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ِّيثِّااه ِّةٌِّوْزانِّاهوْزانشيخَاِّاهػَّلِِّّيثيقد ِّ
 

 وسمٕمد: .احلٛمد هلل

قمغم  د  إبٚم٩م ذم اًمر   احلؼ   س ي  ٞمخ قمبداًمٕمزيز اًمر  ٚمٕم٧م قمغم يمت٤مب اًمِم  وم٘مد اـم  

ًدا ًدا ذم ُمقضققمف، ُم١مي  ذقًم٤م، ومقضمدشمف يمت٤مسًم٤م ضمٞم  ذم سمٞم٤من ض٤مسمط اًمبدقم٦م   وم٩مرْ اًمٕمَ 

  .٦مقمٞم  ٦م اًمنم  سم٤مٕدًم  

 .ومجزاه اهلل ظمػًما وٟمٗمع سمٕمٚمٛمف وسمٙمت٤مسمف

 .د وآخف وصحبفؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛم   اهلل وؾمٚم  وصغم  

 

 

 

 كتبه

 صالح بن فوزان الفوزان

 عضو هيئة كبار العلماء

 هـ2541/  21/ 32في 
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: 

  .وسمريم٤مشمفؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م 

 ٤م سمٕمد:أُم  

ٌم سمٙمت٥م،  قمقن ومٞمٝم٤مدْ وُم٘م٤مٓت، ويمٚمامت، يَ  وم٢مٟم ف ُيٓم٤مًمٕمٜم٤م طمٞمٜم٤ًم سمٕمد طملٍم: أىمقا

 ضالٓت وضمٝم٤مٓت ُمقسم٘م٤مت.إمم 

 فسم٢مفمٝم٤مر اشمب٤مع اًمدًمٞمؾ، وطم٘مٞم٘متُ  ،اجلٛمٞمؾ ُم٤م ُأخبس اًمٚمب٤مَس  وُمـ ذه٤م وأضٚمٝم٤م

ؼ ىم  يٛمقج، وًمق دَ وج، وسملم اًمٕم٤مُم٦م اًمدمه٤مء رُ ٕنف سمذًمؽ يَ  :قمـ اًمسبٞمؾ اإلضالُل 

ه هب٤مءً  سًم٤م، ٓؾمٞمٛماًمٜم٤مفمر ًمرآ سم٤مًمقطمل ٤م ُمع ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ ـ، وذم اًمتح٘مٞمؼ واًمٕمٚمؿ ظمرا

 ُمـ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   قمـ أنس ملسو هيلع هللا ىلص وفمٝمقر اجلٝمؾ سمٛمػماث اًمٜمبل

ط اًمس٤مقم٦م أن يُ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف   اجلٝمُؾ  ، ويثب٧َم ع اًمٕمٚمؿُ رومَ أذا
(1)

. 

واإليامن أن يداومٕمقا قمـ ديـ  وإٟمف ذم هذه إزُم٤من، يتٕملم قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ

ًمب٘م٤مء اًمديـ  ٕمَل س٤من، وم٢من ُمـ أقمٔمؿ اًمقاضمب٤مت اًمس  ًمئال ُُترف ُمٕم٤معمف احلِ  :اًمرمحـ

 ٤م. ٟم٘مٞم   ٤م، وقمـ اًمدظمٞمؾضمٚمٞم  

 .ًمٚم٘مٞم٤مم هبذا اًمقاضم٥م مهللا وومؼ مح٤مة اًمنميٕم٦م ودقم٤مة اًمسٜم٦م اعمحٛمدي٦م

 سملم ؿمدةج٤مُمٕم٦م ـٛمحروم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، واًمـاًم ،وإن ُمـ اًمٙمت٥م اًمٕمٍمي٦م

 اعمتخّمص - ٦ِم واًمتخريِػ يمت٤مَب ) ُمٗمٝمقم اًمبدقم٦م ( ًمٚمديمتقروهزال احلج   ،اًمتحريػ

 ،-هداه اهلل ًمرؿمده  -اإلهل سمـ طمسلم اًمٕمروم٩م  قمبد - ذم همػم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م

                                                           

 (. 1671(، وُمسٚمؿ رىمؿ )88) ( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ1)
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ُمٓمٚمً٘م٤م، واًمذي ضمٕمؾ اخلالف ذم  اًمذي ٟم٤مزع ذم أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمُػ 

ُت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط راضمًٕم٤م قمغم اًمت٠مصٞمؾ سم٤مًمٜم٘مض، وسمٕمب٤مرة أظمرى: ضمٕمؾ ظمالف اًمٕمٚمامء 

طمتك أتك هق ذم اًم٘مرن  ،ذم شمبديع سمٕمض إقمامل راضمًٕم٤م ًمٚمخٚمؾ ذم ض٤مسمط اًمبدقم٦م

وٓ اًمٕمٚمامء اح٤مضقن  ،ومْمبط اًمبدقم٦م سمْم٤مسمط مل يستٓمٕمف إوًمقن ،اخل٤مُمس قمنم

 سم٘مّمد أو سمٖمػم -واًمذي دقم٤م هذا اعمسٙملم  ،إرسمٕم٦م وهمػمهؿ!!ُمـ قمٚمامء اعمذاه٥م 

يمبدقم٦م  ،سمٕمض اًمبدع شمنميعهق حم٤موًم٦م  :اًم٘مقل سم٠منف ٓ ض٤مسمط ًمٚمبدقم٦مإمم  -ىمّمد 

 وٟمحق ذًمؽ!!. ملسو هيلع هللا ىلصآطمتٗم٤مل سمٛمقًمد رؾمقل اهلل 

 زي٤مدةً  -ظمّٚمط  ،- سمٕمد ـمٚم٥م أطمد اعم٘مدُملم ًمٚمٙمت٤مب -وح٤م ذيمر ض٤مسمط اًمبدقم٦م 

 - ُمْمٞم٘ملم وُمقؾمٕملمإمم  ذم شم٘مسٞمؿ ُمقاىمػ اًمٕمٚمامء ُمـ اًمبدقم٦م - قمغم ختٚمٞمٓمف إول

  ومتٜم٤مىمض ذم ض٤مسمط اًمت٘مسٞمؿ، وذم شمّمٜمٞمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه إىمس٤مم!!

 دَ ضمِ اًمذي وُ سملم اًمؽمك اًمتٕمبدي اعم٘مّمقد  - سمٕمٛمد أو سمجٝمؾ -صمؿ ظمٚمط 

اًمتٕمبدي٦م وهمػم اًمتٕمبدي٦م، واعم٘مّمقدة  ُمع سم٘مٞم٦م اًمؽموك : اعم٘متيض ًمف واٟمتٗمك ُم٤مٟمٕمف

ؾمٚمؽ ـمريؼ ُمـ ىم٤مل و ،اعمتِم٤مسمف وشمرك اعمحٙمؿإمم  وهمػم اعم٘مّمقدة، ومبٝمذا قمٛمد

  ژۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ژ :اهلل ومٞمٝمؿ

 .]7آل عمران: [

( هق مجع ُم٤م شمٞمرس  ومم٤م ؿمجٕمٜمل قمغم يمت٤مسم٦م اًمرد قمغم يمت٤مب ) ُمٗمٝمقم اًمبدقم٦م

 اًمتبديع، ويمِمػ ؿمبٝم٤مت أهؾ اًمْمالل واًمتجديع،ُمـ أصقل أهؾ اًمسٜم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م ذم 

 قمغم هذه إصقل اًمسٚمٗمٞم٦م واًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م.
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(وىمد ىمسٛم٧م ُمٜم٤مىمِم٦م )يمت٤مب ُمٗمٝمقم اًمبدقم٦م
(1)

 ىمسٛملم: 

 شم٠ميمٞمد اعمسٚمامت اًمسٜمٞم٦م ذم اًمبدقم٦م. :إول

 .يمِمػ ؿمبٝم٤مت يمت٤مب ُمٗمٝمقم اًمبدقم٦م :اًمث٤مين

وضمٕمٚم٧م اًم٘مسؿ إول ُم٘مدُم٤مت
(1)

  :وقمدده٤م اصمٜمت٤م قمنمة ُم٘مدُم٦م ،

 .اعم٘مدُم٦م إومم: ذم اًمنمع واًمسٚمػ ًمٚمبدع

 .إٓ إذا قمّده قمب٤مدة :ث سم٠منف سمدقم٦م ذقًم٤مدَ اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ٓ يقصػ رء حُمْ 

أو  ،ومٕماًل  :ُمستحب٦مً و ُج قمـ أن شمٙمقن واضمب٦مً اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م: اًمٕمب٤مدة ٓ ختر

 .شمريًم٤م :ُمٙمروه٦مً و حمرُم٦مً 

سمٕم٦م: ٓ يّمح اًمتٕمبد سم٤معمب٤مح   .ًمذاشمفاعم٘مدُم٦م اًمرا

  .اعم٘مدُم٦م اخل٤مُمس٦م: اًمبدع يمٚمٝم٤م حمرُم٦م

 وٓ يقضمد ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م. ،يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م :اعم٘مدُم٦م اًمس٤مدؾم٦م

 ،إصُؾ ذم اًمٕمب٤مداِت اًمتقىمػ واعمٜمُع واحلٔمر إٓ سمدًمٞمؾٍ  :اعم٘مدُم٦م اًمس٤مسمٕم٦م

 إٓ سمدًمٞمٍؾ ذقملٍّ ُمٕمتؼٍم.
ٍ
 ومال يّمح  ٕطمٍد أن يتٕمب د اهلَل سمٌمء

وصح٤مسمتف ُمـ اًمٕمب٤مدات ُمع وضمقد  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م شمريمف رؾمقل اهلل  :اعم٘مدُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م

 .ومٗمٕمٚمف سمدقم٦ٌم ُمٜمٙمرة :ومٝمق ؾمٜم٦م شمريمٞم٦م ،اعم٘متيض واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع

                                                           

 يمت٤مب )يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م( ـمبٕم٦م دار اًمٗمتح هب٤م ٟم٘مدُ  ِؼ ( ىمد اقمتٛمدت قمغم اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٚمحَ 1)

 ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، وذم قمٚمٛمل أهن٤م آظمر ـمبٕم٦م ًمٚمٙمت٤مب. وأومٞمد أن ردي قمغم اًمٙمت٤مب وُمٚمح٘مف.

ًٓ ًمٚمتٜمبٞمف قمٚمٞمٝم (1) ٤م، واًمتسٝمٞمؾ ذم ومٝمٛمٝم٤م وطم٘مٞم٘م٦م هذه اعم٘مدُم٤مت أهن٤م ُمـ اًمرد، أومردهت٤م أو

 ًمٚمٛمستٗمٞمد، ومل أضمٕمٚمٝم٤م ضٛمـ يمِمػ اًمِمبٝم٤مت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م طمذًرا ُمـ اًمتِمتٞم٧م.
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 اعم٘مدُم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م: اًمبدع شمدظمؾ ذم اًمقؾم٤مئؾ يمام شمدظمؾ ذم اًمٖم٤مي٤مت.

 .داِت همػم ُمٕم٘مقًم٦ِم اعمٕمٜمك )اًمٕمٚم٦م(اعم٘مدُم٦م اًمٕم٤مذة: اًم٘مٞم٤مُس ٓ يّمح  ذم اًمٕمب٤م

ومٚمٞمس ٕطمٍد أن  :يمؾ قمب٤مدٍة ُمنموقم٦ٍم ذم اجلٛمٚم٦م :احل٤مدي٦م قمنمةاعم٘مدُم٦م 

 خيّمّمٝم٤م أو ي٘مٞم ده٤م سمٛمٙم٤مٍن أو زُم٤مٍن أو يمٞمٗمٞم٦م أو ؾمب٥ٍم أو همػم ذًمؽ إٓ سمدًمٞمٍؾ. 

قمٛمؾ اًمّسٚمػ إمم  اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم أو اعمٓمٚمؼ دون اًمٜمّٔمر :اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة

 ُمـ مجٚم٦م اًمبدع. :وومٝمٛمٝمؿ ذم ختّمٞمّمف أو شم٘مٞمٞمده

صمؿ ُمٜم٤مفمرة  ،ُمٜم٤مىمِم٦م ًمِمبٝم٤مشمف، وهل ُم٤م سملم رد جمٛمؾوم٘مد ضمٕمٚمتف اًم٘مسؿ اًمث٤مين أُّم٤م 

 ،وريمزت ومٞمف قمغم أيمؼم أظمٓم٤مئف وؿمبٝم٤مشمف ،ؾٍ ُمٗمّم   صمؿ ردٍّ  ،ًمٗمٝمؿ ىمقل اًمٕمروم٩م وشمٜم٤مىمْمف

 .أرسمٕملم ؿمبٝم٦م قُ ٟمحْ  - سمٗمْمؾ اهلل -بٝم٤مشمف اًمتل شمؿ يمِمٗمٝم٤م ؿم وقمددُ 

  :ؾمٛمٞم٧م هذا اًمٙمت٤مبوىمد 
 

ِّ
 

 ومم٤م أفمٜمف يم٤مومًٞم٤م ًمبٞم٤من ضالل هذا اًمٙمت٤مب ُمٕمروم٦م اعم٘مدُملم ًمف وهؿ: 

 .حمٛمد قمبد اًمٖمٗم٤مر اًمنميػ

 .حمٛمد احلسـ سمـ اًمددو

 .قمكم سمـ اًمسٞمد قمبداًمرمحـ آل ه٤مؿمؿ احلسٜمل
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  .قمٛمر سمـ طم٤مُمد اجلٞمالين

 قمجٞمؾ سمـ ضم٤مؾمؿ اًمٜمِمٛمل.

 ،اًمسٜم٦موإين ٕدقمق أهؾ اًمسٜم٦م مجٞمًٕم٤م ؿمٞمًب٤م وؿمب٤مسًم٤م أن يدرؾمقا ُمٕمت٘مد أهؾ 

 ويردون ؿمبٝم٤مت ،ًمٞمٙمقٟمقا مح٤مة يذودون قمـ ديـ اهلل :وشمقطمٞمد اهلل ويرؾمخقا ومٞمف

 .وضمٝم٤مٓت يمؾ ُمـ يريد ُتريػ اًمنميٕم٦م وشمٖمٞمػمه٤م

٦م ُمٕمت٘مدهؿ ـــٜم٦م قمـ دراؾمـر ُمـ أهؾ اًمسـف أن يزهد يمثٞمـحزن ًمـ٤م يُ ـٛمـوإن ُم

إُم٤م وشمقطمٞمدهؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ إذا درؾمف زهد ذم اًمدوم٤مع قمٜمف، وسمٞم٤من ظمٓم٠م اعمخٓمئلم 

يمساًل أو رهمب٦م قمٜمف، أو شمٚمبٞمًس٤م سم٠من ُأىمٜمع سم٘مقل ُمـ ىم٤مل: سم٠من اًمردود ٓ شمٜمٗمع وشم٘مز 

 .. وهٙمذا.اًم٘مٚم٥م

 ٤م طمتك يٙمقنئٚمف وم٢من احلؼ ٓ يب٘مك فم٤مهًرا ضمٚمٞم  وهذه ُمـ ظمدع اًمِمٞمٓم٤من وطمب٤م

 .ئمٝمروٟمف وحيٛمقٟمف ويستٛمٞمتقن ذم ٟمنمه وطمٗمٔمف ًمف أنّم٤مرٌ 

سم٠مئٛم٦م اًمدقمقة  ،صمؿ ذم هذه اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة ،سم٤مٕئٛم٦م اح٤مضلم وإن ًمٜم٤م أؾمقةً 

 ،وم٘مد سم٘مٞم٧م دقمقهتؿ اًمسٚمٗمٞم٦م فم٤مهرة ُمٜمتنمة ذم أص٘م٤مع إرض ،اًمٜمجدي٦م اًمسٚمٗمٞم٦م

قمغم يمؾ ُمبٓمؾ، وشمٕم٤مىمبقا قمغم ذًمؽ ذم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م وردهؿ ٓؾمتٛمرار أنّم٤مره٤م 

يم٤مإلظمقان اعمسٚمٛملم واًمرسوري٦م  -طمتك اظمتٓمٗم٧م مج٤مقم٤مٌت طمزسمٞم٦م ُمت٘مٜمٕم٦م سم٤مًمسٜم٦م 

 ،ذم هذه اًمٕم٘مقد: -سمؾ ويمثػًما ُمـ اًمٕم٤مُم٦م  - ،يمثػًما ُمـ ؿمب٤مسمٜم٤م -وهمػمهؿ  واًمتبٚمٞمغ

 . اًمٜم٤مس قمـ هذه اًمدقمقة طمتك ضمٝمٚمٝم٤م أبٜم٤مؤه٤م سمؾ وقم٤مداه٤م سمٕمْمٝمؿ ومٖمٞمبقا 

قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم  ارضمٕمقا  ،٤مة اًمديـ، وطمراس اًمٕم٘مٞمدةـٛمـوطم ،ٜم٦مـي٤م أهؾ اًمس

 يم٠مئٛم٦م اًمدقمقة اًمٜمجدي٦م اًمسٚمٗمٞم٦م، وقمٚمامئٙمؿ ،ؾمٚمٗمٙمؿ اًمّم٤مًمح وُمـ ؾم٤مر قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ
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واًمٕمالُم٦م  ،واًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ،واًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ،يم٤مًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز ،إضمالء

 وهمػمهؿ. ،ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان

قمغم هن٩م اًمسٚمػ  ،٤م ُمداومٕملمـومٙمقٟمقا قمغم اًمتقطمٞمد واًمسٜم٦م همٞمقريـ، وقمٜمٝمٛم

 . ُمرضٞملم ًمتٚم٘مقا اهلل راضلم ،اح٤مضلم

 أن يسددين ويٕمٞمٜمٜمل ،اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اًمذي إي٤مه ٟمٕمبد وإي٤مه ٟمستٕملمأؾم٠مل 

  ٤مه.ٞموجيٕمٚمف ذظمًرا يقم اًمديـ قمٜمد ًم٘م ،ويت٘مبؾ هذا اًمٙمت٤مب

 واًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 

ِّد.ِّغتداهػزيزِّةٌِّريسِّالريس
7ِِّّ/7ِِّّ/7347ِِّ

 

 

 

 

│
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ِّاهقصىِّاألول
ِّصوًاتِّالصنيثِّويًاِّيتػوقِّةابلدغثتأكيدِّامل

 ح٤م يم٤من يمت٤مب ) ُمٗمٝمقم اًمبدقم٦م وأثره ذم اضٓمراب اًمٗمت٤موى اعمٕم٤مسة ( ًمٕمبد

يم٤من  ،ٞم٦م ُمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿٜم  ؾُم  ٤مٍت ـٛمٚم  خم٤مًمًٗم٤م عمَس  اإلهل سمـ طمسلم اًمٕمروم٩م،

 هذه اعمسٚمامت واًمتذيمػم هب٤م، وم٢من جمرد ُمٕمرومتٝم٤م يم٤مف ذم ؾم٘مقط وهت٤موم٧م ٓزًُم٤م سمٞم٤منُ 

 .وقمدم آًمتٗم٤مت إًمٞمف قمٜمد ذوي إًمب٤مب ،وأُمث٤مًمفاًمٕمروم٩م يمت٤مب 

 ُم٤مت، ًمت٠ميمٞمد شمٚمؽ اعمَُسٚم امت.هذه اعم٘مد   - أظمل -وه٤مك 

ِّاملقديثِّاألوىل
ِّلوتدعِّوالصوِفِِّّعِِّالَّشِِّّذم ِّ

 ىمد شمٙم٤مصمرت إدًم٦م ويمٚمامت ؾمٚمػ هذه إُم٦م ذم ذم اًمبدع ووصٗمٝم٤م سم٤مًمْمالًم٦م،

ٞمخ٤منــأظمرج اًمِموُمـ أصقل هذا اًمب٤مب ُم٤م 
(1)

، ىم٤مًم٧م: ىم٤مل ٦م ـقمـ قم٤مئِم 

  . ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف، ومٝمق رد   : »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

أظمرج ُمسٚمؿو
(1)

 وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م،  ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ضم٤مسمر أن رؾمقل اهلل  

 .ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م 

                                                           

 (. 1718(، وُمسٚمؿ رىمؿ )1697( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ )1)

 (. 867( رىمؿ )1)
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و أظمرج اخلٛمس٦م إٓ اًمٜمس٤مئل
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م أن رؾمقل اهلل 

 .وم٢مهن٤م ضالًم٦م  ،إُمقر ٤ميمؿ وحمدصم٤مِت وإي    :ىم٤مل

ذم  ُمـ اضمتٝم٤مدٍ  ظمػمٌ  ٦مٍ ٜم  ذم ؾُم  اىمتّم٤مدٌ وصمب٧م قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد أنف ىم٤مل: 

ضالًم٦مٌ  سمدقم٦مٍ  سمدقم٦م، ويمؾ  
(1)

.  

ذم سمدقم٦م،  ُمـ اضمتٝم٤مدٍ  ظمػمٌ  ٦مٍ ٜم  ذم ؾُم  اىمتّم٤مدٌ   وصمب٧م قمـ أيب اًمدرداء أنف ىم٤مل:

 إثر ٧َم بٕمْ ُم٤م اشم   ريَؼ ـ أن شمبتدع، وًمـ ختٓمئ اًمٓم  ُمِ  ظمػمٌ  بعْ شمت   ؽ إنْ إٟم  
(3)

 . 

ٜم٦م، وم٢مٟمف ًمٞمس بٞمؾ واًمس  قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمس   أنف ىم٤مل:  سمـ يمٕم٥م  وصمب٧م قمـ أيب  

ـَ ذيمَ  ٦مٍ ُمـ قمبٍد قمغم ؾمبٞمؾ وؾمٜم   ف ومٗم٤مض٧م قمٞمٜم٤مه ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل، ومتٛمس   ر اًمرمح

ه ُمـ خم٤موم٦م اهلل ضمٚمدُ  محـ وم٤مىمِمٕمر  اًمر   ٦ٍم ذيمرَ ، وًمٞمس ُمـ قمبٍد قمغم ؾمبٞمؾ وؾمٜم  ٤مرُ اًمٜم  

  ٓ ٤م هل يمذًمؽ إذ أص٤مسمتٝم٤م اًمريح ـف يمٛمثؾ ؿمجرة يبس ورىمٝم٤م، ومبٞمٜمٛمٚمُ يم٤من ُمثَ  إ

 ،ٝم٤مجرة ورىمُ قمـ هذه اًمِم   ٤مت  ٧م قمٜمف ذٟمقسمف يمام َُت إٓ ُت٤مشم   ،ٝم٤مقمٜمٝم٤م ورىمُ  ح٤مت  ومتَ 

 ٦موؾمٜم   ؾمبٞمؾٍ  ذم ظمالِف  ُمـ اضمتٝم٤مدٍ  ػمٌ ٦م ظمؾمٜم  و ذم ؾمبٞمؾٍ  ااىمتّم٤مدً  وإن  
(4)

 . 

                                                           

 ،(4/116(، وأمحد رىمؿ )41(، واسـم ُم٤مضمف )1676واًمؽمُمذي ) ،(4687( أظمرضمف أبق داود )1)

 اًمؼم واًمْمٞم٤مء وصححف أبق ٟمٕمٞمؿ واًمبزار واحل٤ميمؿ واسمـ قمبد، شطمسـ صحٞمح»وىم٤مل اًمؽمُمذي: 

 (،1/189اعم٘مدد واًمِمٞمخ إًمب٤مين، وطمسٜمف اًمبٖمقي واسمـ اًم٘مٞمؿ، اٟمٔمر ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )

 (،4/148(، وإقمالم اعمقىمٕملم )1/185(، وذح اًمسٜم٦م )1/1164وضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )

 (.8/187ًمٖمٚمٞمؾ )(، وإرواء ا18واشمب٤مع اًمسٜمـ واضمتٜم٤مب اًمبدع )ص

 (. 89( أظمرضمف اعمروزي ذم اًمسٜم٦م رىمؿ )1)

. 115وأظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ) ،(188( اًمسٜم٦م ًمٚمٛمروزي رىمؿ )3)  ( خمتًٍما

وفم٤مهر إؾمٜم٤مده اًمّمح٦م، واسمـ اعمب٤مرك ذم  (161ص) ( أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم اًمزهد4)

  .(7/114واسمـ أيب ؿمٞمب٦م ) ،(1/59وذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمسٜم٦م ) ،(1/11اًمزهد )
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٤مس طمسٜم٦ًم ضالًم٦م وإن رآه٤م اًمٜم  يمؾ  سمدقم٦م   :وقمـ اسمـ قمٛمر أنف ىم٤مل
(1)

. 

ُمـ  إزم   أطم٥م   ،٤مٞمً ٜم  ؾُم  ا ؿم٤مـمرً  ٤ماسمٜمل وم٤مؾم٘مً  يّمح٥َم  ٕنْ  ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم: و

 ٤مُمبتدقمً  اقم٤مسمدً  أن يّمح٥َم 
(1)

. 

ُمـ أن  إزم   ٤مق أطم٥م  س  ُمـ اًمٗم ٤مٕن يٙمقن اسمٜمل وم٤مؾم٘مً  سمـ اعمٜمذر:  ىم٤مل أرـم٤مةُ و

 هقى يٙمقن ص٤مطم٥َم 
(3)

. 

ين   ٕن آيمؾ قمٜمد اًمٞمٝمقدي   ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض:  ُمـ  إزم   أطم٥م   واًمٜمٍما

قمٜمد  دى يب، وإذا أيمٚم٧ُم ٘متَ قمٜمدمه٤م ٓ يُ  سمدقم٦م، وم٢مين إذا أيمٚم٧ُم  قمٜمد ص٤مطم٥ِم  أن آيمَؾ 

 ـٌ أن يٙمقن سمٞمٜمل وسملم ص٤مطم٥م سمدقم٦م طمّْم  ٥م  طمِ ، أُ ٤مُس اًمٜم   ى يبَ دَ اىمتَ  سمدقم٦مٍ  ص٤مطم٥ِم 

 ـ طمديدٍ ُمِ 
(4)

. 

ُمـ  ظمػمٌ  ،كُم٤م ظمال اًمنم   ذٟم٥ٍم  سمٙمؾ   اًمٕمبدُ  ٕن يٚم٘مك اهللَ   :٤مومٕملىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم  

 
ٍ
 ُمـ اهلقى أن يٚم٘م٤مه سمٌمء

(5)
. 

أهؾ  ، وىمبقرُ ٜم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمب٤مئر روض٦مٌ أهؾ اًمس   ىمبقرُ   :ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

 اًمبدقم٦م أقمداءُ  أهؾِ  ٤مدُ اهلل، وزه   ٦م أوًمٞم٤مءُ اًمسٜم   ٤مق أهؾِ ومس   ،٤مد طمٗمرةٌ ه  اًمبدقم٦م ُمـ اًمز  

اهلل 
(6)

. 

                                                           

  .(188( اعمدظمؾ إمم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل )ص: 1)

  .(89) ( اًمنمح واإلسم٤مٟم٦م رىمؿ1)

 .(87) رىمؿرضمع اًمس٤مسمؼ ( اعم3)

 .(183/  8( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )4)

 .(139ص )( أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم آقمت٘م٤مد 5)

 (184/ 1( ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )6)
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 واعمذه٥م، ريِؼ ٦م رديء اًمٓم  اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمسٜم   وإذا رأج٧َم  : هب٤مري  ىم٤مل اًمؼَمْ 

ٓ   ،ُمٕم٤مصٍ  ص٤مطم٥َم  ا وم٤مضمرً  ٤موم٤مؾم٘مً  ف، واضمٚمس ُمٕمف، بْ وهق قمغم اًمسٜم٦م: وم٤مصحَ  ض٤م

 ٤محمؽمىمً  ٤مذم اًمٕمب٤مدة ُمت٘مِمٗمً  ااًمرضمؾ جمتٝمدً  ف، وإذا رأج٧َم ك ُمٕمّمٞمتُ ف ًمٞمس يض  وم٢مٟم  

 ف، وٓ شم٘مٕمد ُمٕمف، وٓ شمسٛمع يمالُمف، وٓ متشِ هقى، ومال دم٤مًمْس  سم٤مًمٕمب٤مدة ص٤مطم٥َم 

ـُ ُمٕمف ذم ـمريؼ، وم٢مين    ُمٕمف. ـمري٘متف: ومتٝمٚمَؽ  أن شمستحكمَ   ٓ آُم

 ي٤م سمٜمل    ورأى يقٟمس سمـ قمبٞمد اسمٜمف وىمد ظمرج ُمـ قمٜمد ص٤مطم٥م هقى وم٘م٤مل:

! ٕن أراك ظمرضم٧م ُمـ سمٞم٧م ؟ ىم٤مل: ُمـ قمٜمد ومالن، ىم٤مل: ي٤م سمٜمّل ُمـ أجـ ضمئ٧َم 

 إزم ُمـ أن أراك خترج ُمـ سمٞم٧م ومالن وومالن، وٕن شمٚم٘مك اهلل ي٤م سمٜمّل  ظمٜمثك، أطم٥م  

 .ومالن وومالن  إزم ُمـ أن شمٚم٘م٤مه سم٘مقلِ  ، أطم٥م  ٤مظم٤مئٜمً  ٤مؾم٤مرىمً  ٤موم٤مؾم٘مً  ٤مزاٟمٞمً 

سمـ قمبٞمد ىمد قمٚمؿ أن اخلٜمثك يقٟمَس  أٓ شمرى أن  
(1)

 ٓ يْمؾ اسمٜمف قمـ ديٜمف، وأن   

 !؟ف طمتك يٙمٗمرص٤مطم٥م اًمبدقم٦م يْمٚم  
(1)

.  

ُمف اهلل قمٚمٞمف، ويٕمت٘مد أنف ـم٤مقم٦ٌم سمؾ ُم٤م أيمثر ُمـ يتٕمبد اهلل سماِم طمر   ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

اًم، يم٠مصح٤مب ُمـ طم٤مل ُمـ يٕمت٘مد ذًمؽ ُمٕمّمٞم٦ًم وإصم وىمرسم٦ٌم، وطم٤مًمف ذم ذًمؽ ذ  

مح، وهلل شمٕم٤ممماإمم  ًمسامع اًمِمٕمري اًمذي يت٘مرسمقن سمفا ؿ ُمـ أوًمٞم٤مء اًمر  ـ، ئمٜمقن أهن 

 اًمِمٞمٓم٤منوهؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ أوًمٞم٤مء 
(3)

. 

                                                           

 .  اخلٜمثك: اًمذي ًمف ُم٤م ًمٚمرضم٤مل واًمٜمس٤مء مجٞمٕم٤م (: 145/ 1( ذم ًمس٤من اًمٕمرب )1)

 (. 139( ذح اًمسٜم٦م رىمؿ )1)

ٟمٞم٦م، وإٟمام ًمبٞم٤من قمٔمٞمِؿ ضُمْرم اًمبدع،  وهذه اًمٙمٚمامت ُمـ اًمسٚمػ ًمٞمس٧م هتقيٜم٤ًم ًمٚمٛمٕم٤ميص اًمِمٝمقا

ٟمٞم٦م اًمتل يستٜمٙمره٤م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس أيمثَر ُمـ اًمبدع.  وأهن٤م أؿمد إصماًم ُمـ اعمٕم٤ميص اًمِمٝمقا

 (.1/181( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من )3)
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ِّاملقديثِّاثلاٍيث

ِّإالِّإذاِِّّحمدثِّالِّيْافِّيشء ِّغّدهِّغتادةِّةأٍُِّةدغثِّرشًعا

سمط اًمبدقم٦م أهن٤م ٓ شمٙمقن إٓ ومٞمام يُ  وإدًم٦م  ،ـ سمفتدي  د ويُ تٕمب  ُمـ أقمٔمؿ ضقا

 وُمٜمٝم٤م هذان اًمدًمٞمالن: ،قمغم هذا يمثػمٌة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م

﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :اًمدًمٞمؾ إول

 ،وضمف اًمدًٓم٦م أهنؿ مجٕمقا سملم اًمتنميع )اإلطمداث( ]21الشورى: [ ژ ﮸ ﮷ ﮶

ب هلل يـ اعم٘مر  ًمٚمبدع. وهبذه أي٦م اؾمتدل  ومّم٤مرت ؿم٤مُمٚم٦مً  ،واًمزقمؿ أنف ُمـ اًمد 

ُمـ يمالم اسمـ ضمرير  - إن ؿم٤مء اهلل -اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘مقن قمغم طمرُم٦م اًمبدع يمام ؾمٞم٠ميت 

 .واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ رضم٥م

وهلذا يم٤من أمحد وهمػمه ُمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ   اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:ىم٤مل ؿمٞمخ 

احلدي٨م ي٘مقًمقن: إن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمػ، ومال ينمع ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م ذقمف 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژاهلل، وإٓ دظمٚمٜم٤م ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

إصؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمٗمق، ومال حئمر ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م طمرُمف،  :واًمٕم٤مدات .ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ژوإٓ دظمٚمٜم٤م ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف: 

 ]59يونس: [ ژ ہ
(1)

.  

ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  : ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل :قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رٌد 
(1)

. 

                                                           

 .(164( اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م )ص: 1)

 ؾمبؼ خترجيف. (1)
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د هٜم٤م  :ح٤مومظ اًمٕمالئلـىم٤مل اًم سمٛمٕمٜمك  حدي٨مـاًمٚمٖم٦م واًم سم٤مشمٗم٤مق أئٛم٦م واًمر 

اعمردود( )
(1)

. 

ومٕمغم هذا ظمرضم٧م اًمبدع اًمدٟمٞمقي٦م  .ىمقًمف ) أُمرٟم٤م ( أي ديٜمٜم٤م وجه الداللت:

ومال يّمح ٕطمٍد أن يٛمٜمع  ،ومال يٛمٜمع رٌء ُمٜمٝم٤م إٓ سمدًمٞمؾٍ  ،ُمـ أصؾ احلٔمر واعمٜمع

قمٝمد ٤م همػم ُمقضمقديـ ذم ـحديث٦م واًمٓم٤مئرات وٟمحقمه٤م سمحج٦م أهنٛمـاًمسٞم٤مرات اًم

  .أُمقٌر دٟمٞمقي٦م ٓ أُمقٌر ديٜمٞم٦م ٕن هذه ،ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل

 ے ھ ژ :ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،٤مءـوىمد ىمرر هذا اًمٕمٚمٛم

أم هل١مٓء اعمنميملم سم٤مهلل  :ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره  :ژ..﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

يم٤مُء ذم ِذيمٝم يـ ُم٤ممل ي٠مذن سمف اهللَذ ؿ وضالًمتٝمؿ ُذَ  :ي٘مقل قُمقا هلؿ ُمـ اًمد 

يـ ُم٤م مل ُيـبح اهلل هلؿ اسمتداقمَ   .ف اسمتدقمقا هلؿ ُمـ اًمد 

يم٠ممحد  ،وشم٘مدم ُم٤م ٟم٘مٚمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ احلدي٨م

 وهمػمه.

دَ ـوح٤م أخػ اًمٓمرـمقر وأبق ؿم٤مُم٦م يمت٤مسمٞمٝمٛم سم٤مًمبدع  ٤م ذم اًمبدع سمٞمٜم٤م أن اعمرا

  .ذم اًمديـ اإلطمداُث 

 -إٓ ُمـ قمّمؿ اهلل  -ُمٕمٔمٛمٝمؿ وىمسؿ ئمٜمف   :ىم٤مل اًمٓمرـمقر اح٤مًمٙمل

 ٤م.، وىمرسم٤مت، وـم٤مقم٤مت، وؾمٜمٜمً قمب٤مداٍت 

ومٚمؿ ٟمتٕمرض ًمذيمره: إذ يُمٗمٞمٜم٤م ُم١مٟم٦م اًمٙمالم ومٞمف: ٓقمؽماف  ،وم٠مُم٤م اًم٘مسؿ إول

 وم٤مقمٚمف أنف ًمٞمس ُمـ اًمديـ
(1)

. 

                                                           

 .(111( ُت٘مٞمؼ اعمراد ذم أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمس٤مد )ص: 1)

 .(11( احلقادث واًمبدع )ص: 1)
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 .هق ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مإلطمداث ذم اًمديـومبلم هبذا أن يمت٤مسمف اعم١مًمػ ذم اًمبدع إٟمام 

سم٠منف  -أي اسمـ ُمسٕمقد  -ومقصػ ذًمؽ قمبد اهلل   :وىم٤مل أبق ؿم٤مُم٦م اًمِم٤مومٕمل

م  ،٤م أنف ُمـ اًمديـسمدقم٦م ح٤م يم٤من ُمقمهً  ٕنف ىمد صمب٧م أن اًمتجرد ُمنموع ذم اإلطمرا

سمٜمسؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 
(1)

. 

٤م وم : وىم٤مل اًم٘مسؿ إول ومال ٟمٓمٞمؾ سمذيمره إذ ىمد يمٗمٞمٜم٤م ُم١مٟم٦م اًمٙمالم ومٞمف ٠مُم 

ٓقمؽماف وم٤مقمٚمف اٟمف ًمٞمس ُمـ اًمديـ 
(1)

. 

 اهللإمم  وأُم٤م اًم٘مسؿ اًمث٤مين اًمذي ئمٜمف ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ـم٤مقم٦م وىمرسم٦م  :وىم٤مل أجًْم٤م

 ومٝمذا اًمذي وضٕم٧م هذا اًمٙمت٤مب ،أو شمريمف أومْمؾ ُمـ ومٕمٚمف ،شمٕم٤ممم وهق سمخالف ذًمؽ

ُمـ زُم٤من خمّمقص أو  :وهق ُم٤م ىمد أُمر اًمنمع سمف ذم صقرة ُمـ اًمّمقر ،ٕضمٚمف

 ،دون همػمه سمف ؿمخٌص  رَ ُمِ أو أُ  ،واًمٓمقاف سم٤مًمٙمٕمب٦م ،يم٤مًمّمقم سم٤مًمٜمٝم٤مر ،ُمٙم٤من ُمٕملم

ومٞم٘مٞمس اجل٤مهؾ ٟمٗمسف قمٚمٞمف  ،ُمـ اعمب٤مطم٤مت واًمتخٗمٞمٗم٤مت ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مًمذي اظمتص اًمٜمبل 

س اًمّمقر سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض وٓ يٗمرق سملم ـوي٘مٞم ،ومٞمٗمٕمٚمف وهق ُمٜمٝمل قمـ ذًمؽ

ب٥م احلرص قمغم أصم٤مر ُمـ إي٘م٤مع ـوي٘مع ذًمؽ ُمـ سمٕمْمٝمؿ سمس ،إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م

 غم ومٕمٚمٝم٤م ذم أوىم٤مٍت حرص قمـومٞمحٛمٚمٝمؿ ذًمؽ اًم ،اًمٕمب٤مدات واًم٘مرب واًمٓم٤مقم٤مت

ـَ  هن٤مهؿ اًمنمع قمـ اخت٤مذ شمٚمؽ اًمٓم٤مقم٤مت ومٞمٝم٤م  وأُم٤ميم
(3)

. 

                                                           

  .(11اًمب٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمبدع واحلقادث )ص:  (1)

  .(15)ص:  رضمع اًمس٤مسمؼاعم (1)
 .(18)ص:  رضمع اًمس٤مسمؼاعم (3)
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رٟم٤م ذم اًم٘مقاقمد ذم ىم٤مقمدة اًمس : ٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مـوىم٤مل ؿم ٜم٦م ـوىمد ىمر 

يـ اًمذي مل ي٠مُمر اهلل سمف ورؾمقًمف أن   :واًمبدقم٦م مل  ٤ميٜمً ومٛمـ دان دِ  ،اًمبدقم٦م هل اًمد 

ي٠مُمر اهلل ورؾمقًمف سمف ومٝمق ُمبتدع سمذًمؽ 
(1)

. 

وهذه ىم٤مقمدة ىمد دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمسٜم٦م واإلمج٤مع، ُمع ُم٤م ذم يمت٤مب اهلل   :وىم٤مل

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژ :٤م، ىم٤مل شمٕم٤مممُمـ اًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م أجًْم 

اهلل، أو أوضمبف سم٘مقًمف إمم  رء يت٘مرب سمفإمم  ومٛمـ ٟمدب ،]21الشورى: [ ژ ﮸ ﮷ ﮶

وم٘مد ذع ُمـ اًمديـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل، وُمـ  ،أو سمٗمٕمٚمف ُمـ همػم أن ينمقمف اهلل

 ٤م هلل ذع ًمف ُمـ اًمديـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهللاشمبٕمف ذم ذًمؽ وم٘مد اختذه ذيٙمً 
(1)

. 

ع ُمـ د سمام ُذ ٕمبَ ع ُمـ اًمديـ، ٓ يُ د سمام َذ ٕمبَ وهق ؾمبح٤مٟمف إٟمام يُ   :وىم٤مل

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژوم٢من ذًمؽ ذك، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  :اًمديـ سمٖمػم إذٟمف

إمم  - ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 .]13الشورى: [    ژ ڳ ڳ ڳژ  - ىمقًمف

ضم٥م وإُم٤م ُمستح٥م، ومٙمؾ ُمـ قمبد قمب٤مدةواًمديـ اًمذي ذقمف إُم٤م وا
(3 )

إمم  واحل٩م ،ًمٞمس٧م واضمب٦م ذم ذع اًمرؾمقل وٓ ُمستحب٦م يم٤مٟم٧م ُمـ اًمنمك واًمبدع

اًم٘مبقر ًمٞمس ُمـ ذقمف ٓ واضمًب٤م وٓ ُمستحب ٤م، وم٢مٟمف ٓ ي٘مدر أطمد أن يٜم٘مؾ قمٜمف 

طمديًث٤م صحٞمًح٤م ذم اؾمتحب٤مب ذًمؽ، وٓ قمـ أصح٤مسمف وٓ قمٚمامء أُمتف 
(4)

. 

                                                           

 .(5/ 1( آؾمت٘م٤مُم٦م )1)

ط اعمست٘مٞمؿ )1)   .(84/ 1( اىمتْم٤مء اًمٍما

 .شمٕمبد سمٕمب٤مدة  ًمٕمؾ اًمّمقاب:  (3)

 .(498ظمٜم٤مئٞم٦م )ص: ( ا4ٕ)
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أن اًمبدقم٦م هل  :ٜم٦م واًمبدقم٦موىمد ىمررٟم٤م ذم اًم٘مقاقمد ذم ىم٤مقمدة اًمس   وىم٤مل: 

مل ي٠مُمر اهلل ورؾمقًمف سمف ومٝمق ٤م ومٛمـ دان ديٜمً  ،ـ اًمذي مل ي٠مُمر اهلل سمف ورؾمقًمفياًمد  

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژ :وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُمبتدع سمذًمؽ

 ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵
(1)

. 

 ،وٓ ي١مُمر سمف ،وُمٕمٜمك ذًمؽ أنف ٓ ينمع آضمتامع هلذا اًمسامع اعمحدث  :وىم٤مل 

إٟمام شم١مظمذ قمـ اًمرؾمؾ صٚمقات اهلل  واًمٕمب٤مداِت  َب رَ اًم٘مُ  وأن   ،٤م وىمرسم٦مخذ ديٜمً ت  وٓ يُ 

ٓ   ،ومٙمام أنف ٓ طمرام إٓ ُم٤م طمرُمف اهلل ،قمٚمٞمٝمؿوؾمالُمف   ، ُم٤م ذقمف اهللوم٢مٟمف ٓ ديـ إ

 ژ﮸ ﮷ ﮶﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھژ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم
(1)

. 

:وىم٤مل اًمِم٤مـمبل
 
يـ ٕهن٤م ومٞمف خُتْ    وإًمٞمف يْمٞمٗمٝم٤م ص٤مطمبٝم٤م ،عؽَم وإٟمام ىُمٞم دت سم٤مًمد 

يم٢مطمداث  ،مل شُمسؿ  سمدقم٦مً  :ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم اخلّمقص خمؽمقم٦مً ومٚمق يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦ًم  ،٤مأجًْم 

ـها ... اًمّمٜم٤مئع واًمبٚمدان اًمتل ٓ قمٝمد هب٤م ومٞمام شم٘مدم
(3)

. 

يـإمم  وٟمسبف ٤مومٙمؾ ُمـ أطمدث ؿمٞمئً   وىم٤مل اسمـ رضم٥م: ومل يٙمـ ًمف  ،اًمد 

يـ ُيرضمع إًمٞمف ـها  ومٝمق ضالًم٦مٌ  :أصٌؾ ُمـ اًمد 
(4)

. 

                                                           

 .(5/ 1( آؾمت٘م٤مُم٦م )1)

ىمٞم٦م )ص: 1)  .(73( اًمتحٗم٦م اًمٕمرا

 .(47/ 1( آقمتّم٤مم )3)

 .(1/118( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )4)
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 املقديثِّاثلاثلث

ِّوِّواجتثاِّأنِّتكْنِّاهػتادةِّالِّختُرُجِّغٌِّ ِّمصتحتثا ِِّّ،وػّلا
ِّتركاِّوِّأوِّحمريثاِّ ثا ِّممرِو

 اهللُ  ٕن اًمٕمب٤مدة ومٕمؾ ُم٤م حي٥م   ،وهذا سمدهل عمـ شمدسمر ُمٕمٜمك اًمٕمب٤مدة ذقًم٤م

ـ ضمٝم٦م اًمٗمٕمؾ إٓ واضمًب٤م أو وهذا ٓ يٙمقن ُم ،فشمريمَ  اهللُ  ُم٤م حي٥م   ف، وشمركُ ٚمَ ومٕمْ 

ٓ   ،٤مُمستحب   وُمع أن هذا إُمر واضح ُمـ  ،ًُم٤م أو ُمٙمروًه٤م حمر  وُمـ ضمٝم٦م اًمؽمك إ

 .ًمٕمٚمامء أجًْم٤م ىمرروه وأمجٕمقا قمٚمٞمفضمٝم٦م اعمٕمٜمك وم٢من ا

ىمؼم رؾمقل إمم  أي - ي٘متيض أن اًمسٗمر إًمٞمف  :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 وـم٤مقم٦م، وم٢من   ومال يٙمقن ىمرسم٦مً  ،ًمٞمس سمٛمستح٥م وًمٞمس هق واضمًب٤م سم٤مٓشمٗم٤مق - اهلل

 ومٚمٞمس وُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمستح٥مٍّ ، ٤م ُمستح٥م  وإُم   ٤م واضم٥ٌم اًم٘مرسم٦م واًمٓم٤مقم٦م إُم  

 سم٤مإلمج٤مع وٓ ـم٤مقم٦مً  ىمرسم٦مً 
(1)

. 

إذ يم٤من اعمسٚمٛمقن ُمتٗم٘ملم قمغم أنف ٓ جيقز ٕطمد أن يٕمت٘مد أو ي٘مقل   وىم٤مل:

إٓ أن  ،أو ُمستح٥م   واضم٥ٌم  :اهللإمم  وـمريؼ ،وـم٤مقم٦م وسمر   ف ىمرسم٦مٌ قمـ قمٛمؾ: إٟم  

وُم٤م  ،٦م اعمٜمّمقسم٦م قمغم ذًمؽؿ سم٤مٕدًم  ٚمَ ٕمْ : وذًمؽ يُ ملسو هيلع هللا ىلصيٙمقن مم٤م أُمر اهلل سمف ورؾمقًمف 

ٕمت٘مد أو مل جيز أن يُ  :وٓ ُمستح٥م وٓ ىمرسم٦مٍ  ٦م أنف ًمٞمس سمقاضم٥ٍم ٗم٤مق إُم  ٚمؿ سم٤مشم  قمُ 

إمم  اًمت٘مرب سمف ومٙمذًمؽ هؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أنف ٓ جيقز ىمّمدُ  ،وـم٤مقم٦م إٟمف ىمرسم٦مٌ  :٘م٤مَل يُ 

                                                           

 .(485ظمٜم٤مئٞم٦م )ص: ( ا1ٕ)
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ومال جيقز ضمٕمٚمف ُمـ  ،وٓ قمٛمٚمف ُمـ احلسٜم٤مت ،٤موٓ اخت٤مذه ديٜمً  ،سمف اهلل وٓ اًمتٕمبدِ 

 وٓ سم٢مرادة وقمٛمؾ ،وىمقل  سم٤مقمت٘م٤مدٍ اًمديـ ٓ
(1)

. 

تح٥م، ومٙمؾ ُمـ قمبد ـرقمف إُم٤م واضم٥م وإُم٤م ُمســـواًمديـ اًمذي ؿم  :وىم٤مل

قمب٤مدة
(1)

 ،يم٤مٟم٧م ُمـ اًمنمك واًمبدع :ًمٞمس٧م واضمب٦م ذم ذع اًمرؾمقل وٓ ُمستحب٦م 

 ي٘مدر أطمد أن يٜم٘مؾاًم٘مبقر ًمٞمس ُمـ ذقمف ٓ واضمًب٤م وٓ ُمستحب ٤م، وم٢مٟمف ٓ إمم  واحل٩م  

قمٜمف طمديًث٤م صحٞمًح٤م ذم اؾمتحب٤مب ذًمؽ، وٓ قمـ أصح٤مسمف وٓ قمٚمامء أُمتف 
(3)

. 

وم٠مُم٤م ُم٤م أُمرك اهلل ورؾمقًمف سم٢مرادشمؽ إي٤مه وم٢مرادشمف إُم٤م واضم٥م وإُم٤م   :وىم٤مل

 وشمرك إرادة هذا إُم٤م ُمٕمّمٞم٦م وإُم٤م ٟم٘مص ،ُمستح٥م  
(4)

. 

ِّاملقديثِّالراةػث

ِّالِّيص ِّاتلػتدِّةاملتاحِّذلاتُ

 ،سمؾ إن اًمتٕمبد سمف ًمذاشمف سمدقم٦م ،اعمب٤مح ًمٞمس مم٤م حي٥م اهلل ومٕمٚمف وٓ شمريمفٕن 

ومٛمـ  ،- ي٠ميت ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل -ومٚمٞمس ُمستحًب٤م وٓ واضمًب٤م إٓ ذم طم٤مل واطمدٍة 

ٓ  ومبٝمذا ،سم٤مب أومم أنف ٓ يّمح أن يتٕمب د هلل سمٗمٕمؾ اعمٙمروه٤مت واعمحرُم٤مت

  .س٧م واضمب٦ًم أو ُمستحب٦مً شمقضمد قمب٤مدٌة ضم٤مئزٌة ُمب٤مطم٦ٌم ُمـ ضمٝم٦م اًمٗمٕمؾ وهل ًمٞم

                                                           

  .(451/ 11جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

سمف:  (1)  .شمٕمبد سمٕمب٤مدة  ًمٕمؾ صقا

 .(499ظمٜم٤مئٞم٦م )ص: ( ا3ٕ)

 .(494/ 18( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)
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 ،ومٝمذا أصٌؾ قمٔمٞمٌؿ دم٥م ُمٕمرومتف وآقمتٜم٤مء سمف : ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 خذت واضمب٤مٍت ـوم٠مُم٤م إذا اشم   ،وهق أن اعمب٤مطم٤مت إٟمام شمٙمقن ُمب٤مطم٦ًم إذا ضُمٕمٚم٧م ُمب٤مطم٤مٍت 

س ُمـ اًمقاضمب٤مت ـوضمٕمؾ ُم٤م ًمٞم ،رقمف اهللـمل يِم ٤ميم٤من ذًمؽ ديٜمً  :٤مٍت تحب  ـأو ُمس

ُم٤مت ُمٜمٝم٤مـؾ ُم٤م ًمٞمس ُمـ اًمٕمْ ُمٜمٝم٤م سمٛمٜمـزًم٦ِم ضَم واعمستحب٤مت  ٓ   ،ٛمحر  م إ  ُم٤م ومال طمرا

ُمف اهلل ـَ  ،طمر  ٓ   وٓ دي ع ديٜمً  ، ُم٤م ذع اهللإ  ٤موهلذا قمُٔمؿ ذم  اهلل ذم اًم٘مرآن عمـ َذَ

م ،مل ي٠مذن اهلل سمف وم٢مذا يم٤من هذا ذم اعمب٤مطم٤مت  ،ُم٤ممل ي٠مذن اهلل سمتحريٛمف وعمـ طمر 

ُم٤مت سم٢ممه٤مل هذا إصؾ همٚمط  - :أن ىم٤ملإمم  - ..؟ومٙمٞمػ سم٤معمٙمروه٤مت أو اعمحر 

ُمً  ،ظمٚمٌؼ يمثػٌم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمُٕمـب ٤مد  :سمؾ ُي٘م٤مل ،ٓ ُيٜمٝمك قمٜمف ٤ميرون اًمٌمء إذا مل يٙمـ حمر 

ىمقن سملم اخت٤مذه ديٜمً  ،إٟمف ضم٤مئزٌ  وسملم اؾمتٕمامًمف يمام شُمستٕمٛمؾ  ،ا وـم٤مقم٦ًم وسمر   ٤موٓ يٗمر 

 أو سم٤مًم٘مقل ،سم٤مٓقمت٘م٤مد أو آىمتّم٤مد أو هبام ٤موُمٕمٚمقٌم أن اخت٤مذه ديٜمً  ،اعمب٤مطم٤مت اعمحْم٦م

ُم٤مت :أو سم٤مًمٕمٛمؾ أو هبام  وهذا ُمـ اًمبدع اعمٜمٙمرات ،وأيمؼم اًمسٞمئ٤مت ،ُمـ أقمٔمؿ اعمحر 

وؾمٞمئ٤مت  ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل ُيٕمٚمؿ أهن٤م ُمٕم٤مصاًمتل هل أقمٔمؿ 
(1)

. 

ٍ ُمـ اًمٚمب٤مس  :وىم٤مل ءٌ  ،ومٚمزوم زيٍّ ُمٕملم  إٟمف  :أو يم٤من مم٤م ُي٘م٤مل ٤ميم٤من ُمب٤مطًم  ؾمقا

يـ اوؿمٕم٤مرً  ٤مُمستحب   ٤مذًمؽ ديٜمً  ُؾ ٕمَ سمحٞم٨م جُي  ،ُمٙمروهٌ   ،٤مهق ُمـ اًمبدع أجًْم  :ٕهؾ اًمد 

ُمف اهلل قمف اهلل ،ومٙمام أنف ٓ طمرام إٓ ُم٤م طمر   ومال ديـ إٓ ُم٤م ذ 
(1)

. 

ٗمر :اًمذيـ ي٘مقًمقنوىمد أنٙمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم  ىمؼم إمم  إن اًمس 

وم٢من  :ومبلم  أنف قمغم ومرض اإلسم٤مطم٦م ،صمؿ يتٕمب دون هلل سمذًمؽ ،ُمب٤مٌح  ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

وىمد شم٘مدم ،وٓ شمٙمقن سم٠مُمٍر ُمب٤مٍح  ،اًمٕمب٤مدة ٓ شمٙمقن إٓ سم٠مُمٍر واضم٥ٍم أو ُمستح٥مٍّ 
(3)

. 

                                                           

 (.458/ 11( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

  .(168/ 1( آؾمت٘م٤مُم٦م )1)

 .(634- 11/631) (1/88، وجمٛمقع اًمٗمت٤موى )(34ص ) ل( راضمع ًمالؾمتزادة اًمّم٤مرم اعمٜمٙم3)
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وٓ يٜمبٖمل أن يدظمؾ ذم اًمديـ ُم٤م ًمٞمس  ذًمؽ سمدقم٦مٌ  ُؾ ومٗمٕمْ  ىم٤مل اًمسبٙمل: 

وٓ يٙمٗمل يمقٟمف  ،وٓ أن ٟمٕمت٘مد ذم رء أنف ؾمٜم٦م طمتك يٙمقن ًمف ؿمبٞمف أصؾ ،ُمٜمف

٤م يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م ـإٟمٛم :إم٤مرً ـٜم٦م وؿمـوؾم ،٤مأو ُمٓمٚمقسمً  ،ٚمف ُمـ اًمديـٕمْ وم٢من ضَم  ،٤مُمب٤مطًم 

 ٓ ؿمٞمخ وٓ همػمه ،وُم٤م ٕطمد أن حيدصمف ،اًمنمع
(1)

. 

قمغم ومٕمؾ  ٤موهق أن يٙمقن قمقٟمً  ،يّمح  اًمتٕمب د سم٤معمب٤مح ذم طم٤مل واطمدةٍ  :تنتيُ

ويدل  هلذا ُم٤م روى  ،وإٟمام ًمٖمػمه ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤مئؾ ،د سمف ًمذاشمفتٕمب  ومال يُ  ،اًمٓم٤مقم٤مت

ُمسٚمؿ
(1)

 :ىم٤مًمقا  وذم سُمْمع أطمديمؿ صدىم٦ٌم   :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  قمـ أيب ذرٍّ  

أرأجتؿ ًمق وضٕمٝم٤م ذم   :ىم٤مل ؟أج٠ميت أطمدٟم٤م ؿمٝمقشمف ويٙمقن ًمف أضمرٌ  !ي٤م رؾمقل اهلل

م أيم٤من قمٚمٞمف وزرٌ  وأظمرج  ،ومٙمذًمؽ إذا وضٕمٝم٤م ذم احلالل يم٤من ًمف أضمٌر  ؟احلرا

اًمِمٞمخ٤من
(3)

إٟمؽ ًمـ شمٜمٗمؼ  : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مٍص أن رؾمقل اهلل  

وروى  طمتك ُم٤م دمٕمؾ ذم ذم  اُمرأتؽ  ،إٓ ُأضمرَت قمٚمٞمٝم٤م ،ٟمٗم٘م٦ًم شمبتٖمل هب٤م وضمف اهلل

اًمبخ٤مري
(4)

 :ىم٤مل ؟ومٙمٞمػ شم٘مرأ أن٧م ي٤م ُمٕم٤مذ :أن أب٤م ُمقؾمك ىم٤مل عمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ 

ل اًمٚمٞمؾ  ،وم٠مىمرأ ُم٤م يمت٥م اهلل زم ،وم٠مىمقم وىمد ىمْمٞم٧م ضمزئل ُمـ اًمٜمقم ،أن٤مم أو 

 .وم٠مطمتس٥م ٟمقُمتل يمام أطمتس٥م ىمقُمتل 

                                                           

 .(1/551ومت٤موى اًمسبٙمل ) (1)

 (.1886رىمؿ ) (1)

 (.1618(، وُمسٚمؿ رىمؿ )56أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ) (3)

 (.4341رىمؿ ) (4)
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 اٛم١مُمـ ُم٤م ُأبٞمح ًمف ىم٤مصدً ـوأُم٤م إذا ومٕمؾ اًم  :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

م يمام ىم٤مل اًمٜمبل  ،وم٢مٟمف ُيث٤مب قمغم ذًمؽ ،احلالل حل٤مضمتف إًمٞمفإمم  ًمٚمٕمدول قمـ احلرا

 ...وذم سمْمع أطمديمؿ صدىم٦مٌ   :ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

. 

ات ذ  ًمَ إمم  ٝم٤م إٟمام هل ُمت٤مٌع ووؾمٞمٚم٦مٌ اًمدٟمٞم٤م وٟمٕمٞمٛمَ  اِت وإذا قمرف أن ًمذ   : وىم٤مل

ًمذات أظمرة ومٝمق مم٤م أُمر اهلل سمف  ومٙمؾ ًمذٍة أقم٤مٟم٧م قمغم ،ويمذًمؽ ظُمٚم٘م٧م ،أظمرة

٤م يثقب إًمٞمف ُمٜمٝم٤م ُمـ ًمذات أظمرة اًمتل ـحّمٞمؾ اًمٚمذة سمٛمـوُيث٤مب قمغم شم ،ورؾمقًمف

 ...أقم٤مٟم٧م هذه قمٚمٞمٝم٤م
(1)

. 

٤م ـوي٘مّمد أن يستٕملم سمٛم ،٤م يٗمٕمؾ ُم٤م حيبف اهلل ويرض٤مهـوُمـ يم٤من إٟمٛم : وىم٤مل

ومٝمق ُمـ أوئلؽ  ،أبٞمح ًمف قمغم ُم٤م أُمره اهلل
(3)

.  

ًٓ   :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ هؾ هق  واًمٕمبد إذا قمزم قمغم ومٕمؾ أُمٍر ومٕمٚمٞمف أن يٕمٚمؿ أو

يستٕملم سمف قمغم  ٤مومال يٗمٕمٚمف إٓ أن يٙمقن ُمب٤مطًم  وم٢من مل يٙمـ ـم٤مقم٦مً  ؟ـم٤مقم٦ٌم أم ٓ

 ...وطمٞمٜمئٍذ يّمػم ـم٤مقم٦مً  ،اًمٓم٤مقم٦م
(4)

. 

وفم٤مهر هذا اًمسٞم٤مق ي٘متيض أنف  : ىم٤مل اسمـ رضم٥م سمٕمد طمدي٨م أيب ذر اًمس٤مسمؼ

ي١مضمر قمغم مِج٤مقِمِف ٕهٚمف سمٜمٞم ٦م ـمٚم٥م اًمقًمد اًمذي يؽمشم٥م إضمر قمغم شمرسمٞمتف وشم٠مديبف 

 ...ذم طمٞم٤مشمف وحيتسبف قمٜمد ُمقشمف
(5)

. 

                                                           

 (. 48/  7( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 (.1/151آؾمت٘م٤مُم٦م ) (1)

 (.37ص )( اًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من 3)

 (. 1/111قمالم اعمقىمٕملم )إ (4)

 .(1/61( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )5)
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ًمٚمٛم٘م٤مصد  اعمب٤مطم٤مت ي١مضمر قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٞم٦م إذا ص٤مرت وؾم٤مئَؾ   :ىم٤مل اسمـ طمجر

 اًمقاضمب٦م أو اعمٜمدوسم٦م أو شمٙمٛمٞماًل 
(1)

احلٜمٞمٗمٞم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصـمري٘م٦م اًمٜمبل   :- أجًْم٤م -وىم٤مل  ،

ٛمح٦م ى قمغم اًم٘مٞم٤مم ،ومُٞمٗمٓمر ًمٞمت٘مقى قمغم اًمّمقم ،اًمس  ويتزوج ًمٙمرس  ،ويٜم٤مم ًمٞمت٘مق 

ؾ اًمِمٝمقة وإقمٗم٤مف اًمٜمٗمس وشمٙمثػم اًمٜمس
(1)

. 

ِّاملقديثِّاخلامصث

ِّابلدعِّلكّاِّحمريث

 إن يمؾ سمدقم٦م ذم اًمديـ حمرُم٦م، وُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م يكم: 

أظمرج اًمِمٞمخ٤من :اًمدًمٞمؾ إول
(3)

ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قم٤مئِم٦م  

 . ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف، ومٝمق رد   : ملسو هيلع هللا ىلص

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:  ،أن اًمبدع ُمردودة، وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومٝمق حمرم وجه الداللت:

ٕهن٤م سمدقم٦م حمرُم٦م، واًمبدقم٦م ُمردودة  
(4)

. 

 وذ إُمقر  ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصأظمرج ُمسٚمؿ قمـ ضم٤مسمر أن رؾمقل اهلل  :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م 
(3)

.  

 ومام يم٤من يمذًمؽ ،وهل ضالًم٦م ،أن اعمحدصم٤مت واًمبدع ذ إُمقر وجه الداللت:

 ومٝمل حمرُم٦م.

                                                           

 (.11/175( ومتح اًمب٤مري )1)

  (.535 - 18/534واٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) ،(9/185) رضمع اًمس٤مسمؼاعم (1)

  ؾمبؼ خترجيف. (3)

  .(116/ 5( زاد اعمٕم٤مد )4)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

28 

وإي٤ميمؿ   :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م أن رؾمقل اهلل قمـ  :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م

أظمرضمف اخلٛمس٦م إٓ اًمٜمس٤مئل وم٢مهن٤م ضالًم٦م  ،إُمقر وحمدصم٤مِت 
(1)

. 

صمؿ وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ضالًم٦م، وُم٤م   وإي٤ميمؿ  :أنف هنك قمٜمٝم٤م سم٘مقًمف وجه الداللت:

 .يم٤من يمذًمؽ ومٝمق حمرم

شمبتدقمقا وم٘مد اشمبٕمقا وٓ  ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد:  ،أىمقال اًمّمح٤مسم٦م :اًمدًمٞمؾ اًمراسمع

 يمٗمٞمتؿ
(1)

 وإن رآه٤م اًمٜم٤مس طمسٜم٦مً  ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦مٌ  وىم٤مل اسمـ قمٛمر:  ،
(1)

، 

ضالًم٦م،  حَم ُمٗمتتحل سم٤مِب ـ٤مقمل سم٤مًمـصملم ًمٚمذيمر اجلٛمدِ وضمٕمؾ اسمـ ُمسٕمقد اعمحْ 

: ي٤م أب٤م قمبد اًمرمحـ طمًَم   ُم٤م هذا اًمذي أرايمؿ شمّمٜمٕمقن؟ وم٘م٤مل:  سمف  ٟمٕمد   ىم٤مًمقا

ٙمؿ، وم٠من٤م ض٤مُمـ أن ٓ يْمٞمع ُمـ وا ؾمٞمئ٤مشمِ د  ومٕمُ  ىم٤مل:  ،اًمتٙمبػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتسبٞمح

 ه١مٓء صح٤مسم٦م ٟمبٞمٙمؿ ،وحيٙمؿ ي٤م أُم٦م حمٛمد، ُم٤م أرسع هٚمٙمتٙمؿ ،طمسٜم٤مشمٙمؿ رءٌ 

، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، إٟمٙمؿ ًمٕمغم ٙمرَسْ ، وآٟمٞمتف مل شمُ ُمتقاومرون، وهذه صمٞم٤مسمف مل شمبَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ضالًم٦م أو ُمٗمتتحق سم٤مِب  ملسو هيلع هللا ىلص٦م حمٛمد هل أهدى ُمـ ُمٚم   ٦مٍ ُمٚم  
(3)

. 

يمام ىم٤مل  ،إمج٤مع اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح قمغم أن يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م :اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس

ُمس٠مخ٦م أن يمؾ سمدقم٦م ذم اًمديـ ضالًم٦م حمرُم٦م، هذا مم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

أمجع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمسٚمػ اًمّم٤مًمح
(4)

. 

ومٙمؾ ُمـ زقمؿ أن ُمـ اًمبدع سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل ُم٤م ًمٞمس حمرًُم٤م ومٝمق حمجقج 

 هبذا اإلمج٤مع.

                                                           

 ( ؾمبؼ خترجيف.1)

 (.37واسمـ وض٤مح ذم اًمبدع )ص ،(16( أظمرضمف اسمـ ظمٞمثٛم٦م ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ )ص1)

 (.118رىمؿ )ؾمٜمـ اًمدارُمل  (3)

ط اعمست٘مٞمؿ )4)  .(64/ 1( اىمتْم٤مء اًمٍما
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٤مء قمغم أن اعمٕم٤ميص اًمِمبٝم٤مشمٞم٦م )اًمبدع( ـاًمٕمٚمٛم إمج٤معُ : ةً ىمق   هذا اإلمج٤معَ ويزيد 

ٟمٞم٦مـإصمٛمً  أؿمد    أهؾ اًمبدع ذ   ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  ،٤م ُمـ اعمٕم٤ميص اًمِمٝمقا

ٟمٞم٦م سم٤مًمسٜم٦م واإلمجعمٕمُمـ أهؾ ا  ٤مع٤ميص اًمِمٝمقا
(1)

. 

 .ومبٝمذا يتبلم أن اًمبدع أؿمد إصماًم ُمـ اًمٙمب٤مئر

 شم٘مرير اًمِم٤مـمبل ًمذًمؽ. - اهللإن ؿم٤مء  - وؾمٞم٠ميت

 ،ؿ يٙمٛمْؾ ـاًمديـ ًم ؿ أن  قمْ ُمٜمٝم٤م زَ  ،ؿمٜمٞمٕم٦مً  أن ًمٚمبدع ًمقازمَ  :اًمدًمٞمؾ اًمس٤مدس

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ :ومتٙمقن شمٙمذيًب٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .]3ادائدة: [  ژڌ ڌ ڍ

 :أنف ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م، ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أنس ملسو هيلع هللا ىلصوُمٜمٝم٤م اهت٤مم رؾمقل اهلل 

وم٘مد زقمؿ أن رؾمقل  ،ٝم٤م٤م مل يٙمـ قمٚمٞمف ؾمٚمٗمُ اًمٞمقم ؿمٞمئً ُمـ أطمدث ذم هذه إُم٦م 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ :ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل :ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

٤مٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜمً  ،٤مديٜمً  ومام مل يٙمـ يقُمئذٍ  .ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
(1)

. 

ٟمٞم٦م ُمـ اًمّمٖم٤مئر واًمٙمب٤مئر  .وهذه اًمٚمقازم ٓ شمقضمد ذم قمٛمقم اعمٕم٤ميص اًمِمٝمقا

ٟمٞم٦مومم٤م ي١ميمد أن اًمبدقم٦م  أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم  يمٚمامُت  ،أؿمد إصماًم ُمـ اعمٕم٤ميص اًمِمٝمقا

 .ذم اًمبدع، وشم٘مدم ٟم٘مؾ ـمرف ُمٜمٝم٤م

                                                           

 (. 18/183جمٛمقع اًمٗمت٤موى )( 1)

 (.58/ 6( أظمرضمف اسمـ طمزم ذم اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)
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وطم٤مصؾ ُم٤م ذيمر هٜم٤م  :وىم٤مل اًمِم٤مـمبل
(1)

أن يمؾ ُمبتدع آصمؿ، وًمق ومرض  

اًمتٜمزيف  ومٞمٝم٤م يمراه٦مُ  صمب٧َم  إنْ  ، سم٤مًمبدقم٦م اعمٙمروه٦مقم٤مُماًل 
(1)

. 

ومٗمٞمف ُم٤م يدل قمغم ظمالف ذًمؽ ،أُم٤م اًمنمعُ   :وىم٤مل
(3)

 ملسو هيلع هللا ىلص: ٕن رؾمقل اهلل 

أُم٤م أن٤م ومال أنٙمح  :قمغم ُمـ ىم٤مل: أُم٤م أن٤م وم٠مىمقم اًمٚمٞمؾ وٓ أن٤مم، وىم٤مل أظمر رد  

، ومرد قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ إمم  ...اًمٜمس٤مء ُمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل  وىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصآظمر ُم٤م ىم٤مًمقا

 ومٚمٞمس ُمٜمل
(4)

. 

 إٓ ومٕمَؾ  هُ ء ذم اإلٟمٙم٤مر، ومل يٙمـ ُم٤م اًمتزُمقلـد ؿمـوهذه اًمٕمب٤مرة ُمـ أؿم

 :-صمؿ ىم٤مل  - آظمرَ  ُمٜمدوٍب  ؾِ ٕمْ ومِ إمم  ُمٜمدوٍب  أو شمركَ  ،ُمٜمدوٍب 

ؿم٤مهدة هلذا اعمٕمٜمك، واجلٛمٞمع ي٘متيض   يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م ويمٚمٞم٦م ىمقًمف:  

 :-صمؿ ىم٤مل  -  اًمت٠مثٞمؿ واًمتٝمديد واًمققمٞمد، وهل ظم٤مصٞم٦م اعمحرم

  َ  قمٜمد اًمٜم٤مس ُمـ واًمِمقاهد ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة، وهل شمدل قمغم أن اهللم 

ٍ  ؿمديدٌ  :اًمبدع  :-صمؿ ىم٤مل  - ]15النور: [ ژ ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ ژ، وًمٞمس هبلم 

طمسبام شمبلم  ،ُم٤م هق صٖمػمة، وإمم ُم٤م هق يمبػمةإمم  اعمحرم يٜم٘مسؿ ذم اًمنمع

 اًمّمٖمػمةإمم  ، ومٙمذًمؽ ي٘م٤مل ذم اًمبدع اعمحرُم٦م: إهن٤م شمٜم٘مسؿإصقل اًمديٜمٞم٦م ذم قمٚمؿ

 قمغم اًم٘مقل سم٠من اعمٕم٤ميص شمٜم٘مسؿا سمتٗم٤موت درضم٤مهت٤م يمام شم٘مدم، وهذا واًمٙمبػمة اقمتب٤مرً 

  :-صمؿ ىم٤مل  - اًمّمٖمػمة واًمٙمبػمةإمم 

                                                           

 ( أي ذم أن ذم اًمبدع واعمحدصم٤مت قم٤مم ًمٙمؾ حمدصم٦م. 1)

 .(151/ 1( آقمتّم٤مم )1)

 ( أي ًمٞمس ذم اًمديـ سمدقم٦م ُمٙمروه٦م يمراه٦م شمٜمزهيٞم٦م.3)

  ؾمٞم٠ميت خترجيف. (4)
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ـَ ـومٙمام اٟمحٍمت يمب٤مئر اًم ر إًمٞمف ذم ـ٤م أؿمٞمـطمسبٛم - اٟمحّم٤مر ٛمٕم٤ميص أطمس

 ٤م، وقمٜمد ذًمؽ يٕمؽمض ذم اعمس٠مخ٦م: يمذًمؽ شمٜمحٍم يمب٤مئر اًمبدع أجًْم - ذًمؽ اًمٙمت٤مب

وذًمؽ  ،قمٔمٞمؿ قمغم أهؾ اًمبدع يٕمرس اًمتخٚمص ُمٜمف ذم إصمب٤مت اًمّمٖم٤مئر ومٞمٝم٤م إؿمٙم٤مٌل 

٤م ـ٤م: ٕهن٤م إٟمٛم، وإُم٤م ومرقمً اإلظمالل سم٤مًمديـ، إُم٤م أصاًل إمم  ٛمٞمع اًمبدع راضمٕم٦مـأن ضم

ٟمٞمٜمف، أو ُم٤م ٤م ُمٜمف، أو شمٖمٞمػمً ومٞمف، أو ٟم٘مّم٤مٟمً  ٛمنموع: زي٤مدةً ـأطمدصم٧م ًمتٚمحؼ سم٤مًم ا ًم٘مقا

إن ىمٚمٜم٤م سمدظمقهل٤م  :دون اًمٕم٤مدات ذًمؽ، وًمٞمس ذًمؽ سمٛمختص سم٤مًمٕمب٤مداتإمم  يرضمع

 .سمؾ شمِمٛمؾ اجلٛمٞمع ،ذم اًمٕم٤مدات

 ًٓ وري٤مت، سم٠مول اًمض   ا إظمالٌل  سم٤مًمديـ: ومٝمل إذً وإذا يم٤مٟم٧م سمٙمٚمٞمتٝم٤م إظمال

ق: رَ يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، وىم٤مل ذم اًمٗمِ  أن   يـ، وىمد أثب٧م احلدي٨م اًمّمحٞمُح وهق اًمد  

 يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمدة 
(1)

 قمغم اًمتٗمّمٞمؾ.، وهذا وقمٞمد أجْم٤م ًمٚمجٛمٞمع 

شمبٝم٤م ذم اإلظمالل سم٤مًمديـ ومٚمٞمس ذًمؽ سمٛمخرج هل٤م قمـ  هذا وإن شمٗم٤موشم٧م ُمرا

اًمديـ، وهل ُمتٗم٤موشم٦م ذم اًمؽمشمٞم٥م،  ، يمام أن اًم٘مقاقمد اخلٛمس أريم٤منُ أن شمٙمقن يمب٤مئرَ 

 ومٚمٞمس اإلظمالل سم٤مًمِمٝم٤مدشملم يم٤مإلظمالل سم٤مًمّمالة، وٓ اإلظمالل سم٤مًمّمالة يم٤مإلظمالل

 سم٤مًمزيم٤مة، وٓ اإلظمالل سم٤مًمزيم٤مة يم٤مإلظمالل سمرُمْم٤من، ويمذًمؽ ؾم٤مئره٤م، ُمع أن اإلظمالل

 أن يمؾ سمدقم٦م يمبػمةإمم  ُمٜمٝم٤م يمبػمة، وم٘مد آل اًمٜمٔمر سمٙمؾ واطمد
(1)

. 

