :إن اعمح٦ٌم قمٛمؾ ىمٚمٌل شمٔمٝمر آصم٤مره٤م سم  شمٜمٌٕم٨م سمف ا 

وًمٞم٧ًم ادقم٤مدات سم٠من ىمقُم٤م حيٌقن اًمرؾمقل أيمثر ُمـ همػمهؿ, أو أن ُمـ ٓ يٗمٕمؾ ومٕمٚمٜم٤م ومٝمدق همدػم 

, وم٘مد ُم٣م اًمزُمـ اًمذي يّمدي اًمٜم٤مس ومٞمف ُم٤م ي٘مد٤مل قمدـ )أهدؾ -0 -حم٥م ًمٚمٜمٌل 

اًمًٜم٦م( دون متحٞمص, يمٞمػ وىمد ُمٚمئقا اًمًٝمؾ وا ٌؾ, وأىم٤مُمقا اًمدديـ ذم يمدؾ ٟمد٤مد, وىمد٤مُمقا ذم 

. وًمٞمس قمغم هذا اعمٕمدقل ذم -0 -ديـ اهلل وطمٌٞم٥م اهلل ُم٘م٤مُم٤مت اًمّمدي ذم ٟمٍمة 

 اًمتزيمٞم٦م, وًمٙمٜمف قمغم آشم٤ٌمع, وطمًـ اًمت٠مد, وإٟم  أردٟم٤م خم٤مـم٦ٌم اًم٘مقم سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل يٕمرومقن.

وًمٞمس أرض قمغم اإلؾمالم ُمـ اعمٜم٤مومح٦م سم٤مًم٤ٌمـمؾ, واًمتٕمّم٥م عم٤م حيٌف ىمقم, أو ود ُم٤م ي٠مُمر سمف ىمدقم  

 ويتالقم٥م هب٤م سم٤مإلٟم٤ًمن أقمٔمؿ ُمـ هذه؟ آظمرون, وأي ًمٕم٦ٌم يٗمرح هب٤م اًمِمٞمٓم٤من 

هذه أي٦م هل اعمٞمزان اًمتل يٕمدرف  "ذم شمٗمًػمه :  -رمحف اهلل  -ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي 

 -هب٤م ُمـ أطم٥م اهلل طم٘مٞم٘م٦م, وُمدـ ادقمدك ذًمدؽ دقمدقى  دردة: ومٕمالُمد٦م حمٌد٦م اهلل اشمٌد٤مع حمٛمدد 

وروقاٟمف: ومدال شمٜمد٤مل اًمذي ضمٕمؾ ُمت٤مسمٕمتف ومجٞمع ُم٤م يدقمق إًمٞمف ـمري٘م٤ًم إمم حمٌتف  -0

حم٦ٌم اهلل وروقاٟمف وصمقاسمف إٓ سمتّمديؼ ُم٤م ضم٤مد سمف اًمرؾمقل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واُمتثد٤مل أُمرمهد٤م, 

 . "واضمتٜم٤مب هنٞمٝم  

 ومح٘مٞم٘م٦م وقمالُم٦م حم٦ٌم اهلل ورؾمقًمف هل اشم٤ٌمع أواُمرمه٤م, واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمٝم  .

 -ف , ٓزُمدف وهدق آشمٌد٤مع وآٟم٘مٞمد٤مد واًمٓم٤مقمد٦م ًمد-0 -واحل٥م اًمقضمداين ًمٚمٜمٌل 

 , سم٠م  هق وأُمل .-0
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وا حمٌتف  قمغم -0 -وًمٙمـ طمٞمٜم  ٟمت٠مُمؾ ذم طم٤مل ُمـ حيتٗمؾ هبذا اعمقًمد, دمد أهنؿ ىَمٍَمُ

هذا احل٥م اًمقضمداين, ُمتٛمثاًل ذم إٟمِم٤مد وشمٚمحلم اًم٘مّم٤مئد واعمدائع اًمتل ٓ ختٚمق هم٤مًم٤ًٌم ُمدـ اًمٖمٚمدّق 

سم٤معمقاًمٞمدد, سمدؾ إن ؾمٚمٛم٧م ُمـ اًمنميمٞم٤مت, واًمرىمص واًمتقاضمد, وإطمٞم٤مد احلقًمٞم٤مت, وآطمتٗمد٤مل 

سمٌٕمْمدٝمؿ أن حيٙمدؿ قمدغم ُمدـ ٓ  -يم  ىمرر اًمديمتقر حمٛمد أمحد ذم ُم٘مد٤مل ًمدف  –ًم٘مد سمٚمغ اًمٖمرور 

: -0 -ي٘مّرهؿ قمغم ذًمؽ, ويِم٤مريمٝمؿ ومٞمف, وي رؾمف ُمٕمٝمؿ, سم٠مٟمف ٓ حيد٥م اًمرؾمدقل 

وهذا ًمٕمٛمراهلل   ُمـ آومؽماد اعمٌلم, واًمٔمٚمؿ اعمِمدلم, واًمٖمدرور اًمٚمئدٞمؿ: طمٞمد٨م ىمٚمٌدقا اعمدقازيـ, 

وا قمغم رب اًمٕم٤معملم, وشمالقمٌقا سمًٜم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم, وأضمحٗمقا ذم طمؼ إظمقاهنؿ ذم اًمدديـ: واومؽم

 (426) طمٞم٨م ضمٕمٚمقا اًمٌدقم٦م ؾمٜم٦م, واعمٜمٙمر ُمٕمرووم٤ًم, واًم٤ٌمـمؾ طم٘م٤ًم .