                                                           

 (. 19/141(، ُمسٜمد أمحد )3993(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف رىمؿ )3991ؾمٜمـ أيب داود رىمؿ ) (1)

 .(389 - 388/ 1آقمتّم٤مم ) (1)
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ِّاملقديثِّالصادشث

ْجدِّيفِّادليٌِّةدغثِّحصَث ِّلكِّةدغثِّضّلهثِّوالِّي

 ويدل ًمذًمؽ ُم٤م يكم:

وأنف ٓ  ،قمٛمقم إدًم٦م وم٢مهن٤م شمدل قمغم أن اًمبدع يمٚمٝم٤م ضالًم٦م :إُمر إول

 يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م :يمحدي٨م ضم٤مسمر .شمقضمد سمدقم٦م طمسٜم٦م
(1)

، وطمدي٨م اًمٕمرسم٤مض 

إي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م  :سمـ ؾم٤مري٦ما
(1)

 :، وطمدي٨م قم٤مئِم٦م

أطمدث ذم أُمرٟم٤م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق ردُمـ 
(1)

.  

  .ؾمٞم٤مق اًمنمط يٗمٞمد اًمٕمٛمقم ومٕمؾ ذم  أطمدث ىمقًمف: 

 قم٤مم ٕنف ٟمٙمرة ُمْم٤موم٦م.  أُمرٟم٤م  :وىمقًمف

ىمد صمب٧م ذم إصقل اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن يمؾ ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م، أو دًمٞمؾ   :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل

ذقمل يمكم إذا شمٙمررت ذم ُمقاضع يمثػمة، وأيت هب٤م ؿمقاهد قمغم ُمٕم٤من أصقًمٞم٦م أو 

ي٘مؽمن هب٤م شم٘مٞمٞمد وٓ ختّمٞمص، ُمع شمٙمرره٤م، وإقم٤مدة شم٘مريره٤م، ومذًمؽ  ومروقمٞم٦م، ومل

 ىئ ىئ ىئ ېئژدًمٞمؾ قمغم سم٘م٤مئٝم٤م قمغم ُم٘مت٣م ًمٗمٔمٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمقم، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 وسمسط وُم٤م أؿمبف ذًمؽ، ]39النجم: [ ژ خب حب جب يئ ىئ مئ ژ ،]164األنعام: [  ژی

 .آؾمتدٓل قمغم ذًمؽ هٜم٤مًمؽ

ٛمتٕمددة واعمتٙمررة ـإطم٤مدي٨م اًم٤م ٟمحـ سمّمدده ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ، إذ ضم٤مء ذم ـومٛم

 ذم أوىم٤مت ؿمتك، وسمحس٥م إطمقال اعمختٚمٗم٦م أن يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، وأن يمؾ حمدصم٦م

 سمدقم٦م، وُم٤م يم٤من ٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٕمب٤مرات اًمداًم٦م قمغم أن اًمبدع ذم اًمديـ يمٚمٝم٤م ُمذُمقُم٦م.

                                                           

 ؾمبؼ خترجيف.  (1)
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 ومل ي٠مت ذم آي٦م وٓ طمدي٨م شم٘مٞمٞمد وٓ ختّمٞمص، وٓ ُم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف ظمالف

 فم٤مهر اًمٙمٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م. ومدل ذًمؽ دًٓم٦م واضح٦م قمغم أهن٤م قمغم قمٛمقُمٝم٤م وإـمالىمٝم٤م
(1)

. 

ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد: اشمبٕمقا وٓ شمبتدقمقا وم٘مد  .قمٛمقم آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م :إُمر اًمث٤مين

يمٗمٞمتؿ
(1)

سمدقم٦م ضالًم٦م وإن رآه٤م اًمٜم٤مس طمسٜم٦م وىم٤مل اسمـ قمٛمر: ويمؾ .
(1)

. 

 .طمٙم٤مه اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمِم٤مـمبل .اإلمج٤مع :إُمر اًمث٤مًم٨م

ُمس٠مخ٦م أن يمؾ سمدقم٦م ذم اًمديـ ضالًم٦م  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  -1

 حمرُم٦م، هذا مم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمسٚمػ اًمّم٤مًمح
(3)

.  

وُمـ شمٕمبد سمٕمب٤مدة ًمٞمس٧م واضمب٦م وٓ ُمستحب٦م وهق يٕمت٘مده٤م واضمب٦م   :وىم٤مل

سم٤مشمٗم٤مق أئٛم٦م اًمديـ،  ،ٓ سمدقم٦م طمسٜم٦م ،ومٝمق ض٤مل ُمبتدع سمدقم٦ًم ؾمٞمئ٦م :أو ُمستحب٦م

وم٢من اهلل ٓ ُيٕمبد إٓ سمام هق واضم٥م أو ُمستح٥م 
(4)

. 

 ،صم٤مت قم٤مم ٓ خيص حمدصم٦م دون همػمه٤مدَ أن ذم اًمبدع واعمحْ   :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل -1

 . مجٚم٦م ُمـ ؿمبف اعمبتدقم٦م اًمتل اطمتجقا هب٤م ذم ويدظمؾ ُت٧م هذه اًمؽممج٦م اًمٜمٔمرُ 

واًمت٤مسمٕملم وُمـ يٚمٞمٝمؿ قمغم ٤مع اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ـٛمـإضم  :صمؿ ىم٤مل

ومل ي٘مع ُمٜمٝمؿ  ،ذُمٝم٤م يمذًمؽ، وشم٘مبٞمحٝم٤م واهلروب قمٜمٝم٤م، وقمٛمـ اشمسؿ سمٌمء ُمٜمٝم٤م

ء ومٝمق ،ذم ذًمؽ شمقىمػ وٓ ُمثٜمقي٦م إمج٤مع صم٤مسم٧م، ومدل قمغم أن يمؾ  سمحس٥م آؾمت٘مرا

 سمدقم٦م ًمٞمس٧م سمحؼ، سمؾ هل ُمـ اًمب٤مـمؾ
(1)

. 

                                                           

 .(145/ 1آقمتّم٤مم ) (1)

 ؾمبؼ خترجيف.  (1)

ط اعمست٘مٞمؿ )3)  .(64/ 1( اىمتْم٤مء اًمٍما

 (.15ص( ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م )4)
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أنف إُم٤م أن  اًم٘مقل سم٠من ذم اًمديـ سمدقم٦ًم طمسٜم٦ًم شمٜم٤مىمٌض، وذًمؽ :إُمر اًمراسمع

وم٢من دّل اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومال يّمح أن شمسٛمك  ،يدل اًمدًمٞمؾ قمغم هذه اًمبدقم٦م، أو ٓ

ومتٙمقن ُمـ اًمديـ ٓ ُمـ اًمبدع، وإُم٤م أن ٓ يدل  ،سمدقم٦م: ٕن اًمدًمٞمؾ دل قمٚمٞمٝم٤م

 اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل ُمردودة: ٕن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمػ واعمٜمع. 

أن هذا اًمت٘مسٞمؿ  ىم٤مل اًمِم٤مـمبل:
(1)

خؽمع ٓ يدل قمٚمٞمف دًمٞمؾ ذقمل، ـأُمر ُم 

سمؾ هق ذم ٟمٗمسف ُمتداومع، ٕن ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمبدقم٦م أن ٓ يدل قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ذقمل ٓ 

ُمـ ٟمّمقص اًمنمع، وٓ ُمـ ىمقاقمده، إذ ًمق يم٤من هٜم٤مًمؽ ُم٤م يدل ُمـ اًمنمع قمغم 

 ذم قمٛمقم ، وًمٙم٤من اًمٕمٛمؾ داظماًل سمدقم٦مٌ  ؿ  أو ٟمدب أو إسم٤مطم٦م ح٤م يم٤من صمَ  وضمقٍب 

٤م، وسملم وم٤مجلٛمع سملم يمقن شمٚمؽ إؿمٞم٤مء سمدقمً  ،أو اعمخػم ومٞمٝم٤مإقمامل اح٠مُمقر هب٤م، 

 سملم ُمتٜم٤مومٞملم يمقن إدًم٦م شمدل قمغم وضمقهب٤م أو ٟمدهب٤م أو إسم٤مطمتٝم٤م، مجعٌ 
(1)

. 

واؾمتدًمقا  ،طمسٜم٦م وىمد ظم٤مًمػ سمٕمض اعمت٠مظمريـ وزقمٛمقا أن ذم اًمديـ سمدقم٦مً 

 سم٠مُمقر أؿمٝمره٤م ُم٤م يكم:

 ًٓ  ومام رآه اعمسٚمٛمقن : ملسو هيلع هللا ىلصروى اخلٓمٞم٥م قمـ أنس أنف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  :أو

ـٌ  ٤مطمسٜمً  ومٝمق قمٜمد اهلل طمس
(3)

. 

                                                           

 وضالًم٦م، وهق ذم ُمٕمرض اًمت٘مرير أن اًمبدع يمٚمٝم٤م ضالًم٦م. ( أي إمم سمدقم٦م طمسٜم٦م1)

 .(317/ 1( آقمتّم٤مم )1)

٤م أت٘مك ُمـ جد ىمٚمبً ـإن اهلل ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕمب٤مد ومٚمؿ ي ( وًمٗمٔمف: 387/ 4( شم٤مريخ سمٖمداد )3)

 ٤م، ومام اؾمتحسٜمقا ومٝمق قمٜمد اهلل طمسـ، وُم٤م اؾمت٘مبحقا أصح٤ميب، وًمذًمؽ اظمت٤مرهؿ ومجٕمٚمٝمؿ أصح٤مسمً 

 . ومٝمق قمٜمد اهلل ىمبٞمح
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روى ُمسٚمؿ :صم٤مٟمٞم٤ًم
(1)

يمٜم٤م قمٜمد رؾمقل  :قمـ ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجكم أنف ىم٤مل 

ٌة جمت٤ميب اًمٜم   :ىم٤مل ،ذم صدر اًمٜمٝم٤مر ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ،٤مر أو اًمٕمب٤مءـٛمومج٤مءه ىمقٌم طمٗم٤مٌة قُمرا

تٝمؿ ُمـ ُُمَض  ،ُُمت٘مٚمدّي اًمسٞمقف ر وضمف رؾمقل  ،سمؾ يمٚمٝمؿ ُمـ ُُمض ،قم٤مُم  ومتٛمٕم 

ًٓ  ،ظمرج ؿ  ومدظمؾ صمُ  ،٤م رأى هبؿ ُمـ اًمٗم٤مىم٦مـٛمـًمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ومّمغّم  ،وم٠مذن وأىم٤مم وم٠مُمر سمال

 ،أي٦م ]1النساء: [ ژ …پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :وم٘م٤مل ،صمؿ ظمٓم٥م

 ژ …ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ژ :وأي٦م اًمتل ذم ؾمقرة احلنم

هُمـ ص٤مع سمُ  ،ُمـ صمقسمف ،ُمـ درمهف ،رضمٌؾ ُمـ ديٜم٤مره َق شمّمد   ]18احلرش: [ ُمـ ص٤مع  ،ر 

ٍة يم٤مدت  :ىم٤مل ( وًمق سمِمؼ  مترٍة )طمتك ىم٤مل ،متره ومج٤مء رضمٌؾ ُمـ إنّم٤مر سمٍُم 

ف شمٕمجز قمٜمٝم٤م صمؿ شمت٤مسمع اًمٜم٤مس طمتك رأج٧م يمقُملم ُمـ  :ىم٤مل ،سمؾ ىمد قمجزت ،يمٗم 

وم٘م٤مل رؾمقل  ،هب٦مٌ ذْ يتٝمٚم ؾ يم٠منف ُمُ  ملسو هيلع هللا ىلصطمتك رأج٧م وضمف رؾمقل اهلل  ،ـمٕم٤مٍم وصمٞم٤مٍب 

ـ  ذم اإلؾمالم ؾُمٜم٦ًم طمسٜم٦ًم ومٚمف أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م سمٕمده : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ،ُمـ ؾم

ـ  ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦ًم ؾمٞمئ٦ًم يم٤من قمٚمٞمف  ،ص ُمـ أضمقرهؿ رءٌ ٜم٘مَ ُمـ همػم أن يُ  وُمـ ؾم

 .ص ُمـ أوزارهؿ رٌء ٜم٘مَ ُمـ همػم أن يُ  ،ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ سمٕمده ،وزُره٤م

 أن اًمبدع احلسٜم٦م داظمٚم٦م ذم قمٛمقم اًمسٜم٦م احلسٜم٦م. الداللت:وجه 

 :ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ح٤م رأى اًمٜم٤مس ُيّمٚمقن اًم٘مٞم٤مم مج٤مقم٦ًم ذم رُمْم٤من :صم٤مًمًث٤م

رواه اًمبخ٤مري ٟمٕمؿ اًمبدقم٦ُم هذه  
(1)

. 

سمٛمِمقرة  - ٤م أُمر أبق سمٙمرـيمت٤مسم٦م اًم٘مرآن ومجٕمف ذم ُمّمحٍػ واطمٍد يمٛم :راسمًٕم٤م

ـَ  زيدَ  - قمٛمر  .صم٤مسم٧م سم

                                                           

 .(1817( أظمرضمف ُمسٚمؿ رىمؿ )1)

  .(1818( رىمؿ )1)
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اًمبخ٤مريأظمرج 
(1)

ويم٤من ممـ يٙمت٥م  - أن زيد سمـ صم٤مسم٧م إنّم٤مري  

أرؾمؾ إزم أبق سمٙمر ُم٘متؾ أهؾ اًمٞمامُم٦م وقمٜمده قمٛمر، وم٘م٤مل أبق ىم٤مل:  -اًمقطمل 

يقم اًمٞمامُم٦م سم٤مًمٜم٤مس، وإين أظمِمك  ر  سمٙمر: إن قمٛمر أت٤مين، وم٘م٤مل: إن اًم٘متؾ ىمد اؾمتحَ 

 أن دمٛمٕمقه، أن يستحر اًم٘متؾ سم٤مًم٘مراء ذم اعمقاـمـ، ومٞمذه٥م يمثػم ُمـ اًم٘مرآن إٓ

٤م مل يمٞمػ أومٕمؾ ؿمٞمئً  ، ىم٤مل أبق سمٙمر: ىمٚم٧م ًمٕمٛمر: وإين ٕرى أن دمٛمع اًم٘مرآن 

وم٘م٤مل قمٛمر: هق واهلل ظمػم، ومٚمؿ يزل قمٛمر يراضمٕمٜمل ومٞمف   ؟ملسو هيلع هللا ىلصيٗمٕمٚمف رؾمقل اهلل 

طمتك ذح اهلل ًمذًمؽ صدري، ورأج٧م اًمذي رأى قمٛمر، ىم٤مل زيد سمـ صم٤مسم٧م: وقمٛمر 

قم٤مىمؾ، وٓ ٟمتٝمٛمؽ،  رضمؾ ؿم٤مب   قمٜمده ضم٤مًمس ٓ يتٙمٚمؿ، وم٘م٤مل أبق سمٙمر: إٟمؽ

، ومتتبع اًم٘مرآن وم٤ممجٕمف، ومقاهلل ًمق يمٚمٗمٜمل  ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٧م شمٙمت٥م اًمقطمل ًمرؾمقل اهلل  

يمٞمػ  ٟم٘مؾ ضمبؾ ُمـ اجلب٤مل ُم٤م يم٤من أث٘مؾ قمكم مم٤م أُمرين سمف ُمـ مجع اًم٘مرآن، ىمٚم٧م: 

ر، ومٚمؿ أزل ـوم٘م٤مل أبق سمٙمر: هق واهلل ظمٞم  ؟ملسو هيلع هللا ىلصؿ يٗمٕمٚمف اًمٜمبل ـٞمئ٤م ًمـالن ؿمـشمٗمٕم

ذح اهلل صدري ًمٚمذي ذح اهلل ًمف صدر أيب سمٙمر وقمٛمر، وم٘مٛم٧م أراضمٕمف طمتك 

 .  ومتتبٕم٧م اًم٘مرآن

خمّمٌص  ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد  ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا أن طمدي٨م  :ظم٤مُمًس٤م

د ُمٜمف يمؾ سمدقم٦ٍم ضالًم٦ٌم   :حلدي٨م إذ ًمق يم٤مٟم٧م اًمبدقم٦م ضالًم٦م  ،وُمبلٌم ًمٚمٛمرا

ًمٙمـ  ،ومٝمق ردٌ  ٤مُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ؿمٞمئً  :ًمٙم٤من ًمٗمظ احلدي٨م ،سمدون اؾمتثٜم٤مء

 :أوم٤مد أن اعمحدث ٟمققم٤من  ق رد  ومٝم ،أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمفُمـ   :ح٤م ىم٤مل

يـ ومٝمق ُمردوٌد وهق اًمبدقم٦ُم  ،ًم٘مقاقمده ودٓئٚمف ٤مسم٠من يم٤من خم٤مًمٗمً  ،ُم٤م ًمٞمس ُمـ اًمد 

 ومٝمق صحٞمٌح ُم٘مبقٌل  :أو أجده دًمٞمٌؾ  ،ُم٤م هق ُمـ اًمديـ سم٠من ؿمٝمد ًمف أصٌؾ و اًمْمالًم٦م،

 .وهق اًمسٜم٦م احلسٜم٦مُ 

                                                           

 (.4679( رىمؿ )1)
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  :واإلضم٤مسم٦م قمغم هذه إدًم٦م اخلٛمس٦م يم٤مًمت٤مزم

ومال يّمح  ُم٤م رآه اًمٜم٤مس طمسٜم٤ًم ومٝمق طمسـ  سمحدي٨م  أُم٤م اؾمتدٓهلؿ إول

 :آؾمتدٓل سمف ٕؾمب٤مب صمالصم٦م

واطمتجقا ذم   :أنف ضٕمٞمػ ضٕمٗمف اًمٕمٚمامء، ىم٤مل اسمـ طمزم :اًمسب٥م إول

 ٤م ومٝمق قمٜمدُم٤م رآه اعمسٚمٛمقن طمسٜمً  :وهق ،أخسٜمتٝمؿآؾمتحس٤من سم٘مقل جيري قمغم 

 وأُم٤م اًمذي ،ُمـ وضمف أصاًل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل إمم  وهذا ٓ ٟمٕمٚمٛمف يسٜمد ،اهلل طمسـ

 وإٟمام ٟمٕمرومف قمـ اسمـ ُمسٕمقد ،خبت٦م ذم ُمسٜمد صحٞمحأٓ ؿمؽ ومٞمف وم٢مٟمف ٓ يقضمد 
(1)

. 

إمم  وإٟمام يْمٞمٗمف، ملسو هيلع هللا ىلصأن هذا ًمٞمس ُمـ يمالم رؾمقل اهلل   :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 وإٟمام هق صم٤مسم٧م قمـ اسمـ ُمسٕمقد ُمـ ىمقًمف ،ًمف سم٤محلدي٨م ؿَ ٚمْ ٓ قمِ  ـْ يمالُمف ُمَ 
(1)

. 

ٗمف قمغم اسمـ ُمسٕمقد ىمْ وإصح وَ  ،ؾم٤مىمطٌ  إؾمٜم٤مده  :ىم٤مل اسمـ قمبد اهل٤مدي 
(3)

. 

 ٤مصمؿ ذيمر أنف إٟمام يثب٧م ُمقىمقومً  ، ٤مإن ذم إؾمٜم٤مده يمذاسمً  :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين

قمغم اسمـ ُمسٕمقد
(4)

أمحديمام أظمرضمف اإلُم٤مم ، 
(5)

ف  واخلٓمٞم٥م ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘م 
(6)

. 

 احلٙمؿِ  ومٞمف ختّمٞمُص  - ًمق صح   -أن ًمٗمظ احلدي٨م اعمرومقع  :اًمسب٥م اًمث٤مين

إن اهلل ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕمب٤مد   :وذًمؽ أن ًمٗمٔمف ،اعمسٚمٛملم ٓ قمٛمقمِ  ،ح٤مسم٦مسم٤مًمّم  

                                                           

 .(6/18اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ) (1)

 (. 198ص )اًمٗمروؾمٞم٦م  (1)

 (.188/ 1سمقاؾمٓم٦م يمِمػ اخلٗم٤مء ) (3)

 (.533اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م رىمؿ ) (4)

(5( )6/84).  

(6( )1 /411).  
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 ٤م، ومام اؾمتحسٜمقا ٤م أت٘مك ُمـ أصح٤ميب، وًمذًمؽ اظمت٤مرهؿ ومجٕمٚمٝمؿ أصح٤مسمً جيد ىمٚمبً  ومٚمؿ

 .ومٝمق قمٜمد اهلل طمسـ، وُم٤م اؾمت٘مبحقا ومٝمق قمٜمد اهلل ىمبٞمح 

 ومٝمق راضمع إلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م.

 .أنف ًمق صح ومٝمق حمٛمقل قمغم إمج٤مع اًمٕمٚمامء :اًمسب٥م اًمث٤مًم٨م

ٕنف  ،وهذا ًمق أتك ُمـ وضمف صحٞمح ح٤م يم٤من هلؿ ومٞمف ُمتٕمٚمؼ  :ىم٤مل اسمـ طمزم

رآه سمٕمض اعمسٚمٛملم ُم٤م  : ٕنف مل ي٘مؾ ،٤مع اعمسٚمٛملم وم٘مطـٛمـإٟمام يٙمقن إصمب٤مت إضم

ومٝمذا هق اإلمج٤مع اًمذي ٓ  ، ُم٤م رآه اعمسٚمٛمقن : وإٟمام ومٞمف ،طمسٜم٤م ومٝمق طمسـ

همػمهؿ رآه وًمٞمس ُم٤م رآه سمٕمض اعمسٚمٛملم سم٠مومم سم٤مٓشمب٤مع مم٤م  ،ـٞم٘م  ًمق شمُ  :جيقز ظمالومف

وًمق يم٤من ذًمؽ ًمٙمٜم٤م ُم٠مُمقريـ سم٤مًمٌمء وضده وسمٗمٕمؾ رء وشمريمف  ،ُمـ اعمسٚمٛملم

ًمٞمف ُمٕم٤م وهذا حم٤مل ٓ ؾمبٞمؾ إ
(1)

. 

 ٤م ومٝمق دًمٞمؾ قمغم أن ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اعمسٚمٛمقنأنف ًمق صح ُمرومققمً   :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

قمٚمٞمٙمؿ  ٦مٌ ٓ ُم٤م رآه سمٕمْمٝمؿ ومٝمق طمج   ،٤م ومٝمق قمٜمد اهلل طمسـورأوه طمسٜمً 
(1)

. 

أطمده٤م: أن فم٤مهره يدل قمغم أن ُم٤م  :٦م ومٞمف ُمـ أوضمفومال طمج  :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل

 وإُم٦م ٓ دمتٛمع قمغم سم٤مـمؾ، وم٤مضمتامقمٝمؿ٤م ومٝمق طمسـ، رآه اعمسٚمٛمقن سمجٛمٚمتٝمؿ طمسٜمً 

٤م:  ذقمٞم  ٤مع يتْمٛمـ دًمٞماًل ـٛمـ٤م، ٕن اإلضمٜمف ذقمً ـْس قمغم طُم  لء يدل  ــ ؿمْس قمغم طُم 

. ..وم٤محلدي٨م دًمٞمؾ قمٚمٞمٙمؿ ٓ ًمٙمؿ
(3)

. 

                                                           

 .(19/ 6( اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)

  .(199اًمٗمروؾمٞم٦م )ص: ( 1)

 .(69/ 3( آقمتّم٤مم )3)
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 وم٢مٟمف ٓ يٕم٤مرض ،وقمغم اومؽماض صالطمٞم٦م آطمتج٤مج سمف  :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين

 ُٕمقر:  ،شمٚمؽ اًمٜمّمقص

 إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أُمر، يمام يدل قمٚمٞمف اًمسٞم٤مق، أن اعمراد سمف إول:

 وي١ميده اؾمتدٓل اسمـ ُمسٕمقد سمف قمغم إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم اٟمتخ٤مب أيب سمٙمر ظمٚمٞمٗم٦م،

 ..الؾمتٖمراق يمام يتقمهقن، سمؾ ًمٚمٕمٝمد.ًمٞمس ًم اعمسٚمٛمقن  وقمٚمٞمف وم٤مًمالم ذم 
(1)

. 

ومال يّمح   ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م سمحدي٨م  وأُم٤م اؾمتدٓهلؿ اًمث٤مين

 :آؾمتدٓل سمف ٕؾمب٤مب صمالصم٦م

أن إدًم٦م يٗمرس سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م، ومٚمام ضم٤مءت إدًم٦م اًمٙمثػمة ذم  :اًمسب٥م إول

 .ذم اًمبدع، ومٞمحٛمؾ ُمٕمٜمك اًمسٜم٦م احلسٜم٦م قمغم همػم اًمبدع

د سمف   ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م... : ملسو هيلع هللا ىلصوم٢من ىمقًمف   :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل ًمٞمس اعمرا

قرد اًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، إن زقمؿ ُمُ خبت٦م، وإٓ ًمزم ُمـ ذًمؽ أآظمؽماع 

ومام شم٘مدم ُمـ  :سمف، وم٢من زقمؿ أنف ُمٔمٜمقن اًمس١مال أن ُم٤م ذيمره ُمـ اًمدًمٞمؾ ُم٘مٓمقعٌ 

 سمف، ومٞمٚمزم ُمٜمف اًمتٕم٤مرض سملم اًم٘مٓمٕمل واًمٔمٜمل، وآشمٗم٤مق اًمدًمٞمؾ قمغم ذم اًمبدع ُم٘مٓمقعٌ 

ُمـ اعمح٘م٘ملم أن ٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام ًمس٘مقط اًمٔمٜمل وقمدم اقمتب٤مره، ومٚمؿ يبؼ إٓ أن 

٤م قمٜمد اعمح٘م٘ملم قمغم اًمتٜمزل ـإٟمف ُمـ ىمبٞمؾ اًمٕم٤مم واخل٤مص، وٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمٛم :ي٘م٤مل

د سمف  د سم٤محلدي٨م آؾمتٜم٤من سمٛمٕمٜمك آظمؽماع، وإٟمام اعمرا سمٗم٘مد اًمتٕم٤مرض، ومٚمٞمس اعمرا

 :ًمؽ ُمـ وضمٝملماًمٕمٛمؾ سمام صمب٧م ُمـ اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م، وذ

 أن اًمسب٥م اًمذي ٕضمٚمف ضم٤مء احلدي٨م هق اًمّمدىم٦م اعمنموقم٦م، سمدًمٞمؾ أطمدمه٤م:

ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل  ُم٤م ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمبد اهلل 

                                                           

 .(18/ 1( ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م )1)
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 - صمؿ ذيمر احلدي٨م - ،ذم صدر اًمٜمٝم٤مر، ومج٤مءه ىمقم طمٗم٤مة قمراة جمت٤ميب اًمٜمامر ملسو هيلع هللا ىلص

 ، ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م  و  ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م : ملسو هيلع هللا ىلصومت٠مُمٚمقا أجـ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

دمدوا ذًمؽ ومٞمٛمـ قمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اعمذيمقر قمغم أبٚمغ ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف، طمٞم٨م أتك 

سمتٚمؽ اًمٍمة، وم٤مٟمٗمتح سمسببف سم٤مب اًمّمدىم٦م قمغم اًمقضمف إبٚمغ، ومرس سمذًمؽ رؾمقل 

حدي٨م، ومدل قمغم أن ـاًم  ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م طمتك ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

٤م صمب٧م يمقٟمف ؾمٜم٦م، وأن ـاًمّمح٤ميب، وهق اًمٕمٛمؾ سمٛماًمسٜم٦م ه٤مهٜم٤م ُمثؾ ُم٤م ومٕمؾ ذًمؽ 

ُمـ أطمٞم٤م ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمتل ىمد أُمٞمت٧م  حدي٨م أظمر: ـحدي٨م ُمٓم٤مسمؼ ًم٘مقًمف ذم اًمـاًم

، ومجٕمؾ ُم٘م٤مسمؾ شمٚمؽ اًمسٜم٦م  وُمـ اسمتدع سمدقم٦م ضالًم٦م ىمقًمف: إمم  احلدي٨م  سمٕمدي

وُمـ  : ملسو هيلع هللا ىلصحسٜم٦م ًمٞمس٧م سمٛمبتدقم٦م، ويمذًمؽ ىمقًمف ـآسمتداع، ومٔمٝمر أن اًمسٜم٦م اًم

 . ؾمٜمتل وم٘مد أطمبٜملأطمٞم٤م 

، ًٓ ح٤م طمض قمغم اًمّمدىم٦م أو   ملسو هيلع هللا ىلصٕنف  :ووضمف ذًمؽ ذم احلدي٨م إول فم٤مهر

اًمٙمٗم٤مي٦م، ومٙم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م إمم  صمؿ ضم٤مء ذًمؽ إنّم٤مري سمام ضم٤مء سمف، وم٤مٟمث٤مل سمٕمده اًمٕمٓم٤مء

ع ؾمٜم٦م واسمتدقمٝم٤م ومل أج٘مٔمٝم٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سمٗمٕمٚمف، ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه ُمـ اظمؽم ٦مً ؾمٜم  

 ...شمٙمـ صم٤مسمت٦م
(1)

. 

ُمثؾ  ،ٛمؾ احلدي٨م قمغم ُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ُمنموقًم٤م دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦محُي  ومبٝمذا

 .ومٕمؾ إنّم٤مري اًمذي اسمتدأ اًمّمدىم٦م ومتت٤مسمع اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ

                                                           

  .(311/ 1آقمتّم٤مم ) (1)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

41 

ُمـ  وهٜم٤مك ضمقاب ٓ سم٠مس سمف: أن ُمٕمٜمك   :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم

  ـ  اًمس   ُمـ أطمٞم٤م ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ومٕمدُم٧م وم٠مطمٞم٤مه٤م، وقمغم هذا ومٞمٙمقن   ؾمـ

 يم٧مرِ ٦م سمٕمد أن شمُ ٦م عمـ أطمٞم٤م ؾمٜم  ٟمسبٞم   ٦مً يمام شمٙمقن اًمبدقم٦م إض٤مومٞم   ،٤مٟمسبٞم   ٤مإض٤مومٞم  
(1)

. 

وهق ىمّم٦م اًمٜمٗمر اًمذيـ  ،ضمقاب صم٤مًم٨م يدل ًمف ؾمب٥م احلدي٨م  :وىم٤مل أجًْم٤م

إمم  ملسو هيلع هللا ىلصويم٤مٟمقا ذم طم٤مًم٦م ؿمديدة ُمـ اًمْمٞمؼ، ومدقم٤م اًمٜمبل  ،ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل إمم  وومدوا

 ومقضٕمٝم٤م ،ومج٤مء رضمؾ ُمـ إنّم٤مر سمٞمده سة ُمـ ومْم٦م يم٤مدت شمث٘مؾ يده ،اًمتؼمع هلؿ

ومجٕمؾ وضمف اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم يتٝمٚمؾ ُمـ اًمٗمرح  ملسو هيلع هللا ىلصسملم يدي اًمرؾمقل 

 ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م ومٚمف أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م وىم٤مل:  ،واًمرسور

ـ    ـ  اًمس   ومٝمٜم٤م يٙمقن ُمٕمٜمك ،  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مإمم  ـ   ،ااًمٕمٛمؾ شمٜمٗمٞمذً  ؾم  اًمٕمٛمؾِ  وًمٞمس ؾم

ـ   ، ومّم٤مر ُمٕمٜمك ٤مشمنميٕمً  ٓ  ،اـ قمٛمؾ هب٤م شمٜمٗمٞمذً ُمَ  : طمسٜم٦مً  ٦مً ذم اإلؾمالم ؾمٜم   ُمـ ؾم

  يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م ٕن اًمتنميع ممٜمقع  :٤مشمنميٕمً 
(1)

. 

عـأن اًم :اًمسب٥م اًمث٤مين ء  -٤مء ـومٙمؾ اًمٕمٚمٛم ،حدي٨م اؾمتدٓل سمٛمقرد اًمٜمزا ؾمقا

ٓ ُيدظمٚمقن ذم  - طمسٜم٦م وؾمٞمئ٦م، أو ممـ ٓ ي٘مسٛمقهن٤مإمم  يم٤مٟمقا ممـ ي٘مسٛمقن اًمبدع

ُم٤م يرون أن أدًم٦م اًمنمع متٜمٕمف وُتٙمؿ سمٕمدم طمسٜمف، إٓ أن   ؾمٜم٦م طمسٜم٦م  :ىمقًمف

وقمغم  ،اعم٘مسٛملم يّمٗمقن هذا سم٤مًمبدقم٦م اًمسٞمئ٦م، وهمػم اعم٘مسٛملم يّمٗمقٟمف سم٤مًمبدقم٦م

ُمـ ٓ يقضمد ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م، سمؾ يمٚمٝم٤م ضالًم٦م، صمؿ اًمذي رأج٧م  أصٚمٝمؿ

ء اعم٘مسٛملم ًمٚمبدقم٦م مخس٦م أىمس٤مم، أو همػم اعم٘مسٛملم: أهنؿ ٓ يٜم٤مزقمقن  ،اًمٕمٚمامء ؾمقا

ذم شمنميع سمٕمض اًمٕمب٤مدات اعمستحدصم٦م سمْمقاسمٓمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، يمام ؾمٞمتٙمرر سمٞم٤من هذا 

 ، ًمٙمـ ىمد خيتٚمٗمقن ذم أُمريـ:-إن ؿم٤مء اهلل  -

                                                           

 .(18: ص) آسمتداع وظمٓمر اًمنمع يمامل سمٞم٤من ذم اإلسمداع (1)

 .(11)ص:  رضمع اًمس٤مسمؼاعم (1)
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 وهٙمذا... ،يم٤مًمتقؾمع ذم اًمٕمٛمقُم٤مت ،شم٠مصٞمؾ سمٕمض إدًم٦م :ولإُمر إ

ُمر  ُمـ سم٤مب آظمتالف ،آظمتالف ذم شمٜمزيؾ إدًم٦م قمغم سمٕمض اًمقىم٤مئع :اًمث٤مين ٕا

 .ذم ُت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط

ومٝمل ٓ شمدل أن ذم ـمري٘م٦م اًمتبديع  ،قم٤مملإمم  وهذان إُمران خيتٚمٗم٤من ُمـ قم٤ممل

 ،قم٤ممل ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع هذه اعمس٤مئؾإمم  سمؾ هذا اظمتالف ومردي ُمـ قم٤ممل ،ُمدرؾمتلم

 . وضبٓمف هل٤م شمٜمٔمػًما وشمٓمبٞمً٘م٤م

سمؾ ُم٤م واومؼ اًمديـ ُمـ  ،ذقًم٤م طمسٜم٦مً  وهذا ٓ جيّقز اًم٘مقل سم٠من ذم اًمديـ سمدقم٦مً 

 ،ٕنف ىمد دل قمٚمٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ :سمؾ قمب٤مدة ذقمٞم٦م ،سمْمقاسمٓمف ومٝمق ًمٞمس سمدقم٦م اعمحدصم٤مت

 وإن يم٤من يّمح أن يسٛمك سمدقم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي.

 وًمٞمس٧م سمدقم٦مً   :٤م وم٘م٤ملخالف ًمٗمٔمٞم  ـضمٕمؾ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمٕضمؾ هذا  

إمم  ٤مءــ ىمسٛمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمٛموُمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص٤م ىم٤مل ـيمٛم ،اًمنمقمٞم٦م ضالًم٦مٌ  وم٢من اًمبدقم٦مَ  ٤م،ذقمً 

 ،يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦مٌ  :وُمـ ىم٤مل ،ؿ اًمبدقم٦م اًمٚمٖمقي٦م٤م ىمس  ـطمسـ وهمػم طمسـ وم٢مٟمٛم

 واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من أنٙمروا أٓ شمرى أن اًمّمح٤مسم٦م  ،ومٛمٕمٜم٤مه اًمبدقم٦م اًمنمقمٞم٦م

همػم
(1)

 ويمرهقا اؾمتالم اًمريمٜملم ،وإن مل يٙمـ ومٞمف هنل ،يم٤مًمٕمٞمديـ ،اًمّمٚمقات اخلٛمس 

ويمذا  ،٤م قمغم اًمٓمقافواًمّمالة قم٘مٞم٥م اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ىمٞم٤مؾًم  ،اًمِم٤مُمٞملم

وظمرج  ،ُمذُمقُم٦م ف سمدقم٦مً وومٕمٚمُ  ٦مً ف ؾمٜم  ومٞمٙمقن شمريمُ  ،ُمع ىمٞم٤مم اعم٘متيض ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م شمريمف 

َج شمريمُ  ( ٛم٘مت٣م ذم طمٞم٤مشمفـُمع ىمٞم٤مم اًم ) :سم٘مقًمٜم٤م  ،اًمٞمٝمقد ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب ف إظمرا

 وم٢من اعم٘متيض ،٤مع ًمٚمؽماويحـيم٤مٓضمتٛم ،ف ًمقضمقد اح٤مٟمعوُم٤م شمريمَ  ،ومجع اعمّمحػ

 يدظمؾ ومٞمف اح٤مٟمع اًمت٤مم  
(1)

. 

                                                           

سمف: أنٙمروا إذان ًمٖمػم اًمّمٚمقات اخلٛمس.1)  ( ًمٕمؾ ومٞمف ؾم٘مًٓم٤م وصقا

  .(188اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل )ص:  (1)
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 شم٘مسٞمؿ اًمبدقم٦م وم٢مٟمف ٓ صمٛمرة قمٛمٚمٞم٦م ًمٚمخالف ذم :وُم٤م ذيمره اهلٞمتٛمل صحٞمح

 ًمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اخلالف ًمٗمٔمل   ،أو اًم٘مقل سم٠من يمٚمٝم٤م ضالًم٦م ،ضالًم٦م وطمسٜم٦مإمم 

صحٞمٌح، وهذا  :اًم٘مقل سم٠منف يقضمد ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م ومٞمف ٟمٔمر: ٕن ُمٕمٜم٤مه أن  

ٝم٤م ضالًم٦م، وًمٙمـ اًمٗم٤مئدة اًمٙمبػمة ُمـ سملم أن اًمبدع يمٚم   ملسو هيلع هللا ىلصٕن رؾمقل اهلل  :ظمٓم٠م

سمٞم٤من أن اخلالف ٓ صمٛمرة ًمف هق أنف ٓ يّمح ٕطمد أن ينمع سمدقًم٤م سمحج٦م أن ذم 

 .اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م يمام يٗمٕمٚمف يمثػم

٤مء ُمـ أن هٜم٤مك ـوُم٤م ادقم٤مه سمٕمض اًمٕمٚمٛم  :ِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملموىم٤مل اًم

 ُمـ طم٤مًملم:  ومال ختٚمق سمدقم٦م طمسٜم٦م

 ًمٙمـ ئمٜمٝم٤م سمدقم٦م. ،أن ٓ شمٙمقن سمدقم٦م -1

 ًمٙمـ ٓ يٕمٚمؿ قمـ ؾمقئٝم٤م. ،أن شمٙمقن سمدقم٦م ومٝمل ؾمٞمئ٦م -1

قمل أنف سمدقم٦م طمسٜم٦م وم٤مجلقاب قمٜمف هبذا ومٙمؾ ُم٤م اد  
(1)

. 

ًٓ سمٛمقرد اًمٜمزاع، ٓ ؾمٞمام ويمؾ ومبٝمذا يٙمقن آؾمتدٓل هبذا  احلدي٨م اؾمتدٓ

اًمٕمٚمامء ُمتٗم٘مقن قمغم أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اعمٜمع واحلٔمر، واٟمف ٓ يٜمت٘مؾ قمـ هذا 

 .-إن ؿم٤مء اهلل  -إٓ سمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف 

ومٝمذا ُمردود: ٕن  ،٤مـ إن يم٤من قم٘مٚمٞم  ْس احلٙمؿ قمغم سمدقم٦م سم٤محلُ  :اًمسب٥م اًمث٤مًم٨م

 وقم٘مقل اًمٜم٤مس شمتٗم٤موت، يمام ىم٤مل قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ًمٚمذيـ يذيمرون ،اًمنمع يم٤مُمؾ

ويمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ًمـ يّمٞمبف   :اهلل طمٚمً٘م٤م
(1)

. 

                                                           

 (.13: ص) آسمتداع وظمٓمر اًمنمع يمامل سمٞم٤من ذم اإلسمداع (1)

  .(118( أظمرضمف اًمدارُمل رىمؿ )1)
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 وم٢من ىمبؾ سمٛمٞمزان ،ًمبدقم٦م سم٤محلسـ أن يبلم دًمٞمٚمف ٤م ومٞمٚمزم اًمقاصَػ وإن يم٤من ذقمٞم  

 . وإٓ رد ،اًمنمع

ٓ   ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م و  ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م ىمقًمف:   :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل

يٛمٙمـ محٚمف قمغم آظمؽماع ُمـ أصؾ، ٕن يمقهن٤م طمسٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م ٓ يٕمرف إٓ ُمـ 

 ضمٝم٦م اًمنمع
(1)

. 

ـ    :أن ُمـ ىم٤مل  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم:   ٦ًم طمسٜم٦مً ذم اإلؾمالم ؾمٜم   ُمـ ؾم

وٓ يٛمٙمـ أن يّمدر قمـ اًمّم٤مدق اعمّمدوق   يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م هق اًم٘م٤مئؾ: 

 ًٓ ، وٓ اأبدً  ملسو هيلع هللا ىلصآظمر، وٓ يٛمٙمـ أن يتٜم٤مىمض يمالم رؾمقل اهلل  ىمقل يٙمذب ًمف ىمق

، وُمـ فمـ أن يمالم اهلل شمٕم٤ممم أو ايٛمٙمـ أن يرد قمغم ُمٕمٜمك واطمد ُمع اًمتٜم٤مىمض أبدً 

ُمتٜم٤مىمض ومٚمٞمٕمد اًمٜمٔمر، وم٢من هذا اًمٔمـ ص٤مدر إُم٤م قمـ ىمّمقر  ملسو هيلع هللا ىلصيمالم رؾمقًمف 

 ملسو هيلع هللا ىلصف ُمٜمف، وإُم٤م قمـ شم٘مّمػم وٓ يٛمٙمـ أن يقضمد ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم أو يمالم رؾمقًم

 .اشمٜم٤مىمض أبدً 

 :حلدي٨م  يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م  :وإذا يم٤من يمذًمؽ ومبٞم٤من قمدم ُمٜم٤مىمْم٦م طمدي٨م

 ، ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل  : ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م 

واًمبدقم٦م ًمٞمس٧م سمحسٜم٦م، وومرق   طمسٜم٦م : واًمبدع ًمٞمس٧م ُمـ اإلؾمالم، وي٘مقل

 واًمتبديع ـ  سملم اًمس  
(1)

. 

                                                           

  .(315/ 1آقمتّم٤مم ) (1)

  .(19اإلسمداع ذم سمٞم٤من يمامل اًمنمع وظمٓمر آسمتداع )ص:  (1)
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 ومال يّمح ًمسببلم:  اًمبدقم٦م هذه ٧مٟمٕمٛم  :سم٘مقل قمٛمر اؾمتدٓهلؿ اًمث٤مًم٨موأُم٤م 

ىمد ومٕمؾ اًم٘مٞم٤مم  ملسو هيلع هللا ىلصٕن رؾمقل اهلل  ،أنف ًمٞمس ُمـ مجٚم٦م اًمبدع :اًمسب٥م إول

 ،ومّم٤مر ومٕمٚمف ؾمٜم٦ًم ذقمٞم٦مً  ،وهذا اح٤مٟمع زال سمٛمقشمف ،مج٤مقم٦م ذم رُمْم٤من صمؿ شمريمف ح٤مٟمعٍ 

وم٘مد أظمرج اًمِمٞمخ٤من
(1)

 ًمٞمٚم٦م ُمـ ضمقف ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص: أن رؾمقل اهلل قمـ قم٤مئِم٦م  

 اًمٚمٞمؾ، ومّمغم ذم اعمسجد، وصغم رضم٤مل سمّمالشمف، وم٠مصبح اًمٜم٤مس ومتحدصمقا، وم٤مضمتٛمع

 أيمثر ُمٜمٝمؿ ومّمغم ومّمٚمقا ُمٕمف، وم٠مصبح اًمٜم٤مس ومتحدصمقا، ومٙمثر أهؾ اعمسجد ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م

 ومّمغم ومّمٚمقا سمّمالشمف، ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م قمجز ملسو هيلع هللا ىلصاًمث٤مًمث٦م، ومخرج رؾمقل اهلل 

ة اًمّمبح، ومٚمام ىم٣م اًمٗمجر أىمبؾ قمغم اًمٜم٤مس، اعمسجد قمـ أهٚمف، طمتك ظمرج ًمّمال

 قمكم ُمٙم٤مٟمٙمؿ، وًمٙمٜمل ظمِمٞم٧م أن شمٗمؽمض َػ أُم٤م سمٕمد، وم٢مٟمف مل خيْ  ومتِمٝمد، صمؿ ىم٤مل: 

 وإُمر قمغم ذًمؽ. ملسو هيلع هللا ىلص، ومتقذم رؾمقل اهلل  قمٚمٞمٙمؿ، ومتٕمجزوا قمٜمٝم٤م

ٕن هذا  ،وم٢مذن حُيٛمؾ ىمقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ٓ اًمنمقمل

 .٦مٌ ٦ٌم ٟمبقي  سمؾ ؾمٜم   ،٦مً اًمٗمٕمؾ ًمٞمس سمدقم٦ًم ذقمٞم  

 وم٠مُم٤م صالة اًمؽماويح، ومٚمٞمس٧م سمدقم٦م ذم اًمنميٕم٦م،  :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

إن اهلل ومرض قمٚمٞمٙمؿ صٞم٤مم  وومٕمٚمف، وم٢مٟمف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  سمؾ ؾمٜم٦م سم٘مقل

 رُمْم٤من، وؾمٜمٜم٧م ًمٙمؿ ىمٞم٤مُمف
(1)

٤مقم٦م سمدقم٦م، سمؾ هل ؾمٜم٦م ذم ـٛمـوٓ صالهت٤م ضم، 

ذم اجلامقم٦م ذم أول ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٞمٚمتلم،  ملسو هيلع هللا ىلصاًمنميٕم٦م، سمؾ ىمد صاله٤م رؾمقل اهلل 

إن اًمرضمؾ  وىم٤مل:  ،٤م ذم اًمٕمنم إواظمر ذم مج٤مقم٦م ُمراتوصاله٤م أجًْم  ،٤مسمؾ صمالصمً 

                                                           

 (.761(، وُمسٚمؿ رىمؿ )1811أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ) (1)

 (. 3/198(، ُمسٜمد أمحد )1118أظمرضمف اًمٜمس٤مئل رىمؿ ) (1)
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ش إذا صغم ُمع اإلُم٤مم طمتك يٜمٍمف يمت٥م ًمف ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م
(1)

يمام ىم٤مم هبؿ طمتك ظمِمقا  ،

وهبذا احلدي٨م اطمت٩م أمحد وهمػمه قمغم أن  ،رواه أهؾ اًمسٜمـأن يٗمقهتؿ اًمٗمالح 

ًم٘مٞم٤مم  ومٕمٚمٝم٤م ذم اجلامقم٦م أومْمؾ ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ذم طم٤مل آٟمٗمراد، وذم ىمقًمف هذا شمرهمٞم٥م

ؿمٝمر رُمْم٤من ظمٚمػ اإلُم٤مم، وذًمؽ أويمد ُمـ أن يٙمقن ؾمٜم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، ويم٤من اًمٜم٤مس 

ره ؾمٜم٦م ُمٜمف  ملسو هيلع هللا ىلصذم اعمسجد قمغم قمٝمده  يّمٚمقهن٤م مج٤مقم٤مٍت   . ملسو هيلع هللا ىلصوي٘مرهؿ، وإىمرا

وم٠ميمثر اعمحتجلم هبذا ًمق أردٟم٤م أن  ٟمٕمٛم٧م اًمبدقم٦م هذه  أُم٤م ىمقل قمٛمر: و

: ىمقل اًمّم٤مطم٥م ًمٞمس سمحج٦م،  ْػ  سم٘مقل قمٛمر اًمذي مل خي٤مًمَ ٟمثب٧م طمٙماًم  ومٞمف: ًم٘م٤مًمقا

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصومٙمٞمػ يٙمقن طمج٦م هلؿ ذم ظمالف ىمقل رؾمقل اهلل 

 وُمـ اقمت٘مد أن ىمقل اًمّم٤مطم٥م طمج٦م، ومال يٕمت٘مده إذا ظم٤مًمػ احلدي٨م.

ومٕمغم اًمت٘مديريـ ٓ شمّمٚمح ُمٕم٤مرض٦م احلدي٨م سم٘مقل اًمّم٤مطم٥م. ٟمٕمؿ، جيقز 

ختّمٞمص قمٛمقم احلدي٨م سم٘مقل اًمّم٤مطم٥م اًمذي مل خي٤مًمػ، قمغم إطمدى اًمروايتلم، 

 ومٞمٗمٞمدهؿ هذا طمسـ شمٚمؽ اًمبدقم٦م، أُم٤م همػمه٤م ومال.

صمؿ ٟم٘مقل: أيمثر ُم٤م ذم هذا شمسٛمٞم٦م قمٛمر شمٚمؽ: سمدقم٦م، ُمع طمسٜمٝم٤م، وهذه شمسٛمٞم٦م 

ٕمؾ اسمتداء ُمـ اًمبدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م شمٕمؿ يمؾ ُم٤م ومُ  ، وذًمؽ أنرقمٞم٦مـًمٖمقي٦م، ٓ شمسٛمٞم٦م ؿم

 همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ.

وأُم٤م اًمبدقم٦م اًمنمقمٞم٦م: ومام مل يدل قمٚمٞمف دًمٞمؾ ذقمل، وم٢مذا يم٤من ٟمص رؾمقل 

٤م، ومل أو دل قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘مً  ،أو إجي٤مسمف سمٕمد ُمقشمف ،ىمد دل قمغم اؾمتحب٤مب ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 وم٢مذا قمٛمؾ ، ٙمريٕمٛمؾ سمف إٓ سمٕمد ُمقشمف، يمٙمت٤مب اًمّمدىم٦م، اًمذي أظمرضمف أبق سم

                                                           

 (،1317(، واسمـ ُم٤مضمف )1364(، واًمٜمس٤مئل )886(، واًمؽمُمذي )1375أظمرضمف أبق داود ) (1)

 (. 35/331وأمحد )
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صمؿ  - ...ذًمؽ اًمٕمٛمؾ سمٕمد ُمقشمف صح أن يسٛمك سمدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م: ٕنف قمٛمؾ ُمبتدأ

ىمد يم٤مٟمقا يّمٚمقن ىمٞم٤مم رُمْم٤من قمغم قمٝمده  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا يم٤من يمذًمؽ: وم٤مًمٜمبل  - :ىم٤مل

سمٕم٦مو مج٤مقم٦م وومرادى: وىمد ىم٤مل هلؿ ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م :  اًمرا إٟمف مل  ح٤م اضمتٛمٕمقا

يٛمٜمٕمٜمل أن أظمرج إًمٞمٙمؿ إٓ يمراه٦م أن شمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ، ومّمٚمقا ذم سمٞمقشمٙمؿ: وم٢من أومْمؾ 

 صالة اعمرء ذم سمٞمتف، إٓ اعمٙمتقسم٦م
(1)

 قمدم اخلروج سمخِمٞم٦م آومؽماض، ملسو هيلع هللا ىلصومٕمّٚمؾ  

 ومٕمٚمؿ سمذًمؽ أن اعم٘متيض ًمٚمخروج ىم٤مئؿ، وأنف ًمقٓ ظمقف آومؽماض خلرج إًمٞمٝمؿ.

مجٕمٝمؿ قمغم ىم٤مرئ واطمد، وأرسج اعمسجد،  ٤م يم٤من ذم قمٝمد قمٛمر ـومٚمٛم

جـوهل اضمتٛم ،ومّم٤مرت هذه اهلٞمئ٦م  :٤مقمٝمؿ ذم اعمسجد قمغم إُم٤مم واطمد ُمع اإلرسا

ومسٛمل سمدقم٦م: ٕنف ذم اًمٚمٖم٦م يسٛمك سمذًمؽ، ومل  ، مل يٙمقٟمقا يٕمٛمٚمقٟمف ُمـ ىمبؾقمٛماًل 

يٙمـ سمدقم٦م ذقمٞم٦م: ٕن اًمسٜم٦م اىمتْم٧م أنف قمٛمؾ ص٤مًمح ًمقٓ ظمقف آومؽماض، 

 وم٤مٟمتٗمك اعمٕم٤مرض ملسو هيلع هللا ىلصوظمقف آومؽماض ىمد زال سمٛمقشمف 
(1)

. 

اًمؼم: مل يسـ قمٛمر ُمـ ذًمؽ إٓ ُم٤م ؾمٜمف رؾمقل  ىم٤مل اسمـ قمبد  :ىم٤مل اًمسبٙمل

وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم: مل يسـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م يم٤من رؾمقل  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ،ومل يٛمٜمع ُمـ اعمقافمب٦م إٓ ظمِمٞم٦م أن شمٗمرض قمغم أُمتف ،حبف ويرض٤مهـي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص٤م قمٚمؿ قمٛمر ذًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل ـومٚمٛم ،ملسو هيلع هللا ىلص ٤مـ٤م رطمٞمٛمً وومً ؤويم٤من سم٤معم١مُمٜملم ر

 ًمٚمٜم٤مس وأطمٞم٤مه٤مأىم٤مُمٝم٤م  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقمٚمؿ أن اًمٗمرائض ٓ يزاد ومٞمٝم٤م وٓ يٜم٘مص سمٕمد ُمقشمف 

أرسمع قمنمة ُمـ اهلجرة  وذًمؽ ؾمٜم٦مَ  ،وأُمر هب٤م
(3)

. 

                                                           

 ؾمبؼ خترجيف.  (1)

ط اعمست٘مٞمؿ ) (1)  .(93/ 1اىمتْم٤مء اًمٍما

 .(158/ 1ومت٤موى اًمسبٙمل ) (3)
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أنف إٟمام ؾمامه٤م سمدقم٦م سم٤مقمتب٤مر فم٤مهر احل٤مل، ُمـ طمٞم٨م شمريمٝم٤م   :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل

 ، ٓ أهن٤م سمدقم٦م ذم اعمٕمٜمك،واشمٗمؼ أن مل شم٘مع ذم زُم٤من أيب سمٙمر  ،ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 أن ذًمؽ ٓ جيقزومٛمـ ؾمامه٤م سمدقم٦م هبذا آقمتب٤مر ومال ُمِم٤مطم٦م ذم إؾم٤مُمل، وقمٜمد 

 ؿِ ٚمِ حريػ اًمٙمَ ـؿ ومٞمف، ٕنف ٟمقع ُمـ شميستدل هب٤م قمغم ضمقاز آسمتداع سم٤معمٕمٜمك اعمتٙمٚم  

ًمٞمدع اًمٕمٛمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصإن يم٤من رؾمقل اهلل  : وم٘مد ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  ،قمـ ُمقاضٕمف

 قمٚمٞمٝمؿ وهق حي٥م أن يٕمٛمؾ سمف ظمِمٞم٦م أن يٕمٛمؾ سمف اًمٜم٤مس ومٞمٗمرَض 
 (1)

. 

سم٤مقمتب٤مر ُم٤م، وأن ىمٞم٤مم اإلُم٤مم سم٤مًمٜم٤مس ذم وىمد ُمر أنف إٟمام ؾمامه٤م سمدقم٦م   :وىم٤مل

٤م شمريمٝم٤م ـوإٟمٛم ،ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  :اعمسجد ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م، قمٛمؾ هب٤م ص٤مطم٥م اًمسٜم٦م

إمم  ومٕم٤مد اًمٕمٛمؾ هب٤م ،٤م اٟم٘م٣م زُمـ اًمقطمل زاًم٧م اًمٕمٚم٦مـ٤م ُمـ آومؽماض، ومٚمٛمظمقومً 

قمٜمف زُم٤من ظمالومتف: عمٕم٤مرض٦م ُم٤م هق  ٕيب سمٙمر  ٟمّم٤مسمف، إٓ أن ذًمؽ مل يت٠مت  

ك اًمٜمٔمر ومقىمع ُمٜمف ُم٤م ، طمتك شم٠مت  أومم سم٤مًمٜمٔمر ومٞمف، ويمذًمؽ صدر ظمالوم٦م قمٛمر 

، ومسامه ًمٙمٜمف ص٤مر ذم فم٤مهر إُمر يم٠منف أُمر مل جير قمٚمٞمف قمٛمؾ ُمـ شم٘مدُمف دائاًم  ،قمٚمؿ

 سمذًمؽ آؾمؿ، ٓ أنف أُمر قمغم ظمالف ُم٤م صمب٧م ُمـ اًمسٜم٦م
(1)

. 

وأُم٤م ُم٤م وىمع ذم يمالم اًمسٚمػ ُمـ اؾمتحس٤من سمٕمض اًمبدع،   :ىم٤مل اسمـ رضم٥م

ح٤م مجع  وم٢مٟمام ذًمؽ ذم اًمبدع اًمٚمٖمقي٦م، ٓ اًمنمقمٞم٦م، ومٛمـ ذًمؽ ىمقل قمٛمر 

ٛمسجد، وظمرج ورآهؿ يّمٚمقن ـاًمٜم٤مس ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من قمغم إُم٤مم واطمد ذم اًم

إن يم٤مٟم٧م هذه  وروي قمٜمف أنف ىم٤مل:  ، ٟمٕمٛم٧م اًمبدقم٦م هذهوم٘م٤مل:  ،يمذًمؽ

إن هذا مل يٙمـ،  . وروي قمـ أيب سمـ يمٕم٥م، ىم٤مل ًمف: اًمبدقم٦مسمدقم٦م، ومٜمٕمٛم٧م 

                                                           

 .(331/ 1( آقمتّم٤مم )1)

 .(151/ 1) رضمع اًمس٤مسمؼاعم (1)
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ده أن هذا اًمٗمٕمؾ مل يٙمـ قمغم هذا  وم٘م٤مل قمٛمر: ىمد قمٚمٛم٧م، وًمٙمٜمف طمسـ ، وُمرا

 اًمقضمف ىمبؾ هذا اًمقىم٧م، وًمٙمـ ًمف أصقل ُمـ اًمنميٕم٦م يرضمع إًمٞمٝم٤م، ومٛمٜمٝم٤م أن اًمٜمبل

ذم  يم٤من حي٨م قمغم ىمٞم٤مم رُمْم٤من، ويرهم٥م ومٞمف، ويم٤من اًمٜم٤مس ذم زُمٜمف ي٘مقُمقن ملسو هيلع هللا ىلص

صغم سم٠مصح٤مسمف ذم رُمْم٤من همػم  ملسو هيلع هللا ىلص٤م، وهق ٛمسجد مج٤مقم٤مت ُمتٗمرىم٦م ووطمداٟمً ـاًم

 سم٠منف ظمٌم أن يٙمت٥م قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمٕمجزوا قمـ اًم٘مٞم٤مم اًل ًمٞمٚم٦م، صمؿ اُمتٜمع ُمـ ذًمؽ ُمٕمٚم  

د ذم  ،ملسو هيلع هللا ىلصسمف، وهذا ىمد أُمـ سمٕمده  وروي قمٜمف أنف يم٤من ي٘مقم سم٠مصح٤مسمف ًمٞم٤مزم إومرا

 اًمٕمنم إواظمر
(1)

. 

ٟمٕمٛم٧م اًمبدقم٦م   :ذم اًمؽماويح وىمقل قمٛمر  ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل: 

 ڈ ڈژ  :٤م ىم٤مل شمٕم٤مممـيمٛم ،وهق ُم٤م ومٕمؾ قمغم همػم ُمث٤مل ،اًمٚمٖمقي٦م أراد اًمبدقم٦مَ  ،هل

٢من اًمبدقم٦م اًمنمقمٞم٦م ضالًم٦م وم ،٤موًمٞمس٧م سمدقم٦م ذقمً  ،]9األحقاف: [ ژ ڑ ڑ ژ ژ

(1)ملسو هيلع هللا ىلص يمام ىم٤مل
. 

 سمجٛمع اًم٘مرآن ذم ُمّمحٍػ واطمٍد ومال يّمح ًمسببلم:  وأُم٤م اؾمتدٓهلؿ اًمراسمع

أن مجع اعمّمحػ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمٕمتؼمة واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م،  :اًمسب٥م إول

: ٕنف ٓ خيِمك ملسو هيلع هللا ىلصوذًمؽ أن اعم٘متيض جلٛمٕمف ًمٞمس ُمقضمقًدا ذم قمٝمد رؾمقل اهلل 

سمخالف ُم٤م سمٕمد ُمقشمف، ًمٙمـ ح٤م يمثر ىمتؾ  ملسو هيلع هللا ىلصذه٤مب اًم٘مرآن ًمقضمقد رؾمقل اهلل 

سمف سمذه٤مب طمٗم٤مفمف، وهق اًمذي يم٤من اًمسب٥م ذم إؿم٤مرة قمٛمر قمغم اًم٘مراء ظمٌم ذه٤م

مل جيٛمع اًم٘مرآن ذم زُم٤مٟمف:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب سمٙمر سمجٛمع اًم٘مرآن، أو ان ي٘م٤مل إن رؾمقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصٕنف ٓ زال ذم ـمقر اًمزي٤مدة واًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم، وهذا ُم٤م ٓ يٙمقن سمٕمد ُمقشمف 

                                                           

  .(118/ 1( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )1)

 .(188اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م )ص:  (1)
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وهٙمذا مجع اًم٘مرآن، وم٢من اح٤مٟمع   :ٟٓم٘مٓم٤مع اًمقطمل، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

يم٤من أن اًمقطمل يم٤من ٓ يزال يٜمزل، ومٞمٖمػم اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ مجٕمف قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

حٙمؿ ُم٤م يريد، ومٚمق مجع ذم ُمّمحػ واطمد ًمتٕمرس أو شمٕمذر شمٖمٞمػمه يمؾ ـُم٤م يِم٤مء وي

أُمـ اًمٜم٤مس  ملسو هيلع هللا ىلصواؾمت٘مرت اًمنميٕم٦م سمٛمقشمف  ملسو هيلع هللا ىلص٤م اؾمت٘مر اًم٘مرآن سمٛمقشمف ـوىم٧م، ومٚمٛم

وأُمٜمقا ُمـ زي٤مدة اإلجي٤مب واًمتحريؿ، واعم٘متيض ًمٚمٕمٛمؾ  ُمـ زي٤مدة اًم٘مرآن وٟم٘مّمف،

ومٕمٛمؾ اعمسٚمٛمقن سمٛم٘مت٣م ؾمٜمتف، وذًمؽ اًمٕمٛمؾ ُمـ ؾمٜمتف، وإن  ،ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مئؿ سمسٜمتف 

 يم٤من يسٛمك ذم اًمٚمٖم٦م سمدقم٦م
(1)

. 

شمٖمػمت قمـ  ملسو هيلع هللا ىلص٤مًملم: وم٢من احل٤مل سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل ـوقمغم يمال آطمتٛم

 :ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مىم٤مل  ٘متض،احل٤مل ىمبؾ ووم٤مشمف، إُم٤م سمزوال ُم٤مٟمع أو وضمقد ُم

سمخالف ُم٤م يم٤من شمريمف ًمٕمدم ُم٘متض، أو ومقات ذط، أو وضمقد ُم٤مٟمع، وطمدث  

سمٕمده ُمـ اعم٘متْمٞم٤مت واًمنموط وزوال اح٤مٟمع، ُم٤م دًم٧م اًمنميٕم٦م قمغم ومٕمٚمف طمٞمٜمئذ، 

يمجٛمع اًم٘مرآن ذم اعمّمحػ، ومجع اًمٜم٤مس ذم اًمؽماويح قمغم إُم٤مم واطمد، وشمٕمٚمؿ 

وهمػم ذًمؽ مم٤م حيت٤مج إًمٞمف ذم اًمديـ، سمحٞم٨م ٓ شمتؿ ٤مء اًمٜم٘مٚم٦م ًمٚمٕمٚمؿ ـاًمٕمرسمٞم٦م، وأؾمٛم

رـمف أو ـًمٗمقات ؿم ملسو هيلع هللا ىلصف ـريمـ٤م شمـرقمٞم٦م إٓ سمف، وإٟمٛمـ٤مت اًمِمـتحبـٛمسـ٤مت أو اًمـقاضمبـاًم

 وضمقد ُم٤مٟمع
(1)

. 

اشمٗم٘مقا قمغم مجع اًم٘مرآن ذم  ملسو هيلع هللا ىلصأن أصح٤مب رؾمقل اهلل   :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل

٤م، سمؾ ىمد ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: يمٞمػ ٛمٕمف ويمتبف أجًْم ـقمغم ضم ٟمص   ؿ  ٛمّمحػ، وًمٞمس صمَ ـاًم

                                                           

ط اعمست٘مٞمؿ )1)  .(97/ 1( اىمتْم٤مء اًمٍما

  .(158( اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م )ص: 1)
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ىم٤مل: أرؾمؾ  ومروي قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م  ؟ملسو هيلع هللا ىلص٤م مل يٗمٕمٚمف رؾمقل اهلل ٟمٗمٕمؾ ؿمٞمئً 

 .- :صمؿ ىم٤مل - ُم٘متؾ )أهؾ( اًمٞمامُم٦م إزم أبق سمٙمر 

حيّمؾ ُمٜمٝم٤م ذم  ٤م إمج٤مع آظمر ذم يمتبف، ومجع اًمٜم٤مس قمغم ىمراءة ٓهذا أجًْم 

ٟم٘مٚمف اًمٕمٚمامء اعمٕمتٜمقن اًمٖم٤مًم٥م اظمتالف: ٕهنؿ مل خيتٚمٗمقا إٓ ذم اًم٘مراءات طمسبام 

 .- :صمؿ ىم٤مل -هبذا اًمِم٠من 

٤م صٜمٕمقا ُمـ ذًمؽ، وًمٙمٜمٝمؿ رأوه ُمّمٚمح٦م ـسمٛم ملسو هيلع هللا ىلصومل يرد ٟمص قمـ اًمٜمبل 

ريٕم٦م، وإُمر ـطمٗمظ اًمِمإمم  ٤م: وم٢من ذًمؽ راضمعرع ىمٓمٕمً ـ٥م شمٍموم٤مت اًمِمـشمٜم٤مؾم

سمحٗمٔمٝم٤م ُمٕمٚمقم، وإمم ُمٜمع اًمذريٕم٦م ًمالظمتالف ذم أصٚمٝم٤م اًمذي هق اًم٘مرآن، وىمد 

 ٤م ٓ ُمزيد قمٚمٞمف.ـآظمتالف ذم ذًمؽ سمٛمقمٚمؿ اًمٜمٝمل قمـ 

 وإذا اؾمت٘م٤مم هذا إصؾ وم٤ممحؾ قمٚمٞمف يمت٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمسٜمـ وهمػمه٤م، إذا ظمٞمػ

 قمٚمٞمٝم٤م آٟمدراس، زي٤مدة قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م ُمـ إُمر سمٙمت٥م اًمٕمٚمؿ
(1)

. 

ًٓ   ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل:  سم٠مُمره مل يٙمـ سمدقم٦م وإن مل يٗمٕمؾ ذم ح٤م يم٤من ُمٗمٕمق

 وأُمث٤مل ،وآضمتامع قمغم ىمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ،ويمذا مجع اًم٘مرآن ذم اعمّم٤مطمػ ،قمٝمده

ذًمؽ مم٤م صمب٧م وضمقسمف أو اؾمتحب٤مسمف سمدًمٞمؾ ذقمل 
(1)

. 

 أن أب٤م سمٙمر وقمٛمر ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اًمذيـ أُمرٟم٤م سم٤مشمب٤مقمٝمؿ :اًمسب٥م اًمث٤مينو

 ٤م ذم طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م.ـيمٛم

                                                           

 .(15 -11/ 3آقمتّم٤مم ) (1)

  .(188: ص) احلديثٞم٦م اًمٗمت٤موى (1)
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وذم اًمّمحٞمح  :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل
(1)

ومٕمٚمٞمٙمؿ سمسٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء  : ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  

حدصم٤مت ـٛمسٙمقا هب٤م، وقمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، وإي٤ميمؿ وُمـٛمٝمديلم، شمـديـ اًمـاًمراؿم

 إُمقر
(1)

أن ُم٤م ؾمٜمف اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون ٓطمؼ  -٤م شمرى ـيمٛم -، وم٠مقمٓمك احلدي٨م 

ا ٕن ُم٤م ؾمٜمقه ٓ يٕمدو أطمد أُمريـ: إُم٤م أن يٙمقن ُم٘مّمقدً  ،ملسو هيلع هللا ىلصسمسٜم٦م رؾمقل اهلل 

ؾمٜم٦م ٓ سمدقم٦م، وإُم٤م سمٖمػم دًمٞمؾ، وُمٕم٤مذ اهلل ُمـ ذًمؽ، وًمٙمـ سمدًمٞمؾ ذقمل، ومذًمؽ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم إصمب٤مشمف ؾمٜم٦م، إذ ىمد أثبتف يمذًمؽ ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م

 ومدًمٞمٚمف ُمـ اًمنمع صم٤مسم٧م، ومٚمٞمس سمبدقم٦م، وًمذًمؽ أردف إُمر سم٤مشمب٤مقمٝمؿ سم٤مًمٜمٝمل

 قمـ اًمبدع سم٢مـمالق، وًمق يم٤من قمٛمٚمٝمؿ ذًمؽ سمدقم٦م ًمقىمع ذم احلدي٨م اًمتداومع
(3)

. 

وُمـ ذًمؽ  :ىم٤مل اسمـ رضم٥م
(4)

ٛمع اعمّمحػ ذم يمت٤مب واطمد، شمقىمػ ومٞمف ـضم 

؟ صمؿ ملسو هيلع هللا ىلصزيد سمـ صم٤مسم٧م وىم٤مل ٕيب سمٙمر وقمٛمر: يمٞمػ شمٗمٕمالن ُم٤م مل يٗمٕمٚمف اًمٜمبل 

قمٚمؿ أنف ُمّمٚمح٦م، ومقاومؼ قمغم مجٕمف
(1)

ي٠مُمر سمٙمت٤مسم٦م اًمقطمل،  ملسو هيلع هللا ىلص، وىمد يم٤من اًمٜمبل 

 وٓ ومرق سملم أن يٙمت٥م ُمٗمرىم٤م أو جمٛمققم٤م، سمؾ مجٕمف ص٤مر أصٚمح
(5)

. 

أُمر سم٤مشمب٤مع ؾمٜم٦م ظمٚمٗم٤مئف اًمراؿمديـ، وهذا ملسو هيلع هللا ىلصوُمٜمٝم٤م أنف   ىم٤مل اسمـ رضم٥م:
(6)

  

                                                           

حدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم أو ـحتٛمؾ أنف يريد أن اًمـحدي٨م صحٞمح ويـحتٛمؾ أنف يريد أن اًمـ( ي1)

 ٤م وٓ ذم أطمدمه٤م.ـٕنف ًمٞمس ومٞمٝمٛم - واهلل أقمٚمؿ - ٤مل اًمث٤مين ومٝمق وهؿـأطمدمه٤م وم٢من أراد آطمتٛم

 ؾمبؼ خترجيف. (1)

 .(319/ 1( آقمتّم٤مم )3)

 أي اشمب٤مع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ. (4)

 .(119/ 1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) (5)

 .مج٤مقم٦مأي اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٚمٞمؾ  (6)
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ر ـقا قمٚمٞمف ذم زُمـ قمٛمـديـ، وم٢من اًمٜم٤مس اضمتٛمٕمــراؿمـٜم٦م ظمٚمٗم٤مئف اًمـــ٤مر ُمـ ؾمــد صـــىم

 ٤من وقمكمـوقمثٛم
(1)

.  

  ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ذم طمدي٨م  وأُم٤م اؾمتدٓهلؿ اخل٤مُمس

 ُم٘مدُم٦م ٤مع اًمسٚمػ قمغم طمرُم٦م اًمبدع وذُمٝم٤ماعمٜمٓمقىم٤مت اًمٙمثػمة وإمجومال يّمح: ٕن 

 .ًمق ىمدر اًمتٕم٤مرض وقمدم إُمٙم٤من اجلٛمع قمغم هذا اعمٗمٝمقم

ُمـ اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م اعمٕمتؼمة اًمتل مل  أنفأن حيٛمؾ هذا اعمٗمٝمقم قمغم  وإومم

 .. .يمجٛمع اًم٘مرآن وهٙمذا ملسو هيلع هللا ىلصشُمٗمٕمؾ إٓ سمٕمد قمٝمد رؾمقل اهلل 

وهذا ُمثؾ  ،ًمقضمقد ُم٤مٟمعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اًمٕمب٤مدات اًمتل مل يٗمٕمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل  ومٝمل

وهذا يمٚمف  ،ىمٞم٤مم رُمْم٤من مج٤مقم٦ًم ذم اعمسجدآؾمتٛمرار ذم  ملسو هيلع هللا ىلصشمرك رؾمقل اهلل 

 يمٞم٦مَ وم٢من اًمسٜم٦م اًمؽم   ،يمٞم٦مٕضمؾ أن ٓ يتٕم٤مرض ُمٗمٝمقم هذا احلدي٨م ُمع اًمسٜم٦م اًمؽم  

 .- يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل -ُمٕمتؼم  ذقمل   دًمٞمٌؾ 

ظم٤مًمػ سمٕمض اعمت٠مظمريـ اإلمج٤مع قمغم طمرُم٦م اًمبدع، ومذيمروا أن ُمـ  :تنتيُ

ٝم٤م حمرُم٦م، ًُم٤م، وىمد شم٘مدم ذيمر إدًم٦م قمغم أهن٤م يمٚم  اًمبدع ُم٤م هق ُمٙمروه وًمٞمس حمر  

 وقمغم هذا أجًْم٤م إمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ، وًمٚمِم٤مـمبل ُت٘مٞمؼ سمديع ذم أن اًمبدع يمٚمٝم٤م حمرُم٦م،

وطم٤مصؾ   :وم٘م٤مل ،ُمٙمروه٦مإهن٤م  :سمؾ إهن٤م يمب٤مئر، ووضمف ىمقل ُمـ ىم٤مل ُمـ اًمسٚمػ

إن صمب٧م ومٞمٝم٤م  ،وه٦م سم٤مًمبدقم٦م اعمٙمرُم٤م ذيمر هٜم٤م أن يمؾ ُمبتدع آصمؿ، وًمق ومرض قم٤مُماًل 

 يمراه٦م اًمتٜمزيف
(1)

. 

                                                           

  .(119/ 1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) (1)

  .(151/ 1آقمتّم٤مم ) (1)
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٤م: وم٢من إصمب٤مت ىمسؿ اًمٙمراه٦م ذم وأُم٤م صم٤مٟمٞمً  ،وم٤مًمبدع اعمٙمروه٦م ضالل  وىم٤مل:

 ظَ ٗمْ اًمٗم٘مٝم٤مء ًمَ اًمبدع قمغم احل٘مٞم٘م٦م مم٤م يٜمٔمر ومٞمف، ومال يٖمؽم اعمٖمؽم سم٢مـمالق اعمت٘مدُملم ُمـ 

اعمٙمروه قمغم سمٕمض اًمبدع، وإٟمام طم٘مٞم٘م٦م اعمس٠مخ٦م: أن اًمبدع ًمٞمس٧م قمغم رشمب٦م واطمدة 

، وأُم٤م شمٕمٞملم اًمٙمراه٦م اًمتل ُمٕمٜم٤مه٤م ٟمٗمل إصمؿ وم٤مقمٚمٝم٤م، -يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف  - م  ذم اًمذ  

خبت٦م، ومٝمذا مم٤م ٓ يٙم٤مد يقضمد قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمـ اًمنمع، وٓ ُمـ أوارشمٗم٤مع احلرج قمٜمف 

 اخلّمقص. يمالم إئٛم٦م قمغم

 رد قمغم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصأُم٤م اًمنمع ومٗمٞمف ُم٤م يدل قمغم ظمالف ذًمؽ: ٕن رؾمقل اهلل 

إمم  ، ...أُم٤م أن٤م ومال أنٙمح اًمٜمس٤مء :أُم٤م أن٤م وم٠مىمقم اًمٚمٞمؾ وٓ أن٤مم، وىم٤مل أظمرىم٤مل: 

 ُمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل وىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصآظمر ُم٤م ىم٤مًمقا، ومرد قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ 
(1)

. 

 ُمٜمدوب َؾ اإلٟمٙم٤مر، ومل يٙمـ ُم٤م اًمتزُمقا إٓ ومٕمْ أؿمد رء ذم  وهذه اًمٕمب٤مرة ُمـ

 - :صمؿ ىم٤مل - ...ومٕمؾ ُمٜمدوب آظمرإمم  ُمٜمدوب كَ أو شمرْ 

 يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م ويمٚمٞم٦م ىمقًمف: 
(1)

ؿم٤مهدة هلذا اعمٕمٜمك، واجلٛمٞمع ي٘متيض  

 - :صمؿ ىم٤مل -. ..اًمت٠مثٞمؿ واًمتٝمديد واًمققمٞمد، وهل ظم٤مصٞم٦م اعمحرم

ٝملم قمٜمد اًمٜم٤مس ُمـ ـقمغم أن اًمواًمِمقاهد ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة، وهل شمدل 

 .]15النور: [ ژ ے ھ ھ ھ ھ ہژاًمبدع ؿمديد وًمٞمس هبلم، 

وم٢مهنؿ وإن أـمٚم٘مقا اًمٙمراهٞم٦م ذم إُمقر اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م: ٓ  ،٤مءـوأُم٤م يمالم اًمٕمٚمٛم

٤م هذا اصٓمالح ًمٚمٛمت٠مظمريـ طملم أرادوا أن ـيٕمٜمقن هب٤م يمراهٞم٦م اًمتٜمزيف وم٘مط، وإٟمٛم

                                                           

 ؾمٞم٠ميت خترجيف.  (1)

 ؾمبؼ خترجيف.  (1)
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اًمٙمراهٞم٦م قمغم يمراهٞم٦م اًمتٜمزيف وم٘مط، وخيّمقن يٗمرىمقا سملم اًم٘مبٞمٚملم، ومٞمٓمٚم٘مقن ًمٗمظ 

 - :صمؿ ىم٤مل -يمراهٞم٦م اًمتحريؿ سمٚمٗمظ اًمتحريؿ، أو اعمٜمع، وأؿمب٤مه ذًمؽ. 

أيمره هذا، وٓ أطم٥م هذا،  وم٢مذا وضمدت ذم يمالُمٝمؿ ذم اًمبدقم٦م أو همػمه٤م 

وُم٤م أؿمبف ذًمؽ، ومال شم٘مٓمٕمـ قمغم أهنؿ يريدون اًمتٜمزيف وم٘مط وم٢مٟمف إذا   وهذا ُمٙمروه

ومٛمـ أجـ يٕمد ومٞمٝم٤م ُم٤م هق ُمٙمروه  ،مجٞمع اًمبدع قمغم أهن٤م ضالًم٦مدل اًمدًمٞمؾ ذم 

ؾ ذم ـيمراهٞم٦م اًمتٜمزيف؟ مهللا إٓ أن يٓمٚم٘مقا ًمٗمظ اًمٙمراهٞم٦م قمغم ُم٤م يٙمقن ًمف أص

رع ومٞمٙمره ٕضمٚمف، ٓ ٕنف سمدقم٦م ـرع، وًمٙمـ يٕم٤مرضف أُمر آظمر ُمٕمتؼم ذم اًمِمـاًمِم

 -:صمؿ ىم٤مل - ...ُمٙمروه٦م: قمغم شمٗمّمٞمؾ يذيمر ذم ُمقضٕمف إن ؿم٤مء اهلل

 طمسبام -ُم٤م هق صٖمػمة، وإمم ُم٤م هق يمبػمة إمم  وهق أن اعمحرم يٜم٘مسؿ ذم اًمنمع

إمم  ، ومٙمذًمؽ ي٘م٤مل ذم اًمبدع اعمحرُم٦م: إهن٤م شمٜم٘مسؿ-شمبلم ذم قمٚمؿ إصقل اًمديٜمٞم٦م 

 اًمّمٖمػمة واًمٙمبػمة اقمتب٤مرا سمتٗم٤موت درضم٤مهت٤م يمام شم٘مدم، وهذا قمغم اًم٘مقل سم٠من اعمٕم٤ميص

 ومٙمام اٟمحٍمت يمب٤مئر اعمٕم٤ميص أطمسـ - :صمؿ ىم٤مل - ...اًمّمٖمػمة واًمٙمبػمةإمم  شمٜم٘مسؿ

 ٤م،: يمذًمؽ شمٜمحٍم يمب٤مئر اًمبدع أجًْم -طمسبام أؿمػم إًمٞمف ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب  -اٟمحّم٤مر 

وقمٜمد ذًمؽ يٕمؽمض ذم اعمس٠مخ٦م إؿمٙم٤مل قمٔمٞمؿ قمغم أهؾ اًمبدع يٕمرس اًمتخٚمص ُمٜمف 

اإلظمالل سم٤مًمديـ، إُم٤م إمم  وذًمؽ أن مجٞمع اًمبدع راضمٕم٦م ،ذم إصمب٤مت اًمّمٖم٤مئر ومٞمٝم٤م

٤م ُمٜمف، ومٞمف، أو ٟم٘مّم٤مٟمً  ٤م: ٕهن٤م إٟمام أطمدصم٧م ًمتٚمحؼ سم٤معمنموع: زي٤مدةً ، وإُم٤م ومرقمً أصاًل 

ٟمٞمٜمف، أو ُم٤م يرضمعأو شمٖمٞمػمً  سم٤مًمٕمب٤مدات دون  ذًمؽ، وًمٞمس ذًمؽ سمٛمختصٍّ إمم  ا ًم٘مقا

 .، سمؾ شمِمٛمؾ اجلٛمٞمع- إن ىمٚمٜم٤م سمدظمقهل٤م ذم اًمٕم٤مدات - اًمٕم٤مدات
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 ًٓ  :سم٠مول اًمضوري٤مت ا إظمالل سم٤مًمديـ: ومٝمل إذً وإذا يم٤مٟم٧م سمٙمٚمٞمتٝم٤م إظمال

وهق اًمديـ، وىمد أثب٧م احلدي٨م اًمّمحٞمح أن يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، وىم٤مل ذم اًمٗمرق: 

 يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمدة 
(1)

 ًمٚمجٛمٞمع قمغم اًمتٗمّمٞمؾ. ٤م، وهذا وقمٞمد أجًْم 

شمبٝم٤م ذم اإلظمالل سم٤مًمديـ ومٚمٞمس ذًمؽ سمٛمخرج هل٤م قمـ  هذا وإن شمٗم٤موشم٧م ُمرا

أن شمٙمقن يمب٤مئر، يمام أن اًم٘مقاقمد اخلٛمس أريم٤من اًمديـ، وهل ُمتٗم٤موشم٦م ذم اًمؽمشمٞم٥م، 

 ومٚمٞمس اإلظمالل سم٤مًمِمٝم٤مدشملم يم٤مإلظمالل سم٤مًمّمالة، وٓ اإلظمالل سم٤مًمّمالة يم٤مإلظمالل

 ًمؽ ؾم٤مئره٤م، ُمع أن اإلظماللسم٤مًمزيم٤مة، وٓ اإلظمالل سم٤مًمزيم٤مة يم٤مإلظمالل سمرُمْم٤من، ويمذ

 أن يمؾ سمدقم٦م يمبػمةإمم  سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م يمبػمة، وم٘مد آل اًمٜمٔمر
(1)

. 

ِّاملقديثِّالصاةػث

ِِّّ،األاُنِّيفِّاهػتاداِتِّاتلْقفِّواملَُعِّواحلظرِّإالِّةدحلن ِّ
ِّإالِّةدحلن ِّأنِّيتػَتدِّاهلَلِّبيشء  ِّألحد  ِّ.وّلِّيص  

  :ويدل قمغم هذه اعم٘مدُم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م أدًم٦م ُمٜمٝم٤م

يمؾ دًمٞمؾ ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمحدصم٤مت، واًمتحذير ُمـ اًمبدع،  :إولاًمدًمٞمؾ 

 .وشم٘مدم ذيمر ـمرف ُمٜمٝم٤م

أن اًمنميٕم٦م ذُم٧م يمؾ قمب٤مدة ضمديدة مل ي٠مت هب٤م رؾمقل اهلل  وجه الداللت:

م، ومدل هذا قمغم أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات احلٔمر واعمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص  .وٓ أصح٤مسمف اًمٙمرا

                                                           

 ؾمبؼ خترجيف.  (1)

 .(398 - 379/ 1( آقمتّم٤مم )1)
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وإُمر سم٤مٓشمب٤مع يم٘مقل يمؾ أثر قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ذم اعمحدصم٤مت  :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

اشمبٕمقا وٓ شمبتدقمقا   :اسمـ ُمسٕمقد
(1)

 .وشم٘مدم ٟم٘مؾ ـمرٍف ُمـ ذًمؽ ،

أن اًمّمح٤مسم٦م هنقا قمـ إطمداث قمب٤مدة ضمديدة، مم٤م يدل قمغم أن  وجه الداللت:

 .إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات احلٔمر واعمٜمع

وهذه  طمٙمك ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اإلمج٤مع قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل:  :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م

 ٤م،دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمسٜم٦م واإلمج٤مع، ُمع ُم٤م ذم يمت٤مب اهلل ُمـ اًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م أجًْم  ىم٤مقمدة ىمد

 ]21الشورى: [ ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژ :ىم٤مل شمٕم٤ممم

اهلل، أو أوضمبف سم٘مقًمف أو سمٗمٕمٚمف ُمـ همػم أن ينمقمف إمم  رء يت٘مرب سمفإمم  ومٛمـ ٟمدب

٤م وم٘مد ذع ُمـ اًمديـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل، وُمـ اشمبٕمف ذم ذًمؽ وم٘مد اختذه ذيٙمً  ،اهلل

 هلل ذع ًمف ُمـ اًمديـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل
(1)

. 

٤م ؾمٜمح ًمف ـوىمد اشمٗمؼ اعمسٚمٛمقن قمغم أنف ًمٞمس ٕطمد أن يٕمبد اهلل سمٛم  وىم٤مل:

سمؾ ٓ يٕمبده إٓ سم٤مًمٕمب٤مدة اًمنمقمٞم٦م وىمد ىم٤مل ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ذم  ،وأطمبف ورآه

 :أظمٚمّمف وأصقسمف ىمٞمؾ :ىم٤مل ]7هود: [ ژ ڄ ڄ ڦ ڦژ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم

سمً إن اًمٕمٛمؾ إذا يم٤من ظم٤مًمًّم  :ىم٤مل ،ُم٤م أظمٚمّمف وأصقسمف وإذا  ،٘مبؾ٤م مل يُ ٤م ومل يٙمـ صقا

سمً  سمً ٤م مل ي٘مبؾ طمتك يٙمقن ظم٤مًمًّم ٤م ومل يٙمـ ظم٤مًمًّم يم٤من صقا أن  خ٤مًمصـواًم ،٤م٤م صقا

 سٜم٦مواًمّمقاب أن يٙمقن قمغم اًم ،يٙمقن هلل
(3)

. 

                                                           

 ؾمبؼ خترجيف.  (1)

ط اعمست٘مٞمؿ )1)  .(84/ 1( اىمتْم٤مء اًمٍما

  .(174/ 1( شمٚمخٞمص يمت٤مب آؾمتٖم٤مصم٦م )3)
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إذ يم٤من اعمسٚمٛمقن ُمتٗم٘ملم قمغم أنف ٓ جيقز ٕطمد أن يٕمت٘مد أو ي٘مقل   وىم٤مل:

 إٓ أن يٙمقن ،واضم٥م أو ُمستح٥م ،اهللإمم  قمـ قمٛمؾ: إٟمف ىمرسم٦م وـم٤مقم٦م وسمر وـمريؼ

وُم٤م قمٚمؿ  ،: وذًمؽ يٕمٚمؿ سم٤مٕدًم٦م اعمٜمّمقسم٦م قمغم ذًمؽملسو هيلع هللا ىلصمم٤م أُمر اهلل سمف ورؾمقًمف 

 إٟمف :سم٤مشمٗم٤مق إُم٦م أنف ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمستح٥م وٓ ىمرسم٦م مل جيز أن يٕمت٘مد أو ي٘م٤مل

وٓ  ،اهللإمم  ومٙمذًمؽ هؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أنف ٓ جيقز ىمّمد اًمت٘مرب سمف ،ىمرسم٦م وـم٤مقم٦م

 ٓ ،ومال جيقز ضمٕمٚمف ُمـ اًمديـ ،وٓ قمٛمٚمف ُمـ احلسٜم٤مت ،٤موٓ اخت٤مذه ديٜمً  ،اًمتٕمبد سمف

 سم٤مقمت٘م٤مد وىمقل وٓ سم٢مرادة وقمٛمؾ
(1)

. 

وىمد شم٘مدم ٟم٘مؾ يمالم سمٕمْمٝمؿ  ،وىمد ىمرر اًمٕمٚمامء هذا إصؾ سمٕمب٤مرات خمتٚمٗم٦م

وُمـ  ،٤مء اهلل ٟم٘مؾ يمالُمٝمؿ ُمبثقصًم٤م ذم ُمقاضع أظمرىــٞم٠ميت إن ؿمـوؾم ،ذم ُمقاضع

 يمالُمٝمؿ ذم شم٘مريره ُم٤م يكم:

٤م مل يٙمـ ُمـ أطمدث ذم هذه إُم٦م اًمٞمقم ؿمٞمئً  :ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أنس

  :ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ،ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مد زقمؿ أن رؾمقل اهلل  ،قمٚمٞمف ؾمٚمٗمٝم٤م

 ]3ادائدة: [ ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ٤م٤م ٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜمً ـ يقُمئذ ديٜمً ٤م مل يٙمـومٛم
(1)

. 

 هذا يدل قمغم أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمػ.

ٛمد وهمػمه ُمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ ـٝمذا يم٤من أطمـوًم  الم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:ـٞمخ اإلؾمـىم٤مل ؿم 

احلدي٨م ي٘مقًمقن: إن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمػ، ومال ينمع ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م ذقمف 

﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژاهلل، وإٓ دظمٚمٜم٤م ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .]21الشورى: [ ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

                                                           

  .(451/ 11)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (1)

 (.58/ 6( أظمرضمف اسمـ طمزم ذم اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)
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 واًمٕم٤مدات إصؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمٗمق، ومال حئمر ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م طمرُمف، وإٓ دظمٚمٜم٤م ذم ُمٕمٜمك

 ]59يونس: [ ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ژىمقًمف: 
(1)

. 

وم٤مًم٘مقل سم٠من اًمٕمب٤مدات ُمبٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػ ي٘مرره وم٘مٝم٤مء أهؾ احلدي٨م يم٠ممحد 

 وهمػمه.

 ًمٞمس : وُم٤م أطمسـ ُم٤م ىم٤مل وزم اهلل أبق ؾمٚمٞمامن اًمداراين :ىم٤مل أبق ؿم٤مُم٦م

 وم٢مذا ؾمٛمٕمف ُمـ إثر ،٤م ُمـ اخلػمات أن يٕمٛمؾ سمف طمتك يسٛمٕمف ُمـ إثرعمـ أخٝمؿ ؿمٞمئً 

رسمام ي٘مع ذم ىمٚمبل   : ٤موىم٤مل أجًْم  ، قمٛمؾ سمف ومحد اهلل طملم واومؼ ُم٤م ذم ىمٚمبف

اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م  :ومال أىمبٚمٝم٤م إٓ سمِم٤مهديـ قمدًملم ،٤م٤مُمً اًمٜمٙمت٦م ُمـ ٟمٙم٧م اًم٘مقم أج  
(1)

. 

 وهذا شم٠مصٞمؾ ىمقي ذم أن اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م.

 اًمٗمٕمؾ، ويٜمبٖمل إؿم٤مقم٦م إٟمٙم٤مرومٞمٜمبٖمل ًمٙمؾ ُمّمؾ اضمتٜم٤مب هذا  ىم٤مل اًمٜمقوي: 

حدصم٤مت إُمقر، وأن يمؾ ـهذا، وم٘مد صمبت٧م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ ُم

سمدقم٦م ضالًم٦م، ومل يٜم٘مؾ هذا اًمٗمٕمؾ قمـ أطمد ُمـ اًمسٚمػ وطم٤مؿم٤مهؿ 
(3)

. 

واًمٕمب٤مدات ُمبٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػ وآشمب٤مع ٓ   :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 قمغم اهلقى وآسمتداع
(4)

.  

ٓ    :وىم٤مل  ينمع ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م ذقمف اهلل وم٤مٕصؾ ذم اًمٕمب٤مدات أ
(5)

. 

                                                           

  .(164( اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م )ص: 1)

 .(19( اًمب٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمبدع واحلقادث )ص: 1)

  .(47ومت٤موى اًمٜمقوي )ص:  (3)

 .(11/518( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)

 (. 1/64( آىمتْم٤مء )5)
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وم٤مٕصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمبٓمالن طمتك  ،وٓ ديـ إٓ ُم٤م ذقمف  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ي٘مقم دًمٞمٌؾ قمغم إُمر 
(1)

. 

ويمؾ ُمـ أطمدث ذم اًمديـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل ورؾمقًمف،   ىم٤مل اسمـ رضم٥م:

 ومٚمٞمس ُمـ اًمديـ ذم رء
(1)

. 

اهلل، ومٕمٛمٚمف إمم  اهلل سمٕمٛمؾ مل جيٕمٚمف اهلل ورؾمقًمف ىمرسم٦مإمم  ومٛمـ شم٘مرب  :وىم٤مل

سم٤مـمؾ ُمردود قمٚمٞمف 
(1)

. 

داٌل  ،وُم٤م شم٘مدم ُمـ شم٘مرير اًمٕمٚمامء أن يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م وإمج٤مقمٝمؿ قمغم ذًمؽ

وأجًْم٤م ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ شم٘مرير اًمٕمٚمامء أن اًمسٜم٦م  ،قمغم أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمػ

 ٕن اًم٘مقل سم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م شمٗمريع قمٜمٝم٤م. ،اعم٘مدُم٦ماًمؽميمٞم٦م طمج٦م يدل قمغم هذه 

 .- إن ؿم٤مء اهلل - وُم٤م شم٘مدم يم٤مف ،ويمالم إئٛم٦م ذم هذا ُمِمٝمقٌر وٟم٘مٚمف يٓمقل

إن إصؾ ذم  :مم٤م شم٘مدم يٕمٚمؿ أنف مل ي٘مؾ أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمتؼميـ :تنتيُ

وهم٤مي٦م ُمـ ضمقز سمٕمض اعمحدصم٤مت هق  ،اًمٕمب٤مدات قمدم احلٔمر واعمٜمع واًمتقىمٞمػ

ٓ ذم ُمٜم٤مزقم٦م ىم٤مقمدة )إصؾ  ،وم٠مظمٓم٠م ذم آؾمتدٓل ،ًمٔمٜمف أن اًمدًمٞمؾ دل قمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ ىم٤مل: إن ذم اًمديـ سمدقم٦مً  -واهلل أقمٚمؿ  -وُمثؾ ذًمؽ  ،ذم اًمٕمب٤مدات احلٔمر (

طمسٜم٦م، أراد أهن٤م قمب٤مدات ضمديدة دل قمٚمٞمٝم٤م اًمنمع سمٕمٛمقُم٤مشمف وهمػم ذًمؽ سمزقمٛمف، 

ز إطمداث  ،سمدقم٦م طمسٜم٦م ومألضمؾ هذا ؾمامه٤م وإٓ ٓ يقضمد ُمـ يٜم٤مزع وي٘مقل سمجقا

 . سمحج٦م أنف ًمٞمس إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمػ واحلٔمر ،قمب٤مدات ضمديدة سمال دًمٞمؾ

                                                           

 (.1/159( أقمالم اعمقىمٕملم )1)

 (.176/ 1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )( 1)
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ِّ:املقديثِّاثلايَث

ْدِِّّملسو هيلع هللا ىلصياِّتركُِّرشْلِّاهللِّ ِّواحاةتُِّيٌِّاهػتاداتِّيعِّوج
 املقتيضِّواٍتواءِّاملاٍعِّوِّّْشَثِّتركيثِّووػوُِّةدغٌثِّيَمرة

قل اهلل ــرك رؾمــوم٢من شم ،دعــ اًمبـٌر ُمــوسمْمبٓمٝم٤م شمٜمجكم يمثٞم ،ُمٝمٛم٦مٌ هذه ُم٘مدُم٦م 

 ٦م رسمف وأظمِمكوهق احلريص يمؾ احلرص قمغم ـم٤مقم - فـ٤من ومٕمٚمـع إُمٙمـؾ ُمـٛمـًمٚمٕم ملسو هيلع هللا ىلص

ؾمٜم٦ٌم  ملسو هيلع هللا ىلصوم٢من ومٕمٚمف  ،طمج٦ٌم يمٗمٕمٚمف ًمٚمٕمب٤مدة :واح٤مٟمع ُمٜمتٍػ  - ظمٚمؼ اهلل وأت٘م٤مهؿ ًمف

إٓ قمٜمد شمقوم ر اًمدواقمل آؾمتدٓل سم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م  ًمٙمـ ٓ يّمح ،ؾمٜم٦مٌ  ملسو هيلع هللا ىلصوشمريمف 

وأىمقى ُم٤م يتّمقر هذا ومٞمام إذا ٟم٘مؾ ضمزء اًمٕمب٤مدة دون ضمزئٝم٤م  ،ؾٜم٘مَ ًمٚمٜم٘مؾ صمؿ ٓ يُ 

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦ميمام أؿم٤مر هلذا  ،أظمر
(1)

قمغم أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات أهن٤م  

ومر اًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمٝم٤م وٓ يٜمت٘مؾ قمـ هذا إصؾ إٓ سمدًمٞمؾ سملّم وسمره٤من  ،مم٤م شمتقا

 ملسو هيلع هللا ىلصالة اًمرهم٤مئ٥م وإًمٗمٞم٦م مل يثب٧م ومٞمٝم٤م طمدي٨م قمـ رؾمقل اهلل ومّم ،واضح

وٓ  ،ومٗمٕمٚمٝم٤م ُمع شمرك رؾمقل اهلل وصح٤مسمتف هل٤م ُمع إُمٙم٤من ومٕمٚمٝمؿ هل٤م ،وأصح٤مسمف

 .ًمسب٘مقٟم٤م إًمٞمف ا إذ ًمق يم٤من ظمػمً  ،هق ُمـ مجٚم٦م اًمبدع :ُم٤مٟمع يٛمٜمع

وذًمؽ  ،ذم اًمبدع ًمقضمقد ُم٤مٟمٍع ومٚمٞمس داظماًل  ملسو هيلع هللا ىلصف رؾمقل اهلل يمَ أُم٤م ُم٤م شمرَ 

ًمٙمـ ٓ  ،ؾ٘مِ ٜمُ ًمَ  ملسو هيلع هللا ىلصومٚمق ومٕمٚمف رؾمقل اهلل  ،ذانيم٤مؾمتخدام ُمٙمؼّمات اًمّّمقت ذم إ

وهق قمدم وضمقده ذم زُمـ اًمٜمبل  :ٕنّف وضمد ُم٤مٟمع ُمـ ومٕمٚمف ،يّمح وصٗمف سم٤مًمبدقم٦م

أن شمريمف ظمِمٞم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصوم٢من رؾمقل اهلل  ،ويمّمالة اًم٘مٞم٤مم مج٤مقم٦ًم ذم رُمْم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص

ومٚمـ  ٤مإذ اًمقطمل اٟم٘مٓمع ومام مل يٙمـ ُمٗمروًض  - ومٚمام زال اح٤مٟمع سمٛمقشمف ،ُيٗمؽمض

  .أُمر اًمٗم٤مروق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمٗمٕمٚمٝم٤م يمام صمب٧م ذم صحٞمح اًمبخ٤مري :-يٗمرض 

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م. (51ص )رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم  (1)
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أو  ملسو هيلع هللا ىلص٤م شم٘مدم أنّف ٓ يّمح وصػ قمب٤مدة شمريمٝم٤م رؾمقل اهلل ـٛمـومٞمتٚمّخص ُم

 صح٤مسمتف سم٠مهّن٤م سمدقم٦م إٓ إذا اضمتٛمع ومٞمف أُمران:

وٓ يٜمت٘مؾ قمٜمف إٓ  ،وهذا هق إصؾ ذم يمؾ قمب٤مدة ،شمقومر اًمدواقمل ًمٚمٜم٘مؾ -أ 

  .سمؼمه٤من واضح

واهلل  .أو صح٤مسمتف ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصٓ يقضمد ُم٤مٟمع يٛمٜمع رؾمقل اهلل  أن -ب

  أقمٚمؿ.

 إدًم٦م قمغم هذه اعم٘مدُم٦م ٟمققم٤من قم٤مُم٦ٌم وظم٤مص٦ٌم:

ٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م ذم ُتريؿ اًمبدع  ،أُم٤م إدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ومٙمؾ ُم٤م ؾمبؼ ُمـ إدًم٦م اًم٘مرآ

 ٤مدات ُمع إُمٙم٤من ومٕمٚمٝم٤م سمدون ُم٤مٟمعـُمـ اًمٕمب ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ـف رؾمـوم٢من ومٕمؾ ُم٤م شمريم

يـ   .إطمداٌث ذم اًمد 

 :أُم٤م إدًم٦م اخل٤مص٦م ومٙمثػمة وهذا سمٕمْمٝم٤م

روى ُمسٚمؿ -1
(1)

قمـ قمامرة سمـ رؤيب٦م أنف رأى سمنم سمـ ُمروان قمغم اعمٜمؼم  

يزيد قمغم  ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مد رأج٧م رؾمقل اهلل  ،ىمبح اهلل ه٤مشملم اًمٞمديـ :وم٘م٤مل ،يديف ٤مراومٕمً 

 .وأؿم٤مر سم٢مصبٕمف اعمسبح٦م  ،أن ي٘مقل سمٞمده هٙمذا

أن اًمّمح٤ميب قمامرة سمـ رؤيب٦م اؾمتدل سم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ذم اإلٟمٙم٤مر  :وجه الداللت

 ٕنف ومٕمؾ قمب٤مدة مل يٗمٕمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل. :قمغم سمنم سمـ ُمروان

روى اًمِمٞمخ٤من -1
(1)

سمٞمقت إمم  ضم٤مء صمالصم٦م رهطٍ  :قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل 

 :ومٚمام أظمؼموا يم٠مهنؿ شم٘م٤مًم قه٤م وىم٤مًمقا  ،ملسو هيلع هللا ىلصيس٠مخقن قمـ قمب٤مدة اًمٜمبل  ،ملسو هيلع هللا ىلصأزواج اًمٜمبل 

                                                           

 (.874( رىمؿ )1)

 (.1481(، وُمسٚمؿ رىمؿ )5863( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ )1)
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أُم٤م  :ىم٤مل أطمدهؿ .ىمد هُمٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبف وُم٤م شم٠مظمر ملسو هيلع هللا ىلصأجـ ٟمحـ ُمـ اًمٜمبل 

وىم٤مل أظمر وأن٤م  وىم٤مل أظمر وأن٤م أصقم اًمدهر وٓ أومٓمر اأن٤م وم٠مصكم اًمٚمٞمؾ أبدً 

ج أبدً   أنتؿ اًمذيـ ىمٚمتؿ  :إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصومج٤مء رؾمقل اهلل  اأقمتزل اًمٜمس٤مء ومال أتزو 

وأصكم  ،ًمٙمٜمل أصقم وأومٓمر ،أُم٤م واهلل إين ٕظمِم٤ميمؿ هلل وأت٘م٤ميمؿ ًمف ،يمذا ويمذا

ج اًمٜمس٤مء ،وأرىمد  .ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل  ،وأتزو 

ًٓ  - ٦م اًمؽميمٞم٦م دًمٞماًل ٜم  أن ه١مٓء مل يٕمتؼموا اًمس   :وجه الداللت ، -ُمٜمٝمؿ  شم٠مو 

 .وسملم أن اًمت٤مرك ًمٚمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م شم٤مرٌك ًمسٜمـتف ملسو هيلع هللا ىلصوم٠منٙمر قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

روى اًمِمٞمخ٤من -3
(1)

ُم٤م سم٤مل احل٤مئض  :ؾم٠مخ٧م قم٤مئِم٦م وم٘مٚم٧م :قمـ ُمٕم٤مذة ىم٤مًم٧م 

 ،ًمس٧م سمحروري٦مٍ  :ىم٤مًم٧م ؟أطمروري٦ٌم أن٧م :وم٘م٤مًم٧م ؟شم٘ميض اًمّمقم وٓ شم٘ميض اًمّمالة

  .يم٤من يّمٞمبٜم٤م ذًمؽ ومٜم١مُمر سم٘مْم٤مء اًمّمقم وٓ ٟم١مُمر سم٘مْم٤مء اًمّمالة :ىم٤مًم٧م ،ؾم٠ملأوًمٙمٜمل 

ٛم١مُمٜملم اؾمتدًم٧م سمؽميمٝمؿ وإىمرار رؾمقل اهلل ـأن قم٤مئِم٦م أم اًم :الداللتوجه 

 .ًمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص

روى اًمبخ٤مري-4
(1)

قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م ذم ىمّم٦م مجع اًم٘مرآن وأن قمٛمر سمـ  

مل  ٤ميمٞمػ شمٗمٕمؾ ؿمٞمئً  :وم٘م٤مل ًمف أبق سمٙمر ،اخلٓم٤مب أؿم٤مر قمغم أيب سمٙمر سمجٛمع اًم٘مرآن

يمٚم ػ زيد سمـ صم٤مسم٧م ؟ ومٚمام أن ذح اهلل صدر أيب سمٙمر هلذا ملسو هيلع هللا ىلصيٗمٕمٚمف رؾمقل اهلل 

 .؟ملسو هيلع هللا ىلصمل يٗمٕمٚمف رؾمقل اهلل  ٤ميمٞمػ شمٗمٕمٚمقن ؿمٞمئً  :سمف وم٘م٤مل زيدٌ 

                                                           

 .(335(، وُمسٚمؿ رىمؿ )311( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ )1)

  .(4986( رىمؿ )1)
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 ُمـ أيب سمٙمٍر وزيٍد اطمتج٤م سم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦مأن يمال   :وجه الداللت
(1)

 . 

أظمرج اًمبخ٤مري -5
(1)

 ضمٚمس٧م ُمع ؿمٞمب٦م قمغم اًمٙمرد ذم :قمـ أيب وائؾ ىم٤مل 

ًم٘مد مهٛم٧م أن ٓ أدع ومٞمٝم٤م صٗمراء  :وم٘م٤مل ،ًم٘مد ضمٚمس هذا اعمجٚمس قمٛمر :وم٘م٤مل ،اًمٙمٕمب٦م

  .هبام يىمتدأمه٤م اعمرآن  :ىم٤مل ،إن ص٤مطمبٞمؽ مل يٗمٕمال :ىمٚم٧م ،وٓ سمٞمْم٤مء إٓ ىمسٛمتف

ًٓ  :وجه الداللت   .سم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م أنف شمرك ُم٤م هؿ سمف اؾمتدٓ

صمب٧م قمٜمد اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف -6
(3)

واسمـ وض٤مح ذم يمت٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمبدع ،
(4)

 ،

يمٜم٤م ٟمجٚمس قمغم سم٤مب قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد  ىم٤مل: قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م  ،وهمػمهؿ

أظمرج  :وم٘م٤مل ،ومج٤مءٟم٤م أبق ُمقؾمك ،اعمسجدإمم  وم٢مذا ظمرج ُمِمٞمٜم٤م ُمٕمف ،ىمبؾ اًمٖمداة

ىمٛمٜم٤م ظمرج ومٚمام  ،ومجٚمس ُمٕمٜم٤م طمتك ظمرج ،ٓ :ىمٚمٜم٤م ؟إًمٞمٙمؿ أبق قمبد اًمرمحـ سمٕمد

 ا ٛمسجد أُمرً ـذم اًم إين رأج٧م ،ي٤م أب٤م قمبد اًمرمحـ :وم٘م٤مل ًمف أبق ُمقؾمك ٤م،إًمٞمف مجٞمٕمً 

 ،إن قمِم٧م ومسؽماه :وم٘م٤مل ؟ومام هق :ىم٤مل ،ا إٓ ظمػمً  - واحلٛمد هلل - ومل أرَ  ،أنٙمرشمف

ذم يمؾ طمٚم٘م٦ٍم  ،يٜمتٔمرون اًمّمالة ٤م،ضمٚمقؾًم  ٤مطِمَٚم٘مً  ٤مرأج٧م ذم اعمسجد ىمقُمً  :ىم٤مل

وا ُم٤مئ٦م :ومٞم٘مقل ٤م،وذم أجدهيؿ طمًّم  ،رضمٌؾ  ون ُم٤مئ٦م ،يمؼم   ،هٚمٚمقا ُم٤مئ٦مً  :ومٞم٘مقل، ومٞمٙمؼم 

 :ىم٤مل ؟ومامذا ىمٚم٧َم هلؿ :ىم٤مل ،ومٞمسب حقن ُم٤مئ٦مً  ،ؾمب حقا ُم٤مئ٦م :وي٘مقل ،ومٞمٝمٚمٚمقن ُم٤مئ٦مً 

                                                           

وم٢من ىمٞمؾ يمٞمػ ظم٤مًمٗمقا ُم٤م فمٜمقه ؾمٜم٦م شمريمٞم٦م؟ ومُٞم٘م٤مل ٕن اعم٘متيض ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ذم زُمـ رؾمقل  (1)

سمٞمٜمٝمؿ طم٤مومًٔم٤م ًمٚم٘مرآن ومال خيِمك ذه٤مسمف سمخالف  ملسو هيلع هللا ىلصمل يٙمـ ُمقضمقًدا إذ يم٤من اًمرؾمقل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ٛم٘متيض واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع ـ. وىمد ؾمبؼ شم٘مرير طمجٞم٦م اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م قمٜمد وضمقد اًمملسو هيلع هللا ىلصُم٤م سمٕمد ووم٤مشمف 

 وىمد شم٘مدم. مل يٜمتػ ٕن اًم٘مرآن حمٗمقظ سمقضمقده. ملسو هيلع هللا ىلصواح٤مٟمع ذم زُمـ رؾمقل اهلل 

  .(1594( رىمؿ )1)

  .(118( رىمؿ )3)

(4( )1/38).  
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وا ؾمٞمئ٤مهتؿ :ىم٤مل ،رأجؽ أو اٟمتٔم٤مر أُمرك اٟمتٔم٤مرَ  ٤مُم٤م ىمٚم٧ُم ؿمٞمئً  ، أومال أُمرهتؿ أن يٕمد 

طمتك أتك طمٚم٘م٦ًم  ،صمؿ ُم٣م وُمْمٞمٜم٤م ُمٕمف ،؟هلؿ أٓ يْمٞمع ُمـ طمسٜم٤مهتؿ وضٛمٜم٧َم 

 ي٤م أب٤م :ىم٤مًمقا  ؟ُم٤م هذا اًمذي أرايمؿ شمّمٜمٕمقن :وم٘م٤مل ،ومقىمػ قمٚمٞمٝمؿ ،ؼٚمَ ُمـ شمٚمؽ احلِ 

وا ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ :ىم٤مل ،واًمتسبٞمح ،واًمتٝمٚمٞمؾ ،ٟمٕمد  سمف اًمتٙمبػم ٤مقمبد اًمرمحـ طمًّم   ،ومٕمد 

ـٌ أٓ يْمٞمع ُمـ طمسٜم٤مشمٙمؿ رءٌ   ،ُم٤م أرسع هٚمٙمتٙمؿ ،َوحيٙمؿ ي٤م أُم٦م حمٛمد ،وم٠من٤م ض٤مُم

واًمذي  ،وآٟمٞمتف مل شُمٙمرس ،َؾ بْ وهذه صمٞم٤مسمف مل شمَ  ،ُمتقاومرون ملسو هيلع هللا ىلصه١مٓء صح٤مسم٦م ٟمبٞمٙمؿ 

 :ىم٤مًمقا  ،سم٤مب ضالًم٦مٍ  أو ُمٗمت حق ،أهدى ُمـ ُمٚم ٦م حمٛمدهل ٟمٗمز سمٞمده إٟمٙمؿ ًمٕمغم ُمٚم ٦ٍم 

 ،ويمؿ ُمـ ُمريٍد ًمٚمخػم ًمـ ُيّمٞمبف :ىم٤مل ،واهلل ي٤م أب٤م قمبد اًمرمحـ ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم

ىمٞمٝمؿ   :طمدصمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلصإن رؾمقل اهلل  يؿ او .إن  ىمقُمٜم٤م ي٘مرؤون اًم٘مرآن ٓ جُي٤موز شمرا

رأجٜم٤م  :وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م ،صمؿ شمقمم  قمٜمٝمؿ ،ًمٕمؾ  أيمثرهؿ ُمٜمٙمؿ ،اهلل ٓ أدري

  .قم٤مُم٦م أوئلؽ اخلٚمؼ يٓم٤مقمٜمقٟم٤م يقم اًمٜمٝمروان ُمع اخلقارج 

ٕمقد اقمتٛمد ذم اإلٟمٙم٤مر قمغم ه١مٓء سم٠من ـأن اًمّمح٤ميب اسمـ ُمس :وجه الداللت

ومٗمٕمٚمٝمؿ ُم٤م سملم  ،(٦م ٞم  ٜم٦م اًمؽميمـيٗمٕمٚمقا هذا إُمر ) اًمسوأصح٤مسمف مل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

اًمث٤مين هق و ،تتحلم ًمب٤مب ضالًم٦مٍ أو أن يٙمقٟمقا ُمٗم ،أُمريـ: أن يزقمٛمقا أنف أهدى

خ٤مص٦م ذم سمٞم٤من طمجٞم٦م اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ـوسمٕمد ذيمر هذه إدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًم ،ٛمتٕملم  ـاًم

 .وم٢من أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمرروا طمجٞم٦م اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم ٦م ،سمْمقاسمٓمٝم٤م

٤م مل ـومٚمٛم ،وطمديد ورص٤مص وًمٚمٜم٤مس شمؼٌم همػمه ُمـ ٟمح٤مس  ٤مومٕمل:ـىم٤مل اًمِم

سمؽميمف  ٤مشمريمٜم٤مه اشمب٤مقمً  :ي٠مظمذ ُمٜمف رؾمقل اهلل وٓ أطمد سمٕمده زيم٤مة
(1)

.  

                                                           

 (.191ص )( يمت٤مب اًمرؾم٤مًم٦م 1)
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٤م هجًرا ًمٚمبٞم٧م، ويمٞمػ هيجره وهق ـؿ ٟمدع اؾمتالُمٝمٛمـسم٠من٤م ًم وىم٤مل أجًْم٤م: 

يٓمقف سمف، وًمٙمٜم٤م ٟمتبع اًمسٜم٦م ومٕماًل أو شمريًم٤م 
(1)

. 

٤م أن اًمٗمٕمؾ اًمراشم٥م ـواًمؽمك اًمراشم٥م ؾمٜم ٦ٌم يمٛم ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

 وطمدث ،أو وضمقد ُم٤مٟمعٍ  ،أو ومقات ذطٍ  ،سمخالف ُم٤م يم٤من شمريمف ًمٕمدم ُم٘متضٍ  ،ؾمٜم٦مٌ 

 ،ئذٍ ٞمٜمسمٕمده ُمـ اعم٘متْمٞم٤مت واًمنموط وزوال اح٤مٟمع ُم٤م دًم ٧م اًمنميٕم٦م قمغم ومٕمٚمف طم

وشمٕمٚم ؿ  ،ومجع اًمٜم٤مس ذم اًمؽماويح قمغم إُم٤مٍم واطمدٍ  ،يمجٛمع اًم٘مرآن ذم اعمّمحػ

يـ ،ٚمٕمٚمؿوأؾمامء اًمٜم٘مٚم٦م ًم ،اًمٕمرسمٞم٦م سمحٞم٨م ٓ شمتؿ  ،وهمػم ذًمؽ مم٤م حُيت٤مج إًمٞمف ذم اًمد 

 ًمٗمقات ذـمف أو وضمقد ملسو هيلع هللا ىلصوإٟمام شمريمف  ،اًمقاضمب٤مت أو اعمستحب٤مت اًمنمقمٞم٦م إٓ سمف

 ،ًمٗمٕمٚمف أو أذن ومٞمف ٤موم٠مُم٤م ُم٤م شمريمف ُمـ ضمٜمس اًمٕمب٤مدات ُمع أنف ًمق يم٤من ُمنموقمً  ،ُم٤مٟمعٍ 

ويٛمتٜمع  ،ومٞمج٥م اًم٘مٓمع سم٠منف سمدقم٦ٌم وضالًم٦مٌ  ،خٚمٗم٤مء سمٕمده واًمّمح٤مسم٦مـَوًَمَٗمَٕمٚمف اًم

. .اًم٘مٞم٤مس ذم ُمثٚمف
(1)

. 

ًمف ملسو هيلع هللا ىلصومح٤مُصُٚمف أن اًمرؾمقل  وىم٤مل:  ٤م شمريمف ـومٛم ،أيمٛمؾ اًمبنم ذم مجٞمع أطمقا

وُم٤م ومٕمٚمف ومٗمٕمٚمف أيمٛمؾ ُمـ شمريمف  ،ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ومؽميمف أومم ُمـ ومٕمٚمف
(3)

.  

ٕنف ُمقضقٌع ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م  ،واًم٘مٞم٤مس هٜم٤م وم٤مؾمد اًمقضع وآقمتب٤مر وىم٤مل: 

ؾمٜم٦ٌم يمام أن ومٕمٚمف ؾمٜم٦ٌم  ملسو هيلع هللا ىلصوذاك أن شمْريمف  ،اًمٜم ص
(4)

. 

                                                           

 (.3/474) سمقاؾمٓم٦م ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر( 1)

 (. 16/171ى )واٟمٔمره ذم جمٛمقع اًمٗمت٤مو(، 158ص )( اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م 1)

 (. 1/174( اًمّم٤مرم اعمسٚمقل )3)

 (. 188ص )( ذح اًمٕمٛمدة ىمسؿ اًمّمالة 4)
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وٓ  ،وٓ قمـ أصح٤مسمف ،ملسو هيلع هللا ىلصوٕن اًمتٚمٗمظ سمذًمؽ مل ُيٜم٘مؾ قمـ اًمٜمبل  وىم٤مل: 

ًمٗمٕمٚمقه  ٤موُمٕمٚمقٌم أن ذًمؽ ًمق يم٤من ُمستحب   ،قمـ أطمٍد ُمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤منٍ 

 يٙمـ وإذا مل ،٤مئر إذيم٤مرـُٟم٘مؾ ؾم٤م ـوًمق يم٤من ذًمؽ ًمٜمُ٘مؾ يمٛم ،وقمٚم ٛمقه وأُمروا سمف

 ...يمذًمؽ يم٤من ُمـ حمدصم٤مت إُمقر
(1)

.  

وزوال  ،٤مُمع وضمقد ُم٤م يٕمت٘مد ُم٘متْمٞمً  ملسو هيلع هللا ىلصسمؾ ُي٘م٤مل شمرك رؾمقل اهلل  : وىم٤مل

ومٚمام أُمر سم٤مٕذان ذم اجلٛمٕم٦م وصغم اًمٕمٞمديـ سمال أذاٍن  ،اح٤مٟمع ؾمٜم٦ٌم يمام أن ومٕمٚمف ؾمٜم٦مٌ 

 .ومٚمٞمس ٕطمٍد أن يزيد ذم ذًمؽ ،يم٤من شمرك إذان ومٞمٝمام ؾمٜم٦مً  ،وٓ إىم٤مُم٦مٍ 

 ،ومٝمذا اًمؽمك ؾمٜم٦ٌم ظم٤مص٦مٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلصوُمع هذا مل يٗمٕمٚمف رؾمقل اهلل  - :صمؿ ىم٤مل -

ُم٘مدُم٦ٌم قمغم يمؾ قمٛمقٍم ويمؾ ىمٞم٤مس 
(1)

. 

 ،وٓ أصح٤مسمف وٓ اًمت٤مسمٕمقن ملسو هيلع هللا ىلصٕن ذًمؽ اًمٗمْمؾ إن مل يٕمٚمٛمف اًمٜمبل  : وىم٤مل

ب ،وٓ ؾم٤مئر إئٛم٦م يـ اًمذي ي٘مر  اهلل ُم٤م مل يٕمٚمٛمف إمم  اُمتٜمع أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ُمـ اًمد 

 وإن قمٚمٛمقه اُمتٜمع ُمع شمقوم ر دواقمٞمٝمؿ ،واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وؾم٤مئر إئٛم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

ٓ   قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح هبذا اًمٗمْمؾ  ايٕمٚمٛمقا أطمدً  وشمٕمٚمٞمؿ اخلَٚمؼ واًمٜمّمٞمح٦م هلؿ أ

قمك ُمستٚمزُمً  ،وٓ يس٤مرع إًمٞمف واطمٌد ُمٜمٝمؿ ًمٕمدم قمٚمؿ  ٤موم٢مذا يم٤من هذا اًمٗمْمؾ اعمد 

وًمٙمتامهنؿ وشمريمٝمؿ ُم٤م شم٘ميض ذيٕمتٝمؿ  ، اًم٘مرون ًمبٕمض ديـ اهللوظمػم ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

ويمؾ واطمٍد ُمـ اًمالزَُملم ُمٜمتٍػ إُم٤م سم٤مًمنمع  ،وقم٤مداهتؿ أٓ يٙمتٛمقه وٓ يؽميمقه

 كقمَ اًمٗمْمؾ اعمد   قمٚمؿ اٟمتٗم٤مء اعمٚمزوم وهق :وإُم٤م سم٤مًمٕم٤مدة ُمع اًمنمع
(3)

.  

                                                           

 (.591ص )( ذح اًمٕمٛمدة ىمسؿ اًمّمالة 1)

 .(183/ 1( آىمتْم٤مء )1)

 (.114/ 1) رضمع اًمس٤مسمؼاعم (3)
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وم٢مذا مل  ،ملسو هيلع هللا ىلصٕن هذا مم٤م اٟمٕم٘مد ؾمب٥م ومٕمٚمف ذم قمٝمد اًمٜمبل  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

  - :صمؿ ىم٤مل - .ٚمف ومل ينَمقمف يم٤من شمريمف هق اًمسٜم٦ميٗمٕم

ـّ اًمُٖمسؾ ًمٚمٛمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م  ،اجلامر ًمرُمل وٓ ،ومٚمذًمؽ يم٤من اًمّمحٞمح أنف ٓ ُيس

 وأصح٤مسمف مل يٖمتسٚمقا  ملسو هيلع هللا ىلصٕن اًمٜمبل  :وٓ ًمالؾمتس٘م٤مء ،وٓ ًمٚمٙمسقف ،ًمٚمٓمقاف وٓ

ًمذًمؽ ُمع ومٕمٚمٝمؿ هلذه اًمٕمب٤مدات 
(1)

. 

قمغم إطمراز  ويمذا ىم٤مل إيمٛمؾ: أن اًمؽمك ُمع طمرصف   :ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل

ومْمٞمٚم٦م اًمٜمٗمؾ دًمٞمؾ اًمٙمراه٦م 
(1)

. 

 ذم اعمؽموك إٓ سم٠من اًمؽمك ٓ يقضم٥م طمٙماًم  صمؿ إـمالىمف اًم٘مقَل  ىم٤مل اًمِم٤مـمبل: 

ز اًمؽمك، همػم ضم٤مر قمغم أصقل اًمنمع اًمث٤مسمت٦م  هلذه اعمس٠مخ٦م هٜم٤م أصاًل  ومٚمٜم٘مرر ،ضمقا

 ..ًمٕمؾ اهلل يٜمٗمع سمف ُمـ أنّمػ ُمـ ٟمٗمسف

قمغم  :٤مـ٠مخ٦م ُم٤م، أو شمريمف ُٕمر ُمـحٙمؿ ذم ُمسـوذًمؽ أن ؾمٙمقت اًمِم٤مرع قمـ اًم

 رضسملم:

 ٕنف ٓ داقمٞم٦م ًمف شم٘متْمٞمف، وٓ ُمقضم٥م ي٘مرر ،أن يسٙم٧م قمٜمف أو يؽميمف أطمدمه٤م:

وم٢مهن٤م مل  ،ملسو هيلع هللا ىلصٕضمٚمف، وٓ وىمع ؾمب٥م شم٘مريره: يم٤مًمٜمقازل احل٤مدصم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمبل 

 طمدصم٧م سمٕمد ذًمؽ، وم٤مطمت٤مج أهؾشمٙمـ ُمقضمقدة صمؿ ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م ُمع وضمقده٤م، وإٟمام 

ئٝم٤م ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمرإمم  اًمنميٕم٦م  .اًمديـ هب٤م يمٛمؾ اًمتل اًمٙمٚمٞم٤مت ذم شمبلم ُم٤م قمغم وإضمرا

                                                           

 (. 1/418زاد اعمٕم٤مد ) (1)

 (.71/ 1( اًمبٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )1)
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: أن يسٙم٧م اًمِم٤مرع قمـ احلٙمؿ اخل٤مص، أو اًمضب اًمث٤مينو - :صمؿ ىم٤مل -

ا ُم٤م ُمـ إُمقر، وُمقضمبف اعم٘متيض ًمف ىم٤مئؿ، وؾمببف ذم زُم٤من اًمقطمل وومٞمام يؽمك أُمرً 

سمٕمده ُمقضمقد صم٤مسم٧م، إٓ أنف مل حيدد ومٞمف أُمر زائد قمغم ُم٤م يم٤من ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، 

 وم٤مًمسٙمقت ذم هذا اًمضب يم٤مًمٜمص قمغم أن اًم٘مّمد اًمنمقمل ومٞمف أن ٓ يزاد ومٞمف قمغم

نف ح٤م يم٤من اعمٕمٜمك اعمقضم٥م ُم٤م يم٤من ُمـ احلٙمؿ اًمٕم٤مم ذم أُمث٤مًمف، وٓ يٜم٘مص ُمٜمف: ٕ

ا، صمؿ مل ينمع، وٓ ٟمبف قمغم اؾمتٜمب٤مـمف: يم٤من ًمنمقمٞم٦م احلٙمؿ اًمٕمٛمكم اخل٤مص ُمقضمقدً 

٤م ذم أن اًمزائد قمغم ُم٤م صمب٧م هٜم٤مًمؽ سمدقم٦م زائدة، وخم٤مًمٗم٦م ًم٘مّمد اًمِم٤مرع: إذ ومٝمؿ سحيً 

 هٜم٤مًمؽ، ٓ اًمزي٤مدة قمٚمٞمف، وٓ اًمٜم٘مّم٤من ُمٜمف د  ُمـ ىمّمده اًمقىمقف قمٜمد ُم٤م طُم 
(1)

. 

 ٕهنؿ ُم٤م شمريمقه ،وم٠مُم٤م ُم٤م اشمٗم٘مقا قمغم شمريمف ومال جيقز اًمٕمٛمؾ سمف ىم٤مل اسمـ رضم٥م: 

إٓ قمغم قمٚمؿ أنف ٓ ُيٕمٛمؾ سمف 
(1)

. 

٤م أن ومٕمٚمف ؾمٜم٦م، ومٚمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمسقى سملم ـوشمريمف ؾمٜم٦م، يمٛم  :ينال  ٓمُ ْس ىم٤مل اًم٘مَ 

 اعمقضع اعمقضع اًمذى شمريمف سمٜمٔمػم ُم٤م أتك سمف ذم ُمـ اًم٘مقل ذم ُم٤م ومٕمٚمف وشمريمف، ومٜم٠ميت

 اًمذى ومٕمٚمف
(3)

.  

( جم٤مًمس إبرار) ص٤مطم٥مُمال أمحد اًمروُمل احلٜمٗمل ىم٤مل   ىم٤مل قمكم حمٗمقظ:

اًمّمقم واًمذيمر ٤مًمّمالة ويم -ٓ شمٙمقن اًمبدقم٦م ذم اًمٕمب٤مدات اًمبدٟمٞم٦م  :ُم٤م ُمٚمخّمف

ءة ًمّمدر إول إُم٤م ًمٕمدم احل٤مضم٦م ٕن قمدم وىمقع اًمٗمٕمؾ ذم اإٓ ؾمٞمئ٦ًم:  - واًم٘مرا

 ،وقمدم ُمنموقمٞم٦م شمٜمبف، أو ًمتٙم٤مؾمؾ، أو ًمٙمراه٦مًمٕمدم ، أو ًمقضمقد ُم٤مٟمع، أو إًمٞمف

                                                           

  .(181/ 1( آقمتّم٤مم )1)

 (.4ص )( يمت٤مب سمٞم٤من ومْمؾ قمٚمؿ اًمسٚمػ قمغم اخلٚمػ 1)

 .(196/ 3اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م ) (3)
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اهلل إمم  وإوٓن ُمٜمتٗمٞم٤من ذم اًمٕمب٤مدات اًمبدٟمٞم٦م اعمحْم٦م، ٕن احل٤مضم٦م ذم اًمت٘مرب

 ملسو هيلع هللا ىلصشمٕم٤ممم ٓ شمٜم٘مٓمع، وسمٕمد فمٝمقر اإلؾمالم مل يٙمـ ُمٜمٝم٤م ُم٤مٟمع، وٓ ئمـ سم٤مًمٜمبل 

يمقهن٤م اًمٙمٗمر، ومٚمؿ يبؼ إٓ إمم  اًمتٜمبف أو اًمتٙم٤مؾمؾ، ومذاك أؾمقأ اًمٔمـ اعم١مديقمدم 

 ؾمٞمئ٦م همػم ُمنموقم٦م.

ُمـ أتك ذم اًمٕمب٤مدات اًمبدٟمٞم٦م اعمحْم٦م سمّمٗم٦م مل شمٙمـ ذم  ؾ  ويمذًمؽ ي٘م٤مل ًمٙم

زُمـ اًمّمح٤مسم٦م، إذ ًمق يم٤من وصػ اًمٕمب٤مدة ذم اًمٗمٕمؾ اعمبتدع ي٘متيض يمقٟمف سمدقم٦م 

 ؾ صالةثح٤م وضمد ذم اًمٕمب٤مدات ُم٤م هق سمدقم٦م ُمٙمروه٦م، وح٤م ضمٕمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ُم :طمسٜم٦م

 أنقاع اًمٜمٖمامت اًمقاىمٕم٦م ذم اخلٓم٥م وذم إذان، وىمراءةاًمرهم٤مئ٥م واجلامقم٦م ومٞمٝم٤م، وُمثؾ 

ُمـ اًمبدع  ..: وٟمحق ذًمؽجٝمر سم٤مًمذيمر أُم٤مم اجلٜم٤مزةـواًم ،اًم٘مرآن ذم اًمريمقع ُمثاًل 

اعمٜمٙمرة، ومٛمـ ىم٤مل سمحسٜمٝم٤م ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م صمب٧م طمسٜمف سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م: ومٝمق إُم٤م همػم 

 ضالًم٦ميمؾ سمدقم٦م  ب٘مك قمٛمقم طمدي٨م: ال يتٜم٤موًمف ذّم اًمِم٤مرع، ويسمدقم٦م وم
(1)

، 

 يمؾ قمٛمؾ ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد وطمدي٨م: 
(1)

، خّمٞمص ومٞمفـٓ شم قمغم طم٤مًمف 

٤م سمدقم٦م و ، ومٛمـ اّدقمك اخلّمقص ظم٤مرضًم٤م ُمٜمفو ُمـ هذا اًمٕم٤مم ٤ميٙمقن خمّمقًص وإُم 

دًمٞمؾ يّمٚمح ًمٚمتخّمٞمص ُمـ إمم  اطمت٤مجوأنف ظم٤مرٌج ُمـ قمٛمقم اًمذي ومٞمام أطمدث 

م وًمٕم٤مدة أيمثر  ختص  ـيمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو إمج٤مع ُم سم٠مهؾ آضمتٝم٤مد، وٓ ٟمٔمر ًمٚمٕمقا

اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ وم٘مد ذع إمم  يت٘مرب سمف ٤ماًمبالد ومٞمف، ومٛمـ أطمدث ؿمٞمئً 

ُمـ اًمديـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل، ومٕمٚمؿ أن يمؾ سمدقم٦م ذم اًمٕمب٤مدات اًمبدٟمٞم٦م اعمحْم٦م ٓ 

 شمٙمقن إٓ ؾمٞمئ٦م.

                                                           

 ؾمبؼ خترجيف.  (1)
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احل٤مضم٦م سمٕمد أن واحل٤مصؾ أن يمؾ ُم٤م أطمدث يٜمٔمر ذم ؾمببف: وم٢من يم٤من ًمداقمل 

يمٜمٔمؿ اًمدٓئؾ ًمرد اًمِمبف اًمتل مل شمٙمـ ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م، أو يم٤من وىمد  - يٙمـ مل

يمجٛمع اًم٘مرآن: وم٢من اح٤مٟمع ُمٜمف يمقن اًمقطمل  ملسو هيلع هللا ىلصشمرك ًمٕم٤مرض زال سمٛمقت اًمٜمبل 

ٛمحض ، وإٓ وم٢مطمداصمف سم٤ميم٤من طمسٜمً  - ٓ يزال يٜمزل ومٞمٖمػم اهلل ُم٤م يِم٤مء وىمد زال

إذان ذم اجلٛمٕم٦م  شمٖمٞمػم ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم، ُمثاًل اًمٕمب٤مدات اًمبدٟمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م 

 ىئژؾمٜم٦م، وىمبؾ صالة اًمٕمٞمد سمدقم٦م، وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف يدظمؾ ذم قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ڇ ڇ چ چ ژ. وىمقًمف شمٕم٤ممم: ]41األحزاب: [ ژ جئ ی ی ی ی ىئ

نف ي٘م٤مل ٕ ،. ومٞم٘مقل ىم٤مئؾ: هذا زي٤مدة قمٛمؾ ص٤مًمح ٓ يض]33فصلت: [ ژ ڍ ڇ ڇ

ئع   . اًمرؾمؾًمف: هٙمذا شمتٖمػم ذا

وىمد قمٚمٛم٧م ُمـ ٟمّمقص قمٚمامء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م أن ُم٤م شمريمف اًمٜمبل   :صمؿ ىم٤مل

وقمٚمٛم٧م  ،ُمع ىمٞم٤مم اعم٘متيض قمغم ومٕمٚمف ومؽميمف هق اًمسٜم٦م وومٕمٚمف سمدقم٦م ُمذُمقُم٦م ملسو هيلع هللا ىلص

مل يٗم٤مرق اًمدٟمٞم٤م إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصٕن اًمٜمبل  ،أن ٓ ُمٕمٜمك ًمالسمتداع ذم اًمٕمب٤مدات اعمحْم٦م

 ڇ چ چ چ ژ ،وأتؿ ٟمٕمٛمتف قمغم اعمسٚمٛملم ،سمٕمد أن أيمٛمؾ اهلل اًمديـ

وروى اًمٓمؼماين ]3ادائدة: [ ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
(1)

سمسٜمد  

اهلل شمٕم٤ممم إٓ وىمد إمم  ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمًئ٤م ي٘مرسمٙمؿ  :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصصحٞمح قمـ رؾمقل اهلل 

 وقمٚمٛم٧م ،وُم٤م شمريم٧م ؿمٞمًئ٤م يبٕمديمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إٓ وىمد هنٞمتٙمؿ قمٜمف  ،أُمرشمٙمؿ سمف

اشمب٤مع ُمـ هق  :وشمريمفسمٗمٕمٚمف ُمع اًمٖمٗمٚم٦م قمـ سمٞم٤من اًمرؾمقل  أن اًمتٛمسؽ سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت

                                                           

 ىم٤مل: ىم٤مل ُمسٕمقد اسمـ قمـ وًمٗمٔمف:  (79/ 7)وضمدت ىمريًب٤م ُمٜمف قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمب٦م  (1)

 ىمد إٓ اًمٜم٤مر ُمـ ويبٕمديمؿ اجلٜم٦م ُمـ ي٘مرسمٙمؿ رء ُمـ ًمٞمس إٟمف، اًمٜم٤مس أهي٤م : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .قمٜمف  هنٞمتٙمؿ ىمد إٓ اجلٜم٦م ُمـ ويبٕمديمؿ اًمٜم٤مر ُمـ ي٘مرسمٙمؿ رء وًمٞمس، سمف أُمرشمٙمؿ
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ٛمقُم٤مت وسومٜم٤م اًمٜمٔمر قمـ اًمبٞم٤من وًمق قمقًمٜم٤م قمغم اًمٕم ،اعمتِم٤مسمف اًمذي هنك اهلل قمٜمف

 ،وٓ ي٘مػ آظمؽماع ذم اًمديـ ،ٟمٗمتح سم٤مب يمبػم ُمـ أبقاب اًمبدقم٦م ٓ يٛمٙمـ ؾمدهٓ

 قمغم ُم٤م شم٘مدم:زي٤مدة وإًمٞمؽ أُمثٚم٦م ذم ذًمؽ  ،قمٜمد طمد

 اًمّمالة ظمػم ُمقضقع :ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمٓمؼماين :إول
(1)

. 

يمٞمػ شمٙمقن صالة اًمرهم٤مئ٥م سمدقم٦م ُمذُمقُم٦م؟ وهل  ،ًمق متسٙمٜم٤م سمٕمٛمقم هذا

 يٗمّمؾ سملم ريمٕمتلم ،اصمٜمت٤م قمنمة ريمٕم٦م قم٘م٥م اعمٖمرب ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م إومم ُمـ رضم٥م

ي٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م سمٕمد اًمٗم٤مُت٦م ؾمقرة اًم٘مدر صمالث ُمرات، واإلظمالص  ،سمتسٚمٞمٛم٦م

يمؾ  ،ويمٞمػ شمٙمقن صالة ؿمٕمب٤من سمدقم٦م ُمذُمقُم٦م وهل ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م ة،اصمٜمتل قمنمة ُمر

 ة،ي٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م سمٕمد اًمٗم٤مُت٦م اإلظمالص إطمدى قمنمة ُمر ،ريمٕمتلم سمتسٚمٞمٛم٦م

ىمبٞمحت٤من  ٤م سمدقمت٤منـ٤مء قمغم أهنٛمـحدي٨م؟ وىمد ٟمص اًمٕمٚمٛمـ٤م ذم قمٛمقم اًمـُمع دظمقهلٛم

 - :صمؿ ىم٤مل - .ُمذُمقُمت٤من يمام ي٠ميت

 .]33فصلت: [ ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمث٤مين:

 .[41األحزاب:  ] ژ جئ ی ی یی ىئ ىئ ژ: وىم٤مل 

يمٞمػ  :وىمٚمٜم٤م ،إذا اؾمتح٥م ًمٜم٤م إٟمس٤من إذان ًمٚمٕمٞمديـ واًمٙمسقوملم واًمؽماويح

 وم٘م٤مل ًمٜم٤م: إن اعم١مذن داع ؟!،وشمريمف ـمقل طمٞم٤مشمف ،ومل ي٠مُمر سمف ،مل يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلصواًمٜمبل 

 !.ويمٞمػ شمبٓمؾ سمدقمتف؟ ،يمٞمػ شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م ،وإن اعم١مذن ذايمر هلل ،اهللإمم 

 .أي٦م [56األحزاب: ] ژڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمث٤مًم٨م:

                                                           

 (، وومٞمف قمبد اعمٜمٕمؿ سمـ سمِمػم وهق ضٕمٞمػ. 1/84اعمٕمجؿ إوؾمط ) (1)
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اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمالة واًمسالم إمم  ًمق صح إظمذ سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت ًمّمح أن يت٘مرب

 همػم ذًمؽ ُمـ إُمٙمٜم٦م اًمتلإمم  ،وؾمجقده٤م ،واقمتداهل٤م ،وريمققمٝم٤م ،ذم ىمٞم٤مم اًمّمالة

 ،اهلل شمٕم٤ممم سمٛمثؾ ذًمؽإمم  وُمـ اًمذي جيٞمز اًمت٘مرب ،ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل  ٝم٤ممل يْمٕم

صٚمقا يمام  وشمٙمقن اًمّمالة هبذه اًمّمٗم٦م قمب٤مدة ُمٕمتؼمة؟ ويمٞمػ هذا ُمع طمدي٨م 

رأجتٛمقين أصكم 
(1)

اهلل إٓ اًمٕمٛمؾ سمام ذع وقمغم إمم  رواه اًمبخ٤مري؟ ومال ي٘مرب 

 - :صمؿ ىم٤مل - .اًمذي ذعاًمقضمف 

 ،وُمـ هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ شمٕمٚمؿ أن أيمثر أومٕم٤مل اًمٜم٤مس اًمٞمقم ُمـ اًمبدع اعمذُمقُم٦م

ءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًم٘مبقر رمح٦م سم٤معمٞم٧م، شمريمف اًمٜمبل  وشمريمف اًمّمح٤مسم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصيم٘مرا

وهق اًمِمٗم٘م٦م سم٤معمٞم٧م وقمدم اح٤مٟمع ُمٜمف  ،ُمع ىمٞم٤مم اعم٘متيض ًمٚمٗمٕمؾ
(1)

. 

ٓ جيقز  ملسو هيلع هللا ىلصًمٙمـ اعمقاضع اًمتل مل يرومع ومٞمٝم٤م اًمٜمبل   :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز

وذًمؽ ُمثؾ اًمدقم٤مء  ،ٕن ومٕمٚمف ؾمٜم٦م وشمريمف ؾمٜم٦م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،اًمرومع ومٞمٝم٤م

 :ع اًمرومع ومٞمفنَم وم٢مٟمف ٓ يُ  ،واًمدقم٤مء ذم آظمر اًمّمالة ىمبؾ اًمسالم ،سملم اًمسجدشملم

 وهٙمذا اًمدقم٤مء سمٕمد اًمّمٚمقات اخلٛمس سمٕمد اًمٗمراغ ،مل يرومع ذم ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصٕن اًمٜمبل 

وم٢مٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمدقم٤مء سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمسف سمٕمد اًمذيمر ًمقضمقد أطم٤مدي٨م شمدل  ،ُمـ اًمذيمر

مل يٗمٕمؾ ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصوًمٙمـ ٓ ينمع ذم ذًمؽ رومع اًمٞمديـ: ٕن اًمٜمبل  ،قمغم ذًمؽ
 (3)

. 

                                                           

 (. 631أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ) (1)

 (، وٟم٘مؾ سمٕمْمف اإلُم٤مم إًمب٤مين وأىمره ذم يمت٤مب37 - 33اإلسمداع ذم ُمْم٤مر آسمتداع )ص  (1)

 (. 37صالة اًمؽماويح )ص 

 (179/ 11( جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز )3)
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ُمـ اعم٘مرر قمٜمد ذوي اًمتح٘مٞمؼ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن   :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين

ب هق هب٤م ،سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلصيمؾ قمب٤مدٍة ُمزقمقُم٦م مل ينمقمٝم٤م ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  إمم  ومل يت٘مر 

 ومام ،ؾمٜم٦ٌم ومٕمٚمٞم٦ٌم وؾمٜم٦ٌم شمريمٞم٦مٌ  :ٕن اًمسٜم٦م قمغم ىمسٛملم ،ومٝمل خم٤مًمٗم٦ٌم ًمسٜمـتف ،اهلل سمٗمٕمٚمف

 أن إذان ًمٚمٕمٞمديـ أٓ شمرى ُمثاًل  ،ُمـ شمٚمؽ اًمٕمب٤مدات، ومٛمـ اًمسٜم٦م شمريمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصشمريمف 

ب سمف، هلل  وشمٕمٔمٞماًم  ا وًمدومـ اعمٞم٧م ُمع يمقهن٤م ذيمرً  وُم٤م  ،اهلل إمم  مل جيز اًمت٘مر 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ومٝمؿ هذا اعمٕمٜمك أصح٤مسمف  ،ملسو هيلع هللا ىلصذاك إٓ ًمٙمقٟمف ؾمٜم٦ًم شمريمٝم٤م رؾمقل اهلل 

يمام هق ُمذيمقر ذم ُمقضٕمف  ٤م،قم٤مُم   ا ومٙمثر قمٜمٝمؿ اًمتحذير ُمـ اًمبدع ُتذيرً 
(1)

.  