 –وهبذا يتٌـ ًمٜم٤م أن هٜم٤مإ ظمٚماًل ذم ُمٗمٝمقم اعمح٦ٌم اًمقاضم٦ٌم, وهٜم٤مإ خم٤مًمٗم٦م سمؾ ٟم٘مض ذم هذا اًمٗمٕمؾ 

  اًمٕمٌد دم٤مه ٟمٌٞمف .ًمٚمٛمح٦ٌم اًمقاضم٦ٌم قمغم -أي اعمقًمد 

وصمٛم٦م أُمر هٜم٤م ٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف, وهق إٟمٜم٤م ذم اًمقىم٧م ذاشمف اًمذي ٟمٜمٙمر ومٞمف اًمٖمٚمدق ذم رؾمدقل اهلل 

 -وٟمًددتٜمٙمر شمٚمددؽ اعم رؾمدد٤مت اعمٌتدقمدد٦م اًمتددل اظمتددزل ومٞمٝمدد٤م طمدد٥م اًمٜمٌددل -0 -

, -0 -ُمع يمؾ ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟمًتٜمٙمر يمذًمؽ ا ٗم٤مد ذم حم٦ٌم اًمرؾمقل  -0

وقمدم ُمٕمروم٦م ومْمٚمف قمغم إُم٦م وأٟمف اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ -0 -ٟمًتٜمٙمر ا ٗم٤مد ذم حمٌتف 

سم٤معم١مُمٜملم, هداهؿ إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ, ومل يؽمإ ؾمٌٞماًل هلدايتٝمؿ إٓ ؾمٚمٙمف, وٓ قمٚمً  إٓ سمذًمدف, 

ومّمٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف. ومٛمٕمروم٦م طم٘مف قمغم يمؾ ُمًٚمؿ واضم٥م قمٔمٞمؿ, ٓ يٜمٌٖمل شمريمف وإمه٤مًمف, 

 (427). ُمرومقض سمٙمؾ صقره وأؿمٙم٤مًمفويم  أن اًمٖمٚمق ُمردود ومٙمذًمؽ ا ٗم٤مد 

 .واعمققمد اهلل  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يٗمّمؾ سمٞمٜمٜم٤م وهق اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ 

                                                           

 lojainiat.comاالحتفاؿ بادلولد النبوي  مناقشة علمية  انظرىا على الرابط (ٕٙٗ
 انظر ادلصدر السابق  (ٕٚٗ
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 يذيمر قمـ اإلُم٤مم قمكّم سمـ أ  ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف 

 أَُمددددددد٤م واهلل إّن اًمٔمٚمدددددددَؿ ؿُمددددددد١ممٌ 
 

 
 وُمددددد٤م زال اعمًُدددددلُد هددددق اًمّٔمٚمددددقم

 

ـِ ٟمٛمْمدددددل  إمم دّيدددد٤مِن يددددقم اًمددددّدي
 

 
 وقمٜمددددددد اهلل دمتٛمددددددُع اخلّمددددددقمُ 

 

 

 ومَلْ شمدددددٜمْؿ قمٜمدددددَؽ اعمٜم٤ميددددد٤م شمٜمددددد٤ممُ 
 

 
ٌَددددددْف ًمٚمٛمٜمّٞمدددددد٦ِم يدددددد٤م ٟمدددددد١مومُ   شمٜمَ

 

 

 :وىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين 

ٌَددف,  شمٕمدددا اإلًَمددِف, وأٟمدد٧َم شُمٔمٝمدددُِر طم

 

 
 هددددذا ًمَٕمْٛمددددُرَإ, ذم اعمَ٘مدددد٤مِل, سمددددديعُ 

 

ٌَدددُف ٕـَمْٕمَتدددُف:  ًمدددق يمٜمددد٧َم شَمّمدددُدُي طم

 

 
  إّن اعمحدددد٥ّم, عمددددـ حُيدددد٥ّم, ُُمٓمٞمددددعُ 
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 حتػؾغ بودقفي افـبقي :آحودٌُ ادـتؼة ظـي اد 

 (428)طمدي٨م :)أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ٟمقُر ٟمٌٞمؽ ي٤م ضم٤مسمر ظمٚم٘مف ُمـ ٟمقره ىمٌؾ إؿمٞم٤مد( - 4

 (429)طمدي٨م :)يمٜم٧م أول اًمٜمٌٞملم ذم اخلٚمؼ وآظمرهؿ ذم اًمٌٕم٨م(. - 4

                                                           

  بطالف احلديث ادلشهور على ألسنة الناس: " أوؿ ما خلققاؿ العالمة االلباين :وفيو إشارة إىل( ٕٛٗ
وسلم خلق من نور، فإف ىذا احلديث دليل واضح على أف  اهلل نور نبيك يا جابر ". وحنوه من األحاديث اليت تقوؿ بأنو صلى اهلل عليو

 خلقوا من نور، دوف آدـ وبنيو، فتنبو وال تكن من الغافلُت. ادلالئكة فقط ىم الذين
( : رواه عبد الرزاؽ بسنده عن جابر بن عبد اهلل بلفظ قاؿ : قلت : يا رسوؿ اهلل بأيب أنت وأمي أخربين عن أوؿ ٕٚٛالعجلوين)قاؿ 

.قاؿ بعض الباحثُت :مل أقف على من  «شيء خلقو اهلل قبل األشياء ، قاؿ : )) يا جابر إف اهلل تعاىل خلق قبل األشياء نور نبيك ... 
اه لػ)مصنف عبد الرزاؽ( : السيوطيُّ ُب اخلصائص الكربى والقسطالين، وابن عريب الصوُب،  وأزتد رضا الربيلوي خرجو مسندًا . وعز 

 وزلمد عثماف عبده الربىاين ،ورتاعة آخروف من ادلتصوفة ، وذكره الديار بكري ُب "اخلميس ُب سَتة أنفس نفيس . 
ات بلَو مصنف عبد الرزاؽ فالعزو إليو إما َوَىم ، وإما خلط حبديث آخر يأٌب ومل أقف عليو ُب شيء من كتب احلديث حىت كتب ادلوضوع

وىو حديث مشهور بُت الصوفية ذكره غَت واحد  ُب موضوع مستقل ، وإما زلض كذب وافًتاء . واهلل أعلم.  -إف شاء اهلل تعاىل–ذكره 
 منهم .