أن »وًمديٜم٤م ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وهل:   قمثٞمٛملم:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ 

، ا يمؾ رء وضمد ؾمببف ذم قمٝمد اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، ومٚمؿ حيدث ًمف أُمرً 

 ش. وم٢مطمداصمف ُمردود قمٚمٞمف ا وم٢من ُمـ أطمدث ًمف أُمرً 

ٕنٜم٤م ٟم٘مقل: هذا اًمسب٥م اًمذي ضمٕمٚمتف ُمٜم٤مط احلٙمؿ ُمقضمقد ذم قمٝمد اًمرؾمقل 

اًمٌمء ُمع وضمقد ؾمببف  ملسو هيلع هللا ىلصيٗمٕمٚمف؟ ومؽمك اًمٜمبل  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم، ومٚمامذا مل

 يمف ؾمٜم٦ّم، واًمتٕمب د سمف همػم ُمنموعيٙمقن شمر
(1)

. 

 ،وذيمر أُمثٚم٦م ُمٗمٞمدة قمغم يمؾ ىمسؿ ،ضمٕمؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ىمسٛملم وائدة:

 شمٍمحيٝمؿ سم٠منف أطمدمه٤م: ،ويمالمه٤م ؾمٜم٦م ،ومٝمق ٟمققم٤من ملسو هيلع هللا ىلصوأُم٤م ٟم٘مٚمٝمؿ ًمؽميمف   :لوم٘م٤م

 ومل يٖمسٚمٝمؿ ومل يّمؾ  :يم٘مقًمف ذم ؿمٝمداء أطمد ،شمرك يمذا ويمذا ومل يٗمٕمٚمف
(3)

، 

                                                           

 . (99ص ) ملسو هيلع هللا ىلص( طمج٦م اًمٜمبل 1)

 .(133/ 5اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمست٘مٜمع ) (1)

 (. 1347أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ) (3)
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مل يٙمـ أذان وٓ إىم٤مُم٦ٌم وٓ ٟمداٌء   :وىمقًمف ذم صالة اًمٕمٞمد
(1)

وىمقًمف ذم مجٕمف سملم  ،

 ومل يسبح سمٞمٜمٝمام اًمّمالشملم 
(1)

  .وٟمٔم٤مئره ،وٓ قمغم أثر واطمدٍة ُمٜمٝمام ،

أيمثرهؿ أو دواقمٞمٝمؿ أو و قمدم ٟم٘مٚمٝمؿ ح٤م ًمق ومٕمٚمف ًمتقومرت مهٛمٝمؿ اًمث٤مين:و

وٓ طمدث سمف ذم جمٛمع  ،خبت٦مأومحٞم٨م مل يٜم٘مٚمف واطمٌد ُمٜمٝمؿ  ،واطمٍد ُمٜمٝمؿ قمغم ٟم٘مٚمف

ظ سم٤مًمٜمٞم٦م قمٜمد دظمقًمف ذم اًمّمالة ،قُمٚمؿ أنف مل يٙمـ ،اأبدً  وشمريمف  ،وهذا يمؽميمف اًمتٚمٗم 

سمٕمد اًمّمبح  اًمدقم٤مء سمٕمد اًمّمالة ُمست٘مبؾ اح٠مُمقُملم وهؿ ي١مُمٜمقن قمغم دقم٤مئف دائاًم 

 وشمريمف رومع يديف يمؾ يقم ذم صالة اًمّمبح سمٕمد رومع ،اتواًمٕمٍم أو ذم مجٞمع اًمّمٚمق

جيٝمر هب٤م وي٘مقل  مهللا اهدٟم٤م ومٞمٛمـ هدي٧م   :وىمقًمف ،رأؾمف ُمـ ريمقع اًمث٤مٟمٞم٦م

ٓ و وُمـ اعمٛمتٜمع أن يٗمٕمؾ ذًمؽ وٓ يٜم٘مٚمف قمٜمف صٖمػمٌ  ،آُملم   اح٠مُمقُمقن يمٚمٝمؿ

ٌة   ٤موهق ُمقافم٥ٌم قمٚمٞمف هذه اعمقافمب٦م ٓ خيؾ  سمف يقُمً  ،خبت٦مأيمبػٌم وٓ رضمٌؾ وٓ اُمرأ

 وًمّمالة ،وًمٓمقاف اًمزي٤مرة ،وًمرُمل اجلامر ،وشمريمف آهمتس٤مل ًمٚمٛمبٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م ا،واطمدً 

 ،وُمـ هد ُيٕمٚمؿ أن اًم٘مقل سم٤مؾمتحب٤مب ذًمؽ ظمالف اًمسٜم٦م ،واًمٙمسقف ،آؾمتس٘م٤مء

يم٤من ٟمٔمػم  ،تحببٜم٤م ومٕمؾ ُم٤م شمريمفــوم٢مذا اؾم ،ٜم٦مٌ ـ٤م أن ومٕمٚمف ؾمـؾمٜم٦ٌم يمٛم ملسو هيلع هللا ىلصوم٢من شمريمف 

وقمدم  ؟ُمـ أجـ ًمٙمؿ أنف مل يٗمٕمٚمف :وم٢من ىمٞمؾ ،وٓ ومرق ،اؾمتحب٤مسمٜم٤م شمرك ُم٤م ومٕمٚمف

قمـ ُمٕمروم٦م هديف وؾمٜمتف وُم٤م  اومٝمذا ؾم١ماٌل سمٕمٞمد ضمد   !،اًمٜم٘مؾ ٓ يستٚمزم ٟم٘مؾ اًمٕمدم

 ،وًمق صح  هذا اًمس١مال وىُمبِؾ ٓ ؾمتح٥م  ًمٜم٤م ُمستح٥م  إذان ًمٚمؽماويح ،يم٤من قمٚمٞمف

 ،آظمر اًمٖمسؾ ًمٙمؾ صالةٍ  ؟ واؾمتح٥ّم ًمٜم٤م ُمستح٥م  ُمـ أجـ ًمٙمؿ أنف مل ُيٜم٘مؾ :وىم٤مل

 :واؾمتح٥م  ًمٜم٤م ُمستح٥م  آظمر اًمٜمداء سمٕمد إذان ،؟نف مل ُيٜم٘مؾأُمـ أجـ ًمٙمؿ  :وىم٤مل

                                                           

 (.885أظمرضمف ُمسٚمؿ رىمؿ ) (1)

 (. 1673أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ) (1)
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 واؾمتح٥ّم  ،؟ُمـ أجـ ًمٙمؿ أنف مل ُيٜم٘مؾ :وىم٤مل ،ورومع هب٤م صقشمف ،ًمٚمّمالة يرمحٙمؿ اهلل

د واًمٓمرطم٦م ًمٚمخٓمٞم٥م  ،وظمروضمف سم٤مًمِم٤مويش يّمٞمح سملم يديف ،ًمٜم٤م آظمُر ًمبس اًمسقا

 ،مج٤مقم٦ًم ووُمرادى ملسو هيلع هللا ىلصورومُع اعم١مذٟملم أصقاهتؿ يمٚمام ذيمر اؾمؿ اهلل واؾمؿ رؾمقل اهلل 

واؾمتح٥م  ًمٜم٤م آظمر صالة ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ  ؟ُمـ أجـ ًمٙمؿ أن هذا مل ُيٜم٘مؾ :وىم٤مل

؟ واٟمٗمتح إطمٞم٤مءمه٤م مل ُيٜم٘مؾُمـ أجـ ًمٙمؿ أن  :وىم٤مل ،أو ًمٞمٚم٦م أول مجٕم٦م ُمـ رضم٥م ،ؿمٕمب٤من

ُمـ أجـ ًمٙمؿ أن هذا مل ُيٜم٘مؾ؟  :سم٤مب سمدقم٦مإمم  يمؾ ُمـ دقم٤م :سم٤مب اًمبدقم٦م وىم٤مل
(1)

. 

ِّاملقديثِّاتلاشػث

ِّيفِّالْشائنِّلًاِّتدخنِّيفِّاهغاياتِّابلدعِّتدخن

يمام شمقصػ اًمٕمب٤مدات  - سمْمقاسمط ذقمٞم٦م -وم٢من اًمقؾم٤مئؾ شمقصػ سم٠مهن٤م سمدقم٦م 

 .ٟمٗمسٝم٤م اًمتل هل اًمٖم٤مي٤مت

 وُمٜمٝم٤م: ىمد دًم٧م إدًم٦م قمغم ذًمؽ

ون اهلل ُم٤مئ٦مأثر  -1  إًمخ …اسمـ ُمسٕمقد اًمذي أنٙمر ومٞمف قمغم اًمذيـ يم٤مٟمقا يٙمؼم 

وىمد ؾمبؼ -
(1)

 -.  

 ،هؿ سم٤محلَمنٙمر اضمتامقمٝمؿ قمغم اًمذيمر وقمغم قمد  أن اسمـ ُمسٕمقد أ :وجه الداللت

ومدل هذا  ،شمسبٞمح٤مهتؿ وشمٙمبػماهتؿ وؾمٞمٚم٦ًم ًمٚمتٜمِمٞمط ٤مقمٝمؿ وقمد  ـوم٘مد اختذوا اضمتٛم

 .ه وإٓ ح٤م أنٙمر ،ع شمدظمؾ ذم اًمقؾم٤مئؾقمغم أن اًمبد

                                                           

 .(181/ 1) اعمقىمٕملم إقمالم (1)

 ( ؾمبؼ خترجيف. 1)
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 ٤ميمٞمػ شمٗمٕمؾ ؿمٞمئً  :وومٞمف أن أب٤م سمٙمر وزيد سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مٓ ،ىمّم٦م مجع اًم٘مرآن -1

أظمرضمف اًمبخ٤مري ؟،ملسو هيلع هللا ىلصمل يٗمٕمٚمف رؾمقل اهلل 
(1)

ٛمّمحػ ُمـ ـٛمع اًمـأن ضم ٤مـ، قمٚمٛمً 

٤م سمٕمدم ومٕمؾ رؾمقل اهلل  ،اًمقؾم٤مئؾ وًمق يم٤مٟم٧م اًمقؾم٤مئؾ ٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلصوُمع ذًمؽ اطمتج 

٤م سمف   .شمدظمٚمٝم٤م اًمبدقم٦م ح٤م ىم٤مٓ هذا واطمتج 

يـ سم٤مؾمؿ اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م  ًمذا ُمٕمروم٦م اًمٗمرق ،وإن يمثػًما ُمـ اًمبدع دظمٚم٧م ذم اًمد 

 .سمٞمٜمٝم٤م واًمبدع اعمحدصم٦م ُمٝمؿ  

 :وظمالص٦م اًمٗمرق ُم٤م يكم

د إطمداصُمفـأن ُيٜمٔمر ومٞمٛم -1 ذم قمٝمد  اٛم٘متيض ًمٗمٕمٚمف يم٤من ُمقضمقدً ـهؾ اًم :٤م يرا

ومٗمٕمؾ  :ومل يٗمٕمٚمقا  ،وم٢من يم٤من يمذًمؽ ؟،واًمّمح٤مسم٦م واح٤مٟمع ُمٜمتٍػ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ومتٙمقن ُمـ  ،ًمسب٘مقٟم٤م إًمٞمف ا إذ ًمق يم٤من ظمػمً  ،ٛمّم٤مًمحـهذا إُمر ُمـ اًمبدع ٓ ُمـ اًم

ومٙمّؾ ُمّمٚمح٦م ُمٕم٤مرض٦م ًمدًمٞمؾ  ،ٕهّن٤م ُمٕم٤مرض٦م ًمٚمسٜم٦ّم اًمؽميمّٞم٦م ،ٛمٚمٖم٤مةـٛمّم٤مًمح اًمـاًم

سمؾ ُمـ  ،ومٗمٕمٚمف ًمٞمس ُمـ اًمبدع ،ُم٤مٟمٌع صمؿ زال أُم٤م ًمق يم٤من هٜم٤مك ،ذقمل ومٝمل ُمٚمٖم٤مة

وُمـ ذًمؽ قمدم وضمقد  ،ٕنف ٓ يتٕم٤مرض ُمع اًمسٜم٦ّم اًمؽميمٞم٦م ،اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م

ًمٙمقٟمف ٓ  ،ومٗمٕمٚمف ًمٞمس سمدقم٦م ،يمٛمٙمؼمات اًمّمقت ذم إذان ،اًمٌمء ذم زُم٤مهنؿ

  .يتٕم٤مرض ُمع اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م

ؾ اًمسب٥م ومُٞمٜمٔمر ومٞمف ه ملسو هيلع هللا ىلصإن يم٤من اعم٘متيض همػم ُمقضمقد ذم قمٝمد اًمٜمبل  -1

 ومٛمثؾ هذا ٓ يسقغ ُم٤م ىمد يسٛمٞمف ص٤مطمبف سم٤معمّمٚمح٦م ؟،ًمٗمٕمٚمف ذٟمقب اًمٕمب٤مد وشم٘مّمػمهؿ

ٕهنؿ ُمٓم٤مًمبقن  ،ديـ اهلل واًمتٛمسؽ سمفإمم  سمؾ ي١مُمر اًمٜم٤مس سم٤مًمرضمقع ،ٛمرؾمٚم٦مـاًم

                                                           

 .( ؾمبؼ خترجيف1)
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وهذا ُمثؾ شم٘مديؿ اخلٓمب٦م قمغم اًمّمالة  ،وهمػمهؿ ُمٓم٤مًم٥م سمدقمقهتؿ ًمذًمؽ ،سمذًمؽ

 .ومٛمثؾ هذا ُمـ اًمبدع اعمحدصم٦م ،خلٓمب٦مذم اًمٕمٞمديـ ًمٞمسٛمع اًمٜم٤مس ا

 إن اًمٜم٤مس :أن ُي٘م٤مل -واهلل أقمٚمؿ  -واًمْم٤مسمط ذم هذا   :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

وم٢مٟمف  ،إذ ًمق اقمت٘مدوه ُمٗمسدًة مل حُيدصمقه ،إٓ ٕهنؿ يروٟمف ُمّمٚمح٦مً  ٤مٓ حيدصمقن ؿمٞمئً 

ـٌ   ،ومام رآه اًمٜم٤مس ُمّمٚمح٦ًم ٟمٔمر ذم اًمسب٥م اعمحقج إًمٞمف ،ٓ يدقمق إًمٞمف قم٘مٌؾ وٓ دي

ومٝمٜم٤م ىمد  ،ُمـ همػم شمٗمريط ُمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلصطمدث سمٕمد اًمٜمبل  ا وم٢من يم٤من اًمسب٥م اعمحقج أُمرً 

قمغم  ويمذًمؽ إن يم٤من اعم٘متيض ًمٗمٕمٚمف ىم٤مئاًم  ،جيقز إطمداث ُم٤م شمدقمق احل٤مضم٦م إًمٞمف

  .عمٕم٤مرٍض زال سمٛمقشمف ملسو هيلع هللا ىلصًمٙمـ شمريمف اًمٜمبل  ملسو هيلع هللا ىلصقمٝمد رؾمقل اهلل 

قب أو يم٤من اًمسب٥م اعمحقج إًمٞمف سمٕمض ذٟم ،وأُم٤م ُم٤م مل حيدث ؾمب٥ٌم حيقج إًمٞمف

ومٙمؾ أُمٍر يٙمقن اعم٘متيض ًمٗمٕمٚمف قمغم قمٝمد رؾمقل  ،ومٝمٜم٤م ٓ جيقز اإلطمداث ،اًمٕمب٤مد

وأُم٤م ُم٤م  ،نف ًمٞمس سمٛمّمٚمح٦مٍ أُيٕمٚمؿ  ،ًمق يم٤من ُمّمٚمح٦ًم ومل ُيٗمٕمؾ اُمقضمقدً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

  .وم٘مد يٙمقن ُمّمٚمح٦م ،طمدث اعم٘متيض ًمف سمٕمد ُمقشمف ُمـ همػم ُمٕمّمٞم٦م اخلٚمؼ

  :صمؿ هٜم٤م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ـمري٘م٤من

 .وهذا ىمقل اًم٘م٤مئٚملم سم٤معمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م ،أن ذًمؽ يٗمٕمؾ ُم٤م مل ُيٜمف قمٜمف :أطمدمه٤م

وهق ىمقل ُمـ ٓ يرى إصمب٤مت  ،ؿ ُي١مُمر سمفـأن ذًمؽ ٓ ُيٗمٕمؾ إن ًم :اًمث٤مينو

 :وه١مٓء رضسم٤من ،إطمٙم٤مم سم٤معمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م

 ،أو إىمراره ،أو ومٕمٚمف ،إن مل يدظمؾ ذم ًمٗمظ يمالم اًمِم٤مرع ،ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يثب٧م احلٙمؿ

 ،وهؿ اًم٘مٞم٤مؾمٞمقن ،اًم٘مٞم٤مس. وُمٜمٝمؿ ُمـ يثبتف سمٚمٗمظ اًمِم٤مرع أو سمٛمٕمٜم٤مه وهؿ ُٟمٗم٤مة

 ،وهق ُمع هذا مل ينمقمف ،ًمق يم٤من ُمّمٚمح٦مً  اوم٠مُم٤م ُم٤م يم٤من اعم٘متيض ًمٗمٕمٚمف ُمقضمقدً 

يـإمم  ٤م دظمؾ ومٞمف ُمـ ٟمس٥مـوإٟمٛم ،ومقضٕمف شمٖمٞمػٌم ًمديـ اهلل ُمـ اعمٚمقك  ،شمٖمٞمػم اًمد 
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وهمػم واطمٍد  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  ييمام رو ،أو ُمـ زل  ُمٜمٝمؿ سم٤مضمتٝم٤مد ،واًمٕمٚمامء واًمٕمب٤مد

٦م قم٤ممل  :ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ،وضمدال ُمٜم٤مومٍؼ سم٤مًم٘مرآن ،إن أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ زًم 

وأئٛم٦ٌم ُمْمٚم قن 
(1)

وم٢من هذا ح٤م أطمدصمف  ،ومٛمث٤مل هذا اًم٘مسؿ إذان ذم اًمٕمٞمديـ ،

قمغم  دًمٞماًل  (ف سمدقم٦مً يمقٟمُ )ومٚمق مل يٙمـ  ،أنٙمره اعمسٚمٛمقن ٕنف سمدقم٦مٌ  ،سمٕمض إُمراء

 ،ومٞمدظمؾ ذم اًمٕمٛمقُم٤مت ،قمب٤مدة اهللإمم  وإٓ ًم٘مٞمؾ هذا ذيمٌر هلل ودقم٤مٌء ًمٚمخٚمؼ ،يمراهٞمتف

 چ ژ :وىمقًمف شمٕم٤ممم [41األحزاب: ] ژی ی ی جئی  ىئ ىئ ژ :يم٘مقًمف

  - :صمؿ ىم٤مل - .[33فصلت: ] ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

وُمث٤مل ُم٤م طمدصم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف ُمـ اًمبدع سمتٗمريٍط ُمـ اًمٜم٤مس شم٘مديؿ اخلٓمب٦م 

ء أنٙمره اعمسٚمٛمقن ٕنف سمدقم٦مٌ  ،قمغم اًمّمالة ذم اًمٕمٞمديـ  ،وم٢مٟمف ح٤م ومٕمٚمف سمٕمض إُمرا

قن ىمبؾ ؾمامع اخلٓمب٦م ويم٤مٟمقا قمغم  ،واقمتذر ُمـ أطمدصمف سم٠من اًمٜم٤مس ىمد ص٤مروا يٜمٗمْم 

قن طمتك يسٛمٕمقا أو أيمثرهؿ ملسو هيلع هللا ىلصقمٝمد رؾمقل اهلل  ؾمب٥ُم هذا  :ومُٞم٘م٤مل ًمف ،ٓ يٜمٗمْم 

 ،ؿ وهدايتٝمؿيم٤من خيٓمبٝمؿ ظمٓمب٦ًم ي٘مّمد هب٤م ٟمٗمٕمٝمؿ وشمبٚمٞمٖمٝم ملسو هيلع هللا ىلصوم٢من اًمٜمبل  ،شمٗمريٓمؽ

ومال ،وإن ىمّمدت صالح ديٜمٝمؿ ،وأن٧م ىمّمدك إىم٤مُم٦م ري٤مؾمتؽ
(1)

شمٕمٚمٛمٝمؿ ُم٤م  

سمؾ اًمٓمريؼ ذم  ،ومٝمذه اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمؽ ٓ شُمبٞمح ًمؽ إطمداث ُمٕمّمٞم٦ٍم أظمرى ،يٜمٗمٕمٝمؿ

وىمد اؾمت٘م٤مم إُمر وإن مل يست٘مؿ ومال  ،اهلل وشمتبع ؾمٜم٦م ٟمبٞمفإمم  ذًمؽ أن شمتقب

ـ ومٝمٛمٝمام اٟمحؾ  وهذان اعمٕمٜمٞم٤من ُمَ  ،ٓ قمـ قمٛمٚمٝمؿ ،يس٠مخؽ اهلل إٓ قمـ قمٛمٚمؽ

قمٜمف يمثػٌم ُمـ ؿمبِف اًمبدع احل٤مدصم٦م 
(3)

. 

                                                           

 (.675أظمرضمف اًمدارُمل رىمؿ ) (1)

 يٕمٜمل: ومٚمس٧م شمٕمّٚمٛمٝمؿ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ.( 1)

  .(188/ 1ىمتْم٤مء )( ا3ٓ)
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ِّاملقديثِّاهػارشة

ِّيفِّاهػتاداِتِّغريِّيػقْهِثِّاملػىن ِّ)اهػوث(ِِّّاهقياُسِّالِّيص  

 وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م همػم ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك ومال يّمح ،ُمـ أريم٤من اًم٘مٞم٤مس اًمٕمٚم٦م

وم٢من ضمٕمؾ  اسمـ ىمداُم٦م وم٘م٤مل:ٛمـ ىمرر هذا ـ٤م ىمرره إصقًمٞمقن، وُمـاًم٘مٞم٤مس، يمٛم

ُمٙم٤من اًمؽماب همػمه: ُمـ إؿمٜم٤من، واًمّم٤مسمقن، واًمٜمخ٤مًم٦م، وٟمحق ذًمؽ، أو همسٚمف 

همسٚم٦م صم٤مُمٜم٦م، وم٘م٤مل أبق سمٙمر: ومٞمف وضمٝم٤من: أطمدمه٤م ٓ جيزئف: ٕنف ـمٝم٤مرة أُمر ومٞمٝم٤م 

سم٤مًمؽماب، ومٚمؿ ي٘مؿ همػمه ُم٘م٤مُمف، يم٤مًمتٞمٛمؿ: وٕن إُمر سمف شمٕمبد همػم ُمٕم٘مقل، ومال 

 جيقز اًم٘مٞم٤مس ومٞمف
(1)

. 

ٕن اًمٜمٝمل إن يم٤من  :اعم٘مؼمة ٓ يّمحإمم  وىمٞم٤مس ذًمؽ قمغم اًمّمالة  وىم٤مل:

 ا همػم ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك اُمتٜمع شمٕمديتف ودظمقل اًم٘مٞم٤مس ومٞمفشمٕمبدً 
(1)

. 

رره ـ٤م ىمـًدا، يمٛمــ٤م وم٤مؾمــرقمل ص٤مر ىمٞم٤مؾًم ــوأجًْم٤م إذا قم٤مرض اًم٘مٞم٤مس اًمدًمٞمؾ اًمِم

إصقًمٞمقن
(3)

. 

وم٢مذا وضمد اًم٘مٞم٤مس ذم قمب٤مدة ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك، ًمٙمٜمف يّم٤مدم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل 

 واًم٘مٞم٤مس  :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،يم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م، وم٢مٟمف يٙمقن ىمٞم٤مؾًم٤م وم٤مؾمًدا

                                                           

 .(48/ 1اعمٖمٜمل ) (1)

 .(159/ 1) رضمع اًمس٤مسمؼاعم (1)

 أن ٓ :أطمده٤مومّمؾ ذوط صح٦م اًم٘مٞم٤مس مخس٦م:  (: 314( ىم٤مل اًمِم٤مر ذم أصقًمف )ص 3)

: أن اًمث٤مًم٨م: أن ٓ يتْمٛمـ شمٖمٞمػم طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمٜمص. واًمث٤مينيٙمقن ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمص. و

 : أن ي٘مع اًمتٕمٚمٞمؾ حلٙمؿ ذقمل ٓ ُٕمر ًمٖمقي.اًمراسمعٓ يٙمقن اعمٕمدى طمٙمام ٓ يٕم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه. و

 .  : أن ٓ يٙمقن اًمٗمرع ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمفاخل٤مُمسو
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 ملسو هيلع هللا ىلصوذًمؽ أن شمريمف  ،ٕنف ُمقضقٌع ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمص ،هٜم٤م وم٤مؾمد اًمقضع وآقمتب٤مر

يمام أن ومٕمٚمف ؾمٜم٦م  ،ؾمٜم٦م
(1)

.  

ُم٘مدُم٦ٌم قمغم يمؾ  ،ومٝمذا اًمؽمك ؾمٜم٦ٌم ظم٤مص٦مٌ   اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 قمٛمقم ويمؾ ىمٞم٤مس
(1)

.  

 وأؿمٜمع ُمـ هذا اؾمتحب٤مب سمٕمض  صمؿ ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم هذا أُمثٚم٦م وم٘م٤مل:

أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل عمـ ؾمٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمروة أن ُيّمكم ريمٕمتلم سمٕمد اًمسٕمل 

٤مء ُمـ ـذًمؽ ؾم٤مئر اًمٕمٚمٛموىمد أنٙمر  ،قمغم اًمّمالة سمٕمد اًمٓمقاف ٤مىمٞم٤مؾًم  ،قمغم اعمروة

وم٢من  ،ورأوا أن هذه سمدقم٦ٌم فم٤مهرُة اًم٘مبح ،وؾم٤مئر اًمٓمقائػ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل

 ،يمام ذيمر اهلل اًمٓمقاف واًمّمالة ،وظمٚمٗم٤مءه ـم٤مومقا وصٚم قا  ملسو هيلع هللا ىلصاًمسٜم٦م ُمْم٧م سم٠من اًمٜمبل 

وم٤مؾمتحب٤مب اًمّمالة قم٘م٥م اًمسٕمل يم٤مؾمتحب٤مهب٤م  ،صمؿ ؾمٕمقا ومل ُيّمٚم قا قم٘م٥م ذًمؽ

 واًمؽمك ،قمغم اًمٔمٝمر ٤مىمٞم٤مؾًم  ٤مأو ضمٕمؾ اًمٗمجر أرسمٕمً  ،أو سم٤معمقىمػ سمٕمروم٤مت ،قمٜمد اجلٛمرات

 .سمخالف ُم٤م يم٤من شمريمف ًمٕمدم ُم٘متضٍ  ،يمام أن اًمٗمٕمؾ اًمراشم٥م ؾمٜم٦مٌ  ،اًمراشم٥م ؾمٜم٦مٌ 

 ًمٗمٕمٚمف أو ٤موم٠مُم٤م شمريمف ُمـ ضمٜمس اًمٕمب٤مدات ُمع أنف ًمق يم٤من ُمنموقمً  - :صمؿ ىم٤مل -

وضالًم٦ٌم  ومٞمج٥م اًم٘مٓمع سم٠من ومٕمٚمف سمدقم٦مٌ  ،وًمٗمٕمٚمف اخلٚمٗم٤مء سمٕمده واًمّمح٤مسم٦م ،أذن ومٞمف

 ...ويٛمتٜمع اًم٘مٞم٤مس ذم ُمثٚمف
(3)

. 

                                                           

 .(188)ذح اًمٕمٛمدة ىمسؿ اًمّمالة  (1)

 .(1/183)( آىمتْم٤مء 1)

 (.171-16/178، واٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )(158ص )( اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م 3)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

82 

ِّاملقديثِّاحلاديثِّغّشة

ِّأنِّخيصصّاِّأوِّيقي دِاِّلكِّغتادة ِّ ِّيفِّاجلًوثِّوويسِّألحد  ِّمّشوغث 
ِّأوِّغريِّذلكِّإالِّةدحلنِّ ِّأوِّليويثِّأوِّشتب  ِّأوِّزيان  ِّةًاكن 

واًمتبس أُمره٤م  ،هبذه اعم٘مدُم٦م يٕمرف يمثػم ُمـ اًمبدع اًمتل راضم٧م سم٤مؾمؿ اًمديـ

يمث٤مر ُمٜمٝم٤م، قمغم سمٕمض اعمسٚمٛملم، وم٢من اًمنميٕم٦م ضم٤مءت سم٤محل٨م قمغم اًمّمالة واإل

 ومٚمٞمس ٕطمد أن ينمع صالة اًمرهم٤مئ٥م أو إًمٗمٞم٦م سمحج٦م أن اًمنميٕم٦م ضم٤مءت سم٤محل٨م

ومٚمٞمس ٕطمد أن يذيمر  ،قمغم اًمّمالة، ويمذًمؽ ضم٤مءت اًمنميٕم٦م سم٤محل٨م قمغم اًمذيمر

ٝمؿ اسمـ ُمسٕمقد وهٙمذا... واًمدًمٞمؾ يمح٤مل اًمذيـ أنٙمر قمٚمٞم ،اهلل سم٤مًمذيمر اجلامقمل

 قمغم هذه اعم٘مدُم٦م ُم٤م يكم:

 : ٕن ختّمٞمص-وىمد شم٘مدم  -يمؾ دًمٞمؾ ذم اًمتحذير ُمـ اًمبدع  :اًمدًمٞمؾ إول

 ،ُمـ اًمديـ سمال دًمٞمؾ ذقمل ريعٌ ـ. اًمخ شمِم..ب٥مـــاًمٕمب٤مدة أو شم٘مٞمٞمده٤م سمٛمٙم٤من أو ؾم

 .ومٞمٙمقن ُمـ اًمبدع

، وذًمؽ أن -وىمد شم٘مدم  -يمؾ دًمٞمؾ ذم طمجٞم٦م اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م  :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

 .إًمٞمف ٟم٤مٞمص مل يٗمٕمؾ، وًمق يم٤من ظمػًما ًمسب٘مقهذا اًمتٕمٞملم أو اًمتخّم

٤م ذم ومٕمؾ اسمـ ـأن هذا ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ ظمػم اًم٘مرون، يمٛم :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م

ُمسٕمقد ح٤م أنٙمر قمغم اًمذيـ يذيمرون اهلل طمٚمً٘م٤م، وأظمرج احل٤ميمؿ
 

 قمٓمس أن رضماًل 

واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل  حٛمد هللـوم٘م٤مل: اًم،قمٜمد قمبد اهلل سمـ قمٛمر 

وًمٙمـ ًمٞمس هٙمذا  ،حٛمد هلل واًمسالم قمغم رؾمقل اهللـاسمـ قمٛمر: وأن٤م أىمقل اًم

احلٛمد هلل قمغم يمؾ  »إذا قمٓمس أطمدٟم٤م أن ي٘مقل: قمٚم ٛمٜم٤م  ،ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٛمٜم٤م رؾمقل اهلل 
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ش طم٤مل
(1)

، ومذيمر أن اًمذيمر واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل ُمنموقم٤من وحمبقسم٤من هلل، 

 ملسو هيلع هللا ىلصًمٙمـ مل ي٘مٞمد اًمذيمر سمّمٗم٦م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وح٤م ىمٞمد اًمسالم قمغم رؾمقل اهلل 

 . أنٙمره اسمـ قمٛمر، وىمد ىمرر هذه اعم٘مدُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف سمسب٥ٍم 

٤مر اًمبدع اًمب٤مقم٨م قمغم إٟمٙم) تف أخػ أبق ؿم٤مُم٦م يمت٤مسمفوخلٗم٤مء هذا إصؾ وأمهٞم

 .ومّمؾ ذم اًم٘مسؿ اًمث٤مين ُمـ اًمبدع اعمِمتبف أُمره قمغم اًمٜم٤مس  :وم٘م٤مل (واحلقادث

اهلل شمٕم٤ممم وهق إمم  وأُم٤م اًم٘مسؿ اًمث٤مين اًمذي ئمٜمف ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ـم٤مقم٦م وىمرسم٦م

 ،سمخالف ذًمؽ أو شمريمف أومْمؾ ُمـ ومٕمٚمف ومٝمذا اًمذي وضٕم٧م هذا اًمٙمت٤مب ٕضمٚمف

وهق ُم٤م ىمد أُمر اًمنمع سمف ذم صقرة ُمـ اًمّمقر ُمـ زُم٤من خمّمقص أو ُمٙم٤من 

 يم٤مًمذي ،ُمر سمف ؿمخص دون همػمهأو أُ  ،واًمٓمقاف سم٤مًمٙمٕمب٦م ،يم٤مًمّمقم سم٤مًمٜمٝم٤مر :ُمٕملم

ومٞم٘مٞمس اجل٤مهؾ ٟمٗمسف قمٚمٞمف ومٞمٗمٕمٚمف  ،ُمـ اعمب٤مطم٤مت واًمتخٗمٞمٗم٤مت ملسو هيلع هللا ىلصاظمتص اًمٜمبل 

وٓ يٗمرق سملم إزُمٜم٦م  ،وي٘مٞمس اًمّمقر سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ،وهق ُمٜمٝمل قمـ ذًمؽ

ٔصم٤مر ُمـ إي٘م٤مع اًمٕمب٤مدات اوي٘مع ذًمؽ ُمـ سمٕمْمٝمؿ سمسب٥م احلرص قمغم  ،وإُمٙمٜم٦م

 ومٞمحٛمٝمٚمؿ ذًمؽ احلرص قمغم ومٕمٚمٝم٤م ذم أوىم٤مت وأُم٤ميمـ هن٤مهؿ ،واًم٘مرب واًمٓم٤مقم٤مت

 اًمنمع قمـ اخت٤مذ شمٚمؽ اًمٓم٤مقم٤مت ومٞمٝم٤م
(1)

. 

ومم٤م ىم٤مل أبق ؿم٤مُم٦م سمٕمد أن أورد أطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمب٤من: 

وإٟمام هق ُُمِمٕمٌر سمٗمْمؾ هذه اًمٚمٞمٚم٦م  ،وًمٞمس ذم هذا سمٞم٤من صالٍة خمّمقص٦مٍ  :ىمٚم٧م 

 ٤م،واضمبً  ملسو هيلع هللا ىلصذم مجٞمع ًمٞم٤مزم اًمسٜم٦م ويم٤من قمغم اًمٜمبل  وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُُمستح٥م   ،واًمتٝمجد

                                                           

 صححف إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مو(، 195/ 4اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ ) (1)

(1/194).  

 . (18ص )( اًمب٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمبدع واحلقادث 1)
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 وإٟمام اعمحذور اعمٜمٙمر ،أو حيٞمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصومٝمذه اًمٚمٞمٚم٦م سمٕمٌض ُمـ اًمٚمٞم٤مزم اًمتل يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م 

وإفمٝم٤مر ذًمؽ قمغم  ،ختّمٞمص سمٕمض اًمٚمٞم٤مزم سمّمالٍة خمّمقص٦ٍم قمغم صٗم٦ٍم خمّمقص٦مٍ 

يمّمالة اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمد وصالة اًمؽماويح  ،ُمثؾ ُم٤م صمب٧م ُمـ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم
(1)

.  

سمؾ  ،وٓ يٜمبٖمل ختّمٞمص اًمٕمب٤مدات سم٠موىم٤مٍت مل خيّمّمٝم٤م هب٤م اًمنمع  :وىم٤مل

وًمٞمس ًمبٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمٍض ومْمٌؾ  ،يٙمقن مجٞمع أومٕم٤مل اًمؼم  ُمرؾمٚم٦ًم ذم مجٞمع إزُم٤من

ف سم ٚمف اًمنمع وظمّم   .ٜمقٍع ُمـ اًمٕمب٤مدةإٓ ُم٤م ومْم 

 سمؾ ذًمؽ ،وم٤محل٤مصؾ أن اعمٙمٚمػ ًمٞمس ًمف ُمٜمّم٥ُم اًمتخّمٞمص - :صمؿ ىم٤مل -

 ملسو هيلع هللا ىلصقمب٤مدة رؾمقل اهلل  وهذه يم٤مٟم٧م صٗم٦مَ  ،اًمِم٤مرعإمم 
(1)

.  

اهلل شمٕم٤ممم سمسجدة إمم  سم٤مًمت٘مرب ٦ممل شمرد اًمنميٕم  :ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم

ئط وأوىم٤مت و ،هل٤م ُمٜمٗمردة ٓ ؾمب٥َم  ريم٤من ٓ شمّمٚمح أوم٢من اًم٘مرب هل٤م أؾمب٤مب وذا

٤مر ـاهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمقىمقف سمٕمروم٦م وُمزدًمٗم٦م ورُمل اجلٛمإمم  ٤م ٓ يت٘مربـويمٛم ،سمدوهن٤م

ئٓمفـب٤مسمف وؿمـؽ واىمع ذم وىمتف سم٠مؾمـٛمروة ُمـ همػم ٟمسـٕمل سملم اًمّمٗم٤م واًمـواًمس  ،را

ذا يم٤من هل٤م ؾمب٥م إن يم٤مٟم٧م ىمرسم٦م إشمٕم٤ممم سمسجدة ُمٜمٗمردة و اهللإمم  ومٙمذًمؽ ٓ يت٘مرب

 ،اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم ذم يمؾ وىم٧م وأوانإمم  ويمذًمؽ ٓ يت٘مرب ،صحٞمح

 اهلل شمٕم٤ممم سمام هق ُمبٕمد قمٜمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرونإمم  ورسمام شم٘مرب اجل٤مهٚمقن
(3)

. 

 ذع اهلل ورؾمقًمف ًمٚمٕمٛمؾ :ىم٤مقمدٌة ذقمٞم٦مٌ  ىم٤مل اإلُم٤مم أبق اًمٕمب٤مس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

خّمقص ـسمقصػ اًم ٤مروقمً ـسمقصػ اًمٕمٛمقم واإلـمالق ٓ ي٘متيض أن يٙمقن ُمِم

                                                           

 . (38ص )( اًمب٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمبدع واحلقادث 1)

 .(51ص رضمع اًمس٤مسمؼ )اعم (1)

 . (61ص )( سمقاؾمٓم٦م: اًمب٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمبدع واحلقادث 3)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

85 

ده وي٘مٞمد سمٕمْمٝم٤مـوم٢من اًمٕم٤مم واًم ،واًمت٘مٞمٞمد  ،ٛمٓمٚمؼ ٓ يدل قمغم ُم٤م خيتص  سمٕمض أومرا

وم٢من يم٤من  ،سمف اوٓ ُم٠مُمقرً  ٤مخّمقص واًمت٘مٞمٞمد ُمنموقمً ـومال ي٘متيض أن يٙمقن ذًمؽ اًم

 وإن يم٤من ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘متيض اؾمتحب٤مسمف ،يٙمره ذًمؽ اخلّمقص واًمت٘مٞمٞمد يُمِره ذم إدًم٦م ُم٤م

سم٘مل همػم ُُمستح٥مٍّ وٓ ُمٙمروهٍ  وإّٓ  ،اؾمُتح٥م  
(1)

. 

ر أبق اًمٕمب٤مس ىم٤مقمدًة ٟم٤مومٕم٦ًم وهل أن ُم٤م أـمٚم٘مف اًمِم٤مرع سمٕمٛمؾٍ   :ىم٤مل اًمبٕمكم    وىمر 

ه ووضمقده ومل جيز شم٘مديره وُتديده سمٛمدٍة  ،ُيٓمٚمؼ ُمسام 
(1)

.  

ويمراه٦م  ،إن اًمسٜم٦م ُمْم٧م سمٙمراه٦م إومراد رضم٥م سم٤مًمّمقم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

د يقم اجلٛمٕم٦م سم٤مًمّمقم ًمذريٕم٦م اخت٤مذ ذٍع مل ي٠مذن سمف  اؾمد   ،وًمٞمٚمتٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مم ،إومرا

ومٗمل ذًمؽ وىمقٌع ومٞمام وىمع ومٞمف  ،ُمـ ختّمٞمص زُم٤مٍن أو ُمٙم٤مٍن سمام مل خيّّمف سمف ،اهلل

 أهؾ اًمٙمت٤مب
(3)

.  

: ٕن إصؾ إذا صمب٧م ذم اجلٛمٚم٦م ٓ يٚمزم   :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل وًمٞمس يمام شمقمهقا

إصمب٤مشمف ذم اًمتٗمّمٞمؾ، وم٢مذا صمب٧م ُمٓمٚمؼ اًمّمالة ٓ يٚمزم ُمٜمف إصمب٤مت اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم، 

خّمقص، ويمذًمؽ إذا صمب٧م ُمٓمٚمؼ ـأو اًمقشمر أو همػمه٤م طمتك يٜمص قمٚمٞمٝم٤م قمغم اًم

ًمؽ، قراء أو ؿمٕمب٤من أو همػم ذـاًمّمٞم٤مم ٓ يٚمزم ُمٜمف إصمب٤مت صقم رُمْم٤من أو قم٤مؿم

طمتك يثب٧م اًمتٗمّمٞمؾ سمدًمٞمؾ صحٞمح، صمؿ يٜمٔمر سمٕمد ذًمؽ ذم أطم٤مدي٨م اًمؽمهمٞم٥م 

 ذًمؽ اًمٕمٛمؾ اخل٤مص اًمث٤مسم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح.إمم  واًمؽمهٞم٥م سم٤مًمٜمسب٦م

                                                           

 (.18/196( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 ( )آظمتٞم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م(. 5/358( اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى )1)

 (. 3/116قمالم اعمقىمٕملم )إ( 3)
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٤م ذيمر ذم اًمس١مال رء ُمـ ذًمؽ، إذ ٓ ُمالزُم٦م سملم صمبقت اًمتٜمٗمؾ ـوًمٞمس ومٞمٛم

 ويمذا ريمٕم٦م، اًمٚمٞمكم أو اًمٜمٝم٤مري ذم اجلٛمٚم٦م، وسملم ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمب٤من سمٙمذا

وُمثٚمف صٞم٤مم  ،ي٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م سمسقرة يمذا قمغم اخلّمقص يمذا ويمذا ُمرة

 اًمٞمقم اًمٗمالين ُمـ اًمِمٝمر اًمٗمالين، طمتك شمّمػم شمٚمؽ اًمٕمب٤مدة ُم٘مّمقدة قمغم اخلّمقص،

 ًمٞمس ذم رء ُمـ ذًمؽ ُم٤م ي٘متْمٞمف ُمٓمٚمؼ ذقمٞم٦م اًمتٜمٗمؾ سم٤مًمّمالة أو اًمّمٞم٤مم.

 ،أو زُم٤من ُمـ إزُمٜم٦م سمٕمب٤مدة ُم٤مأن شمٗمْمٞمؾ يقم ُمـ إج٤مم واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ: 

 أو ًمٕمروم٦م، أو ٤م صمب٧م ًمٕم٤مؿمقراء ُمثاًل ـ٤م ومٞمف قمغم اخلّمقص، يمٛم ذقمٞم  يتْمٛمـ طمٙماًم 

ًمِمٕمب٤من ُمزي٦م قمغم ُمٓمٚمؼ اًمتٜمٗمؾ سم٤مًمّمٞم٤مم، وم٢مٟمف صمب٧م ًمف ُمزي٦م قمغم اًمّمٞم٤مم ذم ُمٓمٚمؼ 

ومتٚمؽ اعمزي٦م اىمتْم٧م ُمرشمب٦م ذم إطمٙم٤مم أقمغم ُمـ همػمه٤م، سمحٞم٨م ٓ شمٗمٝمؿ  ،إج٤مم

ُمـ ُمٓمٚمؼ ُمنموقمٞم٦م اًمّمٞم٤مم اًمٜم٤مومٚم٦م: ٕن ُمٓمٚمؼ اعمنموقمٞم٦م ي٘متيض أن احلسٜم٦م ومٞمف 

٤مئ٦م ضٕمػ ذم اجلٛمٚم٦م، وصٞم٤مم يقم قم٤مؿمقراء ي٘متيض أنف ـؾمبٕمٛمإمم  سمٕمنم أُمث٤مهل٤م،

ٞم٦م، وُمس٤مىمف يٗمٞمد ًمف ُمزي٦م يٙمٗمر اًمسٜم٦م اًمتل ىمبٚمف، ومٝمق أُمر زائد قمغم ُمٓمٚمؼ اعمنموقم

 احلٙمؿ.إمم  ذم اًمرشمب٦م، وذًمؽ راضمع

وم٢مذا هذا اًمؽمهمٞم٥م اخل٤مص ي٘متيض ُمرشمب٦م ذم ٟمقع اعمٜمدوب ظم٤مص٦م، ومال سمد ُمـ 

إن إطمٙم٤مم ٓ   ىمقهلؿ: إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سمٜم٤مء قمغمإمم  رضمقع إصمب٤مت احلٙمؿ

ومٞمٝم٤م واًمبدع اعمستدل قمٚمٞمٝم٤م سمٖمػم اًمّمحٞمح ٓ سمد  ، شمثب٧م إٓ ُمـ ـمريؼ صحٞمح

ُمـ زي٤مدة قمغم اعمنموقم٤مت: يم٤مًمت٘مٞمٞمد سمزُم٤من ُم٤م، أو قمدد ُم٤م، أو يمٞمٗمٞم٦م ُم٤م، ومٞمٚمزم أن 

ء ًمّمحٞمح، وهق ٟم٤مىمض ح٤م أؾمسف اًمٕمٚمامشمٙمقن أطمٙم٤مم شمٚمؽ اًمزي٤مدة صم٤مسمت٦م سمٖمػم ا
(1)

. 

                                                           

 .(19/ 1( آقمتّم٤مم )1)
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ا ذم اجلٛمٚم٦م وسمٞم٤من ذًمؽ: أن اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل إذا اىمت٣م أُمرً   :وىم٤مل اًمِم٤مـمبل

٤م: يمذيمر اهلل، واًمدقم٤مء، سمف اعمٙمٚمػ ذم اجلٛمٚم٦م أجًْم  ، وم٠متكمم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمب٤مدات ُمثاًل 

 واًمٜمقاومؾ اعمستحب٤مت، وُم٤م أؿمبٝمٝم٤م مم٤م يٕمٚمؿ ُمـ اًمِم٤مرع ومٞمٝم٤م اًمتقؾمٕم٦م: يم٤من اًمدًمٞمؾ

 ،ا ًمٕمٛمٚمف ُمـ ضمٝمتلم: ُمـ ضمٝم٦م ُمٕمٜم٤مه، وُمـ ضمٝم٦م قمٛمؾ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح سمفقم٤مضدً 

خّمقص٦م، أو زُم٤من خمّمقص، أو ُمٙم٤من ـوم٢من أتك اعمٙمٚمػ ذم ذًمؽ إُمر سمٙمٞمٗمٞم٦م ُم

  أن اًمٙمٞمٗمٞم٦م،ًمٕمب٤مدة خمّمقص٦م، واًمتزم ذًمؽ سمحٞم٨م ص٤مر ُمتخٞماًل  ٤مخمّمقص، ُم٘م٤مرٟمً 

٤م ُمـ همػم أن يدل اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف: يم٤من اًمدًمٞمؾ رقمً ـأو اًمزُم٤من، أو اعمٙم٤من ُم٘مّمقد ؿم

 سمٛمٕمزل قمـ ذًمؽ اعمٕمٜمك اعمستدل قمٚمٞمف.

٤مع قمٚمٞمف قمغم ًمس٤من ـذيمر اهلل، وم٤مًمتزم ىمقم آضمتٛمإمم  وم٢مذا ٟمدب اًمنمع ُمثاًل 

خّمقص قمـ ؾم٤مئر إوىم٤مت، مل ـأو ذم وىم٧م ُمٕمٚمقم ُم ،صقت واطمدواطمد، أو 

يٙمـ ذم ٟمدب اًمنمع ُم٤م يدل قمغم هذا اًمتخّمٞمص اعمٚمتزم، سمؾ ومٞمف ُم٤م يدل قمغم 

  - :صمؿ ُمث ؾ سم٠مُمثٚم٦ٍم ٟم٤مومٕم٦ٍم صمؿ ىم٤مل - .ظمالومف

 ًٓ  : ٕنف ىمٞمد ومٞمفومٙمؾ ُمـ ظم٤مًمػ هذا إصؾ وم٘مد ظم٤مًمػ إـمالق اًمدًمٞمؾ أو

 ف سم٤مًمنميٕم٦م، وهؿ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح سم٤مًمرأي، وظم٤مًمػ ُمـ يم٤من أقمرف ُمٜم
(1)

.  

وُمث٤مل ذًمؽ أن ي٘م٤مل: إن اًمّمقم ذم اجلٛمٚم٦م ُمٜمدوب إًمٞمف مل خيّمف   وىم٤مل:

٤م دون زُم٤من، ُم٤م قمدا ُم٤م هنل قمـ اًمِم٤مرع سمقىم٧م دون وىم٧م، وٓ طمد ومٞمف زُم٤مٟمً 

 ،صٞم٤مُمف قمغم اخلّمقص يم٤مًمٕمٞمديـ، أو ٟمدب إًمٞمف قمغم اخلّمقص يمٕمروم٦م وقم٤مؿمقراء

٤م ُمـ اًمِمٝمر سم٠مقمٞم٤مهن٤م، ٓ ُمـ ٤م ُمـ اجلٛمٕم٦م سمٕمٞمٜمف، أو أج٤مُمً ي٘مقل: وم٠من٤م أظمص ُمٜمف يقُمً 

 ضمٝم٦م ُم٤م قمٞمٜمف اًمِم٤مرع، وم٢من ذًمؽ فم٤مهر، سمؾ ُمـ ضمٝم٦م اظمتٞم٤مر اعمٙمٚمػ: يمٞمقم إرسمٕم٤مء

                                                           

 .(69/ 1( آقمتّم٤مم )1)
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 ذم اجلٛمٕم٦م، واًمس٤مسمع واًمث٤مُمـ ذم اًمِمٝمر، وُم٤م أؿمبف ذًمؽ، سمحٞم٨م ٓ ي٘مّمد ُمثاًل 

 يمٗمراهمف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمـ إؿمٖم٤مل اح٤مٟمٕم٦م٤م سمٕمٞمٜمف مم٤م ي٘مّمده اًمٕم٤مىمؾ: سمذًمؽ وضمٝمً 

 ٓ ُمـ اًمّمقم، أو ُتري أج٤مم اًمٜمِم٤مط واًم٘مقة، سمؾ يّمٛمؿ قمغم شمٚمؽ إج٤مم شمّمٛمٞماًم 

وم٢مذا ىمٞمؾ ًمف: مل ظمّمّم٧م شمٚمؽ إج٤مم دون همػمه٤م؟ مل يٙمـ ًمف سمذًمؽ  ،يٜمثٜمل قمٜمف

ومال  ،طمج٦م همػم اًمتّمٛمٞمؿ، أو ي٘مقل: إن اًمِمٞمخ اًمٗمالين ُم٤مت ومٞمف، أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ

 ٤م سم٠مقمٞم٤مهن٤م دون همػمه٤م،نف رأي حمض سمٖمػم دًمٞمؾ، ض٤مهك سمف ختّمٞمص اًمِم٤مرع أج٤مُمً ؿمؽ أ

 ومّم٤مر ذًمؽ اًمتخّمٞمص ُمـ اعمٙمٚمػ سمدقم٦م: إذ هل شمنميع سمٖمػم ُمستٜمد
(1)

.  

أن صالة  :ذم اعمجٛمقع سم٠من اًمذي سح سمف اًمٜمقوي  ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل:

ًمٞمٚم٦م أول مجٕم٦م ُمـ ؿمٝمر  ،اًمرهم٤مئ٥م وهل صمٜمت٤م قمنمة ريمٕم٦م سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء

 ،سمدقمت٤من ىمبٞمحت٤من ُمذُمقُمت٤من ،ُمـ ؿمٕمب٤من ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م وصالة ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ،رضم٥م

وٓ سم٤محلدي٨م  ،وذم إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،وٓ يٖمؽم سمذيمرمه٤م ذم يمت٤مب ىمقت اًم٘مٚمقب

 ،وٓ سمبٕمض ُمـ اؿمتبف قمٚمٞمف طمٙمٛمٝمام ُمـ إئٛم٦م ،وم٢من يمؾ ذًمؽ سم٤مـمؾ ،اعمذيمقر ومٞمٝمام

 اًمسالم وىمد صٜمػ اسمـ قمبد ،وم٢مٟمف هم٤مًمط ذم ذًمؽ ،ومّمٜمػ ورىم٤مت ذم اؾمتحب٤مهبام

 .ـها  وأضم٤مد ومٞمف وم٠مطمسـ ،إسمٓم٤مهلام ذم ٤مٟمٗمٞمًس  ٤ميمت٤مسمً 

واظمتٚمٗم٧م  ،٤م ذم ومت٤مويف ذم ذُمٝمام وشم٘مبٞمحٝمام وإٟمٙم٤مرمه٤موأـم٤مل اًمٜمقوي أجًْم  

ُمٜمٝمام مه٤م وإن يم٤مٟم٤م سمدقمتلم ٓ يٛمٜمع   سمـ اًمّمالح ومٞمٝمام، وىم٤مل ذم أظمر:ومت٤موى ا

رد سمٛمٓمٚمؼ اًمّمالة ورده اًمسبٙمل سم٠من ُم٤م مل يرد ومٞمف إٓ  ،ًمدظمقهلام ُت٧م إُمر اًمقا

ومٛمتك  ،ومال يٓمٚم٥م ُمٜمف رء سمخّمقصف ،ُمٓمٚمؼ ـمٚم٥م اًمّمالة وأهن٤م ظمػم ُمقضقع

                                                           

  .(389/ 1( آقمتّم٤مم )1)
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 وإٟمام اعمٓمٚمقب ،٤م ُمٜمف سمزُم٤من أو ُمٙم٤من أو ٟمحق ذًمؽ دظمؾ ذم ىمسؿ اًمبدقم٦مظمص ؿمٞمئً 

 ـها. ٤م سم٤مخلّمقص ٟمف ُمٓمٚمقسمً ٓ ًمٙمق ،ومٞمٗمٕمؾ ح٤م ومٞمف ُمـ اًمٕمٛمقم ،ُمٜمف قمٛمقُمف

دً   ...اوطمٞمٜمئذ وم٤معمٜمع ُمٜمٝمام مج٤مقم٦م أو اٟمٗمرا
(1)

. 

٤مرع ـٛمٜمّمقص قمغم ضالًمتٝم٤م ُمـ اًمِمـإن اًمبدقم٦م اًم  :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين

 ،يمؾ قمب٤مدة أـمٚم٘مٝم٤م اًمِم٤مرع وىمٞمده٤م اًمٜم٤مس سمبٕمض اًم٘مٞمقد -: وذيمر ُمٜمٝم٤م - ...هل

 ُمثؾ اعمٙم٤من أو اًمزُم٤من أو صٗم٦م أو قمدد
(1)

. 

اإلـمالق وم٢من اًمٌمء اًمذي ُيستح٥م  قمغم ؾمبٞمؾ   :اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملمىم٤مل 

وهلذا ًمق  ،قمغم ؾمبٞمؾ اًمتخّمٞمص واًمت٘مٞمٞمد إٓ سمدًمٞمؾٍ  ٤مٓ يٛمٙمـ أن دمٕمٚمف ُمستحب  

 ،سم٠مدقمٞم٦م واردٍة ضم٤مءت هب٤م اًمسٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصؾم٠مدقمق ذم ًمٞمٚم٦م ُمقًمد اًمرؾمقل  :ىم٤مل ىم٤مئؾ

ـٍ ظم٤مٍص وهذا حيت٤مج ،ٓ شمٗمٕمؾ :ىمٚمٜم٤م ومٚمٞمس يمؾ  ،دًمٞمؾٍ إمم  ٕنؽ ىمٞمدت اًمٕم٤مم سمزُم

ص قمغم ؾمبٞمؾ اخلّمق ٤مُم٤م ذع قمغم ؾمبٞمؾ اًمٕمٛمقم يٛمٙمـ أن ٟمجٕمٚمف ُمنموقمً 
(3)

. 

  تنتيُ:
ٍ
 ٓ أطمد خيّمص قمب٤مدًة سمزُم٤مٍن أو ُمٙم٤مٍن أو ُم٘مداٍر أو همػم ذًمؽ إٓ ًمٌمء

ٍ أو  ،ىم٤مئٍؿ ذم ٟمٗمسف ـٍ ُمٕملم  ٍ ذم زُم وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يقافم٥م اًمذايمر قمغم ذيمٍر ُمٕملم 

وًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمٌؾ  - ٤موهذا اًمداومع إذا يم٤من شمٕمبدي   ،قمغم صٗم٦ٍم ُمٕمٞم ٜم٦ٍم سمدون داومع

 يم٠من ٓ يتٗمرغ إٓ ذم ،أُم٤م إذا يم٤من اًمداومع همػم شمٕمبدي ،ص٤مر ُمـ مجٚم٦م اًمبدع - ُمٕمتؼم

 ،٤مٓ يٙمقن ُمـ اًمبدع ٕنف ًمٞمس شمٕمبدي   ومٛمثؾ هذا ،ُمثؾ هذا اًمقىم٧م أو هذا اعمٙم٤من

                                                           

 .(88/ 1ٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى )( اًم1)

 . (141ص )أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز  (1)

دة آىمتْم٤مء4/41) ( اًمنّمح اعمٛمتع3) آقمتّم٤مم و ،(148-1/113) (، وراضمع ًمالؾمتزا

(1/19-71-146.) 
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ذم يقم يم٢مطمداث  ومٛمـ ذًمؽ أن ُمـ أطمدث قمٛماًل   ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

 واًمّمالة ذم ًمٞمٚم٦م شمٚمؽ اجلٛمٕم٦م اًمتل يسٛمٞمٝم٤م اجل٤مهٚمقن ،صقِم أول مخٞمٍس ُمـ رضم٥م

وُم٤م يتبع ذًمؽ ُمـ إطمداث أـمٕمٛم٦ٍم وزيٜم٦ٍم وشمقؾمٞمٍع ذم اًمٜمٗم٘م٦م  ،صالة اًمرهم٤مئ٥م ُمثاًل 

وذًمؽ ٕنف ٓسمد أن  ،ومالسمد أن يتبع هذا اًمٕمٛمؾ اقمت٘م٤مٌد ذم اًم٘مٚم٥م ،ًمؽوٟمحق ذ

 ازائدً  ٤موأن اًمّمقم ومٞمف ُمستح٥م  اؾمتحب٤مسمً  ،يٕمت٘مد أن هذا اًمٞمقم أومْمؾ ُمـ أُمث٤مًمف

 ،وأن هذه اًمٚمٞمٚم٦م أومْمؾ ُمـ همػمه٤م ُمـ اجلٛمع ،قمغم اخلٛمٞمس اًمذي ىمبٚمف وسمٕمده ُمثاًل 

وؾم٤مئر  ٤م،وأن اًمّمالة ومٞمٝم٤م أومْمؾ ُمـ اًمّمالة ذم همػمه٤م ُمـ ًمٞم٤مزم اجلٛمع ظمّمقًص 

أو ذم ىمٚم٥م ُمتبققمف ح٤م اٟمبٕم٨م  ،إذ ًمقٓ ىمٞم٤مم هذا آقمت٘م٤مد ذم ىمٚمبف ٤م،اًمٚمٞم٤مزم قمٛمقُمً 

 ٍح ممتٜمعٌ ٢من اًمؽمضمٞمح ُمـ همػم ُمرضم  وم ،اًم٘مٚم٥م ًمتخّمٞمص هذا اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م
(1)

.  

 هذا اقمت٘م٤مدي ،إن اًمّمالة أو اًمّمقم ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م يمٖمػمه٤م :وُمـ ىم٤مل  وىم٤مل:

وم٘م٦م همػمه ،وُمع ذًمؽ وم٠من٤م أظمّمٝم٤م  ،وإُم٤م اشمب٤مع اًمٕم٤مدة ،ومال سمد أن يٙمقن سم٤مقمثف إُم٤م ُمقا

هذا اًمٕمٛمؾ ٓ إمم  وم٤مًمداقمل ،وإٓ ومٝمق يم٤مذٌب  ،ًمف وٟمحق ذًمؽ ،وإُم٤م ظمقف اًمٚمقم

وذًمؽ  ،آظمر همػم ديٜمل ٤مد أو سم٤مقمثً ـخٚمق ىمط ُمـ أن يٙمقن ذًمؽ آقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمـي

 .آقمت٘م٤مد ضالٌل 

يـ -: صمؿ ىم٤مل -  ،صمؿ هذا اًمٕمٛمؾ اعمبتدع ُمستٚمزٌم إُم٤م ٓقمت٘م٤مٍد هق ضالٌل ذم اًمد 

ـٍ ًمٖمػم اهلل أو اًمتديـ ًمٖمػم  ،٤مؾمدةواًمتديـ سم٤مٓقمت٘م٤مدات اًمٗم ،ؾمبح٤مٟمف أو قمٛمؾ دي

ز ٓ جيق :اهلل
(1)

.  

                                                           

 .(1/187( آىمتْم٤مء )1)

 (.1/114) رضمع اًمس٤مسمؼ( اعم1)
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 يٙمـ سمحٙمؿ اًمقوم٤مق،وم٢من ذًمؽ اًمتخّمٞمص واًمٕمٛمؾ سمف إذا مل   :ىم٤مل اًمِم٤مـمبل

 ا٤م زائدً أو سم٘مّمد ي٘مّمد ُمثٚمف أهؾ اًمٕم٘مؾ: يم٤مًمٗمراغ واًمٜمِم٤مط، يم٤من شمنميٕمً 
(1)

. 

ِّاملقديثِّاثلاٍيثِّغّشة

ِّغًنِّالّصوفِّووًّّىِّإىلِِّّاهػًنِّةاهػامِّأوِّاملطوقِّدونِّاجلّظر
 ختصيصُِّأوِّتقييدهِّيٌِّمجوثِّابلدعِّيف

 ٕهن٤م شمتٕمٚمؼ ،أظمص إٓ أهن٤م ،ذم هذه اعم٘مدُم٦م شمداظمٌؾ يمبػم ُمع اعم٘مدُم٦م اًمس٤مسم٘م٦م

ٍد يمثػمةٍ  قم٤مم   وذًمؽ أنف إذا ضم٤مء ٟمص   ،سم٤مًمٜمّص اًمٕم٤مم واعمٓمٚمؼ  ،أو ُمٓمٚمٌؼ ومدل  قمغم أومرا

جٜم٤م اًمرؾمقل   ومٝمذا يدل ،واًمسٚمػ اًمّم٤مًمح قمٛمٚمقا سمبٕمض أومراده دون سمٕمض ملسو هيلع هللا ىلصومرأ

قمغم أن اًمٗمرد اًمذي مل يٕمٛمٚمقا سمف ًمٞمس داظماًل ذم اًمٕمٛمقم واإلـمالق ٕن شمريمٝمؿ 

وُم٤م  ،ٕهن٤م دًمٞمؾ ظم٤مص أو ُم٘مٞمد ،واًمسٜم٦ُم اًمؽميمٞم٦ُم ُم٘مدُم٦ٌم قمغم اًمٕمٛمقم ،ؾمٜم٦ٌم شمريمٞم٦مٌ 

وُم٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ أدًم٦م وٟم٘مقٓت قمغم  ،يم٤من يمذًمؽ ومٝمق ُم٘مدٌم قمغم اًمٕم٤مم واعمٓمٚمؼ

واعمٓمٚمؼ ٕن  ًمٙمـ أومردت اًمٕم٤مم   ،اعم٘مدُم٦م اًمس٤مسم٘م٦م ومٝمق أجًْم٤م ؿم٤مُمؾ هلذه اعم٘مدُم٦م

 .اًمٚمبس ومٞمٝمام أيمثر واحل٤مضم٦م هلام أُمس

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ :وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  :م اًمِم٤مومٕملىم٤مل اإلُم٤م

٤م أقمٓمك ـومٚمٛم [ 41] األنفال: ژ...ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

دًم ٧م ؾمٜم٦ُم  ،سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل قمبد اعمٓمٚم٥م ؾمٝمؿ ذي اًم٘مرسمك ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

                                                           

 .(318/ 1( آقمتّم٤مم )1)
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ُمـ اخلٛمس سمٜمق ه٤مؿمؿ  أن ذا اًم٘مرسمك اًمذيـ ضمٕمؾ اهلل هلؿ ؾمٝماًم  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 …وسمٜمق قمبد اعمٓمٚم٥م دون همػمهؿ
(1)

. 

مل يتٛمسؽ  -وهق أول ُمـ أخػ ذم أصقل اًمٗم٘مف  -وم٢من اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

ح٤م أقمٓمك سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل قمبد اعمٓمٚم٥م  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمٕمٛمقم ومل ي٘مؾ ذم ومٕمؾ رؾمقل اهلل 

د اًمٕم٤مم اًمتل ٓ شم٘متيض اًمتخّمٞمص ؾمٝماًم  م  ،أن هذا ُمـ سم٤مب ذيمر سمٕمض أومرا سمؾ ىمد 

  .قى دًٓم٦ًم ُمـ اًمٕم٤ممإذ اخل٤مص أىم ،اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمقم وضمٕمٚمٝم٤م خمّمّم٦ًم ًمف

أن  -رمحؽ اهلل  -واقمٚمؿ   :٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم رؾم٤مًم٦ٍم يمتبٝم٤مىم٤مل اإلُم

يـ ًمٞمس٧م ُمـ ـمريؼ أهؾ اًمسٜم٦م وأن شم٠مويؾ ُمـ شم٠مول اًم٘مرآن سمال  ،اخلّمقُم٦م ذم اًمد 

 وُيٕمرف ذًمؽ سمام ضم٤مء ملسو هيلع هللا ىلصأو ُأثر قمـ أصح٤مسمف  ،ؾمٜم٦م شمدل قمغم ُمٕمٜمك ُم٤م أراد اهلل ُمٜمف

وُم٤م  ،وؿمٝمدوا شمٜمـزيٚمف ملسو هيلع هللا ىلصومٝمؿ ؿم٤مهدوا اًمٜمبل  ،أو قمـ أصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل 

 وم٠مُم٤م ُمـ شم٠موًمف ؟هق أم قم٤مم   وُم٤م أراد سمف أظم٤مص   ،وُم٤م قمٜمك سمف ،ىمص  اهلل ًمف ذم اًم٘مرآن

 ومٝمذا شم٠مويؾ أهؾ ،وٓ أطمٍد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ملسو هيلع هللا ىلصقمغم فم٤مهره سمال دًٓم٦م ُمـ رؾمقل اهلل 

ويٙمقن فم٤مهره٤م  ٤م،قم٤مُم   ٕن أي٦م ىمد شمٙمقن ظم٤مص٦ًم ويٙمقن طمٙمٛمٝم٤م طمٙماًم  ،اًمبدع

 سمٕمٞمٜمفـوإٟمٛم ،قمغم اًمٕمٛمقم
ٍ
هق اعمٕمؼم  قمـ يمت٤مب  ملسو هيلع هللا ىلصورؾمقل اهلل  ،٤م ىُمّمدت ًمٌمء

 …عمِم٤مهدهتؿ إُمر وُم٤م أريد سمذًمؽ ،وأصح٤مسمف أقمٚمؿ سمذًمؽ ُمٜم٤م ،اهلل وُم٤م أراد
(1)

.  

ىمٚم٧م ًمٗمظ اعمجٛمؾ واعمٓمٚمؼ واًمٕم٤مم يم٤من   :صمؿ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ذم اصٓمالح إئٛم٦م يم٤مًمِم٤مومٕمل وأمحد وأيب قمبٞمد وإؾمح٤مق وهمػمهؿ ؾمقاء ٓ 

                                                           

 . (68-67ص )اًمرؾم٤مًم٦م  (1)

 .(386ص )٤من ُت٘مٞمؼ إًمب٤مين ـاإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اإليٛمٟم٘مٚمف ؿمٞمخ  (1)
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ه سمٕمض اعمت٠مظمريـ وأظمٓم٠م ذم ذًمؽ ،يريدون سم٤معمجٛمؾ ُم٤م ٓ ُيٗمٝمؿ ُمٜمف سمؾ  ،يمام ومرس 

 .٤ماعمجٛمؾ ُم٤م ٓ يٙمٗمل وطمده ذم اًمٕمٛمؾ سمف وإن يم٤من فم٤مهره طم٘م  

٤مج سم٤مًمٔمقاهر ُمع اإلقمراض قمـ شمٗمسػم وهلذا ضمٕمؾ آطمتج - :صمؿ ىم٤مل -

 أهؾ اًمبدع وًمف ذم ذًمؽ ُمّمٜمٌػ يمبػم وأصح٤مسمف ـمريؼ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 
(1)

. 

ذع اهلل ورؾمقًمف ًمٚمٕمٛمؾ سمقصػ اًمٕمٛمقم واإلـمالق ٓ ي٘متيض أن   :وىم٤مل

د اخلّمقص واًمت٘مٞمٞمسمقصػ  ٤ميٙمقن ُمنموقمً 
(1)

. 

 وهذا اًمؽمك ؾمٜم٦ٌم ظم٤مص٦ٌم ُم٘مدُم٦ٌم قمغم يمؾ قمٛمقم ويمؾ ىمٞم٤مس  :وىم٤مل
(3)

.  

وىمد ذيمر سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ أنف ُيستح٥م ىمٞم٤مم   :وىم٤مل

ءة ،هذه اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمّمالة اًمتل يسٛمقهن٤م إًمٗمٞم٦م  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ٕن ومٞمٝم٤م ىمرا

وقمٛمدهتؿ ذم ظمّمقص ذًمؽ  ،٤مورسمام اؾمتحبقا اًمّمقم أجًْم  ،أخػ ُمرة [ 1] اإلخالص: 

وىمد يٕمتٛمدون قمغم اًمٕمٛمقُم٤مت  ،ذم ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصاحلدي٨م اًمذي يروى قمـ اًمٜمبل 

 اًمتل شمٜمدرج ومٞمٝم٤م هذه اًمّمالة
(4)

 .، صمؿ رد آؾمتدٓل سم٤مًمٕمٛمقم

ومم٤م ىمد يٖمٚمط ومٞمف اًمٜم٤مس اقمت٘م٤مد سمٕمْمٝمؿ أنف يستح٥م  صالة اًمٕمٞمد   :وىم٤مل

سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت  اأظمذً  ،اًمٗم٘مفإمم  طمتك ىمد يّمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اعمٜمتسبلم ،سمٛمٜمك يقم اًمٜمحر

وظمٚمٗم٤مءه مل  ملسو هيلع هللا ىلصوم٢من اًمٜمبل  ،اًمسٜم٦م فم٤مهرةٌ  وهذه همٗمٚم٦ٌم قمـ ،اًمٚمٗمٔمٞم٦م أو اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م

 .ىمط اُيّمٚم قا سمٛمٜمك قمٞمدً 

                                                           

 .(386ص )اإليامن ُت٘مٞمؼ إًمب٤مين  (1)

 (.196/  18جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

 .(1/183آىمتْم٤مء ) (3)

 .(146/  1) رضمع اًمس٤مسمؼاعم (4)
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نف ُيستح٥م  أ -ُمٜمٝمؿ اسمـ قم٘مٞمؾ  - وُمثؾ هذا ُم٤م ىم٤مًمف ـم٤مئٗم٦مٌ  - :صمؿ ىم٤مل -

م أن يّمكم شمـًمٚمٛمحرم إذا دظمؾ اعمسجد اًم صمؿ  ،حٞم٦م اعمسجد يمس٤مئر اعمس٤مضمدـحرا

وأُم٤م إئٛم٦م ومج٤مهػم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أصح٤مب أمحد  ،يٓمقف ـمقاف اًم٘مدوم أو ٟمحقه

ًٓ  ،وهمػمهؿ ومٕمغم إٟمٙم٤مر هذا شمرة ُمـ ومٕمؾ اًمٜمبل ومألنف ظمالف اًمسٜمّ  :أُم٤م أو ٦م اعمتقا

قم٘م٥م وم٢مهنؿ ح٤م دظمٚمقا اعمسجد مل يٗمتتحقا إٓ سم٤مًمٓمقاف صمؿ اًمّمالة  ،وظمٚمٗم٤مئف ملسو هيلع هللا ىلص

ُتٞم٦م ؾم٤مئر ٤م أن ـحٞم٦م اعمسجد احلرام هل اًمٓمقاف يمٛمـومألن شم :٤موأُم٤م صم٤مٟمٞمً  ،اًمٓمقاف

 اعمس٤مضمد هل اًمّمالة
(1)

. 

وىمري٥م ُمـ ذًمؽ: أن شمٙمقن اًمٕمب٤مدة ُمـ ضمٝم٦م اًمنمع   :ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد

ا آظمر مل يرد سمف دث ومٞمٝم٤م أُمرً ومػميد سمٕمض اًمٜم٤مس: أن حُيْ  ،ُمرشمب٦م قمغم وضمف خمّمقص

 ومٝمذا ٓ يست٘مٞمؿ: ٕن اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٕمب٤مدات ، أنف يدرضمف ُت٧م قمٛمقماًمنمع، زاقماًم 

وهذه اًمّمقرة: طمٞم٨م ٓ يدل دًمٞمؾ قمغم يمراه٦م ذًمؽ  ،اًمتٕمبد، وُم٠مظمذه٤م اًمتقىمٞمػ

وًمٕمؾ ُمث٤مل  ،وم٠مُم٤م إذا دل ومٝمق أىمقى ذم اعمٜمع وأفمٝمر ُمـ إول ،اعمحدث أو ُمٜمٕمف

 ،٤موم٢مٟمف ىمد صح رومع اًمٞمد ذم اًمدقم٤مء ُمٓمٚم٘مً  ،ذًمؽ، ُم٤م ورد ذم رومع اًمٞمديـ ذم اًم٘مٜمقت

ومٞمٜمدرج ُت٧م اًمدًمٞمؾ  ،نف دقم٤مءوم٘م٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء: يرومع اًمٞمد ذم اًم٘مٜمقت: ٕ

وىم٤مل همػمه: يٙمره: ٕن اًمٖم٤مًم٥م قمغم  ،اعم٘متيض ٓؾمتحب٤مب رومع اًمٞمد ذم اًمدقم٤مء

 ،واًمّمالة شمّم٤من قمـ زي٤مدة قمٛمؾ همػم ُمنموع ومٞمٝم٤م ،هٞمئ٦م اًمٕمب٤مدة اًمتٕمبد واًمتقىمٞمػ

وم٢مذا مل يثب٧م احلدي٨م ذم رومع اًمٞمد ذم اًم٘مٜمقت: يم٤من اًمدًمٞمؾ اًمدال قمغم صٞم٤مٟم٦م اًمّمالة 

 ًمذي مل ينمع: أظمص ُمـ اًمدًمٞمؾ اًمدال قمغم رومع اًمٞمد ذم اًمدقم٤مء.قمـ اًمٕمٛمؾ ا

                                                           

 .(149ص )( اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م 1)
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وهق إدراج ، احلرف اًمذي ذيمرٟم٤مهإمم  واًمتب٤ميـ ذم هذا يرضمع - :صمؿ ىم٤مل -

ح٧م اًمٕمٛمقُم٤مت، أو ـمٚم٥م دًمٞمؾ ظم٤مص قمغم ذًمؽ اًمٌمء ـاًمٌمء اعمخّمقص شم

وىمد ورد قمـ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ُم٤م ي١ميده  ،هذا اًمث٤مينإمم  وُمٞمؾ اح٤مًمٙمٞم٦م ،اخل٤مص

 إهن٤م سمدقم٦م  :ىم٤مل ذم صالة اًمْمحك أٓ شمرى أن اسمـ قمٛمر  ،ذم ُمقاضع
(1)

 :

ومل ير إدراضمٝم٤م ُت٧م قمٛمقُم٤مت اًمّمالة ًمتخّمٞمّمٝم٤م  ،ٕنف مل يثب٧م قمٜمده ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ

 ويمذًمؽ ىم٤مل ذم اًم٘مٜمقت اًمذي يم٤من يٗمٕمٚمف اًمٜم٤مس ذم قمٍمه ،سم٤مًمقىم٧م اعمخّمقص

 إٟمف سمدقم٦م 
(1)

ويمذًمؽ ُم٤م روى اًمؽمُمذي  ،ومل ير إدراضمف ُت٧م قمٛمقُم٤مت اًمدقم٤مء، 

 إي٤مك واحلدث  ُمـ ىمقل قمبد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ٓسمٜمف ذم اجلٝمر سم٤مًمبسٛمٚم٦م
(3)

ومل ير  

٤م أظمرضمف ـومٞمٛم ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء قمـ اسمـ ُمسٕمقد  ،ح٧م دًمٞمؾ قم٤ممـإدراضمف شم

اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف
(4)

ُمسٕمقد ذيمر ٓسمـ   :سمسٜمده قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ىم٤مل 

وم٘م٤مل: إذا رأجتٛمقه  ،ىم٤مص جيٚمس سم٤مًمٚمٞمؾ، وي٘مقل ًمٚمٜم٤مس: ىمقًمقا يمذا، وىمقًمقا يمذا

 ،لـٜمـرومـوم٘م٤مل: ُمـ قمرومٜمل وم٘مد قم ،٤موم٠مت٤مه اسمـ ُمسٕمقد ُمت٘مٜمٕمً  ،ىم٤مل: وم٠مظمؼموه ،وم٠مظمؼموين

 ملسو هيلع هللا ىلصشمٕمٚمٛمقن أنٙمؿ ٕهدى ُمـ حمٛمد  ،ل وم٠من٤م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقدـٜمـٕمرومـؿ يــ ًمــوُم

.وأصح٤مسمف، يٕمٜمل أو إٟمٙمؿ عمتٕمٚم٘مقن سمذٟم٥م ضالًم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص٤مء، أو ًم٘مد ومْمٚمتؿ أصح٤مب حمٛمد ـًم٘مد ضمئتؿ سمبدقم٦م فمٚمٛم  :وذم رواي٦م

. ٤مـقمٚمٛمً 

                                                           

 (.1155(، وُمسٚمؿ رىمؿ )1775أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ ) (1)

 (. 1/381أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ) (1)

 (. 34/175(، ُمسٜمد أمحد )815(، واسمـ ُم٤مضمف رىمؿ )144أظمرضمف اًمؽمُمذي رىمؿ ) (3)

  (.9/115اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ) (4)
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 ،ومٝمذا اسـم ُمسٕمقد أنٙمر هذا اًمٗمٕمؾ، ُمع إُمٙم٤من إدراضمف ُت٧م قمٛمقم ومْمٞمٚم٦م اًمذيمر 

ت بسٛمٚم٦م ُمـ سم٤مب اًمزي٤مدة ذم اًمٕمب٤مداقمغم أن ُم٤م طمٙمٞمٜم٤مه ذم اًم٘مٜمقت واجلٝمر سم٤مًم
(1)

. 

 ذم إصقل أن اعمٓمٚمؼ إذا وىمع اًمٕمٛمؾ سمف قمغم ٤موىمد متٝمد أجًْم   ىم٤مل اًمِم٤مـمبل:

وم٤محل٤مصؾ أن إُمر أو اإلذن إذا وىمع قمغم أُمٍر ًمف دًمٞمٌؾ  ،وضمف مل يٙمـ طمج٦ًم ذم همػمه

 ومال طمج٦م ومٞمف ،ومرأج٧م إوًملم ىمد قمٛمٚمقا سمف قمغم وضمٍف واؾمتٛمّر قمٚمٞمف قمٛمٚمٝمؿ ،ُمٓمٚمٌؼ 

 دًمٞمٍؾ يتبٕمف ذم إقمامل ذًمؽ اًمقضمفإمم  سمؾ هق ُمٗمت٘مرٌ  ،قمغم اًمٕمٛمؾ قمغم وضمٍف آظمر
(1)

.  

مجٚم٦م ُمـ هذا، وهق ُمزًم٦م   اعمقاوم٘م٤مت  وذم ومّمؾ اًمبٞم٤من ُمـ يمت٤مب  وىم٤مل:

وم٘مد يتقهؿ أن إـمالق اًمٚمٗمظ يِمٕمر سمجقاز يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٗمرض ذم  ،ىمدم

٤م ذم اًمٕمب٤مدات: وم٢مهن٤م حمٛمقًم٦م قمغم اًمتٕمبد ٤م، وًمٞمس يمذًمؽ، وظمّمقًص ُمدًمقًمف وىمققمً 

 واًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ملسو هيلع هللا ىلصقمغم طمس٥م ُم٤م شمٚم٘مل قمـ اًمٜمبل 
(3)

.  

 .وهبذا يٜمتٝمل اًم٘مسؿ إول سمٛم٘مدُم٤مشمف آصمٜمتل قمنمة

 

                                                           

 .(188/ 1إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ) (1)

 (.3/185( اعمقاوم٘م٤مت )1)

 (.71/ 1( آقمتّم٤مم )3)
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ِّاهقصىِّاثلاين
ْمِّابلدغث ِّ(ِّلشفِّشتّاتِّلتابِّ)ِّيوّ

 سمٕمد ذيمر اعم٘مدُم٤مت آصمٜمتل قمنمة، واًمتل شمٕمد  ُمرشمٙمًزا وُمدظماًل ًمٙمِمػ ؿمبٝم٤مت

 ُمـ اًمرد اإلمج٤مزم واعمٜم٤مفمرة - إن ؿم٤مء اهلل - ) ُمٗمٝمقم اًمبدقم٦م( وسمٕمد ُم٤م ؾمٞم٠ميتيمت٤مب 

 ،يمِمػ أبرز اًمِمبٝم٤مت ذم هذا اًمٙمت٤مب - سمتقومٞمؼ اهلل -اًمت٘مريبٞم٦م، وم٢مين ؾم٠مطم٤مول 

 أختزم اًمؽمشمٞم٥م سمحس٥م وضمقده٤م ذم اًمٙمت٤مب اعمردود قمٚمٞمف. أين ٓ قمٚماًم 

 ،إمج٤مزم وشمٗمّمٞمكم :سمٓمري٘ملم -سمتقومٞمؼ اهلل  - وؾمٞمٙمقن يمِمٗمل ًمِمبٝم٤مت اًمٙمت٤مب

ًٓ سم٤مإلمج٤مزم صمؿ   ٤مًمتٗمّمٞمكم.سمأبدأ أو

ِّالردِّاإلمجايل
إن قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م ظمٚمًٓم٤م وشمداظماًل وقمدم متٞمٞمز: ٕنف همػم ُمتخّمص ذم اًمٕمٚمقم 

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى أنف اقمت٘مد صمؿ أراد أن يستدل، ومٝمق ح٤م اقمت٘مد  ،اًمنمقمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م

 - واًمذي أيمثر ذيمره ذم اًمٙمت٤مب -يم٤مٓطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمبقي  ،ذقمٞم٦م سمٕمض اًمبدع

سمٞمَص  ومخٚمط وشمٜم٤مىمض ووىمع ذم طمٞمَص  ،ٝم٤ماؾمتامت ًمٞمنمقم ،وأُمث٤مًمف
(1)

وهذا ًمٞمس  ،

 وم٢من يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ احلؼ ومالسمد أن يتٜم٤مىمض ويْمٓمرب، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ،همريًب٤م

 ،ويمؾ ُمـ ظم٤مًمػ اًمرؾمقل ومال سمد أنف يتٜم٤مىمض ،وم٢مهنؿ يمٚمٝمؿ يتٜم٤مىمْمقن :اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

                                                           

إذا وىمع ذم أُمر ٓ جيد ُمٜمف  ،وىمع ذم طمٞمص سمٞمص (: 1/468( ىم٤مل اسمـ إثػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م )1)

 . خمٚمًّم٤م



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

98 

ڇ  ژ وىم٤مل: .] 9 - 8الذاريات:  [ ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پٻ پ پ پ  ژ شمٕم٤ممم: ىم٤مل

] 82النساء:  [ ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
(1)

.  

 اعمٕم٤مرضلم ،وم٠مىمسؿ سمذًمؽ قمغم أن اًمراديـ ح٤م سمٕم٨م سمف رؾمقًمف  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ذم ىمقل خمتٚمػ ٓ يثب٧م هلؿ ىمدم وهلذا ٟمجدهؿ دائاًم  ،ذم ىمقل خمتٚمػ :ًمف سمٕم٘مقهلؿ

هؿ ُمـ ُمس٤مئٚمٝمؿ ودٓئٚمٝمؿ دمدْ  َت ومت٠مُمؾ أي ُمس٠مخ٦م أردْ  ،قمغم رء يٕمقًمقن قمٚمٞمف

ًٓ  ،آظمتالف ختٚمٗملم ومٞمٝم٤م هم٤مي٦مَ ـُم ومٞمجلء اًمث٤مًم٨م  ، ويٜم٘مْمف أظمري٘مقل هذا ىمق

 ًٓ  ُمس٠مخ٦م واطمدةوٓ دمد هلؿ  ، همػم ذيٜمؽ اًم٘مقًملم ويٜم٘مْمٝمام ويبٓمؾ أدًمتٝمامومٞم٘مقل ىمق

 طمتك دمد اًمقاطمد ،٤مومٝمؿ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس اظمتالومً  ، ودًمٞماًل إٓ وىمد اضٓمرسمقا ومٞمٝم٤م طمٙماًم 

 ُمٜمٝمؿ ي٘مقل اًم٘مقل ويدقمل أنف ىمٓمٕمل
(1)

. 

 ،اًمرد اإلمج٤مزم ويتبلم اخلٚمؾ ذم اًمٗمٝمؿ واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م سمٛمٕمروم٦م

 :وهق ذم ؾمبٕم٦م أُمقر

 ًٓ  إن هذه إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  :زقمٛمف أن اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م، وم٘م٤مل :أو

 شمقضح أن ىمْمٞم٦م شمٕمٛمٞمؿ ُمٜمع اًمٕمب٤مدات إٓ سمتقىمٞمػ شمٜم٘مّمٝم٤م سمٕمض اًمدىم٦م
(3)

، 

وًمق  ،وهذا ظمٓم٠م خم٤مًمػ ًمألدًم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام شم٘مدم ذم اعم٘مدُم٦م اًمس٤مسمٕم٦م

أي أنف جيقز سم٠مي طم٤مل ُمـ  :شمٗمٝمؿ ًمٕمٚمؿ أن ُمٕمٜمك أهن٤م ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق

 إطمقال إصمب٤مت قمب٤مدات سمال دًمٞمؾ ذقمل سمؾ هبقى اًمٜمٗمس!! 

                                                           

 .(395( سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد )ص: 1)

 .(1431/ 4( اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م )1)

 . (153ص )( 3)
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 هلذا أنف يرى أن اًمٕمب٤مدات اعمستجدة شمثب٧م إذا اٟمسجٛم٧م واًمذي دقم٤م اًمٙم٤مشم٥َم 

حدصم٦م طمٙمٛمٝم٤م اًمذي ـسمؾ ًمٙمؾ ُم :ًمذا ىم٤مل ،آضمتٝم٤مد واًم٘مٞم٤مس :ريٕم٦مـُمع ىمقاقمد اًمِم

 ُم٤م يٛمٙمـ  :وىم٤مل ،وىمقاقمده٤م اًمٙمٚمٞم٦ميٜمسجؿ ُمع ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وٟمّمقصٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م 

 . إحل٤مىمف سم٤معمنموع قمـ ـمريؼ آضمتٝم٤مد واًم٘مٞم٤مس

 ًمٕمٚمؿ أن هذه اعمستجدات اًمتل ضم٤مز اًمتٕمبد هب٤م يم٤مٟم٧م سمسب٥م دًٓم٦م ،وًمق شمٗمٝمؿ

إمم  وم٢مهن٤م شمرضمع وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ،قمغم صحتٝم٤م -وهمػم ذًمؽ  -اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م 

 .إهن٤م قمب٤مدة همػم شمقىمٞمٗمٞم٦م :ي٘م٤ملأن ومال يّمح  ،ومتٙمقن شمقىمٞمٗمٞم٦م :اًمنمع

٤مء أن اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م قمٚمٛمقا أن هذا ٓ يتٕم٤مرض ُمع إصمب٤مت ـوح٤م ىمرر اًمٕمٚمٛم

سمط اًمنمقمٞم٦م يمام شم٘مدم ذم اعم٘مدُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م  ،قمب٤مدات سم٤مًم٘مقاقمد وإدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمْمقا

  .واحل٤مدي٦م قمنمة

٤مء أنٗمسٝمؿ ذم هذه إدًم٦م وذم دىم٦م شمٜمزيٚمٝم٤م قمغم ـختٚمػ اًمٕمٚمٛمـوإن يم٤من ىمد ي

 ظمالٌف  :إهن٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م :اًمقىم٤مئع، إذا قمرف هذا ومخالف اًمٙم٤مشم٥م ُمع ُمـ ىم٤مل

ومبسب٥م هذا ظمرج  ،ٕنف اقمت٘مد صمؿ اؾمتدل ،ٓ يٗمٝمٛمفو ًمٗمٔمل، ًمٙمٜمف ٓ يدرك ذًمؽ

 !.!ف أن اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمٓمٚمً٘م٤مٛمُ وهق زقمْ  ،ٍث دَ سمت٠مصٞمؾ حُمْ 

٤مهؿ ـأؾمٛم درك ظمٓم٠م اًمٙم٤مشم٥م ح٤م وصػ اًمذيـُمـ قمرف ُم٤م شم٘مدم أ ،وأجًْم٤م

 أهنؿ يٛمٜمٕمقن يمؾ اعمستجدات، وم٘م٤مل قمغم ًمس٤مهنؿ: وأن اًم٘مقل سم٠من سمٕمض ،سم٤معمْمٞم٘ملم

 سم٤مـمؾ ىمقٌل  :ٛمستجدات يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمنموقم٦مـٛمحدصم٤مت اًمـاًم
(1)

وهذا همػم  

 صحٞمح، وٓ ىم٤مئؾ سمف، سمؾ طمتك ُمـ أؾمامهؿ سم٤معمْمٞم٘ملم جيقزون سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م

 اعم٘مدُمتلم اًمس٤مسم٘متلم.إمم  يمام يتبلم سم٤مًمرضمقع ،اًمتٕمبد سمبٕمض اعمستحدصم٤مت

                                                           

 . (16ص )( 1)
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ـ   ن  أوأؤيمد   أن إصمب٤مت اًمٕمب٤مدات سم٤مًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م وسم٤مًمٕمٛمقُم٤مت) :اًمٙم٤مشم٥م فم

سمٓمٝم٤م ـ   (:ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م ي٘متيض أهن٤م ،سمْمقا  ظمٓم٠م وم٤مدح. فم

ُمْمٞمؼ وُمقؾمع، إمم  ىمسؿ اًمٙم٤مشم٥م اعمتٙمٚمٛملم ذم اًمبدع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :صم٤مٟمٞم٤ًم

سمف، وذًمؽ أنف ٦مً يذيمر أُمثٚمومٚمام أراد أن   وصػ قمغم اعمْمٞم٘ملم واعمقؾمٕملم سم٤من اضٓمرا

 يم٤مًم٘مقل سم٠مهنؿ ،اعمْمٞم٘ملم سم٠مُمقر هل ظمٓم٠ٌم وشمقهٌؿ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف ذم اًمقاىمع إٓ ذم ذهٜمف

 ،وٓ يراقمقن اًم٘مقاقمد ذم اعمستجدات ،يبدقمقن ويْمٚمٚمقن يمؾ اعمستجدات اًمديٜمٞم٦م

 سمؾ وضمدهؿ ،شمقمهف ومٞمٝمؿ وهٙمذا.. صمؿ إذا وىمػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م يمالُمٝمؿ وضمد ظمالف ُم٤م

ومبٕمد هذا  ،ي٘مٕمدون سمٕمدم شمبديع يمؾ اعمستجدات ًمٚم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م وهمػم ذًمؽ

يمثػم ذم شمّمٜمٞمٗمف ٓسمـ ٤م ومٕمؾ ـيمٛم ،ومت٤مرة يّمٜمػ سمٕمْمٝمؿ ُمع اعمقؾمٕملم ،ٓمربْمي

وُمـ يم٤من يمذًمؽ  ،يمؾ ُم٤م صمب٧م أنف سمدقم٦م ومٝمق حمرم :ُمع أهنام ي٘مقٓن واسمـ رضم٥م

ؿ!.يمام  ُمـ اعمْمٞم٘ملمومٞمٜمبٖمل أن يّمٜمٗمف   ؾمبؼ ذم شم٘مٕمٞمده ح٤م ىمس 

 وم٘م٤مل: اًمقه٤مب  يمام ومٕمؾ ُمع اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمبد :وشم٤مرة يِمؽ

 :-ُمع أنف ُمـ اًمٕمٚمامء اعمْمٞم٘ملم عمٕمٜمك اًمبدقم٦م  - اًمقه٤مب ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد 

٤مقم٦م، ـٛمـٝم٤م أصؾ ذم اًمنمع، يمجٛمع قمٛمر اًمؽماويح ضمـٛمٞمع اًمبدع إٓ سمدقم٦م ًمـٟمخٚمع ضم

ويمجٛمع اعمّمحػ، ومجع اسمـ ُمسٕمقد أصح٤مسمف قمغم اًم٘مّمص يمؾ مخٞمس، وٟمحق 

 وضمقد سمدعإمم  ومٙمالُمف يِمػم ،(5/183اٟمتٝمك اًمدرر اًمسٜمٞم٦م ) ذًمؽ. ومٝمذا طمسـ

 ختّمٞمص قمٛمقم ذُمٝم٤م، ومت٠مُمؾإمم  هل٤م أصؾ ذم اًمنمع، وسم٤مًمت٤مزم يِمػم
(1)

. 

                                                           

 .(77ص )( احل٤مؿمٞم٦م 1)
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٤مـمبل ـاًمِموىمد أخػ   :ىم٤مل لم٤مـمبل طمـ٤م ُمع اًمِموهذا آضٓمراب سمدا ضمٚمٞم  

 يمت٤مسمف آقمتّم٤مم طمقل ُمقضقع اًمبدقم٦م، وشمٜم٤مزقمف اًمٗمري٘م٤من، وادقمك يمؾ ومريؼ 

 ُمٕمدود ذم ومري٘مف أن اًمِم٤مـمبل 
(1)

. 

وًمق يم٤من ذا ومٝمؿ وقمٚمؿ ًمٕمٚمؿ أن يمؾ اًمٕمٚمامء جيقزون قمب٤مدات ُمـ همػم دًمٞمؾ 

وٓ يقضمد  ،- قمغم اصٓمالطمف - ظم٤مص، ومٞمٚمزم ُمـ هذا أن يٙمقٟمقا مجٞمًٕم٤م ُمقؾمٕملم

إٓ ذم ذهٜمف هق، وٕضمؾ ُم٤م شم٘مدم اضٓمر أن  - قمغم اصٓمالطمف - قمٚمامء ُمْمٞم٘مقن

 .- يمام شم٘مدم -جيٕمؾ أب٤م ؿم٤مُم٦م واسمـ يمثػم واسمـ رضم٥م ُمـ اعمقؾمٕملم 

 أظمٓم٠م قمغم اًمٕمٚمامء اًمذيـ وصٗمٝمؿ سم٤معمقؾمٕملم وزقمؿ أهنؿ جيقزون اًمبدع :صم٤مًمث٤ًم

وهذا ضمٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ، وم٢من هلؿ يمالًُم٤م  ،- أي قمب٤مدات ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م -اًمنمقمٞم٦م 

يمام شم٘مدم اًمٜم٘مؾ قمـ  ،يمثػًما ذم شمبديع يمثػم ُمـ إومٕم٤مل عمجرد قمدم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م

طمتك إٟمف ضمٕمؾ اًمٕمز سمـ قمبد اًمسالم ُمـ اعمقؾمٕملم ُمع أنف  ،أيب ؿم٤مُم٦م واًمٜمقوي

د اًمِم  إٟمف ضمٕمؾ طمتك  ،ؿمديد ذم اًمتبديع ذم اًمٕمب٤مدات اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٕمر ذم ظمٓمب٦م إيرا

ٕنف ُمـ أىمبح اًمبدع  ،ٓ شمذيمر إؿمٕم٤مر ذم اخلٓمب٦م  :وم٘م٤ملًمبدع، ُمـ ااجلٛمٕم٦م 
(1)

. 

 اضٓمرب ذم ض٤مسمط اًمٕمٚمامء اعمقؾمٕملم واعمْمٞم٘ملم، ومٛمـ اًمْمقاسمط اًمتل :راسمًٕم٤م

ًُم٤مـىمرره٤م: أن اًمٕمٚمٛم أـمٚم٘م٧م وصػ   وم٘م٤مل: ،٤مء اعمْمٞم٘ملم يرون يمؾ سمدقم٦م طمرا

 طمٙماًم واطمًدا، وهق احلرُم٦م،اعمْمٞم٘ملم عمٕمٜمك اًمبدقم٦م قمغم اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مئٚملم سم٠من ًمٚمبدقم٦م 

إطمٙم٤مم إمم  وي٘م٤مسمٚمٝمؿ اعمقؾمٕمقن عمٕمٜمك اًمبدقم٦م، وهؿ اًمذيـ يرون أن اًمبدقم٦م ُمٜم٘مسٛم٦م

                                                           

 .(181ص)( 1)

 (.79 ص)اًمٗمت٤موى ًمٚمٕمز سمـ قمبد اًمسالم  (1)
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 وهذان اًمقصٗم٤من ،واحلرُم٦م ،واًمٙمراه٦م ،واجلقاز ،وآؾمتحب٤مب ،اخلٛمس٦م: اًمقضمقب

 ٓ حيٛمالن ُمدطًم٤م أو ىمدطًم٤م، سمؾ يّمٗم٤من واىمًٕم٤م
(1)

. 

اسمـ رضم٥م ُمـ اًمٕمٚمامء اعمقؾمٕملم: ٕن وًمق يم٤من ُمٚمتزًُم٤م هلذا اًمْم٤مسمط ح٤م قمّد 

يمام ٟم٘مٚمف هق ذم  ،يمالم اسمـ رضم٥م سيح ذم أن يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، وُمثٚمف اسمـ يمثػم

اًمٙمت٤مب ٟمٗمسف
(1)

ومٚمام أراد أن خيرج ُمـ هذا اح٠مزق ضمٕمؾ اسمـ يمثػم واسمـ رضم٥م  ،

ُمـ أصح٤مب اعمذه٥م اًمث٤مًم٨م اًمذي
(3)

 أىمر ومٞمام سمٕمُد أن ظمالومٝمؿ ًمٗمٔمل ُمع اعمذه٥م 

 مجٞمًٕم٤م ُمـ اعمقؾمٕملم قمٜمده. -طم٘مٞم٘م٦م  -ومٝمؿ  ،-اعمقؾمٕمقن وهؿ  -إول 

قمٜمده ظمٚمط يمبػم ذم ومٝمؿ ُمذه٥م ُمـ يسٛمٞمٝمؿ سم٤معمْمٞم٘ملم، ومٞمٗمٝمؿ أن  :ظم٤مُمًس٤م

ُم٘مت٣م ىمقهلؿ: إن يمؾ اًمبدع ضالًم٦م وحمرُم٦م، أهنؿ ٓ يرون دمقيز قمب٤مدات طم٤مدصم٦م 

 -ٛمذهبٝمؿ ـقمغم ومٝمٛمف ًم -ومٙم٠منف  ،ريٕم٦مـرقمٞم٦م شمتقاومؼ ُمع أصقل اًمِمـسمْمقاسمط ؿم

ٛمستجدات احلديث٦م ـزُمٝمؿ أن حيرُمقا ُمٙمؼمات اًمّمقت ًمألذان وهمػمه٤م ُمـ اًمٚميُ 

اًمتٕمبد سم٤مًمٕمب٤مدات اًمتل  اجقزوـٓ يأن ًمٚمٕمب٤مدات، ويٚمزُمٝمؿ  خذت وؾم٤مئَؾ ـاًمتل اشم

 ،ضم٤مءت ذم إدًم٦م قمغم وضمف اإلـمالق واًمٕمٛمقم، وهذا يمٚمف ظمٓم٠م وم٤مدح ووهؿ ضم٤مٟمح

 .يٕمرف سمٗمٝمؿ ُم٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ اعم٘مدُم٤مت واًمٜم٘مقٓت

٤م، إذ إن اًمٗمريؼ ف سملم اًمٗمري٘ملم طم٘مٞم٘مل وًمٞمس ًمٗمٔمٞم  اًمٙم٤مشم٥م: واخلالىم٤مل 

 ٓ حيٙمؿ قمغم اعمحدصم٤مت سم٤مًمبدقم٦م واحلرُم٦م، ًمٕمدم وروده٤م - أي اعمقؾمٕملم - إول

ذم ٟمّمقص اًمنمع، سمؾ جيتٝمد وي٘مٞمس ويٜمٔمر، صمؿ يّمدر احلٙمؿ اًمنمقمل اعمٜم٤مؾم٥م 

                                                           

 ذم احل٤مؿمٞم٦م.  (16ص ) (1)

 .(79ص )( 1)

 . (78ص)( 3)
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حدصم٦م ذم اًمديـ سمدقم٦م ـومػمى أن يمؾ ُم - ٛمْمٞم٘مقنـأي اًم -ٝم٤م، أُم٤م اًمٗمريؼ اًمث٤مين ـًم

 ضالًم٦م: ٕنف ًمٞمس مم٤م قمٝمد ذم اًمّمدر إول
(1)

.  

ظمالص٦م رأي اعمقؾمٕملم   :وىم٤مل ذم سمٞم٤من ُمذه٥م اعمقؾمٕملم ظمالوًم٤م ًمٚمٛمْمٞم٘ملم

عمٕمٜمك اًمبدقم٦م: إن اًمٜمّمقص اًمس٤مسم٘م٦م شمٗمٞمد أن ًمٚمبدقم٦م ُمٕمٜمٞملم: إول ُمٜمٝمام ُمٕمٜمك 

ًٓ قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ، واًمث٤مين  ُمٜمٝمام ُمٕمٜمك ذم اًمنمع، ذم اًمٚمٖم٦م، وهق يمؾ حمدث أو

وهق يمؾ حمدث خي٤مًمػ أصقل اًمنميٕم٦م وىمقاقمده٤م وٟمّمقصٝم٤م، وم٤مًمبدقم٦م سم٤معمٕمٜمك 

خٛمس٦م، واعم٘مٞم٤مس ذم ذًمؽ ـٛمدح واًمذم، وشمِمٛمٚمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمـحتٛمؾ اًمـاًمٚمٖمقي شم

احل٤مدصم٦م،  هآضمتٝم٤مد واًمبح٨م ذم دٓٓت ٟمّمقص اًمنميٕم٦م وإؿم٤مراهت٤م طمقل هذ

ٜم٦م قمـ ـمريؼ اًم٘مٞم٤مس، وأُم٤م سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل ُمثٞمالهت٤م ذم اًمٙمت٤مب واًمسإمم  أورده٤م

 ريٕم٦م وىمقاقمده٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م اًمبدقم٦م ـخ٤مًمػ أصقل اًمِمـٝم٤م ُمذُمقُم٦م: ٕهن٤م شمـوم٢مٟم

ومٝمل سمدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م وؾمٜم٦م )أو  ،ٓ خت٤مًمػ أصقل اًمنميٕم٦م - سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي -

 ذم اًمنمع (واضمب٦م أو ضم٤مئزة
(1)

. 

هذا اًمذي يٜمسبف ًمٚمٛمقؾمٕملم هق ذم اًمقاىمع ىمقل ُمـ زقمٛمٝمؿ ُمْمٞم٘ملم، وأن 

 وصح٤مسمتف ملسو هيلع هللا ىلصذم ٟمسب٦م ُم٤م مل يٗمٕمٚمف رؾمقل اهلل  -وهق  ،اخلالف سمٞمٜمٝمام ًمٗمٔمل ُمـ ضمٝم٦م

سمط دًٓم٦م و ،ُمع دًٓم٦م اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ،ًمٚمبدقم٦م  سمدقم٦مٌ  -اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م قمٚمٞمف سم٤مًمْمقا

ًٟم٤م ذم ـمري٘م٦م شمٜمزيؾ اًمدًمٞمؾ ىمد حيّمؾ اظمتالف طم٘مٞم٘مل أطمٞم٤م ًمٖمقي٦م، وُمـ ضمٝم٦م صم٤مًمث٦م

 : آؾمتدٓل- ُمْمٞمؼ وُمقؾمعإمم  سمٕمٞمًدا قمـ شم٘مسٞمٛمف اًمٕمٚمامء -ومٛمثاًل  ،قمغم اًمقىم٤مئع

                                                           

 .(78ص )( 1)

 . (87ص ) (1)
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 ،ىمد يتقؾمع سمٕمْمٝمؿ ذم اًمٕمب٤مدات اعمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك وًمق ظم٤مًمػ اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ،سم٤مًم٘مٞم٤مس

 .وهٙمذا ،إذا ظم٤مًمػ اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م سمٞمٜمام آظمرون ٓ يٕمتدون سمف

ُمـ سم٤مب آظمتالف ذم  ،اًمت٠مصٞمؾ، وخيتٚمٗم٤من ذم اًمتٜمزيؾوأطمٞم٤مًٟم٤م يتٗم٘م٤من قمغم 

 . وهق شمٜمزيؾ اًمدًمٞمؾ قمغم اًمقىم٤مئع ،ُت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط

 أن :أو ُم٤م أراد طمٚمٝم٤م ،طمٚمٝم٤م إن ُمـ اًمٕم٘مد قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م اًمتل مل يستٓمع :ؾم٤مدؾًم٤م

ٌم يتٜم٤مرم ُمع دمقيز سمٕمض اعمستجدات اًمنمقمٞم٦م  اًم٘مقل سم٠من يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦ٌم وطمرا

ًُم٤م!! :ُمٓمٚمً٘م٤م، وأهن٤م ٓسمد أن شمٙمقن سمدقم٦م ذقمٞم٦م  ضالًم٦م وطمرا

سمتٜم٤مومٞمٝمام وشمٜم٤مومرمه٤م ُمٓمٚمً٘م٤م ًمٞمس صحٞمًح٤م: ٕن اًم٘مقل سم٠من يمؾ سمدقم٦م  وإن فمٜمف 

 ؾمقاء سم٤مًمٜمص أو سم٤مًم٘مقاقمد ،قمٚمٞمٝم٤م ضالًم٦م، أي ُم٤م صمب٧م أنف سمدقم٦م ًمٕمدم دًٓم٦م اًمدًمٞمؾ

 اًمدًمٞمؾ قمغم ذقمٞمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، أو اًمٕمٛمقُم٤مت سمْمقاسمٓمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، سمخالف ُم٤م دل  

سمط اًمٕمٚمٛمٞم٦م  وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ اعمستجدات. ،وم٢مهن٤م ٓ شمٙمقن سمدقم٦م ضالًم٦م ،سم٤مًمْمقا

 وُم٤م صمب٧م ُمـ اعمستجدات اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕدًم٦م وم٢مهن٤م ًمٞمس٧م سمدقم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل،

 سمدقم٦م شمسٛمك أن ويّمح ،ُمٕمتؼم ذقمل سمدًمٞمؾ صم٤مسمت٦م وًمق يم٤مٟم٧م ُمستحدصم٦م: ٕهن٤م

 ، واًمذي رأج٧م اًمٙم٤مشم٥مملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل سمٕمد إٓ شمٙمـ مل أهن٤م سم٤مقمتب٤مر اًمٚمٖمقي سم٤معمٕمٜمك

ُمٕمٜم٤مه٤م شمبديع وشمْمٚمٞمؾ مجٞمع  (يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م)أن اًم٘مقل سم٠من  :ا قمٚمٞمف هقُمٍم  

 وًمق دًّم٧م قمٚمٞمٝم٤م إدًم٦م اعمٕمتؼمة. ،اًمٕمب٤مدات اعمستجدة

إن ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م ؾمب٥م ًمبًس٤م وظمٚمًٓم٤م قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م أنف مل ي٘مر سم٠من شمرك  :ؾم٤مسمًٕم٤م

سمٓمٝمام، ومٝمق ٓ يقاومؼ قمغم أن ومٕمؾ ُم٤م  ،ؾمٜم٦م، يمام أن ومٕمٚمف ؾمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  سمْمقا

 :ُمع وضمقد اعم٘متيض واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع ،وصح٤مسمتف ُمـ اًمٕمب٤مدات ملسو هيلع هللا ىلصشمريمف رؾمقل اهلل 

٤م ـيمٛم ،ودًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م ،سمدقم٦م، ُمع أن هذا ُم٘مرر قمٜمد قمٚمامء ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م
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هب٤م  ومل يرد ،٤م ومل ي٘مٞمد هب٤م ُمٓمٚمً٘م٤مُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: ًمذا مل خيّمص هب٤م قم٤مُم  شم٘مدم ذم اعم٘مد

  .ىمٞم٤مؾًم٤م ٕنف ُمٕم٤مرض هل٤م

 وهبذا يٜمتٝمل اًمرد اإلمج٤مزم اًمذي ىمّمدت ُمٜمف سمٞم٤من أن اًمٙم٤مشم٥م ُمْمٓمرب وهمػم

 ُمتّمقر ح٤م يٙمتبف، وٓ ح٤م يريده.

 أُمران: -ومٞمام ئمٝمر زم  -وأؤيمد أن اًمسب٥م ذم ذًمؽ 

 قمدم ومٝمٛمف وقمدم ختّمّمف سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل. :إول

٤م اقمت٘مد ـومٚمٛم ،يم٤مٓطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد وهمػمه ،سمٕمض اًمبدعشمنميع أنف يريد  :اًمث٤مين

  أظمرى: ُمٜم٤مؾمب٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل ،يٕمت٘مده ٤مـٛمـًم رقمٞمتٝم٤م ؾمٕمك ضم٤مهًدا ًمالؾمتدٓلـؿم

 وأُم٤م ،اؾمتدل صمؿ وم٤مقمت٘مد ًمٚمٛمذه٥م، ٤مشمبٕمً  إدًم٦م ضمٕمؾ ُمـ قمٛمؾ يمٚمف هذا وًمٙمـ

 اًمٕمٛمؾ هذا يٛمٙمٜمف مل اقمت٘مد، صمؿ واؾمتدل ًمٚمدًمٞمؾ، ٤مشمبٕمً  اعمذه٥م ضمٕمؾ ُمـ
(1)

. 

سمف يّمدق ىمقل ُمـ ىم٤مل:  وذم ُمثؾ شمٜم٤مىمْمف واضٓمرا

 قمــــغم اًمٖمــــقاين ـَ ٛمٕمْ ـســــ٤موي ًمــــق ضُمــــُمَ 
 

ٓ  رْ ِٝمـــــــــــــــــــ٤م ُأُمْ ـٛمــــــــــــــــــــًم  ـــــــــــــــــــن إ  الِق ـ سم٤مًمٓم 
 

سمٗمْمؾ  -ومس٠مىمرب  ،اًمٕمروم٩موٕنف ىمد ٓ يتّمقر سمٕمض اًم٘مراء ؿمٜم٤مقم٦م شم٠مصٞمؾ 

سمٕمض اًمٕمٔم٤مئؿ اًمتل زّل ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م ذم ُمٜم٤مفمرة ًمٞمسٝمؾ شمّمقره٤م  - اهلل وشمقومٞم٘مف

 وُمٕمرومتٝم٤م.

 (، واًمذي قمغم ـمري٘م٦م اًمٕمروم٩ماجلاا واًمذي يٛمثؾ أهؾ اًمسٜم٦م أضمٕمٚمف سم٤مؾمؿ )

 (.املخاهفأضمٕمٚمف سم٤مؾمؿ )

                                                           

 .(146/ 5( زاد اعمٕم٤مد )1)
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أن٤م أتٕمج٥م ُمـ اًمٕمٚمامء، وم٢مهنؿ مل يٗمٝمٛمقا اًمبدقم٦م وض٤مسمٓمٝم٤م:  :قالِّاملخاهف

ًمذا سمدقمقا أؿمٞم٤مء مم٤م يدل قمغم قمدم ومٝمٛمٝمؿ ًمْم٤مسمٓمٝم٤م، وي١ميمد هذا أهنؿ خمتٚمٗمقن 

 .ذم شمبديع يمثػم ُمـ إُمقر

٤مء مل يٗمٝمٛمقا ض٤مسمط اًمبدقم٦م دقمقى ٓ شم٘مبؾ إٓ ـاًم٘مقل سم٠من اًمٕمٚمٛم :قالِّاجلاا 

 .سمؼمه٤من

 ُمـ إُمقر ومٚمٞمس دًمٞماًل قمغم قمدم ومٝمٛمٝمؿ ًمْم٤مسمطأُم٤م آظمتالف ذم شمبديع يمثػم 

 :ُٕمريـ ، وذًمؽاًمبدقم٦م

 .أهنؿ ُمتٗم٘مقن قمغم شمبديع أُمقر أيمثر إول:

 أنف ٓ زال اًمٕمٚمامء خيتٚمٗمقن ذم شمٜمزيؾ اًمت٠مصٞمالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم اًمقىم٤مئع، اًمث٤مين:

 .(قمٜمد إصقًمٞملم سمـ )شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط وهق اعمسٛمك

ء ًمّمٜمٞمع اًمٕمٚمٛم :قالِّاملخاهف ٤مء ذم اًمتبديع، وسمٜم٤مء قمٚمٞمف فمٝمر زم ـأن٤م زم اؾمت٘مرا

 .أن ض٤مسمط اًمبدقم٦م ًمٞمس ُمٜمْمبًٓم٤م قمٜمدهؿ

، وٓ :قالِّاجلاا  ًٓ ء ُم٘مبق ؤه ـ يمؾ ُمـ اؾمًمٞمس يمؾ اؾمت٘مرا ت٘مرأ يم٤من اؾمت٘مرا

ء ٟم٤مىمًّم٤م، أو يٙمقن ومٝمٛمف ًمٙمالم اًمٕمٚمامء همػم صحٞمح.شم٤مُم    ٤م، وم٘مد يٙمقن آؾمت٘مرا

 .ًمٜمبدأ سمٛمس٠مخ٦م ) يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م( : أىمقلًمت٘متٜمع سمام :قالِّاملخاهف

 .شمقيمؾ قمغم اهلل :قالِّاجلاا 

 ،وقمغم هذا ُم١ماظمذات ،زقمؿ سمٕمض اًمٕمٚمامء سم٠من يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م :قالِّاملخاهف

 .؟ إن يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م : ومٝمؾ أن٧م شم٘مقل ..وىمبؾ اإلؿم٤مرة ًمبٕمْمٝم٤م

حدي٨م، ـٟمٕمؿ أن٤م أرى أن يمؾ سمدقم٦م ذم اًمديـ ضالًم٦م ًمٕمٛمقم اًم :قالِّاجلاا 

 .وأرى أن ُمـ ي٘مرر أن ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م ومٝمق ُمتٜم٤مىمض
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 .زقمُؿ اًمتٜم٤مىمض وهٌؿ ُمٜمؽ :قالِّاملخاهف

 سم٠منف سمدقم٦م طمسٜم٦م ٓ خيرج قمـ طم٤مًملم: ٓ سم٠مس، إن اًمذي يقصػ :قالِّاجلاا 

  .إُم٤م أنف ىمد دّل اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف وًمق سم٤مًمٕمٛمقم وهمػمه، أو أن اًمدًمٞمؾ مل يدل قمٚمٞمف

ومال يّمح أن يسٛمك سمدقم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل: ٕنف ًمٞمس  ،وم٢من يم٤من ىمد دل قمٚمٞمف

 سمدقم٦م: ًمدًٓم٦م اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف. 

وإن مل يٙمـ دّل قمٚمٞمف، ومال يّمح اًمتٕمبد سمف: ٕن اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م وهل قمغم 

 .احلٔمر واعمٜمع إٓ ًمدًمٞمؾ

حسٜم٦م، وذًمؽ أن ـٛمٕمٜمك اًمبدقم٦م اًمـٛمِمٙمٚم٦م ذم قمدم ومٝمٛمؽ ًمـاًم :قالِّاملخاهف

ومٝمق هبذا ي٘مرر أن ذم اًمديـ   هذه ٟمٕمٛم٧م اًمبدقم٦م :ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 ًٓ  .سمدقم٦م طمسٜم٦م، ومٝمؾ شم٘مقل: إن قمٛمر ُمتٜم٤مىمض؟ هذا أو

 ىمبؾ أن شمذيمر إُمر اًمث٤مين: إن ُم٤م وصٗمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :قالِّاجلاا 

سم٠منف سمدقم٦م طمسٜم٦م هق ُمٖم٤مير ح٤م شمّمٗمف سم٤مًمبدقم٦م احلسٜم٦م، وذًمؽ أن قمٛمر أراد سم٤مًمبدقم٦م 

 .وهق اعمٕمٜمك اًمنمقمل اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، ٓ ُم٤م أردشمف

 وذًمؽ أن قمٛمر :يمٞمػ؟ اًمذي أراده قمٛمر هق اًمذي أردشُمف مت٤مًُم٤م :قالِّاملخاهف

 .سمـ اخلٓم٤مب أـمٚمؼ هذا اًمقصػ قمغم صالة اًمؽماويح مج٤مقم٦م، وهل قمب٤مدةا

ٛمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، ٓ اعمٕمٜمك ـهذا ي١ميمد أن قمٛمر أراد سم٤مًمبدقم٦م اًم :قالِّاجلاا 

ًمٙمـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ـصم٤مسم٧م قمـ رؾمرقمل: ٕن ُم٤م أـمٚمؼ قمٚمٞمف أنف سمدقم٦م هق ـاًمِم

شمريمف ًمسب٥م وهق ظمِمٞم٦م أن يٗمؽمض، صمؿ ح٤م زال هذا اًمسب٥م  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .رضمع قمٛمر وأطمٞم٤م هذه اًمسٜم٦م



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

108 

 وهق أنف ٓ يّمح أن ي٘م٤مل سم٠من اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م :أُمر صم٤من لسم٘م :قالِّاملخاهف

 .سمدقم٦م طمسٜم٦م ٕهن٤م :قمغم اإلـمالق، ومٛمـ أطمدث قمب٤مدة ضمديدة ومٝمل صحٞمح٦م

هذه زًم٦م يمبػمة، وهٗمقة ؿمٜمٞمٕم٦م مل يسب٘مؽ إًمٞمٝم٤م أطمد، وإدًم٦م  :قالِّاجلاا 

 .واإلمج٤مع قمغم ظمالف هذا اًم٘مقل

أجّمح أن ي٘م٤مل: إن اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق!!  !ؾمبح٤من اهلل

 ٕهنؿ ٓ ينمقمقن :ن سم٠من ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦مقمل ي٘مؾ هبذا طمتك اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مئٚم إٟمف

قمب٤مدة إٓ سمدًمٞمؾ: ٕضمؾ هذا ىم٤مل اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل: إن اخلالف سملم اًم٘م٤مئٚملم سم٠من 

 ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م، وأن اًمبدع يمٚمٝم٤م ضالًم٦م، ظمالف ًمٗمٔمل. 

 : ٕن يمؾ اًمٕمٚمامء ٓ جيقزون قمب٤مدة إٓ سمدًمٞمؾ،- ذم اجلٛمٚم٦م - ويمالُمف صحٞمح

د خيتٚمٗمقن ذم ـمري٘م٦م وإن يم٤مٟمقا ىمد خيتٚمٗمقن ذم شمٜمزيؾ إدًم٦م قمغم اًمقىم٤مئع، وأجًْم٤م ىم

 ...اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إدًم٦م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يقؾمع ذم آؾمتدٓل سم٤مًم٘مٞم٤مس واًمٕمٛمقم وهٙمذا

ًمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اخلالف ًمٗمٔمل يقهؿ أن شمسٛمٞم٦م هذه اًمبدقم٦م سم٤مًمبدقم٦م احلسٜم٦م 

ومَ  قمٚمٞمف وهق همػم صحٞمح، ًمٙمـ ُمـ ضمٝم٦م اًمثٛمرة  ُؼ شمسٛمٞم٦م صحٞمح٦م، وهذا ُم٤م ٓ يقا

 جمقًزا إطمداَث  (سم٠من ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م) :ٓ صمٛمرة هلذا اخلالف، وًمٞمس اًم٘مقل

 .ضمديدة ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م قمب٤مداٍت 

سمؾ ويٚمزم ُمـ اًم٘مقل سم٠من اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق أن يرضمع 

 اًمنمع!!إمم  اهلقى ٓإمم  سمٕمض اًمٕمب٤مدات شمنميع

إن اًم٘مقل سم٠مهن٤م شمقومٞم٘مٞم٦م قمغم اإلـمالق يؽمشم٥م قمٚمٞمف أن اعمستجدات  :ىم٤مل اعمخ٤مًمػ

 ...حدصم٤مت يم٤مٕذان وإًم٘م٤مء اخلٓم٥م سمٛمٙمؼمات اًمّمقت سمدقم٦م ضالًم٦م وهٙمذاواعمست
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ًمذا جي٥م اًم٘مقل سم٠مهن٤م ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق، وٕضمؾ هذا وم٢مٟمف سمسب٥م 

ئل ًمٙمالم اًمٕمٚمامء ذم اًمبدقم٦م، ىمسٛمتٝمؿ  ُمقؾمٕملم وُمْمٞم٘ملم.إمم  اؾمت٘مرا

 ومٛمـ ىم٤مل: إن ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م، وأن اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م، وأن هذه

 .اعمستجدات ًمٞمس٧م سمدقم٦م ومٝمق ُمـ اعمقؾمٕملم، وُمـ ٓ ومٝمق ُمـ اعمْمٞم٘ملم

 صمؿ فمٝمر زم أن ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اًمبدع يمٚمٝم٤م ضالًم٦م ُمـ يتٜم٤مىمض وجيقز ُمٙمؼمات

سمدقم٦م ضالًم٦م، سمؾ ذيمر ي٘ميض سم٠مهن٤م أصٚمف ٓزم  ُمع أن ،اًمّمقت، وٓ جيٕمٚمٝم٤م سمدقم٦م

 .سمدقم٦م، وهذا ظمالف أصٚمف سمٕمْمٝمؿ أن مجع اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٛمّمحػ ًمٞمس

 ؿ اؾمتدل سم٠من ىمقاقمد اًمنميٕم٦م دًم٧م قمغم هذا، وهذا يتٜم٤مرم ُمع اًم٘مقل سم٠من يمؾصم

 سمدقم٦م ضالًم٦م.

سمط اًمبدقم٦م ويمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ :قالِّاجلاا   .ًم٘مد ُأتٞم٧م ُمـ قمدم ومٝمٛمؽ ًمْمقا

 يمٞمػ هذا وأن٤م اعمتخّمص ذم دراؾم٦م اًمبدقم٦م، وأخٗم٧م ومٞمٝم٤م يمت٤مسًم٤م :قالِّاملخاهف

 .سمٕمد دراؾم٦م وسمح٨م

ًمٞمس يمؾ ُمـ أخػ أص٤مب، وم٘مد أّخػ أهؾ اًمبدع جمٚمدات ذم  :قالِّاجلاا 

 .هؿ اًمٗم٤مؾمدة، وُمع ذًمؽ ضٚمقا وأضٚمقا د٤مئسمدقمٝمؿ وقم٘مإمم  اًمدقمقة

 وم٢مُم٤م أن شمثبتف، أو أن شمٕمرض ،إن زقمٛمؽ أين مل أومٝمؿ رٌء يمبػمٌ  :قالِّاملخاهف

 .قمٜمف وشمؽماضمع

 ،قمغم شم٠مصٞمٚمؽ وشم٘مسٞمٛمؽ أن دمٕمؾ يمؾ اًمٕمٚمامء ُمقؾمٕملميٚمزم سمٜم٤مء  :قالِّاجلاا 

  .إن اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق :ٕنف ٓ يقضمد قم٤ممل ي٘مقل
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وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصمل يٗمٕمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل  ضمقزوا قمب٤مداٍت اًمذيـ ٤مء ـوأجًْم٤م يمؾ اًمٕمٚمٛم

 .شمبًٕم٤م ًمٚم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م وإدًم٦م اًمٕم٤مُم٦مضمقزوا ذًمؽ  :صح٤مسمتف

 سم٤مًمتٜم٤مىمض:ٟمتٞمجتلم ٓ حم٤مًم٦م: إُم٤م أن شمرُمل اًمٕمٚمامء إطمدى إمم  ؾمتْمٓمروم٢مٟمؽ  ،ًمذا

ٕهنؿ ُمرة يقؾمٕمقن وُمرة يْمٞم٘مقن، أو أن شمٙمقن ُمتٜم٤مىمًْم٤م: ًمٚمجٜم٤مي٦م قمغم اًمٕمٚمامء 

 .هبذا اًمت٘مسٞمؿ اخلٓم٠م ذم ٟمٗمسف، واجل٤مئر ذم طمٙمٛمف

 إن ُم٤م ذيمرشمف قمٜمل هق اًمٜمتٞمج٦م اًمتل ظمرضم٧م ،احلؼ أطمؼ أن يتبع :قالِّاملخاهف

 .هب٤م، وم٘مد وضمدت شمٜم٤مىمًْم٤م ًمٙمٜمل ضمٕمٚم٧م اًمتٜم٤مىمض ُمـ اًمٕمٚمامء ٓ ُمـ ومٝمٛمل

إن إومم أن دمٕمؾ اًمتٜم٤مىمض  ،رطمؿ اهلل اُمرًءا قمرف ىمدر ٟمٗمسف :قالِّاجلاا 

إن  :ُمٜمؽ وإًمٞمؽ، ٕنؽ شمّمقرت ُمقؾمٕملم ٓ وضمقد هلؿ، وهق أهنؿ ٓ ي٘مقًمقن

وهق  ،اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق، وأجًْم٤م شمّمقرت ُمْمٞم٘ملم ٓ وضمقد هلؿ

قمٞم٦م وإدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م، أهنؿ ٓ جيقزون ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٕمب٤مدات اعمستجدة سم٤مًم٘مقاقمد اًمنم

 ...يمجٛمع اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٛمّمحػ أو إًم٘م٤مء اخلٓم٥م قمؼم ُمٙمؼمات اًمّمقت وهٙمذا

وهبذا شمٜمتٝمل اعمٜم٤مفمرة اًمت٘مريبٞم٦م اًمتل يٕمرف ُمـ ظمالهل٤م اًمتّمقر اخلٓم٠م اًمٗم٤مدح 

  .-رؿمده إمم  رده اهلل -واًمِمٜمٞمع قمٜمد اًمٕمروم٩م 

 وسمٕمد هذا:

 قمجبل ٓ يٙم٤مد يٜم٘ميض سم٠من خيقض همامر هذه اعمس٤مئؾ ُمـ مل يٗمٝمؿ ُمسٚمامت إن  

 ذم اًمبدقم٦م، وهل أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اعمٜمع واًمتقىمٞمػ ُمٓمٚمً٘م٤م، صمؿ مل يٗمٝمؿ أىمقال

 .وُمع ذًمؽ أبك إٓ أن يستٓمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ شم٘مسٞماًم وشمّمٜمٞمًٗم٤م ،أهؾ اًمٕمٚمؿ
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إين ٕضمد يمٚمٗم٦م وُمِم٘م٦م عمٜم٤مىمِم٦م يمالم اًمٙم٤مشم٥م،  ،وىمبؾ اًمبدء سم٤مًمرد اًمتٗمّمٞمكم

سمؾ ٕهن٤م ُمتٜم٤مىمْم٦م ُمتٜم٤مـمح٦م، ومٞمٜمٙمر  ،ٓ ٕهن٤م ىمقي٦م، يمال وايؿ اهلل ،ويمِمػ ؿمبٝم٤مشمف

 ًمٗمًٔم٤م صمؿ يثبتف ُمٕمٜمك وطم٘مٞم٘م٦م، وأىمرب ُمث٤مل قمغم هذا إٟمٙم٤مره أن اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م ٤مؿمٞمئً 

سمحقل  -م سمف اًمذي ؾم٠مىمقوم٢من ًمذا  ،أهن٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م :قمغم اإلـمالق، صمؿ طم٘مٞم٘م٦م ىمقًمف

أن أبلم أظمٓم٤مءه سمحس٥م ُم٤م ىمرره ويمتبف سم٘مٚمٛمف وًمق يم٤من ُمتٜم٤مىمًْم٤م  - اهلل وإقم٤مٟمتف

ًمفإمم  وأقمتذر ُمسبً٘م٤م أنٜمل ؾم٠مضٓمر وُمْمٓمرسًم٤م، ٕنف يٙمرر  ،اًمتٙمرار ذم ُمٜم٤مىمِم٦م أىمقا

ر ُمٜم٤مىمِمتف، ُمع  ،سمؾ ويبٜمل همػمه٤م قمٚمٞمٝم٤م ،ؿمبٝمف سمٓمرق ُمتٕمددة مم٤م يْمٓمرين ًمتٙمرا

 .اًمٙمريؿ ئًمث٘مٚمف قمكّم وقمغم اًم٘م٤مر ،يمرهل ًمذًمؽ
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 الردِّاتلوصييل

وهذه  ،ٟمحق أرسمٕملم ؿمبٝم٦م - سمٗمْمؾ اهلل -إن قمدد اًمِمبٝم٤مت اًمتل شمؿ يمِمٗمٝم٤م 

 ،شمتبع يمؾ ؿمبٝم٤مشمف مم٤م يٓمقلوم٢من  وإٓ  ،اًمِمبٝم٤مت هل أهؿ ُم٤م رأجتف ذم اًمٙمت٤مب

 واعم٘مّمقد ىمد طمّمؾ سمام ذيمر.

 ٤م:ٚمٞم  سمٙمِمػ اًمِمبٝم٤مت شمٗمّمٞم -سمحقل اهلل  -وأن أبدأ 

 مً أصىل الضالل عىد الكاجب مىاشعخه في أن 

 في العباداث الخىكيف على إلاطالقألاصل 

ِّالشتّثِّاألوىل
إن   :وم٘م٤ملٟم٤مزع اًمٙم٤مشم٥م ذم أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمػ قمغم اإلـمالق 

هذه إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م شمقضح أن ىمْمٞم٦م شمٕمٛمٞمؿ ُمٜمع اًمٕمب٤مدات إٓ سمتقىمٞمػ شمٜم٘مّمٝم٤م 

 سمٕمض اًمدىم٦م
(1)

. 

 اًمتقىمٞمػ ذم اًمٕمب٤مدات ىمْمٞم٦م يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعمْمٞم٘مقن ًمٚمبدقم٦م ذم ُتريؿ  :وىم٤مل

حمدصم٦م إٓ ويس٤مرع سمتحريٛمٝم٤م سمحج٦م إمم  يٜمٔمر أطمدهؿيمثػم ُمـ اعمحدصم٤مت، ومام إن 

 أهن٤م قمب٤مدة، واًمٕمب٤مدة شمقىمٞمٗمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم ومال جيقز إطمداصمٝم٤م
(1)

. 

  :وكشف هره الشبهت أن يلال

                                                           

 . (153ص )( 1)

 (.413ص )( 1)
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ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م وأضؾ، صمؿ إٟمف مل يٙمتػ إن هذه اًمِمبٝم٦م ُمـ إصقل اًمتل ضؾ 

وقم٤مب قمغم ُمـ  ،٦مً ٚم  سم٤معمٜم٤مزقم٦م ذم هذا إصؾ ُمع ؿمدة ضالًمف، سمؾ زاد اًمٓملم سمِ 

 صم٤مت.دَ ؾمامهؿ ُمْمٞم٘ملم سم٠مهنؿ يٕمتٛمدون قمغم هذا إصؾ ذم ُتريؿ يمثػم ُمـ اعمحْ 

 ،سم٤مـمؾ :اًمتسٚمٞمؿ سم٠من اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق وإن شم٘مرير اًمٙم٤مشم٥م قمدمَ 

وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م، وإمج٤مع  ،سمؾ هق خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ،وقمـ اًمدًمٞمؾ قم٤مـمؾ

ومٝمق ىمقل حمدث ٓ ؾمٚمػ  ،- يمام شم٘مدم شم٘مريره ذم اعم٘مدُم٦م اًمس٤مسمٕم٦م -أهؾ اًمٕمٚمؿ 

اعمتِم٤مهب٤مت وشمرك اعمحٙمامت، وإن إمم  ٟم٘مٚمف قمـ أطمد، وإٟمام ومزع ًمف: ًمذا مل يستٓمع

ٚمَؿ سم٠منف ٓ ؾمٚمػ ًمٚمٙم٤مشم٥م ذم هذا مم٤م هق يم٤مف ذم إؾم٘م٤مط هذا اًم٘مقِل واًمٙمت٤مِب اًمٕم

 ومٚمٞمذيمر ،ؾمقاء اًمذيـ زقمٛمٝمؿ ُمقؾمٕملم أو ُمْمٞم٘ملم، وهذه يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،اًمْمالل

 .ودوٟمف ودون إصمب٤مت ذًمؽ ظمرط اًم٘مت٤مد ،ف ذم هذا اًمْماللٗمُ ـ ؾمٚمَ اًمٙم٤مشم٥م ُمَ 

ي٘مرر أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات  -ٟمٗمسف ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري  -قمغم أن اًمٙم٤مشم٥م 

 .اعمجٛمؾ، وًمٞمس هذا سم٠مول شمٜم٤مىمْم٤مشمف وُمٖم٤مًمٓم٤مشمف اًمتقىمٞمػ، يمام سمٞمٜمتف ذم اًمرد

 ملسو هيلع هللا ىلص وجه اطخدالل الكاجب بمحدثاث الصحابت املصعىمت في عهد زطىل هللا

ِّالشتّثِّاثلاٍيث

ذيمر اًمٙم٤مشم٥م 
(1) 

ر رؾمقل اهلل إ سمٕمض اعمحدصم٤مت، صمؿ ذيمر قمغم ذًمؽ  ملسو هيلع هللا ىلصىمرا

ىمد أىمرهؿ قمٚمٞمٝم٤م، وم٠مصبح٧م  ملسو هيلع هللا ىلصوًمرب ىم٤مئؾ ي٘مقل: إن اًمٜمبل   :ىم٤ملأُمثٚم٦م، صمؿ 

حؾ آؾمتِمٝم٤مد سمٗمٕمؾ ـجقاب: إن ُمـٛمحدصم٤مت ُمـ اًمسٜمـ اًمت٘مريري٦م، وم٤مًمـشمٚمؽ اًم

 :يٙمٛمـ ذم ُمقضٕملم اصمٜملم اًمّمح٤مسم٦م 

                                                           

 . (116ص )( 1)
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قمغم ومٕمؾ شمٚمؽ إُمقر اعمحدصم٦م ىمبؾ أن  هق إىمدام اًمّمح٤مسم٦م  إول:

ُمنموقمٞمتٝم٤م، ُمع متٙمٜمٝمؿ ُمـ ذًمؽ سمٙمؾ يرس وؾمٝمقًم٦م، إُمر  ملسو هيلع هللا ىلصيبلم هلؿ اًمٜمبل 

سم٤محلرج ذم ومٕمؾ ذًمؽ، ومل يٙمقٟمقا يروهن٤م ُمـ اًمذي يٕمٜمل أهنؿ مل يٙمقٟمقا يِمٕمرون 

 .اًمبدع اعمذُمقُم٦م، وإٓ ٕطمجٛمقا قمٜمٝم٤م

ر اًمٜمبل  اًمث٤مين: أصح٤مسمف قمغم ُم٤م ومٕمٚمقه وأطمدصمقه ُمـ إُمقر  ملسو هيلع هللا ىلصهق إىمرا

إُمر اًمذي يدل دًٓم٦م واضح٦م قمغم أن شمرك  ،قمٚمٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلصوقمدم إٟمٙم٤مره  ،اًمديٜمٞم٦م

ُمـ  ف اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌمء ٓ ي٘متيض ُتريٛمف، وإٓ ًمٙم٤من يمؾ ُم٤م ومٕمٚم ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 .ًمف ملسو هيلع هللا ىلصًمٕمدم ومٕمٚمف  ،إُمقر حمرًُم٤م

إن هذه إدًم٦م شمقضح أن ىمْمٞم٦م شمٕمٛمٞمؿ ُمٜمع اًمٕمب٤مدات إٓ سمتقىمٞمػ شمٜم٘مّمٝم٤م 

 سمٕمض اًمدىم٦م
(1)

. 

ز  وسمٜم٤مء قمغم زقمٛمف سمقضمقد اإلطمداث قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م ضمٕمٚمف دًمٞماًل قمغم ضمقا

اإلطمداث ذم اًمديـ، وأنف ٓ يّمح أن ي٘م٤مل: إن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمػ 

 قمغم اإلـمالق.

 وكشف هره الشبهت مً أوجه:

 ًٓ أن يمالم اًمّمح٤مسم٦م يمثػم ذم إُمر سم٤مٓشمب٤مع وشمرك آسمتداع، مم٤م يدل قمغم  :أو

 أن اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق، وشم٘مدم ذيمر ىمقل سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل اسمـ ُمسٕمقد:

 اشمبٕمقا وٓ شمبتدقمقا وم٘مد يمٗمٞمتؿ 
(1)

ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م وإن   وىم٤مل اسمـ قمٛمر: ،

 اًمٜم٤مس طمسٜم٦م رآه٤م
(1)

. 

                                                           

 .(153ص )( 1)

 ( ؾمبؼ خترجيف.1)
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رون ـٝمؿ ٓ يـٛمف اًمٙم٤مشم٥م قمغم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أنومبٝمذا يٕمٚمؿ ىمٓمًٕم٤م أن ُم٤م شمقـه

 شمقهؿ ظمٓم٠م، واًمقاضم٥م قمٚمٞمف رد هذا اعمتِم٤مسمف :اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق

رده ًمألدًم٦م اًمٙمثػمة، سمؾ ورده ًمإلمج٤مع قمغم أن و ؿ ُمـ أىمقال اًمّمح٤مسم٦م،ٙمَ حْ ًمٚمٛمُ 

وطمٙمقا  ،ٕن اًمٕمٚمامء ح٤م ىمرروا هذا إصؾ ،ُمٓمٚمً٘م٤مإصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمػ 

اعمتِم٤مسمف وشمرك إمم  سمؾ أـمٚم٘مقه، وىمد ذّم اهلل ُمـ قمٛمد ،مل ي٘مٞمدوه ،اإلمج٤مع قمٚمٞمف

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ژ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اعمحٙمؿ

ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 .] 7آل عمران:  [ ژ    

هؾ يٛمٙمـ  ..إذ ،عمـ سمٍمه اهلل وٟمقر ىمٚمبف وأراد سمف اخلػم وهذا ذم فمٜمل يم٤مٍف 

ًٓ ذقمٞم  أطمد ُم أن ي٘مبؾ وم٘مف قمٚمٞمف ـ همػمه ىمق ٤م اٟمٗمرد سمف قمـ إُم٦م وظم٤مًمٗمٝم٤م، ومل يقا

 ؟!همػمهؿ ُمـ قمٚمامء اًمسٚمػو أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء، يمٕمٚمامء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م

 زد اطخدالله بىضىء بالل لكل صالة

ِّالشتّثِّاثلاثلث
أن اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م قمغم  -سمزقمٛمف  -سمدأ سمذيمر أُمثٚم٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م شمدل 

م سمالل سمـ رسم٤مح  :إول  وم٘م٤مل: ،شمقىمٞمٗمٞم٦م قمغم اإلـمالق ًمٚمٓمٝم٤مرة سمٕمد  اًمتزا

يمؾ طمدث، وصالشمف ريمٕمتلم سمٕمد يمؾ ـمٝم٤مرة، وسمٕمد يمؾ أذان، ومٙم٤مٟم٧م هذه ُمـ 

م مم٤م اضمتٝمد ومٞمف سمالل  ،أرضمك أقمامًمف اًمّم٤محل٦م قمٜمد اهلل ُمـ  وهذا آًمتزا

، وٟمص احلدي٨مملسو هيلع هللا ىلصشمٚم٘م٤مء ٟمٗمسف، ومل يٙمـ قمٜمده ؾمٜم٦م شمقىمٞمٗمٞم٦م قمـ رؾمقل اهلل 
(1)

 

                                                           

 ُمـ طمدي٨م سمريدة. (148/ 38وأمحد ) ،(3689) ( أظمرضمف اًمؽمُمذي رىمؿ1)
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ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  إمم  سمؿ ؾمب٘متٜمل ،ىم٤مل: ي٤م سمالل ، أصبح ومدقم٤م سمال

ؾمٛمٕم٧م ظمِمخِمتؽ أُم٤مُمل، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م دظمٚم٧م اجلٜم٦م ىمط إٓ  ؟اجلٜم٦م

، أص٤مسمٜمل طمدث ىمط إٓ شمقض٠مت قمٜمدهـ، وُم٤م ـريمٕمتٞم ٞم٧مـُم٤م أذٟم٧م ىمط إٓ صٚمّ 

 هبام :ملسو هيلع هللا ىلصورأج٧م أن هلل قمكم صالة ريمٕمتلم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت مً ثالثت أوجه: 

أن اًمذي يريد اًمقصقل إًمٞمف ُمـ هذا إثر هق أن إصؾ ذم  :اًمقضمف إول

وأصم٤مر واإلمج٤مع خ٤مًمػ ًمألدًم٦م ـوهذا ُم ،ـمالقاًمٕمب٤مدات قمدم اًمتقىمٞمػ قمغم اإل

 وم٢مذا سمٓمؾ اًمالزم سمٓمؾ اعمٚمزوم. ،- يمام شم٘مدم -

ًٓ  :اًمقضمف اًمث٤مين أطمدث هذا اًمٗمٕمؾ، وإٟمام ومٞمف أن  ًمٞمس ذم هذا احلدي٨م أن سمال

 ًٓ ًٓ قمرف احلٙمؿ  سمال وم٤مز هبذه اعمٜمزًم٦م عمقافمبتف قمغم هذه اًمٕمب٤مدة، ومٞمحتٛمؾ أن سمال

  ،ل قمغم أنف أطمدصمفذم جمٚمس آظمر، وًمٞمس ذم احلدي٨م ُم٤م يد ملسو هيلع هللا ىلصُمـ رؾمقل اهلل 

٤م وىمد أظمرج اًمِمٞمخ٤منـٓؾمٞمٛم
(1)

 ُمـ  :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمثامن  

ث ٟمٗمسف ومٞمٝمام سمٌمء، إٓ همٗمر ًمف ُم٤م شمقض٠م وضقئل هذا، صمؿ يّمكم ريمٕمتلم ٓ حيد  

 .شم٘مدم ُمـ ذٟمبف 

 ٓؾمٞمام ،قمغم ضمقاز إطمداث قمب٤مدات آؾمتدٓل سمٗمٕمؾ سمالل  ومبٓمؾ

 .قمغم قمدم ضمقاز إطمداث قمب٤مدات ُمٓمٚمً٘م٤ميمٚم ٝم٤م وإدًم٦م وأصم٤مر واإلمج٤مقم٤مت 

ًٓ  - وم٢مذن أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل : إن ومٕمؾ سمالل حمتٛمؾ ًمإلطمداث، وحمتٛمؾ أنف - شمٜمز

 ،ذم ُمقضع آظمر، وإذا شمقارد آطمتامل سمٓمؾ آؾمتدٓل ملسو هيلع هللا ىلصأظمذه ُمـ رؾمقل اهلل 

                                                           

 .(116ص)( 1)

 (.116وُمسٚمؿ رىمؿ ) ،(159)( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ 1)
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ض ًمألدًم٦م وأصم٤مر واإلمج٤مع، ومتٕملم محٚمف ٓؾمٞمام وأن آطمتامل سم٠منف أطمدصمف ُمٕم٤مرِ 

 .ذم ُمقضع آظمر ملسو هيلع هللا ىلصوهق أنف أظمذه ُمـ رؾمقل اهلل  ،طمتامل اًمث٤مينقمغم آ

ومل يٗمٝمؿ أطمد  ،أن اًمٕمٚمامء يتٜم٤مىمٚمقن احلدي٨م ذطًم٤م وسمٞم٤مًٟم٤م :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

ُمٜمٝمؿ أن هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمب٤مدات همػم شمقىمٞمٗمٞم٦م: ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن جيٝمؾ اًمٕمٚمامء 

أم أهنؿ شمريمقا هذا اًمٗمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٝمؿ أنف ظمٓم٠م ٓ يٚمتٗم٧م  ؟دًٓم٦م احلدي٨م قمغم هذا

 ٛمٝمؿ أنف ومٝمؿ ؾم٤مىمط.ٚمٓؿمؽ أهنؿ شمريمقه ًمٕم ،؟!إًمٞمف

 .آؾمتدٓل سمف أخٞمس هذا يم٤مومًٞم٤م ذم قمدم صح٦م

 د اطخدالله بصالة خبيب كبل اللخلز  

ِّالشتّثِّالراةػث
 صالة ظمبٞم٥م سمـ قمدي ريمٕمتلم ىمبؾ ىمتٚمف، ومّم٤مر ومٕمٚمف ؾمٜم٦م ًمٙمؾ ُمسٚمؿ،  :ىم٤مل

ويم٤من  :ُمـ ؾمـ اًمريمٕمتلم قمٜمد اًم٘متؾ، وىمد ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ويم٤من أوَل 

تؾ صؼًما اًمّمالةظمبٞم٥م هق ؾمـ ًمٙمؾ ُمسٚمؿ ىمُ 
(1)

. ومٝم٤مشم٤من اًمريمٕمت٤من ُمـ اًمسٜمـ 

ومل يٙمـ قمٜمده  ،، ومٚمف أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤ماحلسٜم٦م اًمتل ؾمٜمٝم٤م ظمبٞم٥م 

٤م، وًمٙمـ ح٤م يم٤مٟم٧م اًمّمالة ُمـ ـسمِم٠مهنٛم ملسو هيلع هللا ىلصٟمص شمقىمٞمٗمل ظم٤مص قمـ رؾمقل اهلل 

 أن خيتؿ طمٞم٤مشمف هب٤م أومْمؾ إقمامل اًمّم٤محل٦م أراد ظمبٞم٥م 
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت مً ثالثت أوجه:

                                                           

 .(3989( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ )1)

 .(116ص )( 1)
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أن اًمذي يريد اًمقصقل إًمٞمف ُمـ هذا إثر هق أن إصؾ ذم  :اًمقضمف إول

 ٤مع ـٛمـخ٤مًمػ ًمألدًم٦م وأصم٤مر واإلضمـوهذا ُم ،ـمالقاًمٕمب٤مدات قمدم اًمتقىمٞمػ قمغم اإل

 .وم٢مذا سمٓمؾ اًمالزم سمٓمؾ اعمٚمزوم ،- يمام شم٘مدم -

 ،ٓ دًمٞمؾ قمغم أن ظمبٞم٥م سمـ قمدي يستح٥م اًمّمالة قمٜمد اًم٘متؾ :اًمقضمف اًمث٤مين

٤م هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أنف ومٕمؾ ُم٤م هق ـوإٟمٛم ،وًمٞمس٧م صالشمف قمٜمد اًم٘متؾ دًمٞماًل قمغم هذا

 ٤م أرادوا ىمتٚمفـٛمـًم ،وهق اًمّمالة ،جٛمٚم٦مـذم اًم وُمنموعٌ  ،قمغم وضمف اإلـمالق روعٌ ـُمِم

 .أراد أن خيتؿ طمٞم٤مشمف سمٕمب٤مدة ُمنموقم٦م ذم اجلٛمٚم٦م

 وم٢من ىمٞمؾ: حيتٛمؾ أنف اؾمتح٥م اًمّمالة قمٜمد اًم٘متؾ ًمذاشمف. 