كن من باب الرد على أىل البدع من أنفسهم ( معلقًا على كالـ قاؿ عبد اهلل بن الصديق الغماري:)قلت واف كاف من أىل البدع ل
إىل أف قاؿ: والعجب أف السيوطي عزاه …السيوطي: ) وىو تساىل قبيح بل احلديث ظاىر الوضع ، واضح النكارة ، وفيو نفس صوُب

طة صدؽ ىذا العزو ادلخطيء فركب لو إىل عبد الرزاؽ مع أنو ال يوجد ُب مصنفو وال تفسَته وال جامعو وأعجب من ىذا أف بعض الشناق
رضي اهلل عنو بريء من رواية ىذا احلديث وعبد الرزاؽ مل –إسنادًا من عبد الرزاؽ إىل جابر ، ويعلم اهلل أف ىذا كلو ال أصل لو فجابر 

 يسمع بو(
دلا شك الواقف عليو ُب وضعو ، : )وىو حديث موضوع لو ذكره بتمامو -أيضاً -وقاؿ أزتد بن الصديق الغماري: مستدركاً على السيوطي

 وبقيتو تقع ُب ورقتُت من القطع الكبَت ؛ مشتملة على ألفاظ ركيكة ، ومعاين منكرة( 
ُب رسالة خاصة مساىا: "تنبيو احلذاؽ على بطالف ما شاع بُت األناـ  -رزتو اهلل-وحكم بوضعو الشيخ زلمد أزتد عبد القادر الشنقيطي

 عبد الرزاؽ" .  من حديث النور ادلنسوب دلصنف
 .-رزتو اهلل-وأقره عليو وقرظ رسالتو الشيخ عبد العزيز ابن باز

وعند مناقشتهم  حسنوه بل صححو أحد الظادلُت منهم والعجيب أف عددا من األزاىرة الظلمُت ادلنتسبُت زورا إىل العلم والدين ومها منو برأ
وعلى الشبكة وجدتو ُب  م غَت متخصصُت ُب ىذا الفرع بل ُب فروع أخرىتبُت جهلهم التاـ مبصدره بل وبعلم احلديث عموما كما أهن

)أوؿ  واللفظ اآلخر ىو موقع الدرر السنية بلفظُت أحدمها ىو السابق وعلق عليو األلباين بأنو باطل كما ُب السلسلة الصحيحة ُب اذلامش
 .اللفظما خلق اهلل نوري( وقاؿ عنو السيوطي ُب شرح ادلواقف : ال حيضرين هبذا 

 ( كالمها من طريقٖ٘/ٗ(، والطرباين ُب مسند الشاميُت )ٜٕٓٔ/ٖاحلديث أخرجو ابن عدي ُب الكامل )( ٜٕٗ
 )سعيد بن بشَت عن قتادة عن احلسن عن أيب ىريرة أف نيب اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ....(.

قاؿ أبو مسهر مل يكن ُب بلدنا أحفظ منو وىو منكر  (:ٕٛٔ/ٕداؿ ُب نقد الرجاؿ )وعلتو سعيد بن بشَت قاؿ الذىيب ُب ميزاف االعت
  .احلديث

 وقاؿ بقية سألت شعبة عنو فقاؿ ذاؾ صدوؽ اللساف ،وقاؿ البخاري يتكلموف ُب حفظو  .وقاؿ أبو حاًب زللو الصدؽ 
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 (450), "يمٜم٧م ٟمٌٞم٤ًّم ودادم سملم اعم٤مد واًمٓملم"طمدي٨م:  - 4

 (454)ىمقهلؿ:) ًمقٓإ ًمقٓإ ُم٤م ظمٚم٘م٧م إومالإ( - 2

                                                                                                                                                               

 . وقاؿ عثماف عن ابن معُت ضعيف
 عن ابن معُت ليس بشيء  -وقاؿ عباس 

  تركو وقاؿ الفالس حدثنا عنو ابن مهدي ٍب
 وقاؿ النسائي ضعيف 

 وقاؿ ابن اجلوزي قد وثقو شعبة ودحيم 
 وكاف حافظا. -وقاؿ ابن عيينة حدثنا سعيد بن بشَت 

 وذكر الذىيب احلديث من غرائبو. 
عن قتادة ( وقاؿ : "وقد رواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة بو مرسال وىو أشبو ورواه بعضهم ٓٚٗ/ٖوضعفو احلافظ ابن كثَت ُب تفسَته )

 موقوفا واهلل أعلم".
 (.)ملتقى اىل احلديث (٘ٔٔ/ٕوضعفو األلباين ُب الضعيفة )

فهذا نقل باطل نقال وعقال؛ فإف آدـ ليس « كنت نبًيا وآدـ بُت ادلاء والطُت»قاؿ شيخ االسالـ بن  تيمية رزتو اهلل : وأما قوؿ بعضهم: ( ٕٓ٘
اف بُت الروح واجلسد. فهذا وحنوه فيو علم اهلل باألشياء قبل كوهنا، وكتابتو إياىا، وإخباره بُت ادلاء والطُت، بل الطُت ماء وتراب، ولكن ك