ًٓ  -ومٞم٘م٤مل   : إن ومٕمٚمف حمتٛمؾ ٓؾمتحب٤مب اًمّمالة قمٜمد اًم٘متؾ ًمذاشمف، وحمتٛمؾ- شمٜمز

 أنف صغم ٕن اًمّمالة ُمنموقم٦م قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، وآطمتامل اًمث٤مين ُمتٕملم ًم٘م٤مقمدة:

  .٤مدات احلٔمر واعمٜمعأن إصؾ ذم اًمٕمب

ـ    :وم٢من ىمٞمؾ: ىم٤مل أبق هريرة ا تؾ صؼمً ًمٙمؾ ُمسٚمؿ ىمُ  ويم٤من ظمبٞم٥م هق ؾم

نف ضمٕمؾ اًم٘متؾ صؼًما ؾمبًب٤م ذم أو ،، ومٝمذا يبلم أنف ومٕمٚمف قمغم وضمف اًمت٘مٞمٞمد اًمّمالة

 .ذاشمف ًمٚمّمالة

 شمنميع اًمنميٕم٦م اؾمتحب٤مب اًمّمالة ومٞم٘م٤مل: ٓ شمالزم، وذًمؽ أنف ىمد يٙمقن ؾمب٥ُم 

ومٕمَؾ ظمبٞم٥م ًمٚمّمالة قمغم وضمف اإلـمالق، صمؿ ىمٞمدشمف اًمنميٕم٦م قمٜمد هذا  :قمٜمد اًم٘متؾ

 وهذا ًمٞمس ممتٜمًٕم٤م ذقًم٤م. ،اًمسب٥م وهق اًم٘متؾ صؼًما 

ـ  ًمٙمؾ ُمسٚمؿ ىمقل أيب هريرة   ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ: : )ومٙم٤من ظمبٞم٥م هق ؾم

وىمد ؾمٚمػ  ،ُمثؾ ىمقًمف: ومّم٤مرت ؾمٜم٦م ،ا اًمّمالة( ومٝمق فم٤مهر ذم رومٕمفىمتؾ صؼمً 

ومٕمٚمف قمـ همػمه أجًْم٤م، ويمذا ومٕمؾ زيد سمـ طم٤مرصم٦م، ىم٤مل اًمسٝمٞمكم: هذا يدل أهن٤م ؾمٜم٦م 

٤م ي٠ميت ؾمٜم٦م ـضم٤مري٦م، ويمذا ومٕمؾ طمجر سمـ قمدي سمـ إدسمر طملم ىمتٚمف ُمٕم٤موي٦م، وومٞمٛم
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٤مرع أو أومٕم٤مل أو شم٘مرير: ٕنف ومٕمٚمٝم٤م ذم ـِمـ٤م هل أىمقال ُمـ اًمـٜم٦م: إٟمٛمـسـٜم٦م، واًمـسـطم

ٛمسٚمٛمقن، ُمع أن اًمّمالة ظمػم ُم٤م ـف واؾمتحسٜمف اًمتحسـ ذًمؽ ُمـ ومٕمٚمـطمٞم٤مشمف، وم٤مؾم

 تؿ سمف قمٛمؾ اًمٕمبدظُم 
(1)

. 

ومل يٗمٝمؿ أطمد  ،رطًم٤م وسمٞم٤مًٟم٤مــحدي٨م ؿمـ٤مء يتٜم٤مىمٚمقن اًمـأن اًمٕمٚمٛم :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

٤مء ـجٝمؾ اًمٕمٚمٛمـُمٜمٝمؿ أن هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمب٤مدات همػم شمقىمٞمٗمٞم٦م: ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن ي

أم أهنؿ شمريمقا هذا اًمٗمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٝمؿ أنف ظمٓم٠م ٓ يٚمتٗم٧م  ؟،حدي٨م قمغم هذاـدًٓم٦م اًم

 ٛمٝمؿ أنف ومٝمؿ ؾم٤مىمط. ٚمٓؿمؽ أهنؿ شمريمقه ًمٕم ،؟!إًمٞمف

 ؟!آؾمتدٓل سمف أخٞمس هذا يم٤مومًٞم٤م ذم قمدم صح٦م

 دالله بخكساز كساءة طىزة إلاخالصزد اطخ

ِّالشتّثِّاخلامصث

ءة ؾمقرة اإلظمالص ذم ريمٕم٦م ذيمر ىمّم٦م اًمّمح٤ميب اًمذي يم٤من يٙمرر ىمرا
(1)

صمؿ  ،

ءة ذم يمؾ ريمٕم٦م، ويم٤من ـىم٤مل: واًمِم٤مهد هٜم٤م هق شم خّمٞمص ؾمقرة اإلظمالص سم٤مًم٘مرا

، ح٤م ُتتقيف ُمـ شمٕمٔمٞمؿ هلل  ،طم٥م شمٚمؽ اًمسقرة ىمد همٚم٥م قمغم ذًمؽ اًمّمح٤ميب

ءة ذم يمؾ ريمٕم٦م  ،ومل يٙمـ قمٜمده ٟمص شمقىمٞمٗمل سمٛمنموقمٞمتٝم٤م ،ومخّمّمٝم٤م سم٤مًم٘مرا

احلدي٨م  ذم هذا  :قمـ ٟم٤مس اًمديـ اسمـ اعمٜمػم  وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ٕن اًمرضمؾ ًمق ىم٤مل: إن احل٤مُمؾ ًمف قمغم إقم٤مدهت٤م  ،أن اعم٘م٤مصد شمٖمػم أطمٙم٤مم اًمٗمٕمؾ

ُٕمٙمـ أن ي٠مُمره سمحٗمظ همػمه٤م، ًمٙمٜمف اقمتؾ سمحبٝم٤م، ومٔمٝمرت  ،أنف ٓ حيٗمظ همػمه٤م

ز شم ،صح٦م ىمّمده، ومّمقسمف خّمٞمص سمٕمض اًم٘مرآن سمٛمٞمؾ ـىم٤مل: وومٞمف دًمٞمؾ قمغم ضمقا

                                                           

 .(66/ 11( اًمتقضٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح )1)

 (.813وُمسٚمؿ رىمؿ ) ،(7375( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ )1)
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 ًٟم٤م ًمٖمػمهاًمٜمٗمس إًمٞمف وآؾمتٙمث٤مر ُمٜمف، وٓ يٕمد ذًمؽ هجرا 
(1)

ؿ ذيمر طمديًث٤م صم ،

م ُمـ هذا اًمّمح٤ميب ًمٞمس  ىم٤مل:صمؿ  ،ىمري٥م ُمـ هذاُمٜمف واًمِم٤مهد  ومٝمذا آًمتزا

 وهذه اًم٘مّم٦م ختتٚمػ قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م، ،ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٞمف ٟمص شمقىمٞمٗمل ظم٤مص ُمـ رؾمقل اهلل 

وإُم٤مم ىمب٤مء  ،، وأُمػم اًمرسي٦م يم٤من خيتؿ هب٤م(ىمؾ هق اهلل أطمدسمـ )وم٢مُم٤مم ىمب٤مء يم٤من يبدأ 

يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم يمؾ ريمٕم٦م، ومل يٍمح سمذًمؽ ذم ىمّم٦م أُمػم اًمرسي٦م، وإُم٤مم ىمب٤مء 

وىم٤مل إُم٤مم ىمب٤مء:  ،٠مخقهـري٦م وم٘مد أُمر أصح٤مسمف أن يسـ، أُم٤م أُمػم اًمسملسو هيلع هللا ىلصؾم٠مخف اًمٜمبل 

 ،إُم٤مم ىمب٤مء سم٤مجلٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصوسمنم اًمٜمبل  ،وىم٤مل أُمػم اًمرسي٦م: إهن٤م صٗم٦م اًمرمحـ ،إٟمف حيبٝم٤م

 أُم٤م أُمػم اًمرسي٦م وم٘مد سمنمه سم٠من اهلل حيبف
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت مً أزبعت أوجه:  

 أن اًمذي يريد اًمقصقل إًمٞمف ُمـ هذيـ احلديثلم هق أن إصؾ :اًمقضمف إول

وهذا خم٤مًمػ ًمألدًم٦م وأصم٤مر واإلمج٤مع  ،ـمالقذم اًمٕمب٤مدات قمدم اًمتقىمٞمػ قمغم اإل

 وم٢مذا سمٓمؾ اًمالزم سمٓمؾ اعمٚمزوم. ،- يمام شم٘مدم -

٤مء ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ُمـ ىم٤مل ـمل أر ذم يمالم اًمٕمٚمٛم :اًمقضمف اًمث٤مين

ءة ؾمقرة اإلظمالص يمٛم ٤م يقهؿ ومٕمؾ هذيـ اًمّمح٤مسمٞملم، ـسم٤مؾمتحب٤مب شم٘مّمد ىمرا

ومدل هذا قمغم قمدم آؾمتحب٤مب ىمٓمًٕم٤م: ٕنف ٓ يّمح ًمٜم٤م أن ٟمخرج قمـ أىمقال أهؾ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ژ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،أومٝم٤مُمٜم٤مإمم  اًمٕمٚمؿ

 .]115النساء:  [ ژ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

                                                           

 .(117ص )( 1)

 .(118ص )( 1)
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 سمحؼٍّ  - همػم اعمتخّمص ذم اًمٕمٚمقم اًمنميٕم٦م -ومٝمؾ يٛمٙمـ أن ئمٗمر اًمٙم٤مشم٥م 

 !؟ضمٝمٚمف اًمٕمٚمامء ىمبٚمف

ومبٝمذا يتبلم أن اًمّمح٤مسمٞملم مل يٗمٕماله قمغم وضمف اًمتٕمبد، وإٓ ًم٘مرر أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ءة ومٚمٞمس ًمٜم٤م أن  ،ذًمؽ ٤م مل ي٘مررواـوضمف اًمت٘مٞمد، ومٚمٛم ًمذاهت٤م، وقمغم اؾمتحب٤مب اًم٘مرا

ًمٚمٙم٤مشم٥م طمج٦م  هذا اًمٗمٝمؿ اعمحدث، ومبٝمذا يتبلم أنف ًمٞمسإمم  ٟمخرج قمـ أومٝم٤مُمٝمؿ

 ذم هذيـ احلديثلم قمغم دقمقاه.

 شم٘مدم٤م، وىمد اًمداومع ُمٞمؾ اًمٜمٗمس ٓ أُمًرا شمٕمبدي  وىمد أؿم٤مر هلذا اسمـ اعمٜمػم ومجٕمؾ 

 إن اهلل حيبف   :ٓؾمٞمام وىمقل رؾمقل اهلل ،٤م ومال يٛمٜمعأن اًمداومع إذا مل يٙمـ شمٕمبدي  

ءة ؾمقرة اإلظمالص، وإٟمام حيتٛمؾ أنف عمحبتف صٗم٦م اًمرمحـ  ،ًمٞمس سحًي٤م ٕضمؾ ىمرا

 .- وؾمٞم٠ميت ٟم٘مٚمف -وحيتٛمٚمف يمالم اسمـ اعمٜمػم  ،يمام ىم٤مًمف اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد واًمسٗم٤مريٜمل

ءة ؾمقرة  ودوٟمؽ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمتقاومؼ قمغم قمدم اؾمتحب٤مب شم٘مّمد ىمرا

ٝم٤مت خمتٚمٗم٦م ٞمًمذا وضمٝمقا ومٕمؾ اًمّمح٤مسمٞملم سمتقضم :اإلظمالص ذم يمؾ ريمٕم٦م وصالة

ءة ؾمقرة اإلظمالص ذم يمؾ ريمٕم٦م وصالة  .شمتٗمؼ قمغم قمدم اؾمتحب٤مب شم٘مّمد ىمرا

 ،)اًمقاضح٦م( لوأُم٤م شمردد ؾمقرة واطمدة رم اًمريمٕمتلم، ومٗم  :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

أنف ؾمئؾ قمـ  ،)اًمٕمتبٞم٦م( قمـ ُم٤مًمؽ: ٓ سم٠مس سمف، وروى اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ُم٤مًمؽ ذم

،  ذم [ 1] اإلخالص:  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژشمٙمرير  اًمٜم٤مومٚم٦م، ومٙمرهف وىم٤مل: هذا مم٤م أطمدصمقا

ًرا وُمٕمٜمك يمراهتف ًمتٙمريره٤م يريد ذم طمدي٨م أنس  وذم ،ريمٕم٦م واطمدة يٙمرره٤م ُمرا

يم٤من  يًمٚمذ يمؾ ريمٕم٦م: ًم٘مقًمف  اًمٗمريْم٦م ذم ٛمـ أضم٤مز شمٙمريره٤م ذمـطمج٦م ًم

ز ومٕمٚمف ،يٙمرره٤م: )طمبؽ إي٤مه٤م أدظمٚمؽ اجلٜم٦م( ز ًمبلم وًمق مل جي ،ومدل ذًمؽ قمغم ضمقا

 ًمف ذًمؽ: ٕنف سمٕم٨م ُمٕمٚماًم 
(1)

. 

                                                           

 .(391/ 1) ي( ذح صحٞمح اًمبخ٤مر1)
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يدل قمغم أنف يم٤من  (ومٞمختؿ سم٘مؾ هق اهلل أطمد) :ىمقهل٤م  ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد:

ُمع همػمه٤م ذم  ] 1اإلخالص: [ ژٱ ٻ ٻ ٻ  ژ ي٘مرأ سمٖمػمه٤م. واًمٔم٤مهر: أنف يم٤من ي٘مرأ 

وخيتؿ هب٤م ذم شمٚمؽ اًمريمٕم٦م، وإن يم٤من اًمٚمٗمظ حيتٛمؾ أن يٙمقن خيتؿ  ،ريمٕم٦م واطمدة

 قمغم ضمقاز وقمغم إول: يٙمقن ذًمؽ دًمٞماًل  ،هب٤م ذم آظمر ريمٕم٦م ي٘مرأ ومٞمٝم٤م اًمسقرة

  :ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  ،اجلٛمع سملم اًمسقرشملم ذم ريمٕم٦م واطمدة، إٓ أن يزيد اًمٗم٤مُت٦م ُمٕمٝم٤م

د سمف: أن ومٞمٝم٤م ذيمر صٗم٦م   إهن٤م صٗم٦م اًمرمحـ  اًمرمحـ، يمام إذا ذيمر حيتٛمؾ أن يرا

وصػ ومٕمؼم قمـ ذًمؽ اًمذيمر سم٠منف اًمقصػ، وإن مل يٙمـ ذًمؽ اًمذيمر ٟمٗمس 

د سمف همػم ذًمؽ، إٓ أنف ٓ خيتص ذًمؽ سم ،اًمقصػ ىمؾ هق اهلل   ـوحيتٛمؾ أن يرا

 ،وًمٕمٚمٝم٤م ظمّم٧م سمذًمؽ ٓظمتّم٤مصٝم٤م سمّمٗم٤مت اًمرب شمٕم٤ممم دون همػمه٤م  أطمد

ءة هذه  حيتٛمؾ أنش  أظمؼموه أن اهلل شمٕم٤ممم حيبف » :ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  يريد سمٛمحبتف: ىمرا

، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ح٤م ؿمٝمد سمف يمالُمف ُمـ حمبتف ًمذيمر صٗم٤مت اًمرب  ،اًمسقرة

 وصح٦م اقمت٘م٤مده
(1)

. 

وىمد دل طمدي٨م أنس وقم٤مئِم٦م قمغم ضمقاز مجع ؾمقرشملم ُمع   :ىم٤مل اسمـ رضم٥م

 مل يٜمٝمف قمـ ذًمؽ. ملسو هيلع هللا ىلصاًمٗم٤مُت٦م ذم ريمٕم٦م واطمدة ُمـ صالة اًمٗمرض: وم٢من اًمٜمبل 

 وإٟمام اؾمتٜمٙمروه ،إومْمؾ: ٕن أصح٤مسمف اؾمتٜمٙمروا ومٕمٚمفويدل قمغم أنف ًمٞمس هق 

وأصح٤مسمف ذم صالهتؿ: وهلذا ىم٤مل ًمف  ملسو هيلع هللا ىلصٕنف خم٤مًمػ ح٤م قمٝمدوه ُمـ قمٛمؾ اًمٜمبل 

 ُم٤م يٛمٜمٕمؽ أن شمٗمٕمؾ ُم٤م ي٠مُمرك سمف أصح٤مسمؽ؟ : ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 
(1)

. 

                                                           

 (.168/ 1( إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )1)

جٛمع سملم اًمسقرشملم ذم اًمريمٕم٦م، ُمٕمٚمً٘م٤م، واٟمٔمر: شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ ـ( ذيمره اًمبخ٤مري سم٤مب اًم1)

(1/318 .) 
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وم٘متٝمؿ ومٞمٛم ٤م اهمتٗمر ذًمؽ عمحبتف ـ، وإٟمٛم٤م٤م أُمروه سمف يم٤من طمسٜمً ـومدل قمغم أن ُمقا

 هلذه اًمسقرة
(1)

. 

ٛم٘م٤مصد ـأن اًم :حدي٨مـر ذم هذا اًمـٛمٜمٞمـىم٤مل ٟم٤مس اًمديـ سمـ اًم  :ىم٤مل اسمـ طمجر

إن احل٤مُمؾ ًمف قمغم إقم٤مدهت٤م أنف ٓ حيٗمظ  :ٕن اًمرضمؾ ًمق ىم٤مل :شمٖمػم أطمٙم٤مم اًمٗمٕمؾ

 ،ومٔمٝمرت صح٦م ىمّمده ،ًمٙمٜمف اقمتؾ سمحبٝم٤م ،همػمه٤م ُٕمٙمـ أن ي٠مُمره سمحٗمظ همػمه٤م

ز شم :ىم٤مل ،ومّمقسمف اًم٘مرآن سمٛمٞمؾ اًمٜمٗمس إًمٞمف خّمٞمص سمٕمض ـوومٞمف دًمٞمؾ قمغم ضمقا

ٟمً  ،وآؾمتٙمث٤مر ُمٜمف  ٤م ًمٖمػمهوٓ يٕمد ذًمؽ هجرا
(1)

. 

ًمٙمقٟمف إُم٤مُمٝمؿ )ومٞمختؿ سم٘مؾ هق اهلل أطمد( يدل قمغم أنف ي٘مرأ   :ىم٤مل اسمـ قمالن

سمٖمػمه٤م، ومٗمٞمف دًمٞمؾ ضمقاز اجلٛمع سملم ؾمقرشملم همػم اًمٗم٤مُت٦م ذم ريمٕم٦م واطمدة 
(3)

. 

٤م ـوسمنمه قمٚمٞمف سمٛم ،ىمرره قمغم ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصح٤مصؾ أن اًمٜمبل ـواًم  ىم٤مل اًمسٜمدي:

 ومٕمٚمؿ سمف ضمقاز اجلٛمع سملم اًمسقر اعمتٕمددة ذم ريمٕم٦م ،سمنمه
(4)

. 

ويٙمقن ومٞمف دًٓم٦م قمغم مجع اًمسقرشملم ذم ريمٕم٦م واطمدة،   :ىم٤مل اًمسٗم٤مريٜمل

 ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوحيتٛمؾ أن يٙمقن خيتؿ هب٤م ذم آظمر ريمٕم٦م، ي٘مرأ ومٞمٝم٤م اًمسقرة )سمـ 

اإلظمالص، وظمّم٧م سمذًمؽ ٓظمتّم٤مصٝمام سمّمٗم٤مت (: أي: سمسقرة [ 1]اإلخالص: 

  .دون همػمه٤م - شمب٤مرك وشمٕم٤ممم -اًمرب 

                                                           

 .(73/ 7( ومتح اًمب٤مري )1)

 (. 158/ 1) رضمع اًمس٤مسمؼاعم (1)

 .(165/ 3( دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم )3)

 .(171/ 1( طم٤مؿمٞم٦م اًمسٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل )4)
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شمب٤مرك  -)وم٠من٤م أطم٥م أن أىمرأ هب٤م( ذم يمؾ صاليت: شمٚمذًذا وحمب٦م ًمذيمر صٗم٤مشمف 

: ملسو هيلع هللا ىلص٤م ىم٤مل، )وم٘م٤مل رؾمقل اَّلل  ـوم٠مظمؼموه سمٛم ،ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل إمم  ، ومرضمٕمقا - وشمٕم٤ممم

ءة هذه اًمسقرة، أو ًمٛمحبتف ـ(: ًم  حبفـأظمؼموه: أن اَّلل  شمٕم٤ممم ي  ٝمد سمف ـــ٤م ؿمـٛمـىمرا

وذم هذا دًمٞمؾ قمغم:  ،، وصح٦م اقمت٘م٤مدهيمالُمف: ُمـ حمبتف ًمذيمر صٗم٤مت اًمرب 

 اًمرض٤م سمٗمٕمٚمف ذًمؽ
(1)

. 

ءة ؾمقرة  :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م سمدًٓم٦م ُم٤م شم٘مدم ُمـ قمدم ومٝمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ىمرا

ًٓ  -وم٢مٟمف  ،اإلظمالص شمستح٥م ذم يمؾ ريمٕم٦م أو صالة  هبذايٙمقن آؾمتدٓل  - شمٜمز

احلدي٨م ُمـ اعمتِم٤مسمف، ومال يّمح أن يرد اعمحٙمؿ وهق أن اًمٕمب٤مدات قمغم اًمتقىمٞمػ 

 .هلذا اعمتِم٤مسمف

أن احلدي٨م يدل قمغم أن اعمت٘مرر قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م أن اًمٕمب٤مدات  :اًمقضمف اًمراسمع

 ُمبٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػ، وذًمؽ أهنؿ ُم٤م ىمبٚمقا ومٕمؾ إنّم٤مري واًمّمح٤ميب أظمر: ٕنف

ٙمقن هذان احلديث٤من ُمـ إدًم٦م اًمٙمثػمة قمغم أن ، ومٞمملسو هيلع هللا ىلصخم٤مًمػ ًمٗمٕمؾ رؾمقل اهلل 

 .إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات احلٔمر واًمتقىمٞمػ

وإٟمام اؾمتٜمٙمروه ٕنف خم٤مًمػ  ،ٕن أصح٤مسمف اؾمتٜمٙمروا ومٕمٚمف  :ىم٤مل اسمـ رضم٥م

: ملسو هيلع هللا ىلصوأصح٤مسمف ذم صالهتؿ: وهلذا ىم٤مل ًمف اًمٜمبل  ملسو هيلع هللا ىلصح٤م قمٝمدوه ُمـ قمٛمؾ اًمٜمبل 

 (ٜمٕمؽ أن شمٗمٕمؾ ُم٤م ي٠مُمرك سمف أصح٤مسمؽ؟ُم٤م يٛم)
(1)

. 

 شم٠مول سمٕمْمٝمؿ ،وٕنف ُمت٘مرر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٕمب٤مدات ُمبٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػ

 ،ومٕمؾ هذيـ اًمّمح٤مسمٞملم سمام ٓ يتٕم٤مرض ُمع ىم٤مقمدة اًمتقىمػ واحلٔمر ذم اًمٕمب٤مدات

 حيتٛمؾ أن يٙمقن اًمّمح٤ميب :وىم٤مل همػمه  :سمخالف ُم٤م ومٕمٚمف اًمٙم٤مشم٥م، ىم٤مل اسمـ طمجر

                                                           

  .(451/ 1( يمِمػ اًمٚمث٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )1)

 .(73/ 7( ومتح اًمب٤مري )1)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

125 

 إُم٤م سمٓمريؼ اًمٜمّمقصٞم٦م وإُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلصاعمذيمقر ىم٤مل ذًمؽ ُمستٜمًدا ًمٌمء ؾمٛمٕمف ُمـ اًمٜمبل 

 سمٓمريؼ آؾمتٜمب٤مط
(1)

. 

  ساءة طىزة إلاخالص في حديث آخس زد اطخدالله بخكساز ك 

ِّالشتّثِّالصادشث
م أطمد اًمّمح٤مسم٦م   :اخل٤مُمس  :ىم٤مل ءة ؾمقرة اإلظمالص ذم اًمتزا ىمرا

 رضماًل ي٘مرأ  خدري ـيمؾ ريمٕم٦م ُمـ ىمٞم٤مُمف ذم اًمٚمٞمؾ، وم٘مد ؾمٛمع أبق ؾمٕمٞمد اًم

ومذيمر  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل إمم  ٤م أصبح ضم٤مءـيردده٤م، ومٚمٛم [ 1]اإلخالص:  ژٱ ٻ ٻ ٻ  ژ

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إهن٤م ًمتٕمدل صمٚم٨م   :ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ ًمف، وأنف يت٘م٤مهل٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 اًم٘مرآن
(1)

 ٱ ژ ي٘مرأ ُمـ اًمسحر ملسو هيلع هللا ىلصوزاد ذم رواي٦م: أن رضماًل ىم٤مم ذم زُمـ اًمٜمبل  .

 قمٚمٞمٝم٤م ٓ يزيد ژ ٻ ٻ ٻ
(3)

. 

 ثالثت:وكشف هره الشبهت مً أوجه 

ءة ؾمقرة  :اًمقضمف إول ًمٞمس ذم هذا احلدي٨م أن اًمّمح٤ميب يت٘مّمد شمٙمرار ىمرا

ومّم٤مر  ،ع قمٜمد ىمراءهت٤م وشمدسمره٤مـتحب٦م ًمذاهت٤م، سمؾ ٕنف ظمِمـاإلظمالص ٕهن٤م ُمس

ققًم٤م، ومال ُم٤مٟمع أن يٙمرر أطمد آي٦م أو ؾمقرة شمدسمًرا وظمِمققًم٤م، ـيٙمرره٤م شمدسمًرا وظمِم

ءة واًمتدسمر، وشم٘مدم أن وًمٞمس هذا اسمتداقًم٤م: ٕنف داظمؾ ذم مجٚم٦م  اًمتٕمبد سمٕمٛمقم اًم٘مرا

وم٢من ُمـ  ،هٜم٤مك ومرىًم٤م سملم اًمتٕمبد سم٤مإلـمالق وذم اجلٛمٚم٦م، وسملم اًمت٘مٞمٞمد واًمتخّمٞمص

                                                           

 .(356/ 13( ومتح اًمب٤مري )1)

 (.5813( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ )1)

 .(118ص )( 3)
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٤م ـوهق اعمٜمٝمل قمٜمف ذقًم٤م، ومٚمٛم ،يمرره٤م ًمذاهت٤م شمٕمبًدا وىمع ذم اًمتٕمبد سم٤مًمٕمب٤مدة اعم٘مٞمدة

 ،ع اًمنمعوم٢مٟمف حيٛمؾ قمغم آطمتامل اًمذي ٓ يتٕم٤مرض ُم ،يم٤من ومٕمؾ اًمّمح٤ميب حمتٛماًل 

 .وهق أن اًمٕمب٤مدات ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمتقىمػ واحلٔمر

ومل يٗمٝمؿ أطمد ُمٜمٝمؿ  ،أن اًمٕمٚمامء يتٜم٤مىمٚمقن احلدي٨م ذطًم٤م وسمٞم٤مًٟم٤م :اًمقضمف اًمث٤مين

٤مء دًٓم٦م ـجٝمؾ اًمٕمٚمٛمـأن هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمب٤مدات همػم شمقىمٞمٗمٞم٦م: ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن ي

 ،يٚمتٗم٧م إًمٞمف حدي٨م قمغم هذا، أم أهنؿ شمريمقا هذا اًمٗمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٝمؿ أنف ظمٓم٠م ٓـاًم

 ٓؿمؽ أهنؿ شمريمقه ًمٕمٛمٝمؿ أنف ومٝمؿ ؾم٤مىمط. 

 .آؾمتدٓل سمف وهذا يم٤مف ذم قمدم صح٦م

٤مع واضح٦م ذم أن اًمٕمب٤مدات قمغم ـٛمـأن إدًم٦م وأصم٤مر واإلضم :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

 وم٢من اعمحتٛمؾ ،اًمتقىمٞمػ واحلٔمر ُمٓمٚمً٘م٤م، ومال يؽمك هذ إصؾ هلذه إدًم٦م اعمحتٛمٚم٦م

 اعمحٙمؿ اعمجٛمع قمٚمٞمف.إمم  يرد

 مىاجاة الصحابي باطم هللا ألاعظمزد اطخدالله ب 

ِّالشتّثِّالصاةػث
ف ُمـ ٕمسمدقم٤مء مل يسٛم ُمٜم٤مضم٤مة رضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م رسمف  :اًمس٤مدس  ىم٤مل:

، ورضمؾ ىم٤مئؿ يّمكم، ومٚمام ريمع وؾمجد ٦مٍ ذم طمٚم٘م ملسو هيلع هللا ىلص، وم٘مد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

شمِمٝمد ودقم٤م، وم٘م٤مل ذم دقم٤مئف: مهللا إين أؾم٠مخؽ سم٠من ًمؽ احلٛمد ٓ إهل إٓ أن٧م 

م، ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم، وم٘م٤مل اًمٜمبل   :ملسو هيلع هللا ىلصسمديع اًمساموات وإرض ي٤مذا اجلالل واإليمرا

 ف أقمٓمكسماًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب، وإذا ؾمئؾ  ،ًم٘مد دقم٤م سم٤مؾمؿ اهلل إقمٔمؿ 
(1 )

                                                           

 .(19/138( أظمرضمف أمحد )1)
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واعمٝمؿ ذم اًمدقم٤مء  ،ومٝمذه صٞمٖم٦م دقم٤مء مل يسٛمٕمٝم٤م ذًمؽ اًمرضمؾ ُمـ رؾمقل اهلل

إمم  وصم٤مٟمٞمٝم٤م: صح٦م ىمّمد اًم٘مٚم٥م ،أُمران: أوهل٤م: ؾمالُم٦م ًمٗمٔمف ُمـ اخلٓم٠م اًمنمقمل

ظمػم  م، وٓ يِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن سمّمٞمٖم٦م شمقىمٞمٗمٞم٦م، ُمع اقمت٘م٤مدي سم٠من يمالاهلل 

 اًمٜم٤مس هق ظمػم يمالم اًمٜم٤مس
(1)

. 

 :وكشف هره الشبهت مً أوجه ثالثت

 أنف ًمٞمس ذم هذا احلدي٨م أن اًمّمح٤ميب يم٤من ُمت٘مّمًدا هذا اًمٚمٗمظ :اًمقضمف إول

ُمـ اًمدقم٤مء قمغم وضمف اًمدوام، ومٝمق إذن ُمـ اًمٕمب٤مدات وإدقمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، واًم٘مقل سم٠منف 

 صمب٤مت، ومٗمرق سملم اًمدقم٤مء سمال شم٘مّمد ًمذاشمف،يت٘مّمده ًمذاشمف ذم يمؾ صالة يٚمزم قمٚمٞمف اإل

اًمذي يداظمؾ ذم مجٚم٦م اًمدقم٤مء اًمذي أُمرٟم٤م سمف، وسملم شم٘مّمد دقم٤مء ُمٕملٍم ًمذاشمف، ومٚمام 

 . آطمتامل اًمذي يٕم٤مرض إدًم٦م وأصم٤مر واإلمج٤معيم٤من ومٕمٚمف حمتٛماًل مل يّمح محٚمف قمغم

ومل يٗمٝمؿ أطمد ُمٜمٝمؿ  ،أن اًمٕمٚمامء يتٜم٤مىمٚمقن احلدي٨م ذطًم٤م وسمٞم٤مًٟم٤م :اًمقضمف اًمث٤مين

٤مء دًٓم٦م ـجٝمؾ اًمٕمٚمٛمـأن هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمب٤مدات همػم شمقىمٞمٗمٞم٦م: ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن ي

 ،؟أم أهنؿ شمريمقا هذا اًمٗمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٝمؿ أنف ظمٓم٠م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ،؟حدي٨م قمغم هذاـاًم

 ٛمٝمؿ أنف ومٝمؿ ؾم٤مىمط.ٚمٓؿمؽ أهنؿ شمريمقه ًمٕم

 .آؾمتدٓل سمف وهذا يم٤مف ذم قمدم صح٦م

٤مع واضح٦م ذم أن اًمٕمب٤مدات قمغم ـٛمـأن إدًم٦م وأصم٤مر واإلضم :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

اعمحٙمؿ إمم  وم٢من اعمحتٛمؾ يرد ،اًمتقىمٞمػ واحلٔمر، ومال شمؽمك هلذه إدًم٦م اعمحتٛمٚم٦م

 اعمجٛمع قمٚمٞمف.

                                                           

 . (119ص )( 1)
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ا فيه احمد   زد اطخدالله بصيادة الصحابي 
 
ا مبازك ا طيب     كثير 

ِّالشتّثِّاثلايَث
ذيمًرا سمٕمد رومٕمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمس٤مسمع زي٤مدة رضمؾ   ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد محًدا يمثػًما   وهذا اًمذيمر هق ،ملسو هيلع هللا ىلصاًمريمقع ظمٚمػ رؾمقل اهلل 

ىم٤مل  ؟ُمـ اعمتٙمٚمؿ آٟمًٗم٤م  ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص٤م اٟمٍمف رؾمقل اهلل ـومٚمٛم،  ُمب٤مريًم٤م ومٞمفـمٞمًب٤م 

 ًم٘مد رأج٧م سمْمًٕم٤م وصمالصملم ُمٚمًٙم٤م  :ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،اًمرضمؾ: أن٤م ي٤م رؾمقل اهلل

 يبتدروهن٤م أهيؿ يٙمتبٝم٤م
(1)

ومٝمذا ذيمر زاده صح٤ميب ذم اًمّمالة سمدون ؾمٜم٦م شمقىمٞمٗمٞم٦م  

، وًمٙمٜمف ح٤م يم٤من ذيمًرا يسػًما يٜم٤مؾم٥م واىمٕم٦م احل٤مل ُمـ محد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقمٜمد اًمٜمبل ُمـ 

 .(1) قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص هقمغم إدراك اًمريمٕم٦م أىمر 

 وكشف هره الشبهت مً أوجه أزبعت:

 أنف ًمٞمس ذم هذا احلدي٨م أن اًمّمح٤ميب يم٤من ُمت٘مّمًدا هذا اًمٚمٗمظ :اًمقضمف إول

ُمـ اًمدقم٤مء ًمذاشمف، ومٝمق إذن ُمـ اًمٕمب٤مدات وإدقمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، واًم٘مقل سم٠منف يت٘مّمده 

صمب٤مت، ومٗمرق سملم اًمدقم٤مء سمال شم٘مّمد ًمذاشمف، اًمذي ًمذاشمف ذم يمؾ صالة يٚمزم قمٚمٞمف اإل

وسملم أن يت٘مّمد دقم٤مء ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمذاشمف، ومٚمام يم٤من  ،يداظمؾ ذم مجٚم٦م اًمدقم٤مء اًمذي أُمرٟم٤م سمف

 .ٓطمتامل اًمذي يٕم٤مرض إدًم٦م وأصم٤مر واإلمج٤معومٕمٚمف حمتٛماًل مل يّمح محٚمف قمغم ا

ومل يٗمٝمؿ أطمد ُمٜمٝمؿ  ،أن اًمٕمٚمامء يتٜم٤مىمٚمقن احلدي٨م ذطًم٤م وسمٞم٤مًٟم٤م :اًمقضمف اًمث٤مين

٤مء دًٓم٦م ـأن هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمب٤مدات همػم شمقىمٞمٗمٞم٦م: ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن جيٝمؾ اًمٕمٚمٛم

                                                           

 (. 688(، وُمسٚمؿ رىمؿ )799( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ )1)
 . (119ص )( 1)
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 ؟!أم أهنؿ شمريمقا هذا اًمٗمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٝمؿ أنف ظمٓم٠م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ؟حدي٨م قمغم هذاـاًم

 ٛمٝمؿ أنف ومٝمؿ ؾم٤مىمط.ٚمٓؿمؽ أهنؿ شمريمقه ًمٕم

 .آؾمتدٓل سمف وهذا يم٤مف ذم قمدم صح٦م

أن إدًم٦م وأصم٤مر واإلمج٤مع واضح٦م ذم أن اًمٕمب٤مدات قمغم  :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

اعمحٙمؿ إمم  وم٢من اعمحتٛمؾ يرد ،اًمتقىمٞمػ واحلٔمر، ومال شمؽمك هلذه إدًم٦م اعمحتٛمٚم٦م

 اعمجٛمع قمٚمٞمف.

 أنف سمٛمراضمٕم٦م أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٢من اًم٘مقل سم٤مؾمتحب٤مب هذا اًمذيمر :اًمقضمف اًمراسمع

سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع ًمٞمس ُمِمٝمقًرا قمٜمد اًمٕمٚمامء، سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ أبٓمؾ اًمّمالة سمف، 

 .يٜمجؼم سمسجقد وُمٜمٝمؿ ُمـ رآه ُمـ اًمسٝمق اًمذي

أنف يم٤من ي٘مقل إذا رومع رأؾمف ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصذم يمت٤مب ُمسٚمؿ قمٜمف   ىم٤مل اًمتٜمقظمل:

ومٞمف  ٤مُمب٤مريمً  ٤مـمٞمبً  ا يمثػمً  اؾمٛمع اهلل عمـ محده رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد محدً )اًمريمقع ي٘مقل: 

 ،أهؾ اًمثٜم٤مء واعمجد ،وُمؾء ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ رء سمٕمد ،وُمؾء إرض ،اًمسٛمقات ءُمؾ

 وُم٤م وىمع ،( وٓ يٜمٗمع ذا اجلد ُمٜمؽ اجلد ،وٓ ُمٕمٓمل ح٤م ُمٜمٕم٧م ،ٓ ُم٤مٟمع ح٤م أقمٓمٞم٧م

 وم٢مٟمام يمرهف ًمئال ،( ومٞمف ٤مُمب٤مريمً  ٤مـمٞمبً  ا يمثػمً  امحدً  ) ح٤مًمؽ ُمـ يمراهٞم٦م أن ي٘مقل اعمّمكم:

وُم٤م ورد ٓسمـ ؿمٕمب٤من ُمـ أن ىم٤مئؾ  ،يٕمت٘مد أنف ُمـ ومروض اًمّمالة أو ُمـ ومْم٤مئٚمٝم٤م

 ُمـ اًمثٜم٤مء، قمغم ىم٤مئؾ ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ شمبٓمؾ صالشمف ٓ ُمٕمٜمك ًمف، ح٤م صمب٧م قمٜمف 
(1)

. 

يم٤من ي٘مقل إذا  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اسمـ رؿمد ذم صحٞمح ُمسٚمؿ أن اًمٜمبل   :ىم٤مل زروق

 ٤مـمٞمبً  ا ا يمثػمً ؾمٛمع اهلل عمـ محده رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد محدً  )رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع 

 واحلدي٨م، ويمره ُم٤مًمؽ ذًمؽ ًمئال يٕمت٘مد أنف ُمـ ومرائض اًمّمالة أ ( ...ومٞمف ٤مُمب٤مريمً 

                                                           

 .(413/ 1ىمسؿ اًمٕمب٤مدات ) -اًمتٜمبٞمف قمغم ُمب٤مدئ اًمتقضمٞمف  (1)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

130 

وىمقل اسمـ ؿمٕمب٤من شمبٓمؾ  :ىم٤مل ،ُمـ ومْم٤مئٚمٝم٤م، وىم٤مل اسمـ ؿمٕمب٤من شمبٓمؾ صالة ىم٤مئٚمف

 صالة ىم٤مئٚمف ٓ ُمٕمٜمك ًمف ًمثبقشمف واهلل أقمٚمؿ
(1)

. 

اًمٜمقع اًمث٤مين، أن ي٠ميت ومٞمٝم٤م سمذيمر أو دقم٤مء مل يرد اًمنمع سمف   :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

وٟمحق  (ا اهلل أيمؼم يمبػمً  ) :وىمقًمف ذم اًمتٙمبػم ( آُملم رب اًمٕم٤معملم ) :ومٞمٝم٤م، يم٘مقًمف

 ي٘مقل أنف ؾمٛمع رضماًل  ملسو هيلع هللا ىلصومٝمذا ٓ ينمع ًمف اًمسجقد: ٕنف روي قمـ اًمٜمبل  ،ذًمؽ

ومٚمؿ  ،٤م حي٥م رسمٜم٤م ويرىضـ٤م ومٞمف يمٛم٤م ُمب٤مريمً ا ـمٞمبً ا يمثػمً احلٛمد هلل محدً  )ذم اًمّمالة: 

ش(  ي٠مُمره سم٤مًمسجقد
(1)

. 

سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع اًمٜمقوي،  تحب٤مب هذا اًمذيمرــوأول ُمـ رأجتف ذيمر اؾم

وسملم سمٕمْمٝمؿ أنف ظم٤مًمػ  ،٤مومٕمٞم٦مـِمـضم٤مء سمٕمده ُمـ اًمٛمـ ـواؾمتٖمرب هذا ـم٤مئٗم٦م ُم

 .مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م

يمٜم٤م ٟمّمكم وراء اًمٜمبل  ) :ىم٤مل صمب٧م قمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع   ىم٤مل اًمٜمقوي:

رسمٜم٤م  :وم٘م٤مل رضمؾ وراءه ،ؾمٛمع اهلل عمـ محده :ومٚمام رومع رأؾمف ُمـ اًمريمٕم٦م ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 :ىم٤مل ،أن٤م :ىم٤مل ؟ُمـ اعمتٙمٚمؿ :ومٚمام اٟمٍمف ىم٤مل ،٤م ومٞمف٤م ُمب٤مريمً ا ـمٞمبً ا يمثػمً ًمؽ احلٛمد محدً 

رواه اًمبخ٤مري ومٞمستح٥م  ( ٤م يبتدروهن٤م أهيؿ يٙمتبٝم٤م أولرأج٧م سمْمٕم٦م وصمالصملم ُمٚمٙمً 

وم٢مذا اٟمتّم٥م  ،ؾمٛمع اهلل عمـ محده :ومٞم٘مقل ذم ارشمٗم٤مقمف ،أن جيٛمع سملم هذه إذيم٤مر

وُمؾء  ،ُمؾء اًمسٛمقات ،٤م ومٞمف٤م ُمب٤مريمً ـمٞمبً  ا ا يمثػمً حٛمد محدً ـمهللا رسمٜم٤م ًمؽ اًم :ىم٤مل

ُمٜمؽ اجلد  :ىمقًمف ممإ ...رضإ
(3)

. 

                                                           

 .(116/ 1ذح زروق قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م )( 1)

 .(14/ 1( اعمٖمٜمل )1)

 .(418/ 3اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ) (3)
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زاد اعمّمٜمػ ذم )اًمتح٘مٞمؼ(: )محًدا يمثػًما ـمٞمًب٤م   ىم٤مل أبق اًمب٘م٤مء اًمدُمػمي:

ُمب٤مريًم٤م ومٞمف(، ومل يذيمره اجلٛمٝمقر وهق ذم )اًمبخ٤مري( ُمـ رواي٦م سمـ راومع، وومٞمف: 

)أنف اسمتدر ذًمؽ سمْمٕم٦م وصمالصمقن ُمٚمًٙم٤م يٙمتبقٟمف(، وذًمؽ أن قمدد طمروومٝم٤م سمْمٕم٦م 

 وصمالصمقن طمروًم٤م
(1)

. 

وذم اعمجٛمقع قمـ إصح٤مب إذا مل يرضقا اىمتٍم   ىم٤مل زيمري٤م إنّم٤مري:

٤م ا ـمٞمبً ا يمثػمً محدً  :وزاد قمٚمٞمف ،وذم اًمتح٘مٞمؼ ُمثؾ ُم٤م ذم إصؾ ،قمغم رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد

 وهق همري٥م :ًمؽ احلٛمد :قم٘م٥م ،٤م ومٞمفُمب٤مريمً 
(1)

. 

ومل  ،٤م ومٞمف٤م ُمب٤مريمً ا ـمٞمبً ا يمثػمً وزاد ذم اًمتح٘مٞمؼ سمٕمده: محدً   ىم٤مل اًمنمسمٞمٜمل:

 اسمتدر ذًمؽ) يذيمره اجلٛمٝمقر، وهق ذم اًمبخ٤مري ُمـ رواي٦م روم٤مقم٦م سمـ راومع وومٞمف أنف 

 ( ٤م يٙمتبقٟمفسمْمٕم٦م وصمالصمقن ُمٚمٙمً 
(3)

. 

ىمد دل احلدي٨م قمغم   ُم٤م ىم٤مل اًمٜمقوي وم٘م٤مل:إمم  ويم٠من اسمـ رضم٥م ذه٥م

ومْمؾ هذا اًمذيمر ذم اًمّمالة، وأن اح٠مُمقم ينمع ًمف اًمزي٤مدة قمغم اًمتحٛمٞمد سم٤مًمثٜم٤مء 

، وأن ُمثؾ هذا اًمذيمر -ذم رواي٦م  -، يمام هق ىمقل اًمِم٤مومٕمل وأمحد قمغم اهلل 

ـٌ ذم آقمتدال ُمـ اًمريمقع ذم اًمّمٚمقات  طمس
(4)

. 

ه ًمٚمِم٤مومٕمل وأمحد وم٢مٟمف ًمٞمس ذم اؾمتحب٤مب هذا اًمذيمر  سمٕمد اًمرومع ُمـ وُم٤م قمزا

٤م ي٘مرره ـٛمـ٤م يٗمٝمؿ سم٤مًمرضمقع ًمـ٤م ذم أن اًمزي٤مدة قمغم اًمقارد ضم٤مئز يمٛمـوإٟمٛم ،اًمريمقع

 .٤مـأصح٤مهبٛم

                                                           

 .(138/ 1اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ) (1)

 .(158/ 1أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م ) (1)

 .(367/ 1ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أخٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج ) (3)

  .(181/ 7( ومتح اًمب٤مري )4)
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ذيمرت هذا اًمقضمف وإن يم٤من دىمٞمً٘م٤م ي٘مٍم قمٜمف ومٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م: ٕنف  وقمغم يمؾٍّ 

همػم ُمتخّمص ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، ًمٙمـ ٓسمد ُمـ ذيمره ًمٞمٕمرف وًمُٞمحرص قمغم 

 .ًمئال خُيرج قمـ ؾمبٞمٚمٝمؿ ،ومٝمؿ اًمٕمٚمؿ قمغم ومٝمؿ اًمٕمٚمامء

 له بخغيير معاذ صفت صالة املظبىق زد اطخدال

ِّالشتّثِّاتلاشػث
ذم اعمسبقق، وم٘مد يم٤من  اًمث٤مُمـ ؾمٜم٦م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ   :ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م

٤م ؾمبؼ ـاًمّمالة ُمسبقىًم٤م يس٠مل، ومٞمخؼم سمٛمإمم  إذا ضم٤مءاًمرضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ صالشمف، ومٞمّمكم ُم٤م وم٤مشمف صمؿ يٚمحؼ اجلامقم٦م، ومٞمٙمقٟمقن ُمع رؾمقل اهلل 

 - ملسو هيلع هللا ىلصيٕمٜمل اًمٜمبل  -وم٘م٤مل: ٓ أراه  سملم ىم٤مئؿ ورايمع وىم٤مقمد، طمتك ضم٤مء ُمٕم٤مذ 

ا ىمد ؾمـ ًمٙمؿ ؾمٜم٦م، يمذًمؽ قمغم طم٤مل إٓ يمٜم٧م قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: إن ُمٕم٤مذً 

وم٤مومٕمٚمقا 
(1)

ومٝمذه سم٤مدرة ظمػم ُمـ ُمٕم٤مذ اسمتدأه٤م اضمتٝم٤مًدا ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمسف، وًمٞمس  ،

 يقم اًمديـإمم  قمٜمده ذم ذًمؽ ؾمٜم٦م شمقىمٞمٗمٞم٦م، ومّم٤مرت ؾمٜم٦م اعمسبقىملم
(1)

. 

 :وكشف هره الشبهت مً أوجه

 أنف ًمٞمس ذم احلدي٨م إطمداث واسمتداع، وإٟمام اضمتٝم٤مد، واعمجتٝمد :اًمقضمف إول

إن أص٤مب ومٚمف أضمران وإن  ،إذا يم٤من أهاًل ًمالضمتٝم٤مد ومٝمق ُم٤م سملم ُمّمٞم٥م أو خمٓمئ

وذًمؽ أن اعمجتٝمد ُم٘مر  ،وومرق سملم آضمتٝم٤مد واإلطمداث ،أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد

وهذا سمخالف ُمـ ٓ  ،ًمذا هق يسٕمك عمٕمروم٦م هذا اًمدًمٞمؾ ،سم٠منف ٓ قمب٤مدة إٓ سمدًمٞمؾ

                                                           

 (. 36/436(، وأمحد )586( أظمرضمف أبق داود رىمؿ )1)

 . (138ص )( 1)
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سمؾ إن اضمتٝم٤مد اًمّمح٤ميب ُمـ  ،ومٝمق ٓ حيت٤مج ٓضمتٝم٤مد ،يرى أن اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م

وذًمؽ ٕنف ح٤م شم٘مرر قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ  ،إدًم٦م قمغم أن اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م

د اهلل سم٤مًمٜمٔمر ذم إدًم٦م إظمرى أهن٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م اضمتٝمدوا ًمتٙمقن اًمٕمب٤مدة  ،عمٕمروم٦م ُمرا

 .ىم٤مئٛم٦م قمغم دًمٞمؾ صحٞمح

ومل يٗمٝمؿ أطمد ُمٜمٝمؿ  ،أن اًمٕمٚمامء يتٜم٤مىمٚمقن احلدي٨م ذطًم٤م وسمٞم٤مًٟم٤م :اًمقضمف اًمث٤مين

أن هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمب٤مدات همػم شمقىمٞمٗمٞم٦م: ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن جيٝمؾ اًمٕمٚمامء دًٓم٦م 

 ،؟!أم أهنؿ شمريمقا هذا اًمٗمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٝمؿ أنف ظمٓم٠م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ،؟احلدي٨م قمغم هذا

 ٛمٝمؿ أنف ومٝمؿ ؾم٤مىمط.ٚمٓؿمؽ أهنؿ شمريمقه ًمٕم

 .آؾمتدٓل سمف وهذا يم٤مف ذم قمدم صح٦م

٤مع واضح٦م ذم أن اًمٕمب٤مدات قمغم ـٛمـًم٦م وأصم٤مر واإلضمأن إد :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

اعمحٙمؿ إمم  وم٢من اعمحتٛمؾ يرد ،اًمتقىمٞمػ واحلٔمر، ومال شمؽمك هلذه إدًم٦م اعمحتٛمٚم٦م

 اعمجٛمع قمٚمٞمف.

 يت يدل على إلاحداث في العبادة زد اطخدالله بأن إلاحداث في السك

ِّالشتّثِّاهػارشة
اًمت٤مؾمع: رىمٞم٦م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري رضماًل ًمدهمتف قم٘مرب، ويم٤من   ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

 ،اًمرضمؾ ؾمٞمد ىمقُمف، وىمد أبك أوئلؽ اًم٘مقم أن يْمٞمٗمقا أب٤م ؾمٕمٞمد ورهٓمف 

ومرىم٤مه سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مب
(1)

، وضم٤مء ذم رواي٦م أنف ىمرأه٤م صمالصًم٤م وذم رواي٦م ؾمبًٕم٤م، ومل حيدد 

 ـ قمٜمده، وًمٞمساًمٕمدد ذم رواي٤مت أظمرى، ويم٤من اًمب٤مقم٨م ًمرىمٞم٦م أيب ؾمٕمٞمد اضمتٝم٤مًدا ُم

                                                           

 .(1181(، ُمسٚمؿ رىمؿ )5887( أظمرضمف اًمبخ٤مري رىمؿ )1)
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 ي٘مقل: وُم٤م يدريؽ ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مد ضم٤مء ذم رواي٦م: ومجٕمؾ رؾمقل اهلل  ،٤م ُمـ اًمرؾمقلشمقىمٞمٗمٞم  

 ،أهن٤م رىمٞم٦م؟ ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م دري٧م أهن٤م رىمٞم٦م، وًمٙمـ رء أخ٘مك اهلل ذم ٟمٗمز

ءة يم٤من اضمتٝم٤مًدا ُمـ أيب ؾمٕمٞمد  وذم رواي٦م: أخ٘مل ذم روقمل، يمام أن قمدد ُمرات اًم٘مرا

 ومل يٙمـ قمٜمده ُمٜمف شمقىمٞمػ ،
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت مً أوجه:

أن اًمرىمٞم٦م ًمٞمس٧م ُمـ اًمٕمب٤مدات اًمتل ُمبٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػ، سمؾ  :اًمقضمف إول

هل ُمـ اًمتداوي اًمذي ُمبٜم٤مه قمغم اًمتجرسم٦م، ويدل ًمذًمؽ طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ 

ٓ سم٠مس سم٤مًمرىمك ُم٤م مل يٙمـ ومٞمف اقمرضقا قمكم رىم٤ميمؿ،   :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل 

ك ذ
(1)

ُمع أن ومٞمٝمؿ ُمـ يم٤من  ،ُمـ صح٤مسمتف رىم٤مهؿ ملسو هيلع هللا ىلص٘مد ىمبؾ رؾمقل اهلل وم ،

 ٤م،وُمع ذًمؽ مل يٛمٜمع رىمٞمتف سمنمط أٓ شمٙمقن ذيمً  ،يرىمل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م سمرىمك ُمٕمرووم٦م

 .ومدل هذا قمغم أن اًمرىمٞم٦م ُمـ سم٤مب اًمتداوي ٓ اًمٕمب٤مدات

 قمغم ؿمٗم٤مء وُمـ هذا اًمب٤مب إذا ضمٕمؾ ًمٚمٓمبٞم٥م ضمٕماًل   :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اًمذيـ ضمٕمؾ هلؿ ىمٓمٞمع قمغم ؿمٗم٤مء ؾمٞمد  ملسو هيلع هللا ىلصيمام أظمذ أصح٤مب اًمٜمبل  ،اعمريض ضم٤مز

ؾ يم٤من قمغم اًمِمٗم٤مء ٓ وم٢من اجلٕم :وم٠مظمذوا اًم٘مٓمٞمع ،ومرىم٤مه سمٕمْمٝمؿ طمتك سمرئ ،احلل

ءة  قمغم اًم٘مرا
(3)

. 

                                                           

 .(138ص )( 1)

 (.1188( أظمرضمف ُمسٚمؿ رىمؿ )1)

 (.587/  18( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )3)
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 قمغم اًمِمٗم٤مء ضم٤مز، يمام وُمـ ذًمؽ إذا ضمٕمؾ ًمٚمٓمبٞم٥م ضمٕماًل   ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:

اًم٘مٓمٞمع ُمـ اًمِم٤مء اًمذي ضمٕمٚمف هلؿ ؾمٞمد احلل، ومرىم٤مه  ملسو هيلع هللا ىلصأظمذ أصح٤مب اًمٜمبل 

 ؾ يم٤من قمغم اًمِمٗم٤مء ٓ قمغم اًم٘مراءةأطمدهؿ طمتك سمرئ، واجلٕم
(1)

. 

٤م ضمقزوا اًمرىمٞم٦م ٕن اعمت٘مدُملم اح٤مٟمٕملم آؾمتئج٤مر ُمٓمٚم٘مً   :ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ

حْم٦م سمؾ ُمـ ـ٤م ًمٞمس٧م قمب٤مدة ُم٤م ذيمره اًمٓمح٤موي: ٕهنـسم٤مٕضمرة وًمق سم٤مًم٘مرآن يمٛم

 اًمتداوي
(1)

. 

٤م واًمٙمٗم٤مر اًمذيـ أقمٓمقا اًمّمح٤مسم٦م ىمٓمٞمٕمً   ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل:

وًمٚمٛمسٚمٛملم  ،٤م ًمٚم٘م٤مرئوٓ طمب   ،٤م ومٞمف٤م ًمٚم٘مرآن أو طمب  مل يٕمٓمقهؿ إي٤مه طمب   ،ُمـ اًمٖمٜمؿ

واًمّمح٤مسم٦م أبٖمض إًمٞمٝمؿ ُمـ  ،سمؾ اًم٘مرآن أبٖمض إًمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ رء ،وًمإلؾمالم

وم٤مٕضمر  ،وُمع ذًمؽ دومٕمقا إضمر ،ورؾمقهلؿ أبٖمض إًمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ رء ،يمؾ رء

ضمٕمٚمقه ٕهنؿ  ،ومل يدومٕمقا إضمر إٓ سمٕمد اًمِمٗم٤مء ،٤م هق اًمٕمالجـًمٞمس ًمٚمتالوة وإٟمٛم

 قمغم اًمِمٗم٤مء ٓ قمغم اًمتالوة
(3)

. 

ومل يٗمٝمؿ أطمد ُمٜمٝمؿ  ،أن اًمٕمٚمامء يتٜم٤مىمٚمقن احلدي٨م ذطًم٤م وسمٞم٤مًٟم٤م :اًمقضمف اًمث٤مين

أن هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمب٤مدات همػم شمقىمٞمٗمٞم٦م: ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن جيٝمؾ اًمٕمٚمامء دًٓم٦م 

 ؟،أم أهنؿ شمريمقا هذا اًمٗمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٝمؿ أنف ظمٓم٠م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ،؟احلدي٨م قمغم هذا

 ٛمٝمؿ أنف ومٝمؿ ؾم٤مىمط.ٚمٓؿمؽ أهنؿ شمريمقه ًمٕم

 .آؾمتدٓل سمف وهذا يم٤مف ذم قمدم صح٦م

                                                           

 .(191/ 1( إقمالم اعمقىمٕملم )1)

 .(57/ 6رد اعمحت٤مر )= ( طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 1)

 .(143/  1ومت٤مواه )( 3)
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٤مع واضح٦م ذم أن اًمٕمب٤مدات قمغم ـٛمـأن إدًم٦م وأصم٤مر واإلضم :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

اعمحٙمؿ إمم  وم٢من اعمحتٛمؾ يرد ،اًمتقىمٞمػ واحلٔمر، ومال شمؽمك هلذه إدًم٦م اعمحتٛمٚم٦م

 اعمجٛمع قمٚمٞمف.

 سكيت يدل على إلاحداث في العبادةزد جكساز اطخدالله بأن إلاحداث في ال

ِّالشتّثِّاحلاديثِّغّشة
ذم اًمرىمٞم٦م، ومٕمـ  اًمٕم٤مذ: وىمد شمٙمرر اضمتٝم٤مد اًمّمح٤مسم٦م   ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

ظم٤مرضم٦م سمـ اًمّمٚم٧م اًمتٛمٞمٛمل أن قمٛمف ُمر سم٘مقم وقمٜمدهؿ جمٜمقن ُمقصمؼ ذم احلديد، 

 - ملسو هيلع هللا ىلص يٕمٜمل اًمٜمبل -وم٢من ص٤مطمبٙمؿ  ،وم٘م٤مل ًمف سمٕمْمٝمؿ: أقمٜمدك رء يداوى سمف هذا

ىمد ضم٤مء سمخػم ىم٤مل: وم٘مرأت قمٚمٞمف اًمٗم٤مُت٦م صمالصم٦م أج٤مم ذم يمؾ يقم ُمرشملم، ومؼمأ وم٠مقمٓم٤مه 

يمؾ ومٛمـ أيمؾ سمرىمٞم٦م سم٤مـمؾ وم٘مد   ومذيمر ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصُم٤مئ٦م ؿم٤مة، وم٠متك اًمٜمبل 

 أيمٚم٧م سمرىمٞم٦م طمؼ
(1)

ىمف صمؿ شمٗمؾ ومٙم٠منٛمـوزاد ذم رواي٦م: ويمٚمٛم ، ٤م ـ٤م ظمتٛمٝم٤م مجع سمزا

 وم٘مد اضمتٝمد هذا اًمّمح٤ميب ذم قمدد ُمرات اًم٘مراءة وأج٤مُمٝم٤م وـمري٘متٝم٤م ،أنِمط ُمـ قم٘م٤مل

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصسمدون شمقىمٞمػ، وم٠مىمره٤م اًمٜمبل 

  :وكشف هره الشبهت أن يلال

إن هذا شمٙمرار ًمالؾمتدٓل سم٤مًمرىمٞم٦م، وأهن٤م همػم شمقىمٞمٗمٞم٦م، وشم٘مدم يمِمػ هذه 

اًمِمبٝم٦م ذم اًمِمبٝم٦م اًمس٤مسم٘م٦م وهق أن اًمرىمٞم٦م ًمٞمس٧م ُمـ اًمٕمب٤مدات اعمبٜمٞم٦م قمغم احلٔمر 

 سمؾ ُمـ اًمٓم٥م واًمتداوي. 

                                                           

  .(155/ 36وأمحد ) ،(3896( أظمرضمف أبق داود رىمؿ )1)

 .(138ص )( 1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصزد اطخدالله بما شعم أن الصحابت أحدثىه بعد وفاة زطىل هللا 

ِّالشتّثِّاثلاٍيثِّغّشة
ذم اعمحدصم٤مت سمٕمد ووم٤مة  قم٘مد اًمٙم٤مشم٥م ومّماًل سمٕمٜمقان: هدي اًمّمح٤مسم٦م 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

 وكشف هره الشبهت مً وجهين:

 أنف هبذا اًمٕمٜمقان هلذا اًمٗمّمؾ ي٘مرر أن يمؾ ُم٤م شمٕمبد سمف اًمّمح٤ميب :اًمقضمف إول

ومٝمق مم٤م أطمدصمف، وهذا ظمٓم٠م سملم، وم٢من هذا ًمٞمس  ملسو هيلع هللا ىلصمم٤م مل يٜم٘مؾ ًمٜم٤م قمـ رؾمقل اهلل 

ًمٙمٜمف مل يٜمسبف إًمٞمف ح٤م قمرف ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصسمؾ ىمد يٙمقن مم٤م أظمذه ُمـ رؾمقل اهلل  ،ٓزًُم٤م

 ،ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل  أو يٙمقن أظمذ ممـ أظمذ ،ملسو هيلع هللا ىلصورقمف ذم اًمٜمسب٦م ًمرؾمقل اهلل 

أو ُمـ صح٤ميب  ،٤مٗم٤مهً ؿِم  ملسو هيلع هللا ىلصومٞمجقز أن يٙمقن ؾمٛمٕمف ُمـ اًمٜمبل   ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:

وم٢من ُم٤م اٟمٗمردوا سمف ُمـ اًمٕمٚمؿ قمٜم٤م أيمثر ُمـ أن حي٤مط سمف،  ،ملسو هيلع هللا ىلصآظمر قمـ رؾمقل اهلل 

 واًمٗم٤مروق وهمػممه٤م ومٚمؿ يرو يمؾ ُمٜمٝمؿ يمؾ ُم٤م ؾمٛمع، وأجـ ُم٤م ؾمٛمٕمف اًمّمديؼ 

ُم٤م رووه؟ ومٚمؿ يرو قمٜمف صديؼ إُم٦م ُم٤مئ٦م طمدي٨م، إمم  ُمـ يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م 

ذم رء ُمـ ُمِم٤مهده، سمؾ صحبف ُمـ طملم سمٕم٨م سمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوهق مل يٖم٥م قمـ اًمٜمبل 

سم٘مقًمف وومٕمٚمف وهديف وؾمػمشمف،  ملسو هيلع هللا ىلصأن شمقذم، ويم٤من أقمٚمؿ إُم٦م سمف إمم  ىمبؾ اًمبٕم٨م

ُم٤م ؾمٛمٕمقه ُمـ ٟمبٞمٝمؿ، إمم  ا سم٤مًمٜمسب٦مويمذًمؽ أضمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م روايتٝمؿ ىمٚمٞمٚم٦م ضمد  

د قمغم رواي٦م أيب هريرة أضٕم٤مومً  ٤م وؿم٤مهدوه، وًمق رووا يمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمقه وؿم٤مهدوه ًمزا

 :ػم، وم٘مقل اًم٘م٤مئؾُمْم٤مقمٗم٦م، وم٢مٟمف إٟمام صحبف ٟمحق أرسمع ؾمٜملم، وىمد روى قمٜمف اًمٙمث

                                                           

 . (139ص )( 1)
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ىمقل ُمـ مل  : ًمذيمره ملسو هيلع هللا ىلصًمق يم٤من قمٜمد اًمّمح٤ميب ذم هذه اًمقاىمٕم٦م رء قمـ اًمٜمبل  

 ملسو هيلع هللا ىلصيٕمرف ؾمػمة اًم٘مقم وأطمقاهلؿ، وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا هي٤مسمقن اًمرواي٦م قمـ رؾمقل اهلل 

ويٕمٔمٛمقهن٤م وي٘مٚمٚمقهن٤م ظمقف اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص، وحيدصمقن سم٤مًمٌمء اًمذي ؾمٛمٕمقه ُمـ 

رً  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل   .(1) ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  :سم٤مًمسامع، وٓ ي٘مقًمقنا، وٓ يٍمطمقن ُمرا

صمؿ أجًْم٤م إذا ومٕمؾ أطمدهؿ ومٕماًل، ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف صح٤ميب آظمر ومٞمٕمد إمج٤مقًم٤م قمغم 

 اًمّمحٞمح.

، ملسو هيلع هللا ىلصُمـ رؾمقل اهلل  أنف إذا شمٕمبد اًمّمح٤ميب سمٕمب٤مدة مل ي٠مظمذه٤م :اًمقضمف اًمث٤مين

ًٓ  -حتٛمؾ ـوم٢مٟمف ي ،وٓ ممـ أظمذه ُمٜمف شمقىمٞمٗمٞم٦م ًمذا  ٓ يرى اًمٕمب٤مدات أنف - شمٜمز

أطمدصمٝم٤م، وحيتٛمؾ أنف ومٕمٚمف اضمتٝم٤مًدا، واًم٘مقل سم٤مٓضمتٝم٤مد يٜم٤مذم اًم٘مقل سم٤مإلطمداث، 

ٟمف ٟمٔمر ذم إوذًمؽ أن ُمٕمٜمك أنف اضمتٝمد أي  ،ويتقاومؼ ُمع اًم٘مقل سم٤مًمتقىمٞمػ ُمٓمٚمً٘م٤م

د اهلل  وذًمؽ ٕن اًمٕمب٤مدة شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ شمٗمٕمؾ إٓ سمدًمٞمؾ. ،إدًم٦م جمتٝمًدا عمٕمروم٦م ُمرا

ازد شعمه أن الصحابت بعد وفاة زطىل هللا 
 
 ال يسون العباداث جىكيفيت مطلل

ِّالشتّثِّاثلاثلثِّغّشة
قمدًدا ُمـ اعمحدصم٤مت سمٕمد  يمذًمؽ وم٘مد اسمتدأ اًمّمح٤مسم٦م  ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

 ملسو هيلع هللا ىلص، مم٤م يدل قمغم أهنؿ مل يٙمقٟمقا يٕمت٘مدون أن يمؾ ُم٤م شمريمف رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصووم٤مشمف 

ريٕم٦م وٟمّمقصٝم٤م ـيٜمسجؿ ُمع ُم٘م٤مصد اًمِمحدصم٦م طمٙمٛمٝم٤م اًمذي ـطمرام، سمؾ ًمٙمؾ ُم

يمؾ حمدصم٦م ذم  - ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف -اًمٕم٤مُم٦م وىمقاقمده٤م اًمٙمٚمٞم٦م، ومل يٙمقٟمقا ي٘مبٚمقن 

ٛمحدصم٤مت ُم٤م يٕمت٘مدون أنف ُمـ اًمبدع اًمسٞمئ٦م اًمتل ـاًمديـ، سمؾ يم٤مٟمقا يٜمٙمرون ُمـ اًم

                                                           

  .(111/ 4( إقمالم اعمقىمٕملم )1)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

139 

شمتّم٤مدم ُمع أصقل اًمديـ وٟمّمقصف، ومٙم٤مٟم٧م ـمري٘متٝمؿ اًمبح٨م واًم٘مٞم٤مس وإحل٤مق 

 اًمٜمٔمػم سم٤مًمٜمٔمػم
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

م ملسو هيلع هللا ىلصن يمؾ ُم٤م شمريمف رؾمقل اهلل مل يٙمقٟمقا يٕمت٘مدون أ إن ىمقًمف:  :  طمرا

ومٝمذا ٓ ي٘مقًمف اًمّمح٤مسم٦م وٓ همػمهؿ ممـ  ،مّح٤مل أوضمف: وم٢من أراد ُمـ همػم اًمٕمب٤مدات

إٓ ذم ٛمـ هق يمذًمؽ ُمٜمٝمؿ ـًمٛمْمٞم٘ملم: سمؾ وٓ وضمقد ـٛمقؾمٕملم أو اًمـوصٗمٝمؿ سم٤مًم

 بٕمده ُمـ ظمٞم٤مل قمـ واىمع أهؾ اًمٕمٚمؿ.ظمٞم٤مٓت اًمٙم٤مشم٥م، وُم٤م أ

وإن أراد ُمـ اًمٕمب٤مدات، وم٘مد شم٘مدم إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمده أن اًمٕمب٤مدات 

وشم٘مدم أن يمؾ ُم٤م  ،- يمام شم٘مدم ذم اعم٘مدُم٦م اًمس٤مسمٕم٦م -ُمبٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػ واحلٔمر 

سمٓمف ،ُمـ اًمٕمب٤مدات طمرام اًمتٕمبد سمف ملسو هيلع هللا ىلصشمريمف رؾمقل اهلل   قمغم ُم٤م ؾمبؼ شم٘مريره سمْمقا

ًمٙمـ ًمتخٚمٞمط اًمٙم٤مشم٥م فمـ أن ُمـ ؾمامهؿ  ،ذم اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م قمٜمد اعم٘مدُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م

ؿمٞمًئ٤م  ٓ جيقزون ،ُمْمٞم٘ملم ممـ ي٘مقًمقن: إن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اًمتقىمٞمػ ُمٓمٚمً٘م٤م

إذا دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م وىمقاقمد  ملسو هيلع هللا ىلص٤م طمدث سمٕمد رؾمقل اهلل ـٛمـُمـ اًمٕمب٤مدات ُم

أو إطمٞم٤مء قمٛمر  ،واطمدٛمرؾمٚم٦م، يمجٛمع اًم٘مرآن ذم ُمّمحػ ـاًمنميٕم٦م يم٤معمّم٤مًمح اًم

صالة اًمؽماويح مج٤مقم٦م، وىمد شم٘مدم شمٗمّمٞمؾ هذا، وأن هذا مم٤م ظمٚمط ومٞمف اًمٙم٤مشم٥م يمام 

 .ذم اًمرد اإلمج٤مزم

                                                           

 .(139ص )( 1)
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  ملسو هيلع هللا ىلص جكساز زد شعمه أن الصحابت بعد وفاة زطىل هللا

ا
 
 ال يسون العباداث جىكيفيت مطلل

ِّالشتّثِّالراةػثِّغّشة
قمدًدا ُمـ اعمحدصم٤مت سمٕمد ووم٤مشمف  يمذًمؽ وم٘مد اسمتدأ اًمّمح٤مسم٦م   :ىم٤مل

م،  ملسو هيلع هللا ىلص، مم٤م يدل قمغم أهنؿ مل يٙمقٟمقا يٕمت٘مدون أن يمؾ ُم٤م شمريمف رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طمرا

سمؾ ًمٙمؾ حمدصم٦م طمٙمٛمٝم٤م اًمذي يٜمسجؿ ُمع ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وٟمّمقصٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م 

يمؾ حمدصم٦م ذم اًمديـ،  - ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف -وىمقاقمده٤م اًمٙمٚمٞم٦م، ومل يٙمقٟمقا ي٘مبٚمقن 

صم٤مت ُم٤م يٕمت٘مدون أنف ُمـ اًمبدع اًمسٞمئ٦م اًمتل شمتّم٤مدم سمؾ يم٤مٟمقا يٜمٙمرون ُمـ اعمحد

ُمع أصقل اًمديـ وٟمّمقصف، ومٙم٤مٟم٧م ـمري٘متٝمؿ اًمبح٨م واًم٘مٞم٤مس وإحل٤مق اًمٜمٔمػم 

 سم٤مًمٜمٔمػم
(1)

 .أن اًمّمح٤مسم٦م ٓ يرون اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م ومٗمل هذا زقمٛمف .

 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

 ٓ خترج قمـ أطمقال: إن أصم٤مر اًمتل ذيمره٤م اًمٙم٤مشم٥م

قمب٤مدات ومٕمٚمٝم٤م اًمّمح٤ميب مم٤م ىمد يٙمقن أظمذه٤م ُمـ رؾمقل اهلل  :احل٤مل إومم

وهذا ظم٤مرج ُمقرد اًمٜمزاع: ٕهن٤م  ،ملسو هيلع هللا ىلصأو أظمذه٤م ممـ أظمذه٤م ُمـ رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

 .راضمٕم٦م ًمٚمنمع

حج٦مـر ذي اًمـوذًمؽ ُمثؾ رومع اًمّمقت سم٤مًمتٙمبػم ذم اًمٕمٞمد وقمِم
(1)

وأخٗم٤مظ  

ىمٜمقت قمٛمر ذم اًمٜمقازل
(3)

. 