هبا، وذلك غَت وجود أعياهنا؛ ألهنا ال توجد أعياهنا حىت ختلق، ومن مل يفرؽ بُت ثبوت الشيء ُب العلم والكالـ والكتاب، وبُت حقيقتو 
 َعُظَم جهلو وضاللو.ُب اخلارج، وكذلك بُت الوجود العلمي والعيٍت 

 (ٚٗٔ/ٕوقاؿ أيضا :رلموع الفتاوى )
 وأما ما يرويو ىؤالء اجلهاؿ: كابن عريب ُب الفصوص وغَته من جهاؿ العامة }كنت نبيا وآدـ بُت ادلاء والطُت كنت نبيا وآدـ ال ماء وال

لعلم ادلعتمدة هبذا اللفظ بل ىو باطل فإف آدـ طُت{ فهذا ال أصل لو ومل يروه أحد من أىل العلم الصادقُت وال ىو ُب شيء من كتب ا
مل يكن بُت ادلاء والطُت قط فإف اهلل خلقو من تراب وخلط الًتاب بادلاء حىت صار طينا؛ وأيبس الطُت حىت صار صلصاال كالفخار فلم 

 اؿ مع أف ىذه احلاؿ ال اختصاص ذلايكن لو حاؿ بُت ادلاء والطُت مركب من ادلاء والطُت ولو قيل بُت ادلاء والًتاب لكاف أبعد عن احمل
 وقاؿ العالمة االلباين :موضوع.

( نقال عن ابن تيمية، وأقره، وقد قاؿ ابن تيمية ُب رده على ٖٕٓذكر ىذا والذي قبلو السيوطي ُب ذيل " األحاديث ادلوضوعة " )ص 
ذكره، ومعناه باطل، فإف آدـ عليو السالـ مل يكن بُت ( : ال أصل لو، ال من نقل وال من عقل، فإف أحدا من احملدثُت مل يٜالبكري )ص 

 .ادلاء والطُت قط، فإف الطُت ماء
ذكره العجلوين ُب ]كشف اخلفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس[ وقاؿ: قاؿ  قالت اللجنة الدائمة لالفتاء :( ٕٔ٘

وإف مل يكن حديثاً. نقوؿ: بل ىو باطل لفظاً ومعٌت؛ فإف اهلل تعاىل إمنا خلق  الصغاين: إنو موضوع، ٍب قاؿ: وأقوؿ: لكنو معناه صحيح
اخللق ليعبدوه، كما قاؿ سبحانو: }وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدوف{، ومل يثبت حديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم يدؿ على أف 

 اخللق خلقوا من أجلو ال األفالؾ وال غَتىا من ادلخلوقات.
مد بن علي الشوكاين ُب ]الفوائد اجملموعة ُب األحاديث ادلوضوعة[ وقاؿ: قاؿ الصغاين: موضوع، وشلا يدؿ على ذلك قولو وذكره زل

تعاىل: }اهلل الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يتنزؿ األمر بينهن لتعلموا أف اهلل على كل شيء قدير وأف اهلل قد أحاط بكل 
 ق، وصلى اهلل على نبينا زلمد، وآلو وصحبو وسلم.وباهلل التوفي شيء علمًا{.

 ( : موضوع اىػٕٕٛقاؿ األلباين ُب "السلسلة الضعيفة" )
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 سمح٨م ُمٝمؿ  ًمٌٕمض اًمديم٤مشمرة  يم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن أٟم٘مٚمف هٜم٤م ذم وهذا  

 سمٞم٤من سمٕمض اًم٘مّمص اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م  ذم يمت٥م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 

 ُم٘مدُم٦م : أمهٞم٦م اًمًػمة ودوره٤م ذم شمٕمديؾ اًمًٚمقإ:

, يم  أهن٤م اًمٜمٛمقذج إُمثؾ  -0 -متثؾ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمقاىمع اًمٕمٛمكم حلٞم٤مة اعمّمٓمٗمك 

ُمٞم٦م , ومٝمل متثؾ اًم٘مدوة ذم إظمدالي واعمٕمد٤مُمالت واًمٕمٌد٤مدات , ًمدذا يدرى ًمت٤مريخ إُم٦م اإلؾمال

اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٚم د واًمؽمسمقيلم أن دراؾم٦م اًمًػمة وشمدريًٝم٤م ًمف أسمٚمغ إصمر ذم شمٕمديؾ ؾمٚمقإ اًمٜم٤مس 

سم٤مًمٕمٛمقم واًمٜم٤مؿمئ٦م سم٤مخلّمقص . ومٗمل اًمًػمة اًمٜمٌقيد٦م دمتٛمدع ضمدؾ أؾمد٤مًمٞم٥م اًمؽمسمٞمد٦م اإلؾمدالُمٞم٦م 

واًمؽمسمٞم٦م سم٤مًم٘مّم٦م , واًمؽمسمٞم٦م سم٤مٕطمداث , واًمؽمسمٞم٦م سم٤مًم٘مددوة , واًمؽمسمٞمد٦م يم٤مًمؽمسمٞم٦م سميب إُمث٤مل , 

 (454). سم٤مًمؽمهمٞم٥م وسم٤مًمؽمهٞم٥م , واًمؽمسمٞم٦م سم٤محلقار

ًمذا ٓ همراسم٦م قمٜمدُم٤م ُ ٛمع اعمختّمقن قمغم أن اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م أيمؼم ُم١مصمر ذم شمٕمديؾ اًمًٚمقإ, وأهند٤م 

هلد٤م رىمد٤مب ا ٌد٤مسمرة , أىمقى قم٤مُمؾ ذم همرس اًم٘مٞمؿ وإظمالي اًمٜمٌٞمٚم٦م . ومٙمؿ ُمـ ىمّمص ظمدّرت 