                                                           

 .(139ص )( 1)

 .(148ص)( 1)

 . (141ص)( 3)
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أي ُم٤م جيقز إطمداصمف ُمـ  ،اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦مإمم  راضمٕم٦م٤مل ـأقمٛم :احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م

ذًمؽ ُمثؾ مجع أيب سمٙمر وقمٛمر اًم٘مرآنو ،اًمقؾم٤مئؾ سمْم٤مسمٓمف يمام شم٘مدم شم٘مريره
(1)

وىمد  

 .شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م

وذًمؽ ُمثؾ  ،حت٩م سمفـآصم٤مر أؾم٤مٟمٞمده٤م ضٕمٞمٗم٦م، وُمثؾ هذا ٓ ي :احل٤مل اًمث٤مًمث٦م

٤من ُم٘مٞمؿ اًمّمالةـإضم٤مسم٦م قمثٛم
(1)

سم٘مقل: ُمرطمًب٤م   اًمّمالةوىمد ىم٤مُم٧م   :قمٜمد ىمقًمف 

 ًٓ  ..سم٤مًم٘م٤مئٚملم قمد

وهذا إؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ
(3)

 ، وًمق صح ًمٙم٤مٟم٧م ُمـ احل٤مل إومم.

وذًمؽ  ،ومؽميمٝم٤م ح٤مٟمع صمؿ زال اح٤مٟمع ملسو هيلع هللا ىلصقمب٤مدات ومٕمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل  :احل٤مل اًمراسمٕم٦م

طمد ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤منُمثؾ مجع قمٛمر اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم وا
(1)

 .وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف 

وذًمؽ ُمثؾ  ،ُم٤م ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمبدقم٦م ٕنف ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمٕمب٤مدة :احل٤مل اخل٤مُمس٦م

ٛمزي٦م ذم ـحتٛمؾ أنف ًمـخٛمٞمس ًمٚمققمظ ومٝمق يـاهلل سمـ ُمسٕمقد يقم اًم خّمٞمص قمبدـشم

واطمتٛمؾ   وحيتٛمؾ أنف ًمسب٥م آظمر يمتٗمرغ أو همػم ذًمؽ، ىم٤مل اسمـ طمجر: ،اخلٛمٞمس

اًمٞمقم طمتك ذم  ملسو هيلع هللا ىلصقمٛمؾ سمـ ُمسٕمقد ُمع اؾمتدًٓمف أن يٙمقن اىمتدى سمٗمٕمؾ اًمٜمبل 

واطمتٛمؾ أن يٙمقن اىمتدى سمٛمجرد اًمتخٚمؾ سملم اًمٕمٛمؾ واًمؽمك اًمذي  ،اًمذي قمٞمٜمف

 قمؼم قمٜمف سم٤مًمتخقل واًمث٤مين أفمٝمر
(4)

. 

                                                           

 . (148ص)( 1)

 . (143ص)( 1)

( ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة قمـ قمثامن ومل يسٛمع ُمٜمف يمام ذم ضم٤مُمع 1/186( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )3)

 . (155ص)اًمتحّمٞمؾ 

 (. 163/ 1( ومتح اًمب٤مري )4)
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وقمغم آطمتامل إول يٙمقن هذا اعمث٤مل ًمٚمح٤مل إومم، وقمغم آطمتامل اًمث٤مين 

يٙمقن هلذه احل٤مل، وهذا فم٤مهر صٜمٞمع اًمبخ٤مري ٕنف وضٕمف ُت٧م سم٤مب ) ُمـ ضمٕمؾ 

 أج٤مًُم٤م ُمٕمٚمقُم٦م(. ٕهؾ اًمٕمٚمؿ

قمب٤مدات ضم٤مء هب٤م اًمنمع سم٠مخٗم٤مظ قم٤مُم٦م وجمٛمٚم٦م، وذًمؽ ُمثؾ  :احل٤مل اًمس٤مدؾم٦م

ومٕمؾ أيب ذر
(1)

، وم٘مد أيمثر اًمّمالة ٕن اًمنميٕم٦م ضم٤مءت سمٙمثرة اًمّمالة واًمسجقد 

 ومل خيّمّمٝم٤م. ،وهق ومٕمٚمٝم٤م قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ،سم٠مدًم٦م قم٤مُم٦م وجمٛمٚم٦م

 يلخض ي الخحسيم زد إلصامه بأن الترك

ِّغّشةِّالشتّثِّاخلامصث
٤م قمغم سمدقمٞم٦م ـومٜمجد أن اعمْمٞم٘ملم عمٕمٜمك اًمبدقم٦م حيتجقن دائٛمً   ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

 مل يٗمٕمٚمٝم٤م اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، وًمق يم٤مٟم٧م ظمػًما  -ىمٞمد اًمبح٨م  -أي حمدصم٦م سم٠من اعمحدصم٦م 

ٟمٕمٝم٤م  -ًمسب٘مقٟم٤م إًمٞمف، ومٚمام شمريمقه٤م ومل يٗمٕمٚمقه٤م  دل  -ُمع ىمٞم٤مم ُم٘متْم٤مه٤م واٟمتٗم٤مء ُمقا

 وصح٤مسمتف ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ قمغم طمرُمتٝم٤م، أي إهنؿ حيتجقن ًمتحريؿ اعمحدصم٤مت سمؽمك اًمٜمبل 

 هل٤م، وُمـ صمؿ ومٝمؿ يٕمت٘مدون أن اًمؽمك ي٘متيض اًمتحريؿ 
(1)

. 

  :وكشف هره الشبهت أن يلال

ًمٚمٕمب٤مدة ُمع وضمقد اعم٘متيض  ملسو هيلع هللا ىلصإن هذا ضمٝمؾ أو سمٖمل، وم٘مد ضمٕمؾ شمرك اًمٜمبل 

 ٕن ىمقًمف: :اًمتحريؿ (، ومه٤م ٓ يستقي٤من) اًمؽمك ي٘متيض يم٤مًم٘مقل سم٠من واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع 

ومر اًمدواقمل  ، اًمؽمك ي٘متيض اًمتحريؿ  قم٤مم ًمٚمؽمك اًمديٜمل واًمدٟمٞمقي، وح٤م شمتقا

ومر  .وُم٤م ٓ يقضمد ًمف ُم٤مٟمع ،ًمٜم٘مٚمف، وح٤م يقضمد ًمف ُم٤مٟمع ًمٜم٘مٚمف، وُم٤م ٓ شمتقا

                                                           

 . (144ص)( 1)

 . (189ص )( 1)
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 زد عدم احخجاجه بالظىت التركيت

ِّالشتّثِّالصادشثِّغّشة
وشمٙم٤مد شمٙمقن هذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ اعمسٚمامت قمٜمدهؿ، ومام إن يروا   ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

احلٙمؿ سمتحريٛمف: ٕن اًمٜمبل إمم  إٓ ويس٤مرقمقن -ًمف ارشمب٤مط سم٤مًمديـ  -أُمًرا ضمديًدا 

 مل يٗمٕمٚمف، وُمـ صمؿ وم٢مٟمف سمدقم٦م ضالًم٦م
(1)

. 

  :وكشف هره الشبهت أن يلال

٤مت، وىمد شم٘مدم ـُمـ اعمسٚمٛم -وهل اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م  -ٓؿمؽ أن هذه اًم٘م٤مقمدة 

ُتريره٤م واًمتدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وٟم٘مؾ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شم٘مريره٤م قمٜمد اعم٘مدُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: 

وىم٤مقمدة اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ومرع قمـ اًم٘م٤مقمدة اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م، وهل أن اًمٕمب٤مدات ُمبٜم٤مه٤م 

 .، وشم٘مدم ذيمره٤م واًمتدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م- وهل اعم٘مدُم٦م اًمس٤مسمٕم٦م -قمغم اًمتقىمٞمػ 

وًمٞمس٧م ظم٤مص٦م سمٛمـ  ،قمٜمد مجٞمع أهؾ اًمسٜم٦م٤مت ـومبٝمذا يٕمرف أهن٤م ُمـ اعمسٚمٛم

 .وصٗمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م سم٠مهنؿ ُمْمٞم٘مقن

 م يركسوا أن الترك يلخض ي الخحسيمزد شعمه أن أهل العلم ل

ِّالشتّثِّالصاةػثِّغّشة
ذم يمت٥م  -ح٘مٞم٘م٦م ـاًمإمم  يمب٤مطم٨م يسٕمك -وًم٘مد سمحث٧م   ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

أي أنف مل يٜمص اًم٘م٤مقمدة، ومٚمؿ أقمثر هل٤م قمغم أثر، إصقل يمثػًما ًمٚمقىمقف قمغم هذه 

 أطمد ُمـ قمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف قمغم أن اًمؽمك ي٘متيض اًمتحريؿ
(1)

. 

                                                           

 .(189ص )( 1)
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  :وكشف هره الشبهت أن يلال

 إن اًمبح٨م قمـ اًم٘م٤مقمدة هبذا اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ٓ يقضمد: ٕنف ُمـ ظمٞم٤مٓت اًمٙم٤مشم٥م

، أُم٤م ًمق سمح٨م قمٜمٝم٤م -وشم٘مدم سمٞم٤من ظمٓمئف  -٤مهؿ ُمْمٞم٘ملم ـاًمذي أخّم٘مف سمٛمـ ؾمٛم

ُمع وضمقد اعم٘متيض  واًمّمح٤مسم٦م ًمٕمب٤مدةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصسمٛمٕمٜمك آظمر وهق أن شمرك رؾمقل اهلل 

وىمد  ،ًمقضمده يمثػًما ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،دًمٞمؾ قمغم وضمقب اًمؽمك :واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع

 وًمٚمِم٤مـمبل ،شم٘مدم ذم اعم٘مدُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ٟم٘مؾ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ طمجٞم٦م اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م

 صمؿ إـمالىمف اًم٘مقل سم٠من اًمؽمك ٓ يقضم٥م طمٙماًم   :ي قمغم دقمقاه هذه وم٘م٤مليمالم ىمق

 هٜم٤م أصاًل  ومٚمٜم٘مرر ،ذم اعمؽموك إٓ ضمقاز اًمؽمك، همػم ضم٤مر قمغم أصقل اًمنمع اًمث٤مسمت٦م

 هلذه اعمس٠مخ٦م ًمٕمؾ اهلل يٜمٗمع سمف ُمـ أنّمػ ُمـ ٟمٗمسف:

 وذًمؽ أن ؾمٙمقت اًمِم٤مرع قمـ احلٙمؿ ذم ُمس٠مخ٦م ُم٤م، أو شمريمف ُٕمر ُم٤م قمغم رضسملم:

 أن يسٙم٧م قمٜمف أو يؽميمف ٕنف ٓ داقمٞم٦م ًمف شم٘متْمٞمف، وٓ ُمقضم٥م ي٘مرر أطمدمه٤م:

، وم٢مهن٤م مل ملسو هيلع هللا ىلصح٤مدصم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمبل ـٕضمٚمف، وٓ وىمع ؾمب٥م شم٘مريره: يم٤مًمٜمقازل اًم

٤م طمدصم٧م سمٕمد ذًمؽ، وم٤مطمت٤مج ـشمٙمـ ُمقضمقدة صمؿ ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م ُمع وضمقده٤م، وإٟمٛم

ئٝم٤م قمغم ُم٤م شمبلم ذم اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل يمٛمؾ هب٤م إمم  ريٕم٦مـأهؾ اًمِم اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وإضمرا

  :-صمؿ ىم٤مل  -اًمديـ 

 ا ُم٤م ُمـأن يسٙم٧م اًمِم٤مرع قمـ احلٙمؿ اخل٤مص، أو يؽمك أُمرً  اًمضب اًمث٤مين:و

٤م سمٕمده ُمقضمقد ـإُمقر، وُمقضمبف اعم٘متيض ًمف ىم٤مئؿ، وؾمببف ذم زُم٤من اًمقطمل وومٞمٛم

صم٤مسم٧م، إٓ أنف مل حيدد ومٞمف أُمر زائد قمغم ُم٤م يم٤من ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وم٤مًمسٙمقت ذم هذا 

د ومٞمف قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ احلٙمؿ  اًمضب يم٤مًمٜمص قمغم أن اًم٘مّمد اًمنمقمل ومٞمف أن ٓ يزا

 اًمٕم٤مم ذم أُمث٤مًمف، وٓ يٜم٘مص ُمٜمف: ٕنف ح٤م يم٤من اعمٕمٜمك اعمقضم٥م ًمنمقمٞم٦م احلٙمؿ اًمٕمٛمكم

 ٤م ذم أن اًمزائد قمغم ينمع، وٓ ٟمبف قمغم اؾمتٜمب٤مـمف: يم٤من سحيً ا، صمؿ ملاخل٤مص ُمقضمقدً 
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ٝمؿ ُمـ ىمّمده اًمقىمقف ُم٤م صمب٧م هٜم٤مًمؽ سمدقم٦م زائدة، وخم٤مًمٗم٦م ًم٘مّمد اًمِم٤مرع: إذ ومُ 

ف ٓ اًمزي٤مدة قمٚمٞمف، وٓ اًمٜم٘مّم٤من ُمٜمقمٜمد ُم٤م طمد هٜم٤مًمؽ، 
(1)

.  

 وخم٤مًمٗمتف ،وشم٘مدم ٟم٘مؾ أىمقال قمٚمامء ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م أن ُمثؾ هذا اًمؽمك طمج٦م

 يمام ذم اعم٘مدُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م. ،سمدقم٦م

 جخليطه في مفهىم الظىت التركيت زد

ِّالشتّثِّاثلايَثِّغّشة
ُم٤م ذيمرشمف ؾم٤مسمً٘م٤م سم٤مًمسٜم٦م  -أظمل اًمٙمريؿ  -وٓ يٚمتبسـ قمٚمٞمؽ   :ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م

 ملسو هيلع هللا ىلصاًمؽميمٞم٦م اًمتل ٟمّم٧م قمٚمٞمٝم٤م يمت٥م إصقل، وُمٚمخّمٝم٤م أن ُم٤م شمريمف رؾمقل اهلل 

: وذًمؽ ٕن شمٕمريػ اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م أن ملسو هيلع هللا ىلصسمف  وم٢مٟمف يٜمبٖمل قمغم أُمتف شمريمف اىمتداءً 

ًٓ أو ومٕماًل سمنمط ىمّمد اًمؽمك، وإٓ ومٙمٞمػ ٟمّمػ شمريمف  ملسو هيلع هللا ىلصيؽمك رؾمقل اهلل  ىمق

ىم٤مصًدا وم٢مٟمف  اًمٌمءَ  ملسو هيلع هللا ىلص شمركَ  سم٠منف ؾمٜم٦م إذا يم٤من همػم ىم٤مصد ًمذًمؽ اًمؽمك، وم٢منْ  ملسو هيلع هللا ىلص

 طمس٥م اًم٘مرائـ اعمحتٗم٦م ،أو إسم٤مطم٦م أو يمراه٦م ،ينمع ُٕمتف شمريمف وضمقسًم٤م أو اؾمتحب٤مسًم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلصسمؽميمف 
(1)

. 

  :وكشف هره الشبهت أن يلال

إٟمف ظمّٚمط ذم دًمٞمؾ اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ومٞمام ٟمحـ سمّمدده، سم٠من ضمٕمٚمٝم٤م قم٤مُم٦م ذم يمؾ 

 واًمتل خم٤مًمٗمتٝم٤م ،وهذا ظمٓم٠م وضمٝمؾ، وإٟمام اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م اًمتل هل طمج٦م ،ُم٘مّمقد شمركٍ 

 هل اًمؽمك اعم٘مّمقد ًمٚمٕمب٤مدات ُمع وضمقد اعم٘متيض واٟمتٗم٤مء ،ؾمب٥م ًمٚمقىمقع ذم اًمبدقم٦م

ٟمع، ومٝمل شمرك ظم٤مص ًمٚمٕمب٤مدات  .ٓ شمرك قم٤مم ًمٙمؾ رء يمام ومٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م ،اعمقا

                                                           

  .(181/ 1( آقمتّم٤مم )1)

 . (111ص )( 1)
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 ليط آخس في مفهىم الظىت التركيتزد جخ

ِّالشتّثِّاتلاشػثِّغّشة
ويمذًمؽ وم٘مد صمب٧م  :ٓ ي٘متيض اًمتحريؿ ملسو هيلع هللا ىلصأدًم٦م قمغم أن شمريمف   ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

وٟمص قمغم أن ؾمب٥م شمريمف  ،قمـ رؾمقل اهلل أنف شمرك أُمقًرا ٕؾمب٤مب ُمٕمٞمٜم٦م قم٤مرض٦م

 هل٤م ًمٞمس طمرُمتٝم٤م
(1)

. 

  :وكشف هره الشبهت أن يلال

إن هذا ًمٞمس ُمـ اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م: ٕنف ًمٞمس مم٤م شمرك ىمّمًدا ُمـ اًمٕمب٤مدات ُمع 

وضمقد اعم٘متيض واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع، سمؾ هل إُم٤م همػم قمب٤مدات، أو مم٤م مل يقضمد اعم٘متيض 

 .أو وضمد ُم٤مٟمٕمف

ُمـ أقمٔمؿ إصقل اًمتل ضّؾ  ،أو دم٤مهٚمف ،وضمٝمٚمف ًمٚمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م وض٤مسمٓمٝم٤م

 .ومبٝمذا ضؾ وأضؾ، وص٤مل وضم٤مل، سمٖمػم قمٚمؿ وٓ دراي٦م ،ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م

 د جخليطه في مفهىم الظىت التركيتزد جكساز ز 

ِّالشتّثِّاهػّشون
 ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل  مل يٙمقٟمقا يٗمٝمٛمقن أن ؾمٙمقت إن اًمّمح٤مسم٦م   ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

ؾمٙم٧م قمٜمف أو شمريمف ًمف دًمٞمؾ قمغم ُتريٛمف، وم٘مد اؾمت٘مر قمٜمدهؿ أن ُم٤م  ،قمـ أُمر ُم٤م

 رؾمقل اهلل ومٝمق طمالل وقمٗمق
(1)

. 

                                                           

 . (114ص )( 1)

 . (117ص )( 1)
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  :كشف هره الشبهت أن يلالو 

إن هذا ي١ميمد ختٚمٞمٓمف ذم ُمٗمٝمقم اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م، وذًمؽ أن ُم٤م ذيمره صحٞمح 

ًدا ومٞمام ٟمحـ سمّمدده مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمبدقم٦م، وومٞمام يسٛمك  وٓ ؿمؽ ومٞمف، ًمٙمٜمف ًمٞمس ُمرا

 وشم٘مّمدُ  شمٕمٛمدُ  : هلوذًمؽ أن اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ،سم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م قمٜمد اًمٙمالم قمغم اًمبدع

 ،ُمع وضمقد اعم٘متيض واٟمتٗم٤مء اح٤مٟمع، وُمثؾ هذا يم٤من يبدع سمف اًمّمح٤مسم٦م قمب٤مدةٍ  شمركِ 

وم٘مد أنٙمر اسمـ ُمسٕمقد قمغم اًمذيـ يذيمرون اهلل طمٚمً٘م٤م  ،ظمالف ُم٤م فمٜمف اًمٙم٤مشم٥م

ًٓ سم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م وحيٙمؿ ي٤م أُم٦م حمٛمد، ُم٤م أرسع هٚمٙمتٙمؿ ه١مٓء   وم٘م٤مل: ،ُمستد

ُمتقاومرون، وهذه صمٞم٤مسمف مل شمبؾ، وآٟمٞمتف مل شمٙمرس، واًمذي ٟمٗمز  ملسو هيلع هللا ىلصصح٤مسم٦م ٟمبٞمٙمؿ 

 أو ُمٗمتتحق سم٤مب ضالًم٦م ملسو هيلع هللا ىلصسمٞمده، إٟمٙمؿ ًمٕمغم ُمٚم٦م هل أهدى ُمـ ُمٚم٦م حمٛمد 
(1)

، 

وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر:  ملسو هيلع هللا ىلصوأنٙمر اسمـ قمٛمر قمغم اًمذي قمٓمس وؾمٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل 

وًمٙمـ ًمٞمس هٙمذا قمٚمٛمٜم٤م رؾمقل  ،احلٛمد هلل واًمسالم قمغم رؾمقل اهللوأن٤م أىمقل 

 حٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤ملـاًم س أطمدٟم٤م أن ي٘مقل: ـإذا قمٓم ٛمٜم٤م، قمٚم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(1)

 

  ٓ   سم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م.ُمستد

 اللياض مع معازضت الظىت التركيت ال يصح

ِّالشتّثِّاحلاديثِّواهػّشون
 اًمتل يٕم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم اإلـمالق ٟم٘مؾ قمـ أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء صح٦م اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٕمب٤مدات

 ُم٤م ضمزئٞم٤مت وومرقمٞم٤مت اًمٕمب٤مدات اًمتلأ  وم٘م٤مل: ،سمدون ٟمٔمر عمٕم٤مرضتف ًمٚمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م

يٕم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه٤م، سمحٞم٨م يٛمٙمـ آضمتٝم٤مد ذم دٓٓت قمٚمتٝم٤م، ومٝمل حمؾ اخلالف سملم 

                                                           

 .( ؾمبؼ خترجيف1)
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ء اًم٘مٞم٤مس ومٞمٝم٤م دون احل٤مضم٦م شمقىمٞمػ سيح، سمٛمٕمٜمك أهنؿ إمم  اًمٕمٚمامء ذم ضمقاز إضمرا

 -ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك  -ىمٞم٤مس ضمزئٞم٦م قمب٤مدة همػم ُمٕمٚمقم طمٙمٛمٝم٤م قمغم أظمرى اظمتٚمٗمقا ذم 

 ُمٕمٚمقم طمٙمٛمٝم٤م، وم٠ميمثر اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم يرون ضمقاز اًم٘مٞم٤مس ذم هذه احل٤مًم٦م
(1)

. 

 أن ضمزئٞم٤مت :وظمالص٦م ىمْمٞم٦م اًمتقىمٞمػ ذم اًمٕمب٤مدات واًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م  وىم٤مل:

اًمٕمب٤مدات اًمتل ٓ يٕم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه٤م، واًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمتٕمبد سمجالء، ٓ يّمح 

جزئٞم٤مت اًمتل يٛمٙمـ شمٕم٘مؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وم٢من اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م حمؾ ـاًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، أُم٤م اًم

 ظمالف سملم اًمٕمٚمامء، وأيمثرهؿ قمغم ضمقازه
(1)

. 

  :وكشف هره الشبهت أن يلال

 وهق أن اًم٘مٞم٤مس ،ض٤مسمط ُمٝمؿإن هذا اًمذي ىمرره طمؼ، ًمٙمٜمف همٗمؾ أو شمٖم٤مومؾ قمـ 

ويٜمت٩م ُمـ هذا  ،ذم اًمٕمب٤مدات إذا قمقرض سم٤مًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م وم٢مٟمف يٙمقن ىمٞم٤مؾًم٤م وم٤مؾمًدا

 .اًم٘مٞم٤مس اًمبدقم٦م، يمام شم٘مدم شم٘مرير هذا ذم اعم٘مدُم٦م اًمٕم٤مذة

 هلد حعسيفه املخخاز للبدعت

 الشتّثِّاثلاٍيثِّواهػّشون

) حمدصم٦م ديٜمٞم٦م  وم٢من اًمتٕمريػ اًمذي أرشمْمٞمف ًمٚمبدقم٦م اعمذُمقُم٦م هق ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

شمتّم٤مدم ُمع ٟمّمقص اًمنمع أو ُم٘م٤مصده أو ىمقاقمده( ومخرج سمٚمٗمظ )حمدصم٦م( ُم٤م يم٤من 

ًٓ سمف ذم اًمّمـُمٕمٛم در إول، وظمرج سمٚمٗمظ )ديٜمٞم٦م( ُم٤م يم٤من ُمـ قم٤مدات اًمٜم٤مس ـق

ح٤مىمف سم٤معمنموع قمـ ـوأقمراومٝمؿ وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م، وظمرج سمٚمٗمظ )شمتّم٤مدم( ُم٤م يٛمٙمـ إًم

                                                           

  (.154ص )( 1)

 . (157ص )( 1)
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 نموع ي١مظمذ ُمـ ٟمّمقص اًمنمع وُم٘م٤مصدهـمريؼ آضمتٝم٤مد واًم٘مٞم٤مس، وٟمٔمًرا ٕن اعم

 وىمقاقمده، ومالسمد ذم اعمحدصم٦م اجل٤مئزة أن ٓ شمتّم٤مدم ُمٕمٝم٤م
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

 .إن هذا اًمتٕمريػ ومٞمف إمج٤مٓت وإؿمٙم٤مٓت، وشمٜم٤مىمْم٤مت، ُمع ُم٤م ىمرره

 ًٓ  ُم٤م يٛمٙمـ إحل٤مىمف  :صمؿ سملم سم٘مقًمف  شمتّم٤مدم ُمع ٟمّمقص اًمنميٕم٦م  :ىم٤مل :أو

هذا يٗمٞمد أن اًمبدقم٦م يِمؽمط أن شمٙمقن   سم٤معمنموع قمـ ـمريؼ آضمتٝم٤مد واًم٘مٞم٤مس

ُمستٜمدة ٕطمد إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٕمتؼمة، ٓ أهن٤م شمٙمقن سم٤مهلقى، ومبٝمذا يٕمرف أهن٤م 

 .شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م، وهذا يٜم٤مىمض ُم٤م ذيمره ُمـ أنف ٓ يِمؽمط أن شمٙمقن شمقىمٞمٗمٞم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م

 وٟمٔمًرا ٕن اعمنموع  : ٟمّمقص اًمنميٕم٦مشمتّم٤مدم ُمع  ىم٤مل ُمبٞمٜم٤ًم ُمٕمٜمك  :صم٤مٟمٞم٤ًم

ي١مظمذ ُمـ ٟمّمقص اًمنمع وُم٘م٤مصده وىمقاقمده، ومالسمد ذم اعمحدصم٦م اجل٤مئزة أن ٓ 

  . شمتّم٤مدم ُمٕمٝم٤م

أُم٤م  ،٤م أصٚمف اإلسم٤مطم٦مـاؿمؽماط قمدم اًمتّم٤مدم ُمع ٟمّمقص اًمنمع إٟمام ي٘م٤مل ومٞمٛم

وإٓ  ،حٔمر واعمٜمع وم٠مول ُم٤م يِمؽمط ًمف وضمقد اًمدًمٞمؾ اًمذي يدل قمٚمٞمفـُم٤م أصٚمف اًم

ويم٠منف يذيمر  ،أنف ٓ يراه٤م شمقىمٞمٗمٞم٦مإمم  ومْم٤مسمٓمف هذا يِمػم ،سم٘مل قمغم اعمٜمع واحلٔمر

 .ٓ ُٕمر إصؾ ومٞمف اعمٜمع ،ض٤مسمًٓم٤م ُٕمر ُمب٤مح ذم ٟمٗمسف

٤م شم٘مدم ذم ـيمٛم -اعمب٤مح ٓ يتٕمبد سمف ًمذاشمف، سمؾ اًمتٕمبد سمف ًمذاشمف سمدقم٦م حمرُم٦م و

سمٕم٦م  .- اعم٘مدُم٦م اًمرا

                                                           

 . (417ص )( 1)
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سمف وشمداظمؾ إُمقر قمٚمٞمف، يمام ذم يمِمػ ؿمبٝم٤مشمف  :صم٤مًمًث٤م ُمـ وىمػ قمغم اضٓمرا

أدرك أن قمدم ضبٓمف ًمٚمبدقم٦م ًمٞمس همريًب٤م، وىمد يم٤من رُمك  :اإلمج٤مًمٞم٦م صمؿ اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

 ومّمدق قمٚمٞمف ،قمٚمامء إُم٦م يمٚمٝم٤م سم٠مهن٤م مل شمْمبط اًمبدقم٦م، طمتك ضم٤مء هق سمتٕمريٗمٝم٤م

 :وىمقل اًمِم٤مقمر ، رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمسٚم٧م  ىمقل اًم٘م٤مئؾ:

ًٓ ؾم قم٤مئــــــ٥ٍم  ويمــــــؿ ُمـــــــ  ٤مـٚمٞمًٛمــــــــــــــــىمــــــق
 

ـــــــــــــــ ف ُمــــــــــــــــ اًمٗمٝمـــــــــــــــؿِ وآومُتـــــــــــــــ   ٘مٞمؿِ اًمس 
 

 سمفوُمٕمروم٦م اخلٚمؾ ذم شمٕمريٗمف ًمٚمبدقم٦م يٗمرس ؾمب٥م قمدم شمٕمريٗمف هل٤م قمٜمد شم٠مخٞمٗمف ًمٙمت٤م

٤م ذم يمت٤مسمف ٞم  ــ٤مؾمــ٦م ض٤مسمط اًمبدقم٦م ُم٘مّمقد ىمّمًدا أؾمُمع أن ُمٕمروم ،ُمٗمٝمقم اًمبدقم٦م()

 ـمٚمبف ُمٜمف أطمد اعم٘مدُملم ًمٙمت٤مسمف.  وإٟمف مل يٕمرومٝم٤م إٓ ذم ُمٚمحؼ اًمٙمت٤مب ح٤م ،هذا

 د شعمه أن في البدعت ما هى مكسوهز  

ِّالشتّثِّاثلاثلثِّواهػّشون
حمدصم٦م ديٜمٞم٦م شمتٕم٤مرض  - سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمنمقمل -اًمبدقم٦م اعمذُمقُم٦م   ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

 ُمع ٟمّمقص اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده٤م، وطمٙمٛمٝم٤م اًمٙمراه٦م أو احلرُم٦م
(1)

. 

  :وكشف هره الشبهت أن يلال

رقمٞم٦م ـخ٤مًمٌػ ًمٚمٜمّمقص اًمِمـرقمٞم٦م ُم٤م هق ُمٙمروه ُمـاًمبدع اًمِمإن اًم٘مقل سم٠من ذم 

 .- يمام شم٘مدم -وإلمج٤مع اًمسٚمػ 

  

                                                           

 . (379ص )( 1)
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 زد مىاشعخه في أن كل بدعت ضاللت

ِّالشتّثِّالراةػثِّواهػّشون
٤مء اعمْمٞم٘ملم عمٕمٜمك اًمبدقم٦م ـًم٘مد يم٤من اًمس٤مئد قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمٛم  :ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م

 الًم٦مـ٦م ضـدقمـؾ سمـيم  :ملسو هيلع هللا ىلصف ــجٕمٚمقن ىمقًمـؿ اًمذيـ يوـه -
(1) 

ؾ ـبـ٘مـ٤م ٓ ي٤مُم  ـقم -

اًمتخّمٞمص سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال 
(1)

. 

 : وكشف هره الشبهت أن يلال

وُمـ ظم٤مًمػ ُمـ  ،إن اًم٘مقل سم٠من يمؾ سمدقم٦م ذقمٞم٦م ضالًم٦م قمٚمٞمف إمج٤مع اًمسٚمػ

سمٕمض اعمت٠مظمريـ ومٝمؿ حمجقضمقن سم٤مٕدًم٦م وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م، واإلمج٤مع يمام شم٘مدم ذم 

  .اعم٘مدُم٦م اًمس٤مدؾم٦م

اب وصف فعلمً ال يلصم    أهه بدعت أن يكىن الفاعل مبخدع 

ِّالشتّثِّاخلامصثِّواهػّشون
 واخلالف سملم اًمٗمري٘ملم ظمالف طم٘مٞم٘مل، وىمد أدى آظمتالف ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م: 

اعمْمٞمؼ عمٕمٜمك اًمبدقم٦م سمقصػ يمثػم ُمـ اعمحدصم٤مت ذات ىمٞم٤مم اًمٗمريؼ اًمث٤مين إمم  سمٞمٜمٝمام

 وم٤مقمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓسمتداعاًمّمبٖم٦م اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمبدقم٦م، ووصػ 
(3)

.  

 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

                                                           

 .( ؾمبؼ خترجيف1)

 .(16ص )( 1)

 (.185ص)( 3)
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: إن هذا اًمٗمٕمؾ سمدقم٦م  ،شمبديع وم٤مقمٚمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ يٚمزم ُمٜمف ،إن أهؾ اًمٕمٚمؿ إذا ىم٤مًمقا

 ،ص٤مر ُمبتدقًم٤م ومٗمرق سملم احلٙمؿ قمغم اًمٜمقع واًمٕملم، ومٚمٞمس يمؾ ُمـ وىمع ذم سمدقم٦م

 ًمٞمس يمؾ ُمـ اضمتٝمد واؾمتدل يتٛمٙمـ ُمـ ُمٕمروم٦م  :أنف  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 وهذا هق ىمقل ،اأو ومٕمؾ حمٔمقرً  ،اوٓ يستحؼ اًمققمٞمد إٓ ُمـ شمرك ُم٠مُمقرً  ،احلؼ

وهق اًم٘مقل اعمٕمروف قمـ ؾمٚمػ إُم٦م وىمقل مجٝمقر اعمسٚمٛملم  ،اًمٗم٘مٝم٤مء وإئٛم٦م
(1)

. 

ومٛمـ يم٤من ظمٓم١مه ًمتٗمريٓمف ومٞمام جي٥م قمٚمٞمف ُمـ اشمب٤مع اًم٘مرآن واإليامن   :وىم٤مل

 أو ٓشمب٤مع هقاه سمٖمػم هدى ،أو ًمتٕمديف طمدود اهلل سمسٚمقك اًمسبؾ اًمتل هنك قمٜمٝم٤م ،ُمثاًل 

وهق ُمـ أهؾ اًمققمٞمد: سمخالف اعمجتٝمد ذم ـم٤مقم٦م اهلل  ،ومٝمق اًمٔم٤ممل ًمٜمٗمسف :ُمـ اهلل

اًمذي يٓمٚم٥م احلؼ سم٤مضمتٝم٤مده يمام أُمره اهلل ورؾمقًمف: ومٝمذا  ،ا ٤م وفم٤مهرً ورؾمقًمف سم٤مـمٜمً 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  ڳ ڳ ڳ ژ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،ُمٖمٗمقر ًمف ظمٓم١مه

ىمقًمف: إمم  ] 285البقرة:  [ ژ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى  ژ

 ومٕمٚم٧م ىمد :ىم٤مل اهلل أن :ُمسٚمؿ صحٞمح ذم صمب٧م وىمد ،] 286البقرة:  [ ژائ ائ
(1)

 

مل ي٘مرأ سمحرف ُمـ ه٤مشملم  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل  ويمذًمؽ صمب٧م ومٞمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 

 ذًمؽ لقمٓماًمٗم٤مُت٦م إٓ أُ  أيتلم وُمـ ؾمقرة
(3)

ومٝمذا يبلم اؾمتج٤مسم٦م هذا اًمدقم٤مء  ،

 وأن اهلل ٓ ي١ماظمذهؿ إن ٟمسقا أو أظمٓمئقا  ،واعم١مُمٜملم ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٜمبل 
(4)

. 

                                                           

 .(113/ 19جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

 .(116( رىمؿ )1)

 .(886( صحٞمح ُمسٚمؿ رىمؿ )3)

 .(317/ 3جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (4)
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إذا قمروم٧م ذًمؽ ومال يتقمهـ أطمد أنٜم٤م طملم اظمؽمٟم٤م   :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين

ز اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ،آىمتّم٤مر قمغم اًمسٜم٦م ذم قمدد ريمٕم٤مت اًمؽماويح أنٜم٤م  :وقمدم ضمقا

٤م ىمد فمـ ـيمٛم ،٤مء اًمس٤مسم٘ملم واًمالطم٘ملمـٟمْمٚمؾ أو ٟمبدع ُمـ ٓ يرى ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمٛم

٤م ُمٜمٝمؿ أنف يٚمزم ُمـ ىمقًمٜم٤م: شمقمهً  ،واختذوه طمج٦م ًمٚمٓمٕمـ قمٚمٞمٜم٤م ،ذًمؽ سمٕمض اًمٜم٤مس

زه واؾمتحب٤مسمف ومٝمق  ،أو أنف سمدقم٦م ،سم٠من إُمر اًمٗمالين ٓ جيقز أن يمؾ ُمـ ىم٤مل سمجقا

 سم٤مًمغوم٢مٟمف وهؿ سم٤مـمؾ وضمٝمؾ  ،يمال ،ض٤مل ُمبتدع
(1)

. 

ايلصمهم أن يبدع زد شعمه أن العلماء إذا اخخلفىا في الخبديع   بعضهم بعض 

ِّالشتّثِّالصادشثِّواهػّشون
وم٢من ُمـ أظمذ سم٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم واًمِمٞمخ إًمب٤مين   :ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م

ء ↓ ورضورة  ،واًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان طمٗمٔمف اهلل سمبدقمٞم٦م اجلٚمقس ًمٚمٕمزا

اهلل سمـ ضمؼميـ  واًمِمٞمخ قمبد سمـ سم٤مز ااًمٕمزيز  ًمزُمف شمبديع اًمِمٞمخ قمبد ،اضمتٜم٤مسمف

ًمتجقيزهؿ إي٤مه  
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

٤مءٟم٤م إذا سمدقمقا ومٕماًل خمتٚمًٗم٤م ذم اًمتبديع سمف سمدع سمٕمْمٝمؿ ـإٟمف ٓ يسٚمؿ سم٠من قمٚمٛم

ئ ٝمؿ أهنؿ خيٓم  ـسمٕمًْم٤م، وهذا اًمزقمؿ إُم٤م ومري٦م ًمٚمتٜمٗمػم ُمٜمٝمؿ، أو ضمٝمؾ، وواىمع طم٤مًم

سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م ذم هذه اعمس٤مئؾ يمب٘مٞم٦م اعمس٤مئؾ اًمديٜمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م ذم همػم اًمبدع، 

سمؾ شم٘مدم أنف ٓ  ،ويبدقمقن اًمٗمٕمؾ اًمذي يروٟمف سمدقم٦م، وٓ يٚمزم ُمٜمف شمبديع اًمٗم٤مقمؾ

                                                           

 .(41( صالة اًمؽماويح )ص: 1)

 . (357ص )( 1)
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ٕنف ٓ شمالزم سملم شمبديع  :سمدقم٦م اًمتبديع عمـ ظم٤مًمػ ومٞمام هق ُمتٗمؼ قمغم أنف يٚمزم

وىمد شم٘مدم  ،سمؾ إن ذم اعمس٠مخ٦م شمٗمّمٞماًل ذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ ،اًمٗمٕمؾ وشمبديع اًمٗم٤مقمؾ

 اًمٙمالم قمغم هذا.

 صسه شدة الظلف على البدع العلديتزد ح

ِّالشتّثِّالصاةػثِّواهػّشون
ُم٤م ؾمٛمٕمقه ُمـ أطمد ظمٓمب٤مء اجلٛمٕم٦م،  -ُمت٠مخٛملم  -وٟم٘مٚمقا ...  ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م:

 جيتٛمٕمقن اعمتبٕملم عمٜمٝم٩م شمْمٞمٞمؼ ُمٕمٜمك اًمبدقم٦م، طمٞم٨م هتجؿ ذًمؽ اخلٓمٞم٥م قمغم ُمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلصذم ؿمٝمر رسمٞمع إول سمٛمٜم٤مؾمب٦م اعمقًمد اًمٜمبقي: عمدارؾم٦م ؾمػمة ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد 

٤م قمغم ؾمامع يمالم قمٜمٞمػ ضم٤مرح ؿ: وُم٤م اجلديد؟ أخؿ شمٕمت٤مدوا ؾمٜمقي  وم٘مٚم٧م هل

إن اًمذي حيتٗمؾ سم٤معمقًمد اًمٜمبقي   ُمـ سمٕمض ه١مٓء اإلظمقة؟ أخؿ ي٘مؾ أطمدهؿ:

 أقمٔمؿ أثاًم ممـ ينمب اخلٛمر ويرسق ويزين وي٘متؾ
(1)

. 

٥م ــهذا اًمٙمالم يّمدق قمغم اًمبدع آقمت٘م٤مدي٦م، يمس  ح٤مؿمٞم٦م:ـوىم٤مل ذم اًم 

وشمٙمٗمػمهؿ، ويمتٙمٗمػم إئٛم٦م وص٤مطم٥م اًمٙمبػمة، يم٢مٟمٙم٤مر اًم٘مدر  اًمّمح٤مسم٦م 

وم٢من هذه اًمبدع آقمت٘م٤مدي٦م أقمٔمؿ ظمٓمًرا وأؿمد رضًرا  ،ويمٜمٗمل اًمّمٗم٤مت وهمػمه٤م

اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ظمّمقًص٤م إذا دق قمغم اًمبدع ـٛمسٚمٛملم ُمـ اًمٙمب٤مئر، وًمٙمٜمف ٓ يّمـقمغم اًم

  . اظمتٚمػ ذم طمٙمٛمٝم٤م اًمٕمٚمامء اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ

 وكشف هره الشبهت مً أوجه:

                                                           

 .(17ص )( 1)
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أن إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ؿمددت ذم اًمبدع مجٞمًٕم٤م، ومل شمٗمرق سملم  :اًمقضمف إول

 يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م  :اًمٕم٘مدي واًمٕمٛمكم، يمام ذم ىمقًمف
(1)

 وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت  :وىمقًمف ،

 إُمقر
(1)

 رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜملُمـ   :وىمقًمف ،
(1)

 ..وهٙمذا 

ومال ومرق سملم إُمقر اًمٕم٘مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أصؾ آسمتداع، وإن يم٤مٟم٧م 

اًمبدع ًمٞمس٧م قمغم درضم٦م واطمدة، سمؾ هل دريم٤مت ويمٚمٝم٤م حمرُم٦م ويمبػمة، ًمٙمـ 

 .-يمام شم٘مدم ذم يمالم اًمِم٤مـمبل  -سمٕمْمٝم٤م أقمٔمؿ دريم٦م ُمـ إظمرى 

أنف يٚمزم  -طمتك اًمٕمٛمٚمٞم٦م  -أن ُمـ أؾمب٤مب ضالل يمؾ اًمبدع  :اًمقضمف اًمث٤مين

مل يبٚمغ  ملسو هيلع هللا ىلصوأن اًمرؾمقل  ،قمٚمٞمٝم٤م ًمقازم قم٘مدي٦م ؿمٜمٞمٕم٦م ُمـ أن اهلل مل يٙمٛمؾ اًمديـ

 .وهذا ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ اًمبدع -يمام شم٘مدم  -اًمرؾم٤مًم٦م 

 أنف ٓ دًمٞمؾ وٓ أث٤مرة ُمـ قمٚمؿ قمغم هذه اًمدقمقى.  :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

 .٤م أدقمٞم٤مءأصح٤مهُب  :ٜم٤مٍت قمٚمٞمٝم٤م سمٞم واًمدقم٤موى إذا مل ي٘مٞمٛمقا 

 .وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م

ددوا طمتك ذم اًمبدع ـٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ؿمـأن اًمس :اًمقضمف اًمراسمع

قمٚمٞمٝمؿ، وذيمر  دد  ـوؿم ،ٕمقد قمغم اًمذيـ اضمتٛمٕمقا طمٚمً٘م٤مـيم٢مٟمٙم٤مر اسمـ ُمس ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 .ٓزم ومٕمٚمٝمؿ

 رجـأظم ،أنف والٍ ر سمـ ُمروان ُمع ـِمـب٦م قمغم سمي٤مرة سمـ رؤـدة إٟمٙم٤مر قمٛمــويمِم

ُمسٚمؿ
(1)

٤م يديف، ٤مرة سمـ رؤيب٦م، ىم٤مل: رأى سمنم سمـ ُمروان قمغم اعمٜمؼم راومٕمً ـقمـ قمٛم 

                                                           

 .( ؾمبؼ خترجيف1)

 (. 874( رىمؿ )1)
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ُم٤م يزيد قمغم أن ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلصىمبح اهلل ه٤مشملم اًمٞمديـ، ًم٘مد رأج٧م رؾمقل اهلل  »وم٘م٤مل: 

 ش. سمٞمده هٙمذا، وأؿم٤مر سم٢مصبٕمف اعمسبح٦م

وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞمب٦م
(1)

قمـ اعمٕمرور سمـ ؾمقيد ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع قمٛمر سملم ُمٙم٦م  

، (إليالف ىمريش)، و(أخؿ شمر يمٞمػ ومٕمؾ رسمؽ)واعمديٜم٦م، ومّمغم سمٜم٤م اًمٗمجر وم٘مرأ: 

ًُم٤م يٜمزًمقن ومٞمّمٚمقن ذم ُمسجد ومس٠مل قمٜمٝمؿ وم٘م٤مًمقا: ُمسجد صغم ومٞمف  ،صمؿ رأى أىمقا

ُمـ إٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمبٚمٙمؿ أهنؿ اختذوا آصم٤مر أنبٞم٤مئٝمؿ سمَِٞمًٕم٤م،   . وم٘م٤مل:ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 . وإٓ ومٚمٞمٛمضِ  ،ُمر سمٌمء ُمـ اعمس٤مضمد ومحضت اًمّمالة ومٚمٞمّمؾ  

 .وهذا شمِمديد ُمـ اًمٗم٤مروق ذم سمدقم٦م قمٛمٚمٞم٦م سم٠من ضمٕمٚمٝم٤م ؾمبًب٤م ًمٚمٝمالك

وروى اسمـ وض٤مح
(1)

وم٠مت٤مهؿ  ،يم٤مٟمقا جيتٛمٕمقن  قمـ يقٟمس سمـ قمبٞمد ىم٤مل: 

احلسـ وم٘م٤مل ًمف رضمؾ: ي٤م أب٤م ؾمٕمٞمد ، ُم٤م شمرى ذم جمٚمسٜم٤م هذا؟ ىمقم ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م 

٤م، وذم سمٞم٧م هذا يقُمً  ،٤م٤مقم٦م ٓ يٓمٜمٕمقن قمغم أطمد ، ٟمجتٛمع ذم سمٞم٧م هذا يقُمً ـواجلٛم

، وٟمدقمق ٕنٗمسٜم٤م وًمٕم٤مُم٦م ملسو هيلع هللا ىلص، وٟمّمكم قمغم اًمٜمبل ومٜم٘مرأ يمت٤مب اهلل، وٟمدقمق رسمٜم٤م

 . أؿمد اًمٜمٝملاعمسٚمٛملم؟ ىم٤مل: ومٜمٝمك قمـ ذًمؽ احلسـ 

 أن أىمقال اًمسٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمس٤مسم٘ملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمتٗم٘م٦م :اًمقضمف اخل٤مُمس

ٟمٞم٦م، ومل يٗمرىمقا ذم ذًمؽ سملم اًمٕمٛمٚمٞم٦م  قمغم ذم اًمبدع، وأهن٤م أؿمّد ُمـ اعمٕم٤ميص اًمِمٝمقا

وهذا قمٛمقم ُمٜمٝمؿ، ويمذًمؽ اإلمج٤مع اًمذي طمٙم٤مه ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ  ،واًمٕم٘مدي٦م

ٕن يمؾ اًمبدع داظمٚم٦م ذم  ،اًمبدع يمٚمٝم٤م يمب٤مئر اًمِم٤مـمبل ومٞمام ؾمبؼ أن وُم٤م ىمرره ،شمٞمٛمٞم٦م

                                                           

 .(1/151( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )1)

 . (41ص )( اًمبدع 1)
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﮸  ژ :قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﮵  ﮶ ﮷ ﮴   ژ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 .] 21الشورى: [

: ُمـ ومٕمؾ يمذا ُمـ اًمبدع ومٝمق أؿمد  :اًمقضمف اًمس٤مدس أن أهؾ اًمٕمٚمؿ إذا ىم٤مًمقا

وٓ يٚمزم ُمٜمف احلٙمؿ قمغم اعمٕملم  ،إصماًم ُمـ ذب اخلٛمر أو همػمه، ومٝمذا شم٠مصٞمؾ قم٤مم

وومرق سملم احلٙمؿ قمغم اًمٜمقع واًمٕملم،  ،أنف شمٚمبس هبذا اإلصمؿ أو سمقصػ آسمتداع

 .- يمام شم٘مدم - ص٤مر ُمبتدقًم٤م ومٚمٞمس يمؾ ُمـ وىمع ذم سمدقم٦م

 الخبديع يلخض ي عدم جحسيس البدعتزد شعمه أن الاخخالف في 

ِّالشتّثِّاثلايَثِّواهػّشون
 اًمٕمٚمامء ذم شمبديع سمٕمض إُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م دًمٞمؾ قمغم أنفردد اًمٙم٤مشم٥م أن اظمتالف 

ُمـ  -يرضمع اًمسب٥م ذم هذا آظمتالف اعمحتدم   ًمٞمس ًمٚمبدقم٦م ض٤مسمط، ومٛمام ىم٤مل:

س ومٞمف بْ قمدم ُترير ُمٕمٜمك اًمبدقم٦م ذم اًمديـ سمِمٙمؾ واضح ٓ ًمَ إمم  -وضمٝم٦م ٟمٔمري 

وًمذًمؽ وم٢مٟمٜمل أقمت٘مد ضم٤مزًُم٤م أنف إذا شمؿ ُترير ُمٕمٜمك  - :صمؿ ىم٤مل -وٓ همب٤مر قمٚمٞمف. 

وم٢من يمثػًما ُمـ آظمتالف ؾمقف يزول  ،اًمبدقم٦م ذم اًمديـ سمّمقرة ضمٚمٞم٦م واضح٦م

 ويٜمدصمر
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت مً أوجه:

ُمْمٓمرب وُمتٜم٤مىمض ذم ُمٕمٜمك  أن هذه اًمٜمتٞمج٦م ٓ شم٘مبؾ ممـ هق :اًمقضمف إول

٤مشمف واصٓمالطم٤مشمف اًمتل ُمـ ـقمغم شم٘مسٞمٛم٤مء ُمٜمٝم٤م ـذم شمّمٜمٞمػ ُمقىمػ اًمٕمٚمٛمو ،اًمبدقم٦م

 .اًمرد اإلمج٤مزم ٤م سمٛمٓم٤مًمٕم٦مويتْمح ضمٚمٞم   ،يمٞمسف

                                                           

 . (63ص )( 1)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

158 

أنف ٓ يٚمزم ُمـ آظمتالف ذم شمبديع سمٕمض إقمامل أنف يٙمقن  :اًمقضمف اًمث٤مين

 اًمسب٥م قمدم ُترير ُمٕمٜمك اًمبدقم٦م، سمؾ ٓظمتالف آضمتٝم٤مد يمب٘مٞم٦م اعمس٤مئؾ آضمتٝم٤مدي٦م،

وم٘مد يتٗمؼ قم٤مح٤من قمغم أن إُمر ي٘متيض اًمقضمقب، وُمع ذًمؽ خيتٚمٗم٤من ذم سمٕمض 

 ..إواُمر ٓظمتالومٝمام ذم اًمّمقارف، أو ذم اـمالقمٝمؿ قمغم إدًم٦م إظمرى وهٙمذا

زه  :أطمدمه٤م :ح٘مٞمؼ اعمٜم٤مط ومٜمققم٤منـأُم٤م شم  :ىم٤مل اًمٕمٙمؼمي ٓ ٟمٕمرف ذم ضمقا

جتٝمد قمغم ـوي ،قمٚمٞمٝم٤م٤م جٛمٕمً ـوهق أن شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م ذم إصؾ ُم :٤مظمالومً 

 ُت٘مٞم٘مٝم٤م ذم اًمٗمرع
(1)

. 

 أُم٤م ُت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط، ومٜمققم٤من: أوهلام: ٓ ٟمٕمرف ذم ضمقازه ظمالوًم٤م.  :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

وُمٕمٜم٤مه: أن شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م ُمتٗمً٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م، أو ُمٜمّمقًص٤م قمٚمٞمٝم٤م، وجيتٝمد 

 ذم ُت٘مٞم٘مٝم٤م ذم اًمٗمرع
(1)

. 

تٝم٤مد ـؾ اضمـحـقمغم اًمقاىمع ُمح أن شمٜمزيؾ اًمٜمّمقص ــ واضـومٙمالم إصقًمٞمٞم 

 واظمتالف سملم اًمٕمٚمامء.

 وم٘مد اظمتٚمػ ،أن اخلالف ذم شمبديع سمٕمض إقمامل ًمٞمس ضمديًدا :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

وم٘مد سمدع  ،اًمٕمٚمامء إوًمقن أجًْم٤م ذم شمبديع سمٕمض إقمامل، وإُمثٚم٦م ًمٞمس٧م ىمٚمٞمٚم٦م

ءة اإلدارة وذم اعم٘م٤مسمؾ اؾمتحبٝم٤م همػمه ،اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ىمرا
(3)

وهٙمذا 
(4)

.. 

                                                           

 .(81( رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف )ص: 1)

  .(145/ 1( روض٦م اًمٜم٤مفمر )1)

  .(381/ 1(، ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )344/ 5( يٜمٔمر: اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )3)

وىمد ظمٚمط ذم سمٕمض إُمثٚم٦م ًمٙمـ ٕن اًمرد  (159ص )( وىمد أومرد اًمٙم٤مشم٥م هلذا ومّماًل 4)

 قمغم سمٕمض إهؿ أقمرض٧م قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م أُمثٚمتف. 
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اشعمه أن الاخخالف في الزد  
 
 خبديع يلخض ي عدم العداوة مطلل

ِّالشتّثِّاتلاشػثِّواهػّشون
ردد اًمٙم٤مشم٥م أنف إذا صمب٧م اخلالف ذم شمبديع سمٕمض إُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وم٢مذن ٓ 

أُم٤م صم٤مٟمٞمٝمام ومٝمق أنٜمل طم٤موًم٧م   وم٘م٤مل: ،يّمح اًمٕمداء واًمِمدة ٕضمؾ اًمبدع اًمٕمٛمٚمٞم٦م

اًمبدقم٦م ىمْمٞم٦م ظمٓمػمة، وىمد أن أبح٨م قمـ طمج٦م ىمقي٦م ٟم٤مصٕم٦م شمثب٧م أن ىمْمٞم٦م 

ختتٚمػ ومٞمٝم٤م أنٔم٤مر اًمٕمٚمامء، وأن اعمقىمػ ُمٜمٝم٤م هق اطمؽمام اضمتٝم٤مدات اًمٕمٚمامء، وٓ 

 ُم٤مٟمع ُمـ اًمؽمضمٞمح عمـ ُمٚمؽ أدواشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، دون ٟمٙمػم قمغم همػمه
(1)

.
 

صمؿ  -ٛمٕمٜمك اًمبدقم٦م ـ٤مء اعمْمٞم٘ملم ًمـًم٘مد يم٤من اًمس٤مئد قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمٛم  وىم٤مل:

حؼ واًمْمالل، وأن اًم٘مقل سم٠من سمٕمض ـأن اخلالف ذم اًمبدقم٦م يدور سملم اًم - :ىم٤مل

 ىمقل سم٤مـمؾ :اعمحدصم٤مت اعمستجدات يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمنموقم٦م
(1)

. 

ذم إطمس٤مء وسمالد  -سمؾ ٟمدقمق مجٞمع أخقان اًمٓمٞمػ اعمذهبل اًمسٜمل   :وىم٤مل

 أن حيٍموا ظمالومٝمؿ ذم اإلـم٤مر اًمٜمٔمري وم٘مط، وأن ٓ يتٕمداهإمم  - اعمسٚمٛملم يم٤موم٦م

 أرض اًمقاىمعإمم 
(3)

. 

 وكشف هره الشبهت مً أوجه:

٤م شمٙمقن ذم اًمبدع اًمٕم٘مدي٦م، وؾمبؼ ـأن اًمٕمداوة إٟمٛم شم٘مدم أنف ىمرر :اًمقضمف إول

 .رد هذا

                                                           

 . (14ص )( 1)

 . (16ص )( 1)

 .(38ص )( طم٤مؿمٞم٦م 3)
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شم٘مدم أن وىمقع اًمرضمؾ ذم اًمبدقم٦م ٓ يٚمزم ُمٜمف شمبديٕمف قمغم  :اًمقضمف اًمث٤مين

أهؾ  اإلـمالق، وهذا ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أنف ٓ يبدع ُمٓمٚمً٘م٤م، سمؾ يبدع سمْمقاسمط ذيمره٤م

 .وًمٞمس هذا ُمقضع ذيمره٤م ،اًمٕمٚمؿ

أن اخلالف سملم اًمٕمٚمامء ذم شمبديع سمٕمض إقمامل ُمقضمقد وٓ  :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

 قمغم مجٞمعٓ يٙمقن يٜمٙمره قم٤مرف ُمٜمّمػ، ًمٙمـ ٓ يستٗم٤مد ُمٜمف أن اإلٟمٙم٤مر واًمتِمديد 

 اًمبدع اًمٕمٛمٚمٞم٦م إظمرى اًمتل مل خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء، سمؾ إن اخلالف ذم شمبديع سمٕمض

إُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مخلالف ذم سم٘مٞم٦م ُمس٤مئؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٢مذا يم٤من اخلالف ُمٕمتؼًما مل 

إذا مل يٙمـ ُمٕمتؼًما، وىمد سملم اًمٕمٚمامء اًمْم٤مسمط ذم هذا، وذًمؽ ُم٤م سمخالف  ،يِمدد ومٞمف

 :أن اعمس٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م اخلالومٞم٦م ٟمققم٤من

قل ٓ يٜمٙمر وٓ يٕمٜمػ ومٞمف قمغم اًم٘م٤مئؾ، وٓ ُيٚمزم سمؽميمف، أُم٤م اًم٘م :اًمٜمقع إول

 ، هذا اًمٜمقع هق اعمسٛمك٤مٟمٗمسف ومٚمٚمٛمجتٝمد اعمخ٤مًمػ أن يبلم ضٕمٗمف ويمقٟمف ُمرضمقطًم 

أو ؾمٜم٦م فم٤مهرة  ٤مخ٤مًمػ إمج٤مقمً ـوهق يمؾ ىمقل مل ي ،٤مء سم٤معمس٤مئؾ آضمتٝم٤مدي٦مـقمٜمد اًمٕمٚمٛم

  .سحي٦م

 يٜمٙمر ويٕمٜمػ ومٞمف قمغم اًم٘م٤مئؾ، ويٚمزُمف ُمـ ًمف وٓي٦م سمؽميمف، واًم٘مقل :اًمٜمقع اًمث٤مين

خالومٞم٦م، وهق ـ٤مء سم٤معمس٤مئؾ اًمـٟمٗمسف يرد ويبدع، وهذا اًمٜمقع هق اعمسٛمك قمٜمد اًمٕمٚمٛم

أي اسمـ  -وىم٤مل   ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح: أو ؾمٜم٦م فم٤مهرة سحي٦م، ٤ميمؾ ىمقل خي٤مًمػ إمج٤مقمً 

ىمقهلؿ: وُمس٤مئؾ اخلالف ٓ إٟمٙم٤مر ومٞمٝم٤م ًمٞمس  : سمٓمالن اًمتحٚمٞمؾ ذم يمت٤مب  -شمٞمٛمٞم٦م 

أُم٤م إول وم٢من  ،اًم٘مقل سم٤محلٙمؿ أو اًمٕمٛمؾإمم  سمّمحٞمح، وم٢من اإلٟمٙم٤مر إُم٤م أن يتقضمف

، وإن مل يٙمـ يمذًمؽ ٤موضم٥م إٟمٙم٤مره ووم٤مىمً  ٤مـىمديٛمً  ٤ميم٤من اًم٘مقل خي٤مًمػ ؾمٜم٦م أو إمج٤مقمً 

اعمّمٞم٥م واطمد وهؿ قم٤مُم٦م اًمسٚمػ  :وم٢مٟمف يٜمٙمر، سمٛمٕمٜمك سمٞم٤من ضٕمٗمف قمٜمد ُمـ ي٘مقل
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 ٤م٤مع، وضم٥م إٟمٙم٤مره أجًْم ـٛمـوأُم٤م اًمٕمٛمؾ إذا يم٤من قمغم ظمالف ؾمٜم٦م أو إضم ،واًمٗم٘مٝم٤مء

ضم٤مت اإلٟمٙم٤مر يمام ذيمرٟم٤م ُمـ طمدي٨م ؿم٤مرب اًمٜمبٞمذ اعمختٚمػ ومٞمف، ويمام سمحس٥م در

يٜم٘مض طمٙمؿ احل٤ميمؿ إذا ظم٤مًمػ ؾمٜم٦م، وإن يم٤من ىمد اشمبع سمٕمض اًمٕمٚمامء، وأُم٤م إذا مل 

يٙمـ ذم اعمس٠مخ٦م ؾمٜم٦م وٓ إمج٤مع، وًمالضمتٝم٤مد ومٞمف ُمس٤مغ، ومال يٜمٙمر قمغم ُمـ قمٛمؾ هب٤م 

اًم٘م٤مئؾ يٕمت٘مد أن ُمس٤مئؾ ٤م دظمؾ هذا اًمٚمبس ُمـ ضمٝم٦م أن ـوإٟمٛم ،اأو ُم٘مٚمدً  اجتٝمدً ـُم

واًمّمقاب  ،٤م اقمت٘مد ذًمؽ ـمقائػ ُمـ اًمٜم٤مسـاخلالف هل ُمس٤مئؾ آضمتٝم٤مد، يمٛم

 ٤ماًمذي قمٚمٞمف إئٛم٦م أن ُمس٤مئؾ آضمتٝم٤مد، ُم٤م مل يٙمـ ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف وضمقسمً 

 -إذا قمدم ذًمؽ  -ومٞمسقغ  ،ُمثؾ طمدي٨م صحٞمح ٓ ُمٕم٤مرض ًمف ُمـ ضمٜمسف ،ا فم٤مهرً 

 آضمتٝم٤مد ًمتٕم٤مرض إدًم٦م اعم٘م٤مرسم٦م، أو خلٗم٤مء إدًم٦م ومٞمٝم٤م
(1)

. 

 وم٠مُم٤م اًمضب اًمذي ٓ يسقغ ومٞمف آظمتالف، يم٠مصقل  ىم٤مل أبق اعمٔمٗمر اًمسٛمٕم٤مين:

اًمدي٤مٟم٤مت ُمـ اًمتقطمٞمد وصٗم٤مت اًمب٤مري قمز اؾمٛمف، وهل شمٙمقن قمغم وضمف واطمد، 

 سمدًمٞمؾ ُم٘مٓمقعٓ جيقز ومٞمف آظمتالف، ويمذًمؽ ومروع اًمدي٤مٟم٤مت اًمتل يٕمٚمؿ وضمقهب٤م 

سمف، ُمثؾ اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م، ويمذًمؽ اعمٜم٤مهل اًمث٤مسمت٦م سمدًمٞمؾ ُم٘مٓمقع سمف، 

 وم٠مُم٤م اًمذي يسقغ ومٞمف آظمتالف، وهل ،ومال جيقز اظمتالف اًم٘مقل ذم رء ُمـ ذًمؽ

ومروع اًمدي٤مٟم٤مت إذا اؾمتخرضم٧م أطمٙم٤مُمٝم٤م سم٠مُم٤مرات آضمتٝم٤مد وُمٕم٤مين آؾمتٜمب٤مط، 

٤م ي١مدي إًمٞمف ـٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أن يٕمٛمؾ ومٞمف سمٛمقغ، وًمـ٤مء ومٞمف ُمسـوم٤مظمتالف اًمٕمٚمٛم

 اضمتٝم٤مده
(1)

. 

                                                           

 (.145ص )واٟمٔمر يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ  ،(169/ 1أداب اًمنمقمٞم٦م ) (1)

 (.316/ 1( ىمقاـمع إدًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف )1)
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 وهذا يرد ىمقل ُمـ ىم٤مل: ٓ إٟمٙم٤مر ذم اعمس٤مئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م،  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:

 …وهذا ظمالف إمج٤مع إئٛم٦م، وٓ يٕمٚمؿ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم ىم٤مل ذًمؽ
(1)

.  

أُم٤م اعمختٚمػ ومٞمف ومال  ،٤م يٜمٙمرون ُم٤م أمجع قمٚمٞمفـ٤مء إٟمٛمـصمؿ اًمٕمٚمٛم ىم٤مل اًمٜمقوي: 

اخلروج ُمـ اخلالف إمم  ًمٙمـ إن ٟمدسمف قمغم ضمٝم٦م اًمٜمّمٞمح٦م - :صمؿ ىم٤مل - إٟمٙم٤مر ومٞمف

 ومٕمٚمف سمرومؼإمم  ومٝمق طمسـ حمبقب ُمٜمدوب
(1)

. 

٤م يسقغ ـخٚمط سملم اعمس٤مئؾ سم٠من يسقى ُم٤م ٓ يسقغ اًمتبديع سمف سمٛمـومال يّمح اًم

 اًمتبديع سمف.

ا للكاجب ،كىل املضيلين في أن كل بدعت ضاللت 
 
 خالف

ِّالشتّثِّاثلّلثْن
 حمدصم٦م اًمٗمريؼ إول يرى أن يمؾ  :ىمسؿ اًمٙم٤مشم٥م اًمٜم٤مس ُمع اًمبدقم٦م ىمسٛملم وم٘م٤مل

وىمد ـمردت وصٗمٝمؿ ذم هذا اًمٙمت٤مب  - :صمؿ ىم٤مل - ذم اًمديـ هل٤م طمٙمؿ يٜم٤مؾمبٝم٤م

 سم٤معمقؾمٕملم عمٕمٜمك اًمبدقم٦م: ٕن طمٙمؿ اًمبدقم٦م قمٜمدهؿ شمِمٛمٚمف إطمٙم٤مم اخلٛمس٦م. 

اًمٗمريؼ اًمث٤مين يرى أن يمؾ حمدصم٦م ذم اًمديـ سمدقم٦م ضالًم٦م، وُمـ أبرز أدًمتٝمؿ 

ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م،  ،وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م  :ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ذًمؽ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مر
(3)

 ٛمْمٞم٘ملمـأـمٚم٘م٧م وصػ اًم :وىم٤مل ،

 واطمًدا، وهق احلرُم٦م، وي٘م٤مسمٚمٝمؿعمٕمٜمك اًمبدقم٦م قمغم اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مئٚملم سم٠من ًمٚمبدقم٦م طمٙماًم 

                                                           

 (.113/ 3اعمقىمٕملم )قمالم إ( 1)

 (.1/13( ذح ُمسٚمؿ )1)

 . (61ص)( 3)
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إطمٙم٤مم إمم  ٛم٦مـٛمٕمٜمك اًمبدقم٦م، وهؿ اًمذيـ يرون أن اًمبدقم٦م ُمٜم٘مسـٛمقؾمٕمقن ًمـاًم

وهذان اًمقصٗم٤من  ،اخلٛمس٦م: اًمقضمقب وآؾمتحب٤مب واجلقاز واًمٙمراه٦م واحلرُم٦م

 ُمدطًم٤م أو ىمدطًم٤م، سمؾ يّمٗم٤من واىمًٕم٤مٓ حيٛمالن 
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت أن يلال:

واإلمج٤مع ُمرضمح٦م ًمٚم٘مقل أن يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، ويمؾ سمدقم٦م إن إدًم٦م وأصم٤مر 

ٛمذه٥م ُمـ ـوهذا ومٞمف شمرضمٞمح ًم -خ٤مُمس٦م واًمس٤مدؾم٦م ـ٤م ذم اعم٘مدُم٦م اًمـيمٛم - حرُم٦مـُم

 ذم هذا ُمـ هذه اجلٝم٦م. وصٗمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م سم٠مهنؿ ُمْمٞم٘مقن

 سمؾ اشمبع اعمتِم٤مهب٤مت ورد اعمحٙمامت: ،وإن اًمٙم٤مشم٥م مل يٙمتػ سمقصٗمٝمؿ سم٤معمْمٞم٘ملم

 وإدًم٦م!.. هذاوشمرضمٞمح ُمذه٥م اعمقؾمٕملم، وأنك ًمف ًمتْمٕمٞمػ ُمذه٥م اعمْمٞم٘ملم 

 .اعمحٙمامت ُمتقاشمرة قمغم شمرضمٞمح ُمذه٥م ُمـ وصٗمٝمؿ سم٤معمْمٞم٘ملم ذم أن يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م

 جصييف العلماء ملىطعين ومضيلين كشف اضطسابه في 

ِّالشتّثِّاحلاديثِّواثلّلثْن
ضمٕمؾ اًمٙم٤مشم٥م اعمْمٞم٘ملم قمغم اصٓمالطمف يمؾ ُمـ ىم٤مل سم٠من اًمبدقم٦م ٟمقع واطمد 

 أـمٚم٘م٧م وصػ اعمْمٞم٘ملم عمٕمٜمك اًمبدقم٦م قمغم اًمٕمٚمامء  وم٘م٤مل: ،ضالًم٦م وحمرُم٦موهل 

 اًم٘م٤مئٚملم سم٠من ًمٚمبدقم٦م طمٙماًم واطمًدا، وهق احلرُم٦م
(1)

. 

                                                           

 . (16ص )( طم٤مؿمٞم٦م 1)

 ذم احل٤مؿمٞم٦م.  (16ص ) (1)
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صمؿ قمّد اعمقؾمٕملم اًمذيـ هؿ ُم٘م٤مسمؾ اعمْمٞم٘ملم ومجٕمؾ ُمٜمٝمؿ اسـم يمثػم واسـم رضم٥م
(1)

، 

واضٓمرب ذم اًمِم٤مـمبل
(1)

اًمقه٤مب اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمبد، وؿمٙمؽ ذم 
(3)

.
 

 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

إن مم٤م يدل قمغم شمٜم٤مىمْمف ظمٓم٠مه ذم قمّد اًمٕمٚمامء اعمْمٞم٘ملم واعمقؾمٕملم، وم٢مٟمف قمغم 

ض٤مسمٓمف ٓ يّمح أن يدظمؾ اًمِم٤مـمبل واسمـ يمثػم واسمـ رضم٥م واإلُم٤مم اعمجدد 

اًمقه٤مب ذم اعمقؾمٕملم: ٕن ه١مٓء يرون اًمبدع يمٚمٝم٤م ضالًم٦م حمٛمد سمـ قمبد
(4)

، وٓ 

 .-يمام ٟم٘مٚمف هق قمٜمٝمؿ ح٤م شمٙمٚمؿ قمٜمٝمؿ  -يستثٜمقن إٓ اًمبدقم٦م اًمٚمٖمقي٦م 

 خطؤه في فهم مرهب املضيلين 

ِّالشتّثِّاثلاٍيثِّواثلّلثْن
 ُمـ :قم٤مُم٦م وأدًم٦م اًمنميٕم٦م، ىمقاقمد سمٛم٘مت٣م قمب٤مدات ضمقز ُمـ اًمٙم٤مشم٥م ضمٕمؾ

ظمالص٦م اخلالف اعمٜمٝمجل طمقل اًمبدقم٦م: شم٘مدم  (: 185ص)وم٘م٤مل  ،اعمقؾمٕملم

 سمٕمض ٟمّمقص اًمٕمٚمامء طمقل اًمبدقم٦م، واشمْمح٧م ُمٜم٤مهجٝمؿ - اًمٙمريؿأظمل  -ًمؽ 

 ذم شمٗمسػم إطم٤مدي٨م اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م، وشمبلم أن هلؿ رأجلم طمقهل٤م:

ومػمى سمٕمْمٝمؿ أن يمؾ حمدصم٦م ذات صٚم٦م سم٤مًمديـ هل٤م طمٙمؿ يٜم٤مؾمبٝم٤م، ومتتدرج  -1

حرُم٦م، وىمد يسٛمقهن٤م سمدقم٦م طمسٜم٦م، وىمد يّمٗمقهن٤م ـاًمإمم  حٙمؿ ُمـ اًمقضمقبـذم اًم

  .اعمٕمٜمكإمم  اًمٚمٗمظ ٓإمم  اًمذي يٜم٤مؾمبٝم٤م، ومػمضمع اخلالفطمس٥م احلٙمؿ 

                                                           

 . (79ص )( 1)

 . (181ص )( 1)

 .(77 ص)( 3)

 يراضمع )ؾم٤مدؾًم٤م( ُمـ اًمرد اإلمج٤مزم.  (4)
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ويرى اًمبٕمض أظمر أن اعمحدصم٤مت ذم اًمديـ هل٤م طمٙمؿ واطمد وهق احلرُم٦م،  -1

ومٙمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مر، وشم٘مسٞمؿ اًمبدع أُمر 

 ُمرومقض ذقًم٤م
(1)

 وُم٤م شم٘مدم ٟم٘مٚمف قمٜمف ذم اًمرد اإلمج٤مزم. 