ويمؿ ُمـ طمقادث اطمت٤مر ُٕمره٤م اًمٕم٤ٌمىمرة , ويمؿ ُمـ ُمقاىمػ همػمت ُمًد٤مر إومدراد وا  قمد٤مت 

ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمدٟمٞم٤م إمم اًمتٛمًؽ سم٤مٔظمرة . ويمؿ أمتٜمك ُمـ زُمالئل اًمٙمرام ُمٕمٚمٛملم وُمنموملم أن 

ػمة : ٕهن٤م همذاد يريمزوا قمغم ا ٤مٟم٥م اإلي ين ذم اًمًػمة , وا ٤مٟم٥م اًمؽمسمقي أو ُم٤م يٕمرف سمٗم٘مف اًمً

 ًمٚم٘مٚمقب وُمتٕم٦م ًمٚمروح , قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أزيمك  اًمّمالة واًمًالم. 

وطمتك شمٌ٘مك اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمٓمرة ومٞم٤مو٦م , صٚم٦ٌم ورزيٜم٦م , سمٞمْم٤مد ٟم٤مصٕم٦م , وُمٕملم ٓ يٜمْم٥م : ٓ 

سمد أن ٟم٘مدم ومٞمٝم٤م اًمّمحٞمع , وٟمٌٕمد قمٜمٝم٤م اعمقوققم٤مت واعمٜمٙمدرات اًمتدل إذا اٟمتنمدت ذم اًمًدػمة 

 ٞم٦م إسمٜم٤مد , مم٤م يْمٕمػ أصمره٤م ويٗم٘مد اًمث٘م٦م هب٤م.ؾمتٛمثؾ قم٘م٦ٌم ذم شمرسم

                                                           

 لالستزادة عن أساليب الًتبية اإلسالمية انظر : عبد الرزتن النحالوي ، أساليب الًتبية اإلسالمية( ٕٕ٘
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وىمددد ًمددقطمظ أن اًمٕمديددد ُمددـ اإلظمددقة اعمٕمٚمٛمددلم سمحًددـ ٟمٞمدد٦م ودون ىمّمددد وسمددداومع اًمقضمدددان 

واًمٕمقاـمػ : يذيمرون سمٕمض ىمّمص اًمًػمة دون اًمرضمقع إمم اعمّمد٤مدر ًمٚمت٠ميمدد ُمدـ صدحتٝم٤م , 

. . …ًمًٜم٦م اًمٕمقام ومٝمٜم٤مإ اًمٕمديد ُمـ اًم٘مّمص اعمٜمٙمرة واًم٤ٌمـمٚم٦م واعمقوققم٦م اًمتل اٟمتنمت قمغم أ

ًمذا ضم٤مدت هذه اًمدراؾم٦م ًمتقودع وشمٌدلم سمٕمدض هدذه اًم٘مّمدص اًمتدل اٟمتنمدت , وشمدداوًمتٝم٤م 

 إًمًـ. 

 :-0 -أوًٓ : ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمقًمده 

ُمدـ شمٖمٞمدػم ذم طمريمد٦م اًمتد٤مريخ سمد٤مًمٕمٛمقم , وقمٜمدد  -0 -ٟمٔمرًا عم٤م يٛمثٚمف ُمقًمد اًمٜمٌل 

رواي٤مت ُمٜمٙمدرة وسم٤مـمٚمد٦م اعمًٚمٛملم سم٤مخلّمقص : وم٘مد شمٗم٤مقمٚم٧م ُمٕمف سمٕمض ُمّم٤مدر اًمًػمة ومٜم٘مٚم٧م 

أوُمقوققم٦م دون سمٞم٤من ًمٜمٙم٤مرهت٤م , وم٤مٟمتنمت ويم٠مهن٤م صحٞمحف وهل همػم ذًمدؽ . وُمدـ اًمروايد٤مت 

ضم٤مٟمد٥م أؾمدٓمقري : ُمد٤م  -0 -اعمقوققم٦م اًمتل أرادت أن شمْمٗمل قمغم ُمقًمد اًمٜمٌل 

ىمٌؾ زواضمف ُمـ آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م رهم٦ٌم ذم اًمٜمدقر  -ىمٞمؾ ُمـ أن سمٖمٞم٤ًم دقم٧م قمٌداهلل واًمده إمم ٟمٗمًٝم٤م 

(454). ذم قمٞمٜمف , وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٕمد شمرهم٥م ومٞمف, ٕن هذا اًمٜمقر ذه٥م سمٕمد زواضمف ُمـ آُمٜم٦ماعمقضمقد 
  

 :-0 -وُمـ اًمرواي٤مت اعمٜمٙمرة واًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل وردت ذم ُمقًمده 

, وُم٤م ىمٞمؾ قمـ اٟمتٙمد٤مس سمٕمدض أصدٜم٤مم -0 -ُم٤مىمٞمؾ قمـ هقاشمػ ا ـ ًمٞمٚم٦م ُمقًمده 

 ُمٙم٦م.

                                                           

طرباين واحلاكم وابن سعد ، لكنها منكرة سنداً ومتناً، كما أف ىذه ذكر الشيخ الدكتور أكـر ضياء العمري أف ىذه الروايات أوردىا ال( ٖٕ٘
النبوية  الروايات مضطربة ، ألف ادلرأة ادلذكورة تارة يقاؿ أهنا بغي وأخرى يقاؿ أهنا خثعمية ،وثالثة يقاؿ أهنا أسدية قرشية . انظر : السَتة

 .ٜ٘-ٜٗص ص ،  ٔىػ ( ، ج ٚٔٗٔ،) الرياض ، مكتبة العبيكاف ،  ٔالصحيحة ، ط
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قد ٟمػمان اعمجقس وهمٞمض وُم٤مىمٞمؾ قمـ اردم٤مس إيقان يمنى وؾم٘مقط ذوم٤مشمف , وُم٤م ىمٞمؾ قمـ مخ

 (452)سمحػمة ؾَم٤مَوْه .

سم٠من اخلٞمؾ اًمٕمرسمٞم٦م شم٘مٓمع دضمٚم٦م وأهند٤م شمٜمتنمد ذم سمدالد اًمٗمدرس .  (455)وُم٤م ىمٞمؾ قمـ رؤي٤م اعمقسمذان 

 . (456)ومٙمؾ ُم٤مورد ذم ذًمؽ ُمـ رواي٤مت ومٝمل همري٦ٌم وُمٜمٙمرة وسم٤مـمٚم٦م وسمٕمْمٝم٤م ٓ أصؾ ًمف

اًمٕمٚم د , ُمثؾ أٟمف وًمد خمتقٟمد٤ًم يم  وردت ذم ُمقًمده رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م ٟمٜمٌف هل٤م وهل حمؾ ظمالف سملم 

أو ظمتٜمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م ـمّٝمدر  (457)ُمنورًا, أو ظمتٜمف ضمده قمٌداعمٓمٚم٥م قمغم قم٤مدة اًمٕمرب

 (458)ىمٚمٌف.

إٓ أن هٜم٤مإ رواي٤مت ىمقي٦م وضمٞمدة وردت ذم ُمقًمده يٛمٙمـ أن ٟمًدتٕملم هبد٤م ذم ذيمدر اعمٕمجدزات  

٤مدت ُمٜمف ىمّمقر سمٍمدى ُمدـ أرض اخل٤مص٦م سم٤معمقًمد ُمثؾ أن أُمف آُمٜم٦م رأت طملم ووٕمتف ٟمقرًا أو

 (459)اًمِم٤مم وهمػمه٤م مم٤م هق ذم اعمّم٤مدر. 

                                                           

 .ٜٚٔ/ ٖحبَتة ساوة : من بالد فارس بُت الري ومهداف . ) ُب إيراف حالياً ( انظر : ياقوت احلموي ، معجم البلداف ،( ٕٗ٘
وبذ:كالقاضي. وادلوبذاف عند اجملوس ، كقاضي القضاة عند ادلسلمُت . ابن األثَت ، النهاية ،( ٕ٘٘

ُ
 .ٖٗٔ/ٗادلوبذاف: ادل

 ، حتقيق : عبدالسالـ تدمري ،  ٕطربي ، وقاؿ الذىيب : ىذا حديث منكر غريب ، انظر : السَتة النبوية ، طىذه األخبار أوردىا ال( ٕٙ٘
"ىذا احلديث \؛ وقاؿ ابن كثَت بعد أف ذكر رواياتو من حديث سطيح :  ٖٛـ ( ، ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ) بَتوت :دار الكتاب العريب ، 

ط ، ) بَتوت ،دار الكتب العلمية ، د  اية والنهاية ،" انظر : البد\ أره بإسناد أصاًل ال أصل لو ُب شي ء من كتب اإلسالـ ادلعهودة ومل
؛مهدي رزؽ اهلل ، ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٔ؛ لالستزادة عن ىذه الروايات انظر : أكـر العمري ،السَتة النبوية الصحيحة،ٕٕ٘، ص ٕت (، ج 

ـ (ص ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،،) الرياض ،مركز ادللٔالسَتة النبوية ُب ضوء ادلصادر األصلية ،ط
ٖٔٔ . 

. كما ناقش ٕٛ- ٕٚ؛ الذىيب ، السَتة النبوية ،  ٕٚٗ -ٕٙٗ/ٕانظر ىذه الروايات ُب:ابن كثَت ،البداية والنهاية )قسم السَتة ( ،( ٕٚ٘
 .ٓٓٔ – ٜٜ/ٔظر : السَتة النبوية الصحيحة ، الشيخ الدكتور أكـر العمري ىذه الروايات وأحاؿ إىل من أوردىا وضعف أكثرىا . ان

؛  ٕٚٗ/ ٕ" انظر : البداية والنهاية )قسم السَتة ( ،عنو ابن كثَت : وىذا غريب جداً  ما قيل من أف جربيل ختنو حُت طهر قلبو قاؿ( ٕٛ٘
؛ ابن كثَت ،البداية  ٕٛ-ٔٛ/  ٔد ،.انظر روايات اخلتاف :ابن القيم ،زاد ادلعإٛوقاؿ الذىيب :ىذا منكر ، انظر : السَتة النبوية ،

. مهدي  ٚٓٔ؛ العمري ،السَتة النبوية ُب ضوء ادلصادر األصلية،ٓٓٔ - ٜٜ/ٔ؛ ،السَتة النبوية الصحيحة ،ٕٚٗ-ٕٙٗ/ٕوالنهاية ، 
 .رزؽ اهلل

 كـر العمري: أ  ٔٓٔ/ٔ.لالستزادة: انظر ، السَتة النبوية الصحيحة، ٜٜٕ/ٕقاؿ ابن كثَت : إسناده جيد ، البداية ( ٜٕ٘
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 صم٤مٟمٞم٤ًم : ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمزول اًمقطمل:

يم٤من ئمٝمر قمغم رؤوس ا ٌد٤مل يريدد -0 -هٜم٤مإ رواي٤مت قمديدة ُمٗم٤مده٤م أن اًمٜمٌل 

أن يؽمدى ُمٜمٝم٤م ُمـ ؿمدة احلزن ٟٓم٘مٓم٤مع اًمقطمل قمٜمف , ومٙمد٤من ضمؼميدؾ قمٚمٞمدف اًمًدالم يتٌددى ًمدف 

ـ اعمح٘م٘ملم ذيمروا أهن٤م رواي٤مت ُمرؾمٚم٦م ووٕمٞمٗم٦م وشمتٕمد٤مرض ُمدع قمّمدٛم٦م ومػمضمع قمـ ذًمؽ , ًمٙم

 (460).اًمٜمٌقة

 :-0 -صم٤مًمث٤ًم : ُم٤م يتٕمٚمؼ هبجرشمف 

ُمـ ُمٙم٦م وُمٙمقصمف ذم همد٤مر -0 -ذيمرت ُمّم٤مدر اًمًػمة وٛمـ طم٤مدصم٦م ظمروج اًمٜمٌل 

سمجٌؾ صمقر صمالصم٦م أي٤مم قمدة رواي٤مت : ُمٜمٝم٤م أن اهلل أُمر ؿمجرة ومٜمٌت٧م ذم وضمف اًمٖم٤مر وأُمدر محد٤مُمتلم 

لم قمِمٕمِم٧م وسم٤مو٧م قمغم ومؿ اًمٖم٤مر ًمتٍمف اعمنميملم قمـ ُمٙم٤مٟمف , وُمٜمٝم٤م أن اًمٖم٤مر اٟمٗمتع وطمِمٞمت

اًمٌحر وسمف ؾمٗمٞمٜم٦م ُمرسمقـم٦م شمٜمتٔمدره, وُمٜمٝمد٤م أن اهلل -0 -ومتح٦م رأى ُمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل 

                                                                                                                                                               

ثَػنَا ِإبْػَراِىيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احلِْ  ثَػَنا َعْبُد اهلِل ْبُن َعْبِد الرَّزْتَِن، َحدَّ ثَػَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيب ثَاِبٍت الزُّْىرِيُّ، قاؿ اإلماـ الًتمذي رزتو اهلل : َحدَّ ، َحدَّ َزاِميُّ
َثٍِت ِإمْسَاِعيُل ْبُن ِإبْػرَاِىيَم اْبنُ  هلل َعلّيِو َأِخي ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن ُكَرْيٍب، َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى ا َحدَّ

، ِإَذا َتَكلََّم رُِئَي َكالنُّوِر خَيْرُُج ِمْن بَػُْتِ ثَػَنايَاُه.   وَسلِّم أَفْػَلَج الثَِّنيَّتَػُْتِ
عيف، تفرد بو ادلصنف دوف الستة. ُب االسناد عبد العزيز بن عمراف ادلعروؼ بابن أيب ثابت وىو ضعيف. وباقي رجالو إسناد احلديث ض-

 ثقات.
ىذه الرواية ذكرىا البخاري بلفظ : بلغنا . وىو لفظ يدؿ على التضعيف . وىذه الرواية ىي من مراسيل الزىري ،وقد أشار العلماء إىل ( ٕٓٙ

؛ مهدي رزؽ اهلل ، السَتة النبوية ُب ضوء ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٔضعيفة. انظر :أكـر العمري ، السَتة النبوية الصحيحة ،أهنا روايات مرسلة و 
.كما ذكر الشيخ األلباين أف ىذه الرواية باطلة وفصل القوؿ فيها .لالستزادة انظر :سلسلة األحاديث الضعيفة ،ط ٔ٘ٔادلصادر األصلية ،

 .ٛ٘ٛٗ. رقم احلديث ٛ٘ٗ – ٓ٘ٗـ ( ،جمللد العاشر القسم األوؿ ص ٕٕٓٓ -ػ ىٕٕٗٔا ) الرياض :مكتبة ادلعارؼ ،
 .وقد مسعت شيختا احلجوري مرارا يضعفها 
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ىمد أوضمد ذم اًمٖم٤مر هنرًا أسمٞمض ُمـ اًمثٚم٩م وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ , ًمٞمنمب ُمٜمف اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف. 

 (464). (464)إن مل شمٙمـ ُمقوققم٦م وهذه اًمرواي٤مت وٕمٞمٗم٦م ضمداً 

وهٜم٤مإ اًمٙمثػم مم٤م ذم سمٓمقن يمت٥م اًمًػمة مم٤م ىمد سملم وٕمٗمف أئٛمد٦م هدذا اًمِمد٠من رطمدؿ اهلل ُمقشمد٤مهؿ 

 وطمٗمظ اهلل أطمٞم٤مئٝمؿ .

 هذا وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  وقمغم آًمف  وصح٦ٌم وؾمٚمؿ,,

 

 ويمتٌف أسمق ؾمٚمٞم ن  ؾمٚم ن سمـ ص٤مًمع طمًلم اًمٕم د

 قل ويٕمٛمؾ إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م  ٞم٥م اًمدقم٤مدؾمدده اهلل  وٟمٗمٕمف سم  ي٘م

 هد4242/رسمٞمع أول /46ًمٞمٚم٦م آصمٜملم 

 صٜمٕم٤مد د ُمًجد أ  سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمٝم  د  احلت٤مرش

                                                           

لقد ناقش الشيخ األلباين أحاديث العنكبوت واحلمامة ُب عدة روايات ويرى أهنا ضعيفة جداً ومنكرة. راجع : السلسلة الضعيفة  (ٕٔٙ
. ومسعت أيضا شيخنا احلجوري  ٖٖٛ-ٖٖٚ، ٖٕٙ-ٜٕ٘،  ٖـ(، ج ٜٚٛٔ -ىػ ٛٓٗٔرؼ ، ،) الرياض : ادلعا ٔوادلوضوعة ، ط

 وفقو اهلل يضعفها  ويبُت نكارهتا 
 http://al-amir.info/inf/articles.php?action=show&id=191انظر  (ٕٕٙ
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 ادقاضقعؾفرس 

 4 ُم٘مدُم٦م اًمٕمالُم٦م اعمحدث حيٞمك سمـ قمكم احلجقري

 4 ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ

 7 متٝمٞمد سملم يدي اعمقوقع

 9 يشم٠مريخ سمداي٦م آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌق

 44 ُم٤مذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ اًمدوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م اًمٕمٌٞمدي٦م اًمتل أطمدصم٧م هذا إُمر ) اعمقًمد اًمٜمٌقي(؟

 47 طمٙمٛمف )آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي(

 48 أوضمف وم٤ًمد آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي

 45 آصم٤مر آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي

 40 وىمٗمف 

 44 ومت٤موى اًمٕمٚم د  ذم آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد

 404 اعمجٞمزيـ واًمرد قمٚمٞمٝم٤مؿمٌٝم٤مت 

 402 اًمِمٌٝم٦م إومم : اؾمتدٓل اًمٌٕمض سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م

 406 ًمٞمقم آصمٜملم  -0 -اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : يًتدًمقن سمّمٞم٤مم اًمٜمٌل 

مِم٤َم يًتدًمقن سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :﴿ىُمْؾ سمَِٗمْْمِؾ اهللَِ َوسمَِرمْحَتِِف وَمٌَِذًمَِؽ وَمْٚمَٞمْٗمَرطُمقا ُهَق ظَمػْمٌ  اًمِمٌٝم٦م  اًمث٤مًمث٦م :

 َ َْٛمُٕمقَن﴾

407 

 407 اًمِمٌٝم٦م اًمراسمع :ي٘مقًمقن  ُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمـ أقمٔمؿ اًمقاضم٤ٌمت  حم٦ٌم اًمٜمٌل اًمٙمريؿ

 408 هل قم٤مدة وًمٞم٧ًم قم٤ٌمدة ومال حتت٤مج إمم دًمٞمؾ اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُم٦ًم :

 409 يًتدل اًمٌٕمض سم  ظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم  قمـ اسمـ قم٤ٌمس اًمِمٌٝم٦م اًم٤ًمدؾم٦م :
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 444 ٘مقًمقن ٟمٕمؿ هق سمدقم٦م ًمٙمٜمٝم٤م سمدقم٦م طمًٜم٦مأهنؿ ي اًمِمٌٝم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م :

 447 وىمٗم٦م 

 447 اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م :  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ويماًل ٟم٘مص قمٚمٞمؽ ُمـ أٟم٤ٌمد اًمرؾمؾ ُم٤م ٟمث٧ٌم سمف وم١مادإ﴾

 448 اًمِمٌٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م : ىمقًمف شمٕم٤ممم خمؼما قمـ  قمٞمًك سمـ ُمريؿ

ىمروه وشمًٌحقه سمٙمرة ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ًمت١مُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمقًمف, وشمٕمزروه وشمق اًمِمٌٝم٦م اًمٕم٤مذة :

 وأصٞمال﴾

449 

ـَ اهلل قمغم اعم١مُمٜملم إذ سمٕم٨م ومٞمٝمؿ رؾمقًٓ ُمـ  اًمِمٌٝم٦م احل٤مدي قمنمة : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:﴿ًم٘مد ُم

أٟمٗمًٝمؿ يتٚمق قمٚمٞمٝمؿ آي٤مشمف ويزيمٞمٝمؿ ويٕمٚمٛمٝمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م وإن يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ ًمٗمل والل 

 ُمٌلم﴾

449 

هلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمٜمٌل ي٤م أهي٤م اًمذيـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة : ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ﴿إن ااًمِمٌٝم٦م 

 آُمٜمقا صٚمقا قمٚمٞمف وؾمٚمٛمقا شمًٚمٞم ﴾

440 

اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة : ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ﴿ؾمٌح٤من اًمذي أهى سمٕمٌده ًمٞمالً ُمـ اعمًجد احلرام 

 إمم اعمًجد إىمَم اًمذي سم٤مريمٜم٤م طمقًمف ًمٜمريف ُمـ آي٤مشمٜم٤م إٟمف هق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم﴾

444 

 444 قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أن رضماًل ُمـ اًمٞمٝمقد ىم٤مل ًمف سمٕم٦م قمنمة :اًمِمٌٝم٦م اًمرا

 444 إن آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد يِمتٛمؾ قمغم يمثػم ُمـ أقم ل اًمؼم اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنمة :

ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ : آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد ًمٞمس قمغم طمد ؾمقاد خيتٚمػ سم٤مظمتالف  اًمِمٌٝم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة :

 آُم٤ميمـ وإؿمخ٤مص

442 

ِمٌٝم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة :وهذه اًمِمٌٝم٦م شمؿ إو٤مومتٝم٤م سمٕمد مت٤مم اًمرؾم٤مًم٦م وذًمؽ طمٞمٜم  ؾمٛمٕم٧م ظمٓم٤مب  اًم

 زقمٞمؿ اعم٤مرىملم  قمٌد اعمٚمؽ احلقصمل  ىم٤مشمٚمف اهلل

446 

 449 شم٘مرير 
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153 

 424 طمٙمؿ ضم٤مئر قمغم اعمحّرُملم ًمالطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي

 422 آطم٤مدي٨م اعمٜمتنمة قمٜمد اعمحتٗمٚملم سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي

 

 