 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

 ،إن هذا اًمت٠مصٞمؾ أجًْم٤م ُمقضمقد قمٜمد اًمٕمٚمامء اعمقصقوملم قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م سم٤معمْمٞم٘ملم

٤م دل قمٚمٞمف اًمٕمٛمقم ـوم٢مٟمف يّمح قمٜمدهؿ اًمتٕمبد سمٛم ،اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ٤م شم٘مدم ذمـيمٛم

سمٓمف ُم٤م شم٘مدم ذم اعم٘مدُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م  واإلـمالق واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م سمْم٤مسمٓمف، وُمـ ضقا

ًمٕمدم اٟمٓمب٤مق ىم٤مقمدة اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وإن  ،وؾم٤مئؾ ًمٚمٕمب٤مدة دم٤مز ُمـ أن هٜم٤مك

مم٤م دقم٤مه أن  ،٤مءـقمدم وضقح هذا قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م ضمٕمٚمف يْمٓمرب ذم شمّمٜمٞمػ اًمٕمٚمٛم

يٕمد اسمـ يمثػم واسمـ رضم٥م ُمـ اعمقؾمٕملم
(1)

واضٓمرب ذم اًمِم٤مـمبل ،
(3)

، وؿمٙمؽ 

اًمقه٤مب ذم اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمبد
(4)

 حمٛمد سمـ قمبدىم٤مل اًمِمٞمخ  : وم٘م٤مل 

: ٟمخٚمع مجٞمع اًمبدع إٓ -ُمع أنف ُمـ اًمٕمٚمامء اعمْمٞم٘ملم عمٕمٜمك اًمبدقم٦م  - اًمقه٤مب

٤مقم٦م، ويمجٛمع اعمّمحػ، ـٛمـٝم٤م أصؾ ذم اًمنمع، يمجٛمع قمٛمر اًمؽماويح ضمـسمدقم٦م ًم

 طمسـ. ومٝمذا ،ذًمؽ وٟمحق مخٞمس، يمؾ اًم٘مّمص قمغم أصح٤مسمف ُمسٕمقد اسمـ ومجع

وضمقد سمدع هل٤م أصؾ ذم اًمنمع، إمم  ( ومٙمالُمف يِمػم5/183) اًمسٜمٞم٦م اًمدرر اٟمتٝمك

ؾ ختّمٞمص قمٛمقم ذُمٝم٤م، ومت٠مُمإمم  يِمػم وسم٤مًمت٤مزم
(5)

. 

                                                           

  .، ويراضمع ظم٤مُمًس٤م ُمـ اًمرد اإلمج٤مزم(185ص)( 1)

 . (79ص )( 1)

 . (181ص )( 3)

 .(77ص)( 4)

 .(77ص )( احل٤مؿمٞم٦م 5)
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وُمـ اعمٝمؿ ُمٕمروم٦م أن ُم٤م زقمٛمف ُمـ أن اعمْمٞم٘ملم ٓ جيٞمزون اًمتٕمبد سمام دًم٧م 

سمٓمٝم٤م زقمٌؿ سم٤مـمؾ، وٓ  : هققمٚمٞمف ىمقاقمد اًمنميٕم٦م وإدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م واعمجٛمٚم٦م سمْمقا

ٛمْمٞم٘ملم ي٘مرر هذا، سمؾ ـسم٤مًم وصٗمٝمؿ اًمذيـ ٛمٕم٤مسيــاًم ٤مءـأقمٚمؿ أطمًدا ُمـ اًمٕمٚمٛم

وهذا مم٤م يدل قمغم ختٚمٞمٓمف وقمدم شمّمقره عمـ ىمسٛمٝمؿ  ،يمالُمٝمؿ واضح قمغم ظمالومف

 ُمْمٞم٘ملم وُمقؾمٕملم.

ًمٙمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد شمٚمتبس قمٚمٞمف سمٕمض إُمقر،   :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز

، ملسو هيلع هللا ىلصومػمى أن ُم٤م وىمع ذم اعمسٚمٛملم ُمـ سمٕمض إؿمٞم٤مء، اًمتل مل شم٘مع ذم قمٝمد اًمٜمبل 

، ذم اًمؽماويح ٟمٕمٛم٧م اًمبدقم٦م، ح٤م ٦م طمسٜم٦م، ورسمام يتٕمٚمؼ سم٘مقل قمٛمر أهن٤م سمدقم

، وم٢من ُم٤م حيدصمف اًمٜم٤مس، ملسو هيلع هللا ىلصمجع اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم واطمد، وهذا ًمٞمس مم٤م أراده اًمٜمبل 

مم٤م شمدل قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م، وشمرؿمد إًمٞمف إدًم٦م، ٓ يسٛمك سمدقم٦م ُمٜمٙمرة، وإن ؾمٛمل 

وؿمٙمٚمقا اًم٘مرآن، طمتك سمدقم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م، ًمٙمقن اعمسٚمٛملم ٟم٘مٓمقا اعمّم٤مطمػ، 

ٓ يِمتبف قمغم اًم٘م٤مرئ، ومجٕمقه ذم اعمّم٤مطمػ، هذا وإن ؾمٛمل سمدقم٦م ًمٖمقي٦م، ًمٙمـ 

ءشمف قمغم اعمسٚمٛملم، ومٝمذا ٟمحـ  هذا رء واضم٥م، رء حيٗمظ اًم٘مرآن، ويسٝمؾ ىمرا

ُم٠مُمقرون سمف، ُم٠مُمقرون سمام يسٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مرآن، وسمام حيٗمٔمف قمغم اعمسٚمٛملم، وسمام 

ءة ُمست٘مٞمٛم٦م، ومٚمٞمس هذا ُمـ سم٤مب اًمبدقم٦م يٕملم اعمسٚمٛملم قمغم طمٗمٔمف وىمراءشم ف ىمرا

حٗمظ ًمٚمديـ، وُمـ سم٤مب ـاعمٜمٙمرة، سمؾ هذا ُمـ سم٤مب إواُمر اًمنمقمٞم٦م، ُمـ سم٤مب اًم

اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًم٘مرآن، ومٚمٞمس مم٤م ٟمحـ ومٞمف سمٌمء، ويمذًمؽ ىمقل قمٛمر: ٟمٕمٛم٧م اًمبدقم٦م، 

، ومٝمذا سمدقم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م، ملسو هيلع هللا ىلصيٕمٜمل يمقٟمف مجٕمٝمؿ قمغم إُم٤مم واطمد سمٕمد اًمٜمبل 

حدصمف اًمٜم٤مس قمغم ـ اًمٚمٖم٦م هل اًمٌمء اًمذي قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ، ُم٤م يٕن اًمبدقم٦م ذم

همػم ومٕمؾ ؾم٤مسمؼ يسٛمك سمدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م، ومٝمذا ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م ٓ ُمـ طمٞم٨م اًمنمع، 
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 ، وصغم سم٤مًمٜم٤مس سمٕمض اًمٚمٞم٤مزم، وأرؿمد إًمٞمٝم٤م وطمثٝمؿملسو هيلع هللا ىلصوم٢من اًمؽماويح ومٕمٚمٝم٤م اًمٜمبل 

طمد، ىم٤مل ذم قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمٞمس٧م اًمؽماويح سمدقم٦م، وًمٙمـ ًمٙمقٟمف مجٕمٝمؿ قمغم إُم٤مم وا

ذًمؽ: ٟمٕمٛم٧م اًمبدقم٦م، ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م وم٘مط، وم٤محل٤مصؾ أن ُم٤م أوضمده اعمسٚمٛمقن، 

، ٓ يسٛمك سمدقم٦م، سمؾ هق ملسو هيلع هللا ىلصًمنمع، ويرؿمد إًمٞمف اًمنمع، سمٕمد اًمٜمبل امم٤م يدل قمٚمٞمف 

مم٤م دقم٤م إًمٞمف اًمنمع، ورهم٥م ومٞمف اًمنمع، ُمـ ضمٜمس مجع اعمّمحػ، وؿمٙمٚمف وٟم٘مٓمف 

ضمٜمس اًمؽماويح، وومٕمؾ قمٛمر هل٤م وٟمحق ذًمؽ، هذا ًمٞمس ُمـ اًمبدع ذم رء، سمؾ ُمـ 

وأرض٤مه، ًمٞمس ذم هذا اًمب٤مب ُمـ رء ريض اهلل قمٜمف 
(1)

. 

وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: هٜم٤مك أؿمٞم٤مء ُمبتدقم٦م ىمبٚمٝم٤م   :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم

ٛمدارس ـيم٤مًم، ملسو هيلع هللا ىلصٛمسٚمٛمقن وقمٛمٚمقا هب٤م وهل مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ذم قمٝمد اًمٜمبل ـاًم

وهذه اًمبدقم٦م اؾمتحسٜمٝم٤م اعمسٚمٛمقن وقمٛمٚمقا  ،وُم٤م أؿمبف ذًمؽ وشمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م

 ٤مومٙمٞمػ دمٛمع سملم هذا اًمذي يٙم٤مد أن يٙمقن جمٛمٕمً  ،هب٤م ورأوا أهن٤م ُمـ ظمٞم٤مر اًمٕمٛمؾ

 قمٚمٞمف سملم اعمسٚمٛملم وسملم ىمقل ىم٤مئد اعمسٚمٛملم وٟمبل اعمسٚمٛملم ورؾمقل رب اًمٕم٤معملم

 .ش يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م : »ملسو هيلع هللا ىلص

ُمنموع، إمم  وؾمٞمٚم٦موم٤مجلقاب: أن ٟم٘مقل هذا ذم اًمقاىمع ًمٞمس سمبدقم٦م سمؾ هذا 

واًمقؾم٤مئؾ ختتٚمػ سم٤مظمتالف إُمٙمٜم٦م وإزُمٜم٦م، وُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة أن اًمقؾم٤مئؾ 

 ٛمنموع همػمـٛمنموع ُمنموقم٦م، ووؾم٤مئؾ همػم اًمـومقؾم٤مئؾ اًم ،ٛم٘م٤مصدـٝم٤م أطمٙم٤مم اًمـًم

 ٤مممٜمققمً  ا واخلػم إذا يم٤من وؾمٞمٚم٦م ًمٚمنم يم٤من ذ   ،ُمنموقم٦م، سمؾ وؾم٤مئؾ اعمحرم طمرام
(1)

. 

  

                                                           

 (. 19/ 3( ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ٓسمـ سم٤مز سمٕمٜم٤مي٦م اًمِمقيٕمر )1)

 .(18( اإلسمداع ذم سمٞم٤من يمامل اًمنمع وظمٓمر آسمتداع )ص: 1)
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  لشاطبي مً املىطعين على اصطالحهزد دعىاه أن ا

ِّاثلاثلثِّواثلّلثْنِّالشتّث

يمت٤مسمف آقمتّم٤مم طمقل ُمقضقع  ٤مـمبل ـاًمِم ػوىمد أخ    :ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م

 ُمٕمدود ذم ـمري٘مف، اًمبدقم٦م، وشمٜم٤مزقمف اًمٗمري٘م٤من، وادقمك يمؾ ومريؼ أن اًمِم٤مـمبل 

 ،٤م، عمٕمروم٦م رأجف طمقل هذا اعمقضقع اخلٓمػموم٠موًمٞم٧م رأي اًمِم٤مـمبل اهتامًُم٤م ظم٤مص  

يٕمت٘مد أن اًمبدقم٦م ُمّمٓمٚمح  ٟمتٞمج٦م ُمٗم٤مده٤م أن اًمِم٤مـمبل إمم  وىمد ظمٚمّم٧م

ذقمل، ي٘مّمد سمف يمؾ حمدث خي٤مًمػ أصقل اًمنميٕم٦م وىمقاقمده٤م، أُم٤م اعمحدصم٦م 

اًمتل ٓ خت٤مًمػ أصقل اًمنميٕم٦م ومال يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمٗمظ )سمدقم٦م(، سمؾ هل حمدصم٦م 

 ٦مُمنموقم٦م طمس٥م طمٙمٛمٝم٤م اعمٜم٤مؾم٥م: ٕن ٟمّمقص اًمنميٕم٦م اًمٙمٚمٞم٦م وىمقاقمده٤م اًمٕم٤مُم

٤م ختٚمػ اظمتالوًم٤م ًمٗمٔمٞم  ـاًمث٤مًم٨م اًمذي يٝم٤م، ومٝمق سمذًمؽ ُمـ أصح٤مب اًمرأي ـشمِمٝمد ًم

ُمع أصح٤مب اًمرأي إول  -٤م ٓ طم٘مٞم٘مٞم   -
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

إن هذا اًمذي ٟمسبف ًمٚمِم٤مـمبل ي٘مرره يمؾ اًمٕمٚمامء اًمذيـ يّمٗمٝمؿ سم٤معمْمٞم٘ملم: 

ٓ وضمقد هلؿ إٓ ذم  أن ُمـ وصٗمٝمؿ سم٤مًمتْمٞمٞمؼ -٤م ؾمبؼ وأيمرر ـومٞمٛم -ًمذا ذيمرت 

 .- وىمد شم٘مدم يمالم اسمـ سم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم -ظمٞم٤مل وذهـ اًمٙم٤مشم٥م 

سمٓمف، سمؾ وُمـ ُمـ اعمْمٞم٘ملم أن اًمِم٤مـمبل ُيٕمتؼم وًمق شمٗمٝمؿ ًمٕمٚمؿ  سمٜم٤مًء قمغم ضقا

 ح٤م يكم:اعمتِمدديـ، وذًمؽ 

                                                           

 .(181ص )( 1)
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 ًٓ وٓ يرى  ،يمبػمةهل أنف ي٘مقل سم٠من يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م وطمرام، سمؾ  :أو

 يمام شم٘مدم.مخس٦م أىمس٤مم، إمم  شم٘مسٞمٛمٝم٤م

يم٤مًمٕمٛمقم  ،وي٘مدُمٝم٤م قمغم إدًم٦م إظمرى ،أنف ي٘مرر سم٘مقة اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م :صم٤مٟمٞم٤ًم

 .- يمام شم٘مدم ذم اعم٘مدُم٦م احل٤مدي٦م قمنمة - وهمػمه

يمام ذم اعم٘مدُم٦م  - احلٔمر واعمٜمع ُمٓمٚمً٘م٤م أنف ي٘مرر أن إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات :صم٤مًمًث٤م

 .- اًمس٤مسمٕم٦م

٤مـمبل ُمـ ـأن اًمِم -أن يزقمؿ قمـ ومْماًل  -ؽ اًمٙم٤مشم٥م ـومال يّمح أن يِم

سمف ذم  ض٤مسمط اعمقؾمع شم٘مرير اعمقؾمٕملم قمغم اصٓمالطمف، واًمذي دقم٤مه ًمذًمؽ اضٓمرا

يمٚمام دىمؼ ذم طم٤مل قم٤ممل .. ًمذا ،واعمْمٞمؼ، وأنف ٓ وضمقد ًمٚمٛمْمٞم٘ملم قمغم اصٓمالطمف

  .مل جيده ُمـ اعمْمٞم٘ملم قمغم اصٓمالطمف، وم٢مُم٤م أن يْمٓمرب أو جيٕمٚمف ُمـ اعمقؾمٕملم

 على اصطالحهلشىكاوي مً املضيلين زد شعمه أن ا 

ِّثِّالراةػثِّواثلّلثْنالشتّ
وىم٤مل اًمِمقيم٤مين  قمغم اصٓمالطمف وم٘م٤مل:  اًمٙم٤مشم٥م اًمِمقيم٤مين ُمـ اعمْمٞم٘ملم قمد  

 ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد  ذم طمدي٨م: 
(1)

وهذا  :

 ،احلدي٨م ُمـ ىمقاقمد اًمديـ: ٕنف يٜمدرج ُتتف ُمـ إطمٙم٤مم ُم٤م ٓ ي٠ميت قمٚمٞمف احلٍم

 وختّمٞمص ،أىمس٤ممإمم  قمغم إسمٓم٤مل ُم٤م ومٕمٚمف اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ شم٘مسٞمؿ اًمبدعوُم٤م أسطمف وأدًمف 

هذه  :ومٕمٚمٞمؽ إذا ؾمٛمٕم٧م ُمـ ي٘مقل ،اًمرد سمبٕمْمٝم٤م سمال خمّمص ُمـ قم٘مؾ وٓ ٟم٘مؾ

ُمـ ٟمحق  ،ا ًمف هبذه اًمٙمٚمٞم٦م وُم٤م يِم٤مهبٝم٤مُمسٜمدً  ،سم٤مًم٘مٞم٤مم ذم ُم٘م٤مم اعمٜمع ،سمدقم٦م طمسٜم٦م

                                                           

 ( ؾمبؼ خترجيف.1)
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اًمتل وىمع  ٤م ًمدًمٞمؾ ختّمٞمص شمٚمؽ اًمبدقم٦مـم٤مًمبً ، ش يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م : »ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

اًمٜمزاع ذم ؿم٠مهن٤م سمٕمد آشمٗم٤مق قمغم أهن٤م سمدقم٦م، وم٢من ضم٤مءك سمف ىمبٚمتف، وإن يم٤مع يمٜم٧م 

 ا واؾمؽمطم٧م ُمـ اعمج٤مدًم٦م.ىمد أخ٘مٛمتف طمجرً 

يمؾ ومٕمؾ أو شمرك وىمع آشمٗم٤مق سمٞمٜمؽ  :وُمـ ُمقاـمـ آؾمتدٓل هلذا احلدي٨م

 وظم٤مًمٗمؽ ذم اىمتْم٤مئف اًمبٓمالن ملسو هيلع هللا ىلصوسملم ظمّمٛمؽ قمغم أنف ًمٞمس ُمـ أُمر رؾمقل اهلل 

 ،د  ومٝمذا رَ  ،د  : هذا أُمر ًمٞمس ُمـ أُمره، ويمؾ أُمر ًمٞمس ُمـ أُمره رَ .. ىم٤مئاًل .أو اًمٗمس٤مد

 اًمتل شمرك ومٞمٝم٤م ُم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف رؾمقل سم٤مـمؾ، ومٝمذا سم٤مـمؾ، وم٤مًمّمالة ُمثاًل  دٍّ ويمؾ رَ 

، ومتٙمقن سم٤مـمٚم٦م سمٜمٗمس هذا ًمٞمس٧م ُمـ أُمره :أو ومٕمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م يم٤من يؽميمف ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

احلدي٨م ُمٕمدود ُمـ أصقل اإلؾمالم، وىم٤مقمدة وهذا  ..، ىم٤مل ذم اًمٗمتح:.اًمدًمٞمؾ

 :ٝمد ًمف أصؾ ُمـ أصقًمفــُمـ ىمقاقمده، وم٢من ُمٕمٜم٤مه: ُمـ اظمؽمع ُمـ اًمديـ ُم٤م ٓ يِم

ىم٤مل اًمٜمقوي: هذا احلدي٨م مم٤م يٜمبٖمل طمٗمٔمف واؾمتٕمامًمف ذم إسمٓم٤مل  ،ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمف

ؽ ٜمٙمرات وإؿم٤مقم٦م آؾمتدٓل سمف يمذًماعم
(1)

أُم٤م   صمؿ قمٚمؼ اًمٙم٤مشم٥م ذم احل٤مؿمٞم٦م: ،

٘مٚمف قمـ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح، وم٘مد شم٘مدم ذم اًمٜمّمقص اًمس٤مسم٘م٦م، وىمد ُم٤م ٟم

 قمروم٧م رأي اسمـ طمجر، وأنف يرى أن ُمّمٓمٚمح اًمبدقم٦م يٓمٚمؼ ذقًم٤م قمغم اعمحدصم٤مت

اعمذُمقُم٦م، أُم٤م همػم اعمذُمقُم٦م ومٞمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م احلٙمؿ اًمذي يٜم٤مؾمبٝم٤م، ومٚمٕمؾ اًمِمقيم٤مين 

) ُم٤م ٓ يِمٝمد ًمف أصؾ ُمـ أصقًمف( أي مل يرد اًمتٜمّمٞمص  :ومٝمؿ ُمـ ىمقل اسمـ طمجر

زه، أو ًمٕمؾ اًمِمقيم٤مين أراد ٟم٘مؾ رأي اًم ٛمخ٤مًمػ سمدون أن يرد قمٚمٞمف، ـقمغم ضمقا

ُمٙمتٗمًٞم٤م سمام ذيمره ُمـ ىمبؾ، وأُم٤م ٟم٘مٚمف يمالم اًمٜمقوي وم٘مد شم٘مدم ًمؽ رأجف، وأنف ممـ 

.٦م إىمس٤مم اخلٛمسإمم  يرى شم٘مسٞمؿ اًمبدقم٦م
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 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

صمؿ شمٕمٚمٞم٘مف  ،إن اًمٙم٤مشم٥م ضمٕمؾ اًمِمقيم٤مين ُمـ اعمْمٞم٘ملم سمٜم٤مء قمغم هذيـ اًمٜم٘مٚملم

سمف وهذا  :هبذا اًمتٕمٚمٞمؼ وقمدم ذم شم٘مسٞمؿ اًمٕمٚمامء هذه اًم٘مسٛم٦م، سمؾ يدل قمغم اضٓمرا

 .ذم اًمرد اإلمج٤مزمقمٜمف ي١ميمد ُم٤م ذيمرشمف وهق هبذا آضٓمراب ومٝمٛمف، 

 ويتبلم هذا سمام يكم:

 ًٓ اًمبدقم٦م شم٘مسؿ شم٘مسٞمؿ إطمٙم٤مم أن  يرى  أنف ضمٕمٚمف ُمـ اعمْمٞم٘ملم: ٕنف ٓ :أو

 .اخلٛمس٦م

 .ضمٕمؾ يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، وهذا شم٠ميمٞمد ًمٚمذي ىمبٚمفوٕنف 

سمٕمض اًمٕمب٤مدات أن  مل ي٘مبؾ أن يٙمقن اًمِمقيم٤مين ممـ يرى إن  اًمٙم٤مشم٥م  :صم٤مٟمٞم٤ًم

سمٓمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م ًمٞمس سمدقم٦مً  ملسو هيلع هللا ىلصاًمتل طمدصم٧م سمٕمد رؾمقل اهلل  يمام شم٘مدم  - سمْمقا

 .وُمٜمٝم٤م مجع قمٛمر اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم واطمد ،- سمحثٝم٤م

 قمـ اسمـ طمجر ُمـ همػم إىمرار، وهذا اًمذي ىمرره ضمٕمؾ اًمِمقيم٤مين ٟم٤مىماًل وهلذا.. 

 ًمسببلم:وذًمؽ  :شمٜم٤مىمضوهق  ،اًمٙم٤مشم٥م ٓ يّمح

ي٘مقل: سم٠من يمؾ اًمبدع ضالًم٦م،  ٝمامأنف ٓ شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام، ومٙمؾ ُمٜم :اًمسب٥م إول

 قمب٤مدات ضمديدة سم٠مدًمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦مٓ يتٜم٤مرم ُمع شمّمحٞمح وأن هذا  ،وأهن٤م ىمسؿ واطمد

: ٕنف إذا دّل قمغم هذه - يمام شم٘مدم يمثػًما  -اًمٕم٤مُم٦م واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م سمْمقاسمٓمٝم٤م 

سمٓمٝم٤م، وم٢مٟمف ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر  اًمٕمب٤مدِة اجلديدِة إدًم٦ُم اًمٕم٤مُم٦م واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م سمْمقا

 . اًمٚمٖمقيسم٤معمٕمٜمك  اًمنمع، ومٚمٞمس٧م حمدصم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل، وإٟمامإمم  رضمع ذم إصمب٤مهت٤م

أن اًمِم٤مـمبل ىمرر يمثػًما وسم٠موضح ُمـ اًمِمقيم٤مين قمدم صح٦م  :اًمسب٥م اًمث٤مين

ر يم٤مٕطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م، و :أىمس٤مم مخس٦مإمم  شم٘مسٞمؿ اًمبدقم٦م أن اًمبدع يمٚمٝم٤م ضالًم٦م ىمر 
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وحمرُم٦م، وُمع ذًمؽ ضمٕمٚمف ُمـ اعمقؾمٕملم: ٕن ًمف يمالًُم٤م ذم صح٦م اًمتٕمبد سمام طمدث 

ذم اًمِم٤مـمبل  ٓمٝم٤م، وم٢مذن يمام شمّمقر هذاسمٕمد، مم٤م دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م سمْمقاسم

، ًمٙمٜمف ومٞمٚمزُمف أن جيٕمٚمف ُمـ اعمقؾمٕملم ُمثٚمف ،ومتّمقره ذم اًمِمقيم٤مين ُمـ سم٤مب أومم

 شمٜم٤مىَمَض وظم٤مًَمَػ سمٞمٜمٝمام ذم اًم٘مسٛم٦م!.

 يً في جبديع بعض ألامىز العمليتزد احخجاجه باخخالف علمائىا املعاصس 

ِّالشتّثِّاخلامصثِّواثلّلثْن
ع سمٞم٤من أن سمٕمض قمٚمامئٜم٤م اعمٕم٤مسيـ خمتٚمٗمقن ذم شمبدياضمتٝمد اًمٙم٤مشم٥م يمثػًما ذم 

 ٟمامذج ٓظمتالف اعمْمٞم٘ملم  وم٘م٤مل: ،ٝمؿ سم٤معمْمٞم٘ملمسمٕمض إُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٕمد أن وصٗم

ذم  -ومل ي٘متٍم اخلالف  - :صمؿ ىم٤مل -ٛمحدصم٤مت ـٛمٕمٜمك اًمبدقم٦م ذم طمٙمؿ سمٕمض اًمـًم

 شمٕمداهؿقمغم أئٛم٦م اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، سمؾ  -ٛمحدصم٦م ـحٙمؿ سمبدقمٞم٦م سمٕمض إُمقر اًمـاًم

٤مء إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ُمر اًمٕمّمقر وشمٍمم اًمدهقر ـقمٚمٛمإمم 
(1)

. 

ًٓ اظمتٚمٗمقا ذم اًمتبديع سمف، وأـم٤مل اًمٙمالم  .صمؿ ذيمر ُم٤م ي٘مرب ُمـ قمنميـ ُمث٤م

 وكشف هره الشبهت مً أوجه:

ًمٞمس همريًب٤م وٓ ُمستٜمٙمًرا أن خيتٚمػ سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ  :اًمقضمف إول

ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م اًمس٤مئريـ قمغم ُمٜمٝم٩م اًمسٚمػ ذم سمٕمض اًمبدع اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وىمد اظمتٚمػ 

 .ؾمٚمٗمٝمؿ ذم سمٕمض اًمبدع اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمام شم٘مدم
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ًمٞمس اظمتالف سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ، وٓ اًمسٚمػ اح٤مضلم  :اًمقضمف اًمث٤مين

ًمٚمتس٤مهؾ ذم اًمبدع آقمت٘م٤مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل مل ذم سمٕمض اًمبدع اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمسقهًم٤م 

 .خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمسٚمػ يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف

شم٘مدم سمٞم٤من ؾمب٥م اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم سمٕمض اًمبدع اًمٕمٛمٚمٞم٦م،  :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

إمم  وأنف ُمـ ضمٜمس اعمس٤مئؾ آضمتٝم٤مدي٦م اًمتل ختتٚمػ ومٞمٝم٤م اضمتٝم٤مدات اًمٕمٚمامء سم٤مًمٜمٔمر

 .اًمدًمٞمؾ واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م وهمػم ذًمؽ

 شم٘مّمدت أن ٓ أن٤مىمش إُمثٚم٦م اًمتل أورده٤م اًمٙم٤مشم٥م مم٤م اظمتٚمػ :اًمقضمف اًمراسمع

ومٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ: ٕن سمٞم٤من اًمراضمح واعمرضمقح ومٞمف ٟمسبل، وٓ طم٤مضم٦م 

 .إًمٞمف ومٞمام ٟمحـ سمّمدده

ا زد 
 
 شعمه أن كالم هللا كديم مطلل

ِّالشتّثِّالصادشثِّواثلّلثْن
قمغم أن ُمـ صٗم٤مت اهلل  ôاشمٗمؼ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م   :ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م

ومٙمالُمف  - :صمؿ ىم٤مل - ،صٗم٦م اًمٙمالم، وأن يمالُمف صٗم٦م أزًمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م سمف ؾمبح٤مٟمف 

 وهق صٗم٦م صم٤مسمت٦م ًمف ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،ؿ همػم خمٚمققيؾمبح٤مٟمف ىمد
(1)

. 

 وكشف هره الشبهت أن يلال: 

ُمٓمٚمً٘م٤م، سمؾ ىمديؿ ُمـ إن يمالم أهؾ اًمسٜم٦م يمثػم ذم أن يمالم اهلل ًمٞمس ىمدياًم 

 ،طمٞم٨م اًمٜمقع وطم٤مدث ُمتجدد ُمـ طمٞم٨م إومراد، وىمد أمجع قمغم هذا أهؾ اًمسٜم٦م

 .ظمالوًم٤م ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة وهمػمهؿ
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أن  :وٓ ىم٤مل أمحد وٓ همػمه ُمـ اًمسٚمػ  :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

: اًم٘مرآن يمالم اهلل ُمٜمزل همػم  خمٚمقق اًم٘مرآن ىمديؿ: وإٟمام ىم٤مًمقا
(1)

. 

واعم٘مّمقد هٜم٤م أن اإلُم٤مم أمحد وُمـ ىمبٚمف ُمـ أئٛم٦م اًمسٜم٦م وُمـ اشمبٕمف   وىم٤مل:

ل اعمبتدقم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع واًمٕم٘مؾ ومل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ  ،يمٚمٝمؿ سمريئقن ُمـ إىمقا

 ،وٓ إٟمف شمٙمٚمؿ سمف ذم اًم٘مديؿ سمحرف وصقت ،أن اًم٘مرآن ىمديؿ ٓ ُمٕمٜمك ىم٤مئؿ سم٤مًمذات

وإن  ،وٓ شمٙمٚمؿ سمف ذم اًم٘مديؿ سمحرف ىمديؿ: مل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ ٓ هذا وٓ هذا

 إذا واهلل شمٕم٤ممم مل يزل ُمتٙمٚماًم  ،اًمذي اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف أن يمالم اهلل ُمٜمزل همػم خمٚمقق

 ويمالُمف ٓ هن٤مي٦م ًمف ،ؿم٤مء
(1)

. 

: اًم٘مرآن يمالم اهلل ُمٜمزل همػم خمٚمقق  وىم٤مل: وىم٤مًمقا مل يزل  ،أن اًمسٚمػ ىم٤مًمقا

ومل ي٘مؾ أطمد  ،ضمٜمسف ىمديؿ مل يزل :ومبٞمٜمقا أن يمالم اهلل ىمديؿ أي ،إذا ؿم٤مء ُمتٙمٚماًم 

:  :وٓ ىم٤مل أطمد ُمٜمٝمؿ ،إن ٟمٗمس اًمٙمالم اعمٕملم ىمديؿ :ُمٜمٝمؿ اًم٘مرآن ىمديؿ: سمؾ ىم٤مًمقا

وإذا يم٤من اهلل ىمد شمٙمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن سمٛمِمٞمئتف يم٤من  ،إٟمف يمالم اهلل ُمٜمزل همػم خمٚمقق

ًٓ  ،اًم٘مرآن يمالُمف  سم٘مدم ٤م ىمدياًم مل يٙمـ ُمع ذًمؽ أزًمٞم  و ، ُمٜمف همػم خمٚمققويم٤من ُمٜمز

 ومجٜمس يمالُمف ىمديؿ ، إذا ؿم٤مءوإن يم٤من اهلل مل يزل ُمتٙمٚماًم  ،اهلل
(3)

. 

ٕهن٤م  :وىمد شمٕمٛمدت ذم ُمٜم٤مىمِم٦م هذا اًمٙمت٤مب اإلقمراض قمـ إظمٓم٤مء اًمٕم٘مدي٦م

ًمٞمس٧م اعم٘مّمد إؾم٤مس ُمـ هذا اًمٙمت٤مب وُمٜم٤مىمِمتف، وإٟمام اعم٘مّمد إؾم٤مس اًمبدع 

                                                           

 .(668/ 7( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 .(661/ 7) اعمرضمع اًمس٤مسمؼ( 1)

 .(54/ 11) اعمرضمع اًمس٤مسمؼ (3)
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 اًمٙم٤مشم٥م سمٙمت٤مسمف، وظمّٚمط ومٞمٝم٤م، وظمرج سمام ي٘مّقي ضم٤مٟم٥م اًمّمقومٞم٦ماًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ىمّمده٤م 

 . اًمْمالل ًمإلطمداث ذم اًمديـ

ُمع ُمراضمٕم٦م هذا  ،واعم٘مدُملم ًمٚمٙمت٤مب ،وإٟمف سمٛمٕمروم٦م ُمِم٤مخيف اًمذيـ يٕمٔمٛمٝمؿ

اًمراسمط
(1)

 شمٕمرف قم٘مٞمدشمف.، 

 حخفال باملىلد الىبى  ليع بدعتزد شعمه أن الا  

ِّالشتّثِّالصاةػثِّواثلّلثْن
ا ٕدًم٦م ُمبدقمٞمٝم٤م سمٓمرق دقم٦م اعمقًمد ُم١ميًدا ذقمٞمتٝم٤م، وراد  سمشمٙمٚمؿ اًمٙم٤مشم٥م قمغم 

ويمرر ذم ُمقاضع إًمزاُم٤مت شمتٕمٚمؼ سمبدقمٞم٦م آطمتٗم٤مل  ،ؿمتك ُمب٤مذة وهمػم ُمب٤مذة

ح صدره ًمت٠مخٞمػ اًمٙمت٤مب: ،سم٤معمقًمد صمؿ   سمؾ إٟمف ىم٤مل ُمبٞمٜم٤ًم اًمذي يم٤من ؾمبًب٤م ٟٓمنما

اًمٙمت٤مب، وم٘مد ضم٤مءت اًمٚمحٔم٦م احل٤مؾمٛم٦م اًمتل اٟمنمح صدري قمٜمده٤م ًمت٠مخٞمػ هذا 

ُمـ اإلظمقة،  قمدد (ـه1418) ٝمر رسمٞمع إول ُمـ قم٤ممضم٤مءين ذات يقم ُمـ أج٤مم ؿم

ُم٤م ؾمٛمٕمقه ُمـ أطمد ظمٓمب٤مء اجلٛمٕم٦م، اعمتبٕملم عمٜمٝم٩م شمْمٞمٞمؼ  -ُمت٠مخٛملم  - وٟم٘مٚمقا 

إول  ُمٕمٜمك اًمبدقم٦م، طمٞم٨م هتجؿ ذًمؽ اخلٓمٞم٥م قمغم ُمـ جيتٛمٕمقن ذم ؿمٝمر رسمٞمع

 .ملسو هيلع هللا ىلص٤م حمٛمد سمٛمٜم٤مؾمب٦م اعمقًمد اًمٜمبقي: عمدارؾم٦م ؾمػمة ٟمبٞمٜم

٤م قمغم ؾمامع يمالم قمٜمٞمػ ضم٤مرح ُمـ ؿ: وُم٤م اجلديد؟ أخؿ شمٕمت٤مدوا ؾمٜمقي  وم٘مٚم٧م هل

 ...سمٕمض ه١مٓء اإلظمقة
(1)

. 

                                                           

 :( هذا راسمط يمالم ًمف يٗمٝمؿ ُمٜمف أنف أؿمٕمري1)

http://alkulify.blogspot.com/1813/18/blog-post_4188.html  

 .(17ص )( 1)
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  :وكشف هره الشبهت

 أوضمف: سمبٞم٤من أن آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمبقي حمدث، ومٝمق سمدقم٦م حمرُم٦م وضالًم٦م ُمـ

 اًمذيـ إن أول ُمـ أطمدث آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمبقي اًمٕمبٞمديقن :اًمقضمف إول

خٚمٗم٤مء اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ـذيمر إج٤مم اًمتل يم٤من اًم ىم٤مل اعم٘مريزي:  ،يسٛمقن سم٤مًمٗم٤مـمٛمٞملم

 وُمقاؾمؿ شمتسع هب٤م أطمقال اًمرقمٞم٦م، وشمٙمثر ٟمٕمٛمٝمؿ. ايتخذوهن٤م أقمٞم٤مدً 

 ويم٤من ًمٚمخٚمٗم٤مء اًمٗم٤مـمٛمٞملم ذم ـمقل اًمسٜم٦م أقمٞم٤مد وُمقاؾمؿ وهل:

، ملسو هيلع هللا ىلصُمقؾمؿ رأس اًمسٜم٦م، وُمقؾمؿ أول اًمٕم٤مم، ويقم قم٤مؿمقراء، وُمقًمد اًمٜمبل 

، وُمقًمد وُمقًمد احلسـ، وُمقًمد احلسلم  وُمقًمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ء قمٚمٞمٝم٤م اًمسالم  وم٤مـمٛم٦م اًمزهرا
(1)

. 

أنف ٓ دًمٞمؾ قمغم هذا آطمتٗم٤مل إٓ ُمٕم٤مين وأىمٞمس٦م ُمزقمقُم٦م،  :اًمقضمف اًمث٤مين

يمام شم٘مدم ذم  -وهل ُمٕم٤مرض٦م ًمٚمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م، وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ، ومٝمل سمدقم٦م حمدصم٦م 

 .-اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مُمٜم٦م 

وإقمٞم٤مد حمرُم٦م ،أن آطمتٗم٤مل سمف يمؾ ؾمٜم٦م قمٞمد :اًمث٤مًم٨م اًمقضمف
(1)

وهل يمؾ  ،

  :ٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مـىم٤مل ؿم ،زُم٤من أو ُمٙم٤من يٕمقد ويٙمقن ُم٘مّمقًدا ًمذاشمف

ح ذًمؽ أن اًمٕمٞمد اؾمؿ ح٤م يٕمقد ُمـ آضمتامع اًمٕم٤مم  قمغم وضمٍف ُُمٕمت٤مٍد قم٤مئٍد   يقض 

 اوم٤مًمٕمٞمد جيٛمع أُمقرً  ،أو ٟمحق ذًمؽ ،أو اًمِمٝمر ،أو سمَٕمْقِد إؾمبقع ،إُم٤م سمَٕمْقِد اًمسٜم٦م

وُمٜمٝم٤م أقمامل شمتبع  ،وُمٜمٝم٤م اضمتامٌع ومٞمف ،يقٌم قم٤مئٌد يمٞمقم اًمٗمٓمر ويقم اجلٛمٕم٦م :ُمٜمٝم٤م

                                                           

 .(436/ 1( اعمقاقمظ وآقمتب٤مر سمذيمر اخلٓمط وأصم٤مر )1)

 .(1/485( إقمٞم٤مد حمرُم٦م يمام سمسط ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم آىمتْم٤مء )1)
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 ،٤موىمد يٙمقن ُمٓمٚم٘مً  ،وىمد خُيتص اًمٕمٞمد سمٛمٙم٤من سمٕمٞمٜمف ،ذًمؽ ُمـ اًمٕمب٤مدات واًمٕم٤مدات

 ...اويمؾ ُمـ هذه إُمقر ُيسٛمك قمٞمدً 
(1)

.  

 :صمؿ ىم٤مل ،جمٞمئف وىمّمده ُمـ ُمٙم٤مٍن وزُم٤منٍ واًمٕمٞمد ُم٤م ُيٕمت٤مد   :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ًمٚمٛمٙم٤من ومٝمق اعمٙم٤من اًمذي  وم٢مذا يم٤من اؾماًم  ،واًمٕمٞمد ُم٠مظمقٌذ ُمـ اعمٕم٤مودة وآقمتٞم٤مد

 ...ُي٘مّمد آضمتامع ومٞمف واٟمتٞم٤مسمف ًمٚمٕمب٤مدة أو ًمٖمػمه٤م
(1)

. 

ىم٤مل  ،وإذا شمٕمبد هبذه إقمٞم٤مد زادت طمرُمتٝم٤م ٕهن٤م مجٕم٧م سملم أنف قمٞمد وسمدقم٦م

 ُمـ ٤م وقمب٤مدة أقمٔمؿ ُترياًم سمؾ أقمٞم٤مد اًمٙمت٤مسمٞملم اًمتل شمتخذ ديٜمً   :اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

٤م يسخٓمف اهلل ويٙمرهف أقمٔمؿ ُمـ اىمتْم٤مء ـٕن اًمتٕمبد سمٛم ،٤موًمٕمبً  ا ٝمقً ـقمٞمد يتخذ ًم

 اًمِمٝمقات سمام طمرُمف
(3)

.  

خمتٚمٌػ ومٞمف، وًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ ىم٤مـمع  ملسو هيلع هللا ىلصأن يقم ُمقًمد اًمٜمبل  :اًمقضمف اًمراسمع

قمنم ُمـ رسمٞمع إول، ًمذا ًمق صح آطمتٗم٤مل وٓ فمـ هم٤مًم٥م قمغم أنف اًمٞمقم اًمث٤مين 

  .سمف ح٤م اطمتٗمؾ سمف: ٕنف ٓ دًمٞمؾ قمغم ُتديده

وم٘م٤مل:  ،ٛمٜم٤موي ذم اًمٗمتقطم٤مت اًمسبح٤مٟمٞم٦م ظمالوًم٤م ذم يقم ُمقًمدهـوىمد طمٙمك اًم

ه ًمٚمجٛمٝمقر وسم٤مًمغ اسمـ اجلزري  ،وم٘مٞمؾ اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم ُمـ رسمٞمع إول وقمزا

ُم٘مت٣م أيمثر إٟمف   :ومظ اسمـ طمجروىمٞمؾ اًمث٤مُمـ، وىم٤مل احل٤م، ومحٙمك قمٚمٞمف اإلمج٤مع

 وطمٙمك اًم٘مْم٤مقمل ، اظمتٞم٤مر أيمثر اعمحدصملم :ىم٤مل اًم٘مسٓمالين ،وىمٞمؾ اًمٕم٤مذ، إظمب٤مر 

                                                           

ط اعمست٘مٞمؿ )1)  (.1/496( اىمتْم٤مء اًمٍما

 (. 1/198( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من )1)

ط اعمست٘مٞمؿ3)  .(1/499) ( اىمتْم٤مء اًمٍما
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وىمٞمؾ: ذم أوًمف،  ،وىمٞمؾ: شمسع قمنمة، وىمٞمؾ ًمثامن قمنمة .إمج٤مع أهؾ اًمت٤مريخ قمٚمٞمف

وىمٞمؾ: ذم أول اصمٜملم ُمٜمف ُمـ همػم شمٕمٞملم
(1)

.  

ٛمقًمد هم٤مًمًب٤م ُمٜمٙمرات أظمرى ـاًمسم٤مٓطمتٗم٤مل سمٞمقم  حتػـأنف ي :اًمقضمف اخل٤مُمس

 يمام ىم٤مل أطمدهؿ:  ،يٖمٗمر اًمذٟمقب ملسو هيلع هللا ىلص ؿ أن رؾمقل اهللذيمٞم٦م يمزقم

 هذا احلبٞم٥م ُمع إطمب٤مب ىمد طمضا 
 

 (1)وؾم٤مُمح اًمٙمؾ ومٞمام ىمد ُم٣م وضمرى 
 

ٟمٞم٦م  .أو ُمٜمٙمرات سمدقمٞم٦م أو ُمٕم٤ميص ؿمٝمقا

وًمق ىمدر أنف مل يقضمد رء ُمـ هذه اعمٜمٙمرات اعمّم٤مطمب٦م ًمالطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد 

 ومٞمٙمتٗمل ذم سمٞم٤من ضالًمف وطمرُمتف إوضمف إرسمٕم٦م اعمت٘مدُم٦م.اًمٜمبقي 

 وسمٕمد هذا وم٢مٟمف مم٤م حيسـ ظمتؿ اًمٙمالم قمـ اعمقًمد اًمٜمبقي اًمبدقمل سمجقاب

وهق ضمقاب  ،ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ،ٕيب طمٗمص شم٤مج اًمديـ اًمٗم٤ميمٝم٤مين اح٤مًمٙمل

ل ذيمر ومٞمف شم٠مصٞمالٍت وأوضمًٝم٤م ُمتٗمرىم٦م ذم طمرُم٦م آطمتٗم٤م ،قمٔمٞمؿ خمتٍم قمـ اعمقًمد

 :سمف وم٘م٤مل  ،سم٤معمقًمد اًمٜمبقي ًمذاشمف وح٤م اطمتػ

 أُم٤م سمٕمد: 

٤مع اًمذي يٕمٛمٚمف سمٕمض ـوم٘مد شمٙمرر ؾم١مال مج٤مقم٦م ُمـ اعمُب٤مريملم قمـ آضمتٛم

وىمّمدوا ، ؟هؾ ًمف أصؾ ذم اًمنمع ٝمر رسمٞمع إول، ويسٛمقٟمف اعمقًمد:اًمٜم٤مس ذم ؿم

 .٤م، واإليْم٤مح قمٜمف ُمٕمٞمٜمً ٤ماجلقاب قمـ ذًمؽ ٌُمبٞم ٜمً 

                                                           

  .(1/166) اًمسبح٤مٟمٞم٦مُمٚمخص ُم٤م ذيمر اعمٜم٤موي ذم اًمٗمتقطم٤مت  (1)

 ًمسٕمٞمد طمقى.( 51 ص)  شمرسمٞمتٜم٤م اًمروطمٞم٦م  ( هذه ُمـ يمٚمامت طمسـ اًمبٜم٤م ذم اعمقًمد اًمٜمبقي.1)

 .[135] آل عمران:  ژڃ ڃ چ چ چ  ژ :واًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ اًمبٞم٧م ذيمل ىم٤مل اهلل
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 وم٘مٚم٧م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:

ذم يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م، وٓ يٜم٘مؾ قمٛمٚمف قمـ أطمد ُمـ  أقمٚمؿ هلذا اعمقًمد أصاًل ٓ 

ٛمت٘مدُملم، سمؾ هق ـٛمتٛمسٙمقن سمآث٤مر اًمـ٤مء إُم٦م، اًمذيـ هؿ اًم٘مدوة ذم اًمديـ، اًمـقمٚمٛم

سمِدقم٦م أطمدصمٝم٤م اًمبٓم٤مًمقن، وؿمٝمقة ٟمٗمٍس اهمتٜمك هب٤م إيم٤مًمقن، سمدًمٞمؾ أن ٤م إذا أدرٟم٤م 

 قمٚمٞمف إطمٙم٤مم اخلٛمس٦م ىمٚمٜم٤م: 

 .٤م، أو حمرُمً ٤م، أو ُمٙمروهً ٤م، أو ُمب٤مطًم ٤م، أو ُمٜمدوسمً ٤مواضمبً إُم٤م أن يٙمقن 

: ٕن طم٘مٞم٘م٦م اعمٜمدوب: ُم٤م ـمٚمبف ٤م، وٓ ُمٜمدوسمً ٤موهق ًمٞمس سمقاضم٥م إمج٤مقمً 

اًمنمع ُمـ همػم ذم قمغم شمريمف، وهذا مل ي٠مذن ومٞمف اًمنمع، وٓ ومٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م، وٓ 

يدي اهلل وهذا ضمقايب قمٜمف سملم  ،- ومٞمام قمٚمٛم٧م - وٓ اًمٕمٚمامء اعمتديٜمقن ،اًمت٤مسمٕمقن

 إن قمٜمف ؾمئٚم٧م.

 سم٢ممج٤مع اعمسٚمٛملم. ٤م: ٕن آسمتداع ذم اًمديـ ًمٞمس ُمب٤مطًم ٤موٓ ضم٤مئز أن يٙمقن ُمب٤مطًم 

ُمً ٤مومٚمؿ يبؼ إٓ أن يٙمقن ُمٙمروهً  ، وطمٞمٜمئٍذ يٙمقن اًمٙمالم ومٞمف ذم ٤م، أو طمرا

 ومّمٚملم، واًمتٗمرىم٦م سملم طم٤مًملم:

 أن يٕمٛمٚمف رضمؾ ُمـ قملم ُم٤مًمف ٕهٚمف وأصح٤مسمف وقمٞم٤مًمف، ٓ جي٤موزون أطمدمه٤م:

ومٝمذا اًمذي  :ُمـ أصم٤مم ٤مٞمئً ــ٤مع قمغم أيمؾ اًمٓمٕم٤مم، وٓ ي٘مؽمومقن ؿمـذم ذًمؽ آضمتٛم

ٜم٤مقم٦م، إذ مل يٗمٕمٚمف أطمد ُمـ ُمت٘مدُمل أهؾ اًمٓم٤مقم٦م، ــوصٗمٜم٤مه سم٠منف سمدقم٦م ُمٙمروه٦م وؿم

ُج إزُمٜم٦م وَزْيـ إُمٙمٜم٦م.ـاًمذيـ هؿ وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم وقمٚمٛم  ٤مء إن٤مم، رُسُ

اًمٕمٜم٤مي٦م، طمتك ُيٕمٓمل أطمدهؿ اًمٌمء أن شمدظمٚمف اجلٜم٤مي٦م، وشم٘مقى سمف اًمث٤مين: و

٤مء ـحٞمػ، وىمد ىم٤مل اًمٕمٚمٛمـجد ُمـ أخؿ اًمـوٟمٗمسف شمتبٕمف، وىمٚمبف ي١معمف ويقضمٕمف: ح٤م ي

ôذًمؽ رء إمم  ٤م إن اٟمْم٤مفـحٞم٤مء يم٠مظمذه سم٤مًمسٞمػ، ٓؾمٞمٛمـ: أظمذ اح٤مل سم٤مًم
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٤مع ـ٤مسم٤مت واضمتٛمُمع اًمبٓمقن اعمألى سمآٓت اًمب٤مـمؾ، ُمـ اًمدومقف واًمِمب   ،ُمـ اًمٖمٜم٤مء

روم٤مت، ـختٚمٓم٤مت هبؿ أو ُمِمـٛمرد، واًمٜمس٤مء اًمٗم٤مشمٜم٤مت، إُم٤م ُمـب٤مب اًماًمرضم٤مل ُمع اًمِم

 واًمرىمص سم٤مًمتثٜمل وآٟمٕمٓم٤مف، وآؾمتٖمراق ذم اًمٚمٝمق وٟمسٞم٤من يقم اعمخ٤مف.

 ويمذا اًمٜمس٤مء إذا اضمتٛمٕمـ قمغم اٟمٗمرادهـ راومٕم٤مت أصقاهتـ سم٤مًمتٝمٜمٞمؽ واًمتٓمري٥م

ذم اإلٟمِم٤مد، واخلروج ذم اًمتالوة واًمذيمر قمـ اعمنموع وإُمر اعمٕمت٤مد، هم٤مومالت 

  .[14] الفجر:  ژ ک ک کژ  قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

حريٛمف اصمٜم٤من، وٓ يستحسٜمف ذوو اعمروءة اًمٗمتٞم٤من، ـوهذا اًمذي ٓ خيتٚمػ ذم شم

 ٛمست٘مٚملم ُمـ أصم٤مم واًمذٟمقب،ـِحؾ  ذًمؽ سمٜمٗمقس ُمقشمك اًم٘مٚمقب، وهمػم اًمـ٤م يَ ـوإٟمٛم

هلل  ٤مٛمحرُم٤مت، وم٢مٟم  ـٛمٜمٙمرات اًمـوأزيدك أهنؿ يروٟمف ُمـ اًمٕمب٤مدات، ٓ ُمـ إُمقر اًم

 يمام سمدأ.  ٤موؾمٞمٕمقد همريبً  ٤موإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، سمدأ اإلؾمالم همريبً 

 وهلل در ؿمٞمخٜم٤م اًم٘مِمػمي طمٞم٨م ي٘مقل ومٞمام أضم٤مَزٟم٤مه:

 ىمـــــــد قمــــــــرف اعمٜمٙمـــــــر واؾمــــــــتٜمٙمر اًمـــــــــ
 

 ــــــــــــــــٛمٕمروف ذم أج٤مُمٜمـــــــــــــــ٤م اًمّمـــــــــــــــٕمب٦م 
 

 وهـــــــــــدةوصــــــــــ٤مر أهـــــــــــؾ اًمٕمٚمـــــــــــؿ ذم 
 

 وصــــــــــــ٤مر أهــــــــــــؾ اجلٝمــــــــــــؾ ذم رشمبــــــــــــ٦م 
 

 ٤م ًمٚمـــــــذيـحؼ ومٛمــــــــطمـــــــ٤مدوا قمــــــــ اًمـــــــ
 

 ك ٟمســـــــــب٦مـ٤م ُمْمــــــــــؾمـــــــــ٤مدوا سمـــــــــف ومٞمٛمـــــــــ 
 

ر أهــــــــــــؾ اًمت٘مـــــــــــــك  وم٘مٚمــــــــــــ٧م ًمألبـــــــــــــرا
 

 واًمـــــــــــديـ حـــــــــــ٤م اؿمـــــــــــتدت اًمٙمرسمـــــــــــ٦م 
 

ًمٙمؿ ىمـــــــــد أتـــــــــ٧م  ٓ شمٜمٙمـــــــــروا أطمـــــــــقا
 

 ٟمــــــــــــــــــــــقسمتٙمؿ ذم زُمـــــــــــــــــــــــ اًمٖمرسمــــــــــــــــــــــ٦م 
 

طمٞم٨م ي٘مقل: ٓ يزال اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م   وًم٘مد أطمسـ أبق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء

وهق رسمٞمع  - ملسو هيلع هللا ىلصشمٕمج٥م ُمـ اًمٕمج٥م، هذا ُمع أن اًمِمٝمر اًمذي وًمد ومٞمف اًمٜمبل 

 هق سمٕمٞمٜمف اًمِمٝمر اًمذي شمقذم ومٞمف، ومٚمٞمس اًمٗمرح سم٠مومم ُمـ احلزن ومٞمف. - إول
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 . وهذا ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل، وُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٟمرضمق طمسـ اًم٘مبقل

ًمد اًمٜمبقي ظمالف ـمري٘متل ذم هذا اًمرد، إن ُمٜم٤مىمِم٦م دمقيزه ًمبدقم٦م اعمق :تنتيُ

، وإٟمام اىمتٍمت قمغم ُم٤م وم٢من ـمري٘متل قمدم ُمٜم٤مىمِم٦م إُمثٚم٦م اًمتل أورده٤م ذم اًمٙمت٤مب

ًمٙمـ ح٤م رأج٧م مح٤مؾمتف ًمبدقم٦م اعمقًمد أردت شمتٛمٞمؿ  ، ُمـ شم٠مصٞمالشمف وأدًمتفرأجتف ُمٝمام  

 .اًمٗم٤مئدة هبذه اعمٜم٤مىمِم٦م ًمٕمٚمف يرضمع ويتقب
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ِّاخلاتًث
ضمٕمؾ اهلل ًمف ُمـ أُم٤مرات ودٓئؾ صدق، ًمٙمـ  إن احلؼ ىمقي ذم ٟمٗمسف ح٤م

ي٠مبك دقم٤مة اًمب٤مـمؾ ُمـ يمٗم٤مر وأهؾ سمدع وومسؼ وضمٝمؾ إٓ أن يْمٚمقا اًمٜم٤مس قمـ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ژ :احلؼ سمزظمروم٦م اًمب٤مـمؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .] 12األنعام:  [ ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وىمد يبتكم اهلل اعم١مُمٜملم سم٤مًمب٤مـمؾ ًمٞمٔمٝمر احلؼ

وُمـ أقمٔمؿ أؾمب٤مب فمٝمقر اإليامن واًمديـ، وسمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م أنب٤مء اعمرؾمٚملم فمٝمقر  

 اعمٕم٤مرضلم هلؿ ُمـ أهؾ اإلومؽ اعمبلم.

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ژ ٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم:ـيمٛم

ڍ ڌ ڌ  ڍڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ 

ک ک گ گ  کڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

﮵   ہۀ ہ ہ ہ  ﮴  ﮳ ﮲  ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ

  .] 115 - 112األنعام:  [ ژ ﮶

 ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲﮳   ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

﮼  ﮽ ﮾ ﮿  ﮶﮴ ﮵  ﮻  ﮺     ﯀﮷ ﮸ ﮹ ﯁

 .] 31 - 27الفرقان: [ ژ         



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

183 

حيؼ سمف وذًمؽ أن احلؼ إذا ضمحد وقمقرض سم٤مًمِمبٝم٤مت أىم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ًمف مم٤م 

حؼ وسمراهٞمٜمف ـ٤م ئمٝمره ُمـ أدًم٦م اًمـحؼ، ويبٓمؾ سمف اًمب٤مـمؾ ُمـ أي٤مت اًمبٞمٜم٤مت سمٛمـاًم

 اًمقاضح٦م، وومس٤مد ُم٤م قم٤مرضف ُمـ احلج٩م اًمداطمْم٦م
(1)

. 

وإين ٕرضمق أن يٙمقن هذا داومًٕم٤م ٕهؾ اًمسٜم٦م أن يزدادوا مح٤مؾم٦م ذم اًمدوم٤مع 

 وأٓ يٞم٠مؾمقا ُمـقمـ ديٜمٝمؿ وقم٘مٞمدهتؿ سم٤مًم٘مٚمؿ واًمٚمس٤من، وسمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م ذقمٞم٦م ممٙمٜم٦م، 

ومٗمل هذا ظمػم ُمـ ضمٝم٦م وهق ومتح سم٤مب ضمٝم٤مدهؿ  ،يمثرة أهؾ اًمب٤مـمؾ ودقم٤مة اًمسقء

 ا حمًْم٤م..ورض٤م اهلل، وم٢من اهلل مل خيٚمؼ ذ   سم٤محلج٦م ًمٚمٗمقز سم٤مٕضمقر

ذه وـه ،ٛم٦م اًمسٜمل وشم٘مقيتفحذ ـهـوإن ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ أبٞم٤مت قمٔمٞمٛم٦م ذم ؿم

سمٕمْمٝم٤م
(1)

:  

 ر يمتـــــ٤مب اهلل واًمســـــٜمـ اًمتـــــلـواٟمّمــــ
 

 ضمـــــــ٤مءت قمــــــــ اعمبٕمـــــــقث سم٤مًمٗمرىمـــــــ٤من 
 

 وارضب سمسٞمػ اًمقطمل يمؾ ُمٕمٓمؾ
 

 رضب اعمج٤مهــــــد ومـــــــقق يمـــــــؾ سمٜمـــــــ٤من 
 

 وامحــؾ سمٕمــزم اًمّمــدق محٚمــ٦م خمٚمــص
 

 ُمتجــــــــــــــــــــــــرد هلل همــــــــــــــــــــــــػم ضمبــــــــــــــــــــــــ٤من 
 

 واصمبــ٧م سمّمــؼمك ُتــ٧م أخقيــ٦م اهلــدى
 

 ومـــــ٢مذا أصـــــب٧م ومٗمــــــل رضـــــ٤م اًمــــــرمحـ 
 

 واضمٕمــــؾ يمتــــ٤مب اهلل واًمســــٜمـ اًمتــــل
 

 صمبتــــ٧م ؾمــــالطمؽ صمــــؿ صــــح سمجٜمــــ٤من 
 

 ومٚمٞم٘مـــــــــــــدم ٟمٗمســـــــــــــفُمــــــــــــــ ذا يبـــــــــــــ٤مرز 
 

 أو ُمـــــــــــ يســــــــــ٤مسمؼ يبــــــــــد ذم اعمٞمــــــــــدان 
 

 واصدع سمام ىم٤مل اًمرؾمقل وٓ ختـػ
 

 ُمــــــــــــ ىمٚمـــــــــــ٦م إنّمـــــــــــ٤مر وإقمـــــــــــقان 
 

 ومــــــــــــــــ٤مهلل ٟمــــــــــــــــ٤مس ديٜمــــــــــــــــف ويمت٤مسمــــــــــــــــف
 

 واهلل يمـــــــــــــــــــــ٤مف قمبـــــــــــــــــــــده سم٠مُمـــــــــــــــــــــ٤من 
 

                                                           

  .(1/85( اجلقاب اًمّمحٞمح )1)
  .(16( اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م )ص: 1)
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 ٓ ختــش ُمـــ يمٞمــد اًمٕمــدو وُمٙمــرهؿ
 

 وم٘متـــــــــــــــ٤مهلؿ سم٤مًمٙمــــــــــــــــذب واًمبٝمتــــــــــــــــ٤من 
 

 ومجٜمـــــــقد أتبــــــــ٤مع اًمرؾمــــــــقل ُمالئــــــــؽ
 

 وضمٜمـــــــــــقدهؿ ومٕمســـــــــــ٤ميمر اًمِمـــــــــــٞمٓم٤من 
 

 ؿمــــت٤من سمــــلم اًمٕمســــٙمريـ ومٛمـــــ يٙمـــــ
 

 ُمتحــــــــــــــــــــــػما ومٚمٞمٜمٔمــــــــــــــــــــــر اًمٗمئتــــــــــــــــــــــ٤من 
 

 :صمؿ ىم٤مل

 واصمبــ٧م وىم٤مشمــؾ ُتــ٧م رايــ٤مت اهلــدى
 

 ر اهلل رسمـــــــــــــؽ دانـواصــــــــــــؼم ومٜمّمــــــــــــ 
 

 واذيمـــــر ُم٘مـــــ٤مشمٚمٝمؿ ًمٗمرؾمـــــ٤من اهلـــــدى
 

 هلل در ُم٘م٤مشمــــــــــــــــــــــــــــــــؾ اًمٗمرؾمـــــــــــــــــــــــــــــــــ٤من 
 

 وادرأ سمٚمٗمــــظ اًمــــٜمص ذم ٟمحــــر اًمٕمــــدا
 

ىمـــــــــــــــ٥م اًمِمـــــــــــــــٝمب٤من   وارمجٝمـــــــــــــــؿ سمثقا
 

 ٓ ختــش يمثــرهتؿ ومٝمــؿ مهــ٩م اًمــقرى
 

 وذسم٤مسمـــــــــــــــف أتخـــــــــــــــ٤مف ُمــــــــــــــــ ذسمـــــــــــــــ٤من 
 

 قمٜمــــد اجلــــدال سمبٕمْمـــــٝمؿ واؿمــــٖمٚمٝمؿُ 
 

 ٤م ومــــــــــذاك احلــــــــــزم ًمٚمٗمرؾمــــــــــ٤منسمٕمًْمــــــــــ 
 

 وإذا هـــــؿ محٚمـــــقا قمٚمٞمـــــؽ ومـــــال شمٙمــــــ
 

ــــــــــــــــ٤منومزقًمــــــــــــــــ   ٤م حلٛمٚمــــــــــــــــتٝمؿ وٓ سمجب
 

صمؿ ىم٤مل
(1)

:  

 ٓ شمقطمِمـــــــٜمؽ همرسمـــــــ٦م سمـــــــلم اًمـــــــقرى
 

 وم٤مًمٜمـــــــ٤مس يمـــــــ٤مُٕمقات ذم احلســـــــب٤من 
 

 ـاًمــــ أو ُمــــ٤م قمٚمٛمــــ٧م سمــــ٠من أهــــؾ اًمســــٜم٦م
 

ــــــــــ  ـــــــــــ  زُمــــــــــ٤من٤م قمٜمــــــــــد يمــــــــــؾ ٖمرسم٤مء طم٘م 
 

 ىمؾ زم ُمتـك ؾمـٚمؿ اًمرؾمـقل وصـحبف
 

 واًمتــــــــ٤مسمٕمقن هلــــــــؿ قمــــــــغم اإلطمســــــــ٤من 
 

 ُمــــــــــــ ضم٤مهـــــــــــؾ وُمٕم٤مٟمـــــــــــد وُمٜمـــــــــــ٤مومؼ
 

 وحمـــــــــــــــ٤مرب سمـــــــــــــــ٤مًمبٖمل واًمٓمٖمٞمـــــــــــــــ٤من 
 

ـــــــــــؽ وارث هلـــــــــــؿُ   وُمـــــــــــ٤م وشمٔمــــــــــــ أن
 

 رة اًمــــــــــرمحــذىمـــــــــ٧م إذى ذم ٟمّمــــــــــ 
 

  وٓ ضم٤مهـــــــدت طمـــــــؼ ضمٝمـــــــ٤مدهيمـــــــال  
 

 ذم اهلل ٓ سمٞمــــــــــــــــــــــــــــد وٓ سمٚمســــــــــــــــــــــــــــ٤من 
 

                                                           

 . (118ص )( 1)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

185 

صمؿ ىم٤مل
(1)

:  

 سم٤مًمــــــــــ ومـــــــــ٤مٟمٔمر إمم شمٗمســـــــــػمه اًمٖمرسمـــــــــ٤مء
 

ــــــــــــــ   حٞملم ؾمــــــــــــــٜمتف سمٙمــــــــــــــؾ زُمــــــــــــــ٤منٛمُ ـ
 

 ـمــــقسمك هلــــؿ واًمِمــــقق حيــــدوهؿ إمم
 

 أظمـــــــــذ احلـــــــــدي٨م وحمٙمـــــــــؿ اًم٘مـــــــــرآن 
 

 ــمـــــــقسمك هلـــــــؿ مل يٕمبـــــــ٠موا سمٜمح٤مشمـــــــ٦م اًمـــــــ
 

 ومٙمــــــــــــــــــ٤مر أو سمزسم٤مًمـــــــــــــــــــ٦م إذهـــــــــــــــــــ٤منأ 
 

 ـمـــقسمك هلـــؿ ريمبـــقا قمـــغم ُمـــتـ اًمٕمـــزا 
 

 ئـــــــــــؿ ىم٤مصـــــــــــديـ عمٓمٚمـــــــــــع اإليــــــــــــامن 
 

 ـمــــقسمك هلــــؿ وإُمــــ٤مُمٝمؿ دون اًمــــقرى
 

 ُمــــــــــــ ضمـــــــــــ٤مء سمـــــــــــ٤مإليامن واًمٗمرىمـــــــــــ٤من 
 

 واهلل ُمـــــــ٤م ائتٛمـــــــقا سمِمـــــــخص دوٟمـــــــف
 

 إٓ إذا ُمــــــــــــــــــــــــــ٤م دهلــــــــــــــــــــــــــؿ سمبٞمــــــــــــــــــــــــــ٤من 
 

 ذم اًمبـــــــــــ٤مب آصمـــــــــــ٤مر قمٔمـــــــــــٞمؿ ؿمـــــــــــ٠مهن٤م
 

ـــــــ٧م قمـــــــغم اًمٕمٚمـــــــامء ذم إزُمـــــــ٤من   أقمٞم
 

 واهلل ُمـــــــ٤م ائتٛمـــــــقا سمِمـــــــخص دوٟمـــــــف
 

 إٓ إذا ُمــــــــــــــــــــــــــ٤م دهلــــــــــــــــــــــــــؿ سمبٞمــــــــــــــــــــــــــ٤من 
 

صمؿ ىم٤مل
(1)

:  

 اًمـــ واًمــرب ًمــٞمس يْمــٞمع ُمــ٤م يتحٛمــؾ
 

 تحٛمٚمقن ٕضمٚمــــــــــف ُمـــــــــــ ؿمـــــــــــ٤منٛمُ ـــــــــــ 
 

 ومتحٛمـــؾ اًمٕمبـــد اًمقطمٞمـــد رضـــ٤مه ُمـــع
 

 ومـــــــــــٞمض اًمٕمـــــــــــدو وىمٚمـــــــــــ٦م إقمـــــــــــقان 
 

 ممـــــــــــ٤م يـــــــــــدل قمـــــــــــغم ي٘مـــــــــــلم صـــــــــــ٤مدق
 

 وحمبـــــــــــــــــــــ٦م وطم٘مٞم٘مـــــــــــــــــــــ٦م اًمٕمرومـــــــــــــــــــــ٤من 
 

  ٓ ـــــــــــــيٙمٗمٞمـــــــــــــف ذ سًم  ـ٤م ىمٚمـــــــــــــ٦م اًمـــــــــــــ واهمؽما
 

 نّمـــــــــ٤مر سمـــــــــلم قمســـــــــ٤ميمر اًمِمــــــــــٞمٓم٤منأ 
 

 ذم يمــــــــــــؾ يــــــــــــقم ومرىمــــــــــــ٦م شمٖمــــــــــــزوه إن
 

ومٞمـــــــــــف اًمٗمريـــــــــــؼ اًمثـــــــــــ٤مين   شمرضمـــــــــــع يقا
 

 ومســؾ اًمٖمــريؿ اعمستْمــ٤مم قمـــ اًمــذي
 

ــــــــــال طمســــــــــب٤من  ــــــــــلم قمــــــــــدا سم  يٚم٘مــــــــــ٤مه سم
 

 اعمـــدى وشمٓمـــ٤مول اًمـــــهـــذا وىمـــد سمٕمـــد 
 

ــٕمٝمد اًمــذي هــق ُمقضمــ٥م اإلطمســ٤من   ـ
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 ا ومســـــؾمجـــــرً  وًمـــــذاك يمـــــ٤من يم٘مـــــ٤مسمضٍ 
 

 أطمِمـــــــــ٤مءه قمــــــــــ طمـــــــــّر ذي اًمٜمـــــــــػمان 
 

 أقمٚمـــــــــــــــــؿ سم٤مًمـــــــــــــــــذي ذم ىمٚمبـــــــــــــــــف واهللُ 
 

طمـــــــــــــد اعمٜمـــــــــــــ٤من   يٙمٗمٞمـــــــــــــف قمٚمـــــــــــــؿ اًمقا
 

 هرَ ىمـــــدْ  ذم اًم٘مٚمـــــ٥م أُمـــــر ًمـــــٞمس ي٘مـــــدرُ 
 

 إٓ اًمــــــــــــــــــــــذي آشمــــــــــــــــــــــ٤مه ًمإلٟمســــــــــــــــــــــ٤من 
 

 وشمقطمٞمــــــــد وصــــــــؼم ُمــــــــع رضــــــــ٤م سمــــــــر  
 

 ًمٚم٘مــــــــــــــرآنواًمِمــــــــــــــٙمر واًمتحٙمــــــــــــــٞمؿ  
 

 ؾمـــــبح٤مٟمف ىم٤مؾمـــــؿ ومْمـــــٚمف سمـــــلم اًمٕمبـــــ٤م
 

 د ومـــذاك ُمـــقزم اًمٗمْمـــؾ واإلطمســـ٤من 
 

 ..وأظمػًما 

 أؾم٠مل اهلل اًمذي ٓ إهل إٓ هق أن يت٘مبؾ هذا اًمٙمت٤مب وجيٕمٚمف زاًدا قمٜمد ًم٘م٤مئف

  .ؾمبًب٤م ًمرد اًمٜم٤مس ح٤م قمٚمٞمف اًمسٚمػ اًمّم٤مًمحو

 إٟمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،وأؾم٠مخف أن يٛمـ ويتٙمرم ويتٗمْمؾ سم٠من جيٕمؾ ًمف اًم٘مبقل

 واًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
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ِّاملراجع
ـمبع قمغم ٟمٗم٘م٦م  ٓسمـ قمثٞمٛملم،اإلسمداع ذم يمامل اًمنمع وظمٓمر آسمتداع  .1

 .ـه 1418وم٤مقمؾ ظمػم، سمٛمقضم٥م شمٍميح ُمـ وزارة اإلقمالم سمجدة، 

 ، قمكم حمٗمقظ، ـمبٕم٦م: ُمٙمتب٦م اًمرؿمد.اإلسمداع ذم ُمْم٤مر آسمتداع .1

، سمػموتاعم٘مدد، دار اسمـ يمثػم، دُمِمؼ،  ،اشمب٤مع اًمسٜمـ واضمتٜم٤مب اًمبدع .3

 م.1987 -ـه  1487اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

ُمٓمبٕم٦م اًمسٜم٦م  ٓسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد،إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم  .4

 .اعمحٛمدي٦م

 م.1986 -ـه  1486اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمٓمبٕم٦م: اًمراسمٕم٦م،  أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز، .5

 .دار أوم٤مق اجلديدة، سمػموت اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم، .6

 .ـه1413اًمٓمبٕم٦م: إومم،  اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م، سمػموت، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،إظمٜم٤مئٞم٦م  .7

 .قم٤ممل اًمٙمت٥م ٓسمـ ُمٗمٚمح،أداب اًمنمقمٞم٦م  .8

 .م1985 -ـه  1485، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمػموتاعمٙمت٥م اإلؾمالُمل،  إرواء اًمٖمٚمٞمؾ، .9

 ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،آؾمت٘م٤مُم٦م  .18

 .1483اًمٓمبٕم٦م: إومم 

دار اًمٙمت٤مب  ، زيمري٤م إنّم٤مري،أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م .11

 .اإلؾمالُمل

 .أصقل اًمِم٤مر، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت .11

دار اسمـ اجلقزي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمبٕم٦م إومم  ًمٚمِم٤مـمبل،آقمتّم٤مم  .13

 م.1888 -ـه  1419

 .1481قمت٘م٤مد ًمٚمبٞمٝم٘مل، دار أوم٤مق اجلديدة، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم، آ .14
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 -ـه 1411دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، يػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم،  ،إقمالم اعمقىمٕملم .15

 .م1991

 .ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ،إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من  .16

 ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م.إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ .17

ط اعمست٘مٞمؿ  .18 دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ًمبٜم٤من،  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،اىمتْم٤مء اًمٍما

 .م1999 -ـه 1419اًمٓمبٕم٦م: اًمس٤مسمٕم٦م، 

اًمٓمبٕم٦م: اخل٤مُمس٦م،  اإليامن ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، قمامن، إردن، .19

 .م1996-ـه1416

، اًم٘م٤مهرةدار اهلدى،  ٓسمـ أيب ؿم٤مُم٦م، اًمب٤مقم٨م ذم إٟمٙم٤مر اًمبدع واحلقادث .18

 .1978 - 1398 ،إومماًمٓمبٕم٦م: 

 ُمٙمتٞم٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، ،سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد .11

 .م1995-ـه1415اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  ، سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل،اًمبٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م .11

 م.1888 -ـه  1418ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 .دار احلدي٨م ٓسمـ رضم٥م احلٜمبكم،سمٞم٤من ومْمؾ قمٚمؿ اًمسٚمػ قمغم اخلٚمػ  .13

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م:  ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي،شم٤مريخ سمٖمداد  .14

 .ـه 1417إومم 

 .1399اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  اعمٓمبٕم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،اًمتحٗم٦م اًمٕمراىمٞم٦م  .15

د ذم أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمس٤مد  .16  .دار اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمٙمقي٧م ،ُت٘مٞمؼ اعمرا

اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ، دار قمامر، سمػموت ، قمامن،  ٓسمـ طمجر،شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ  .17

 .1485إردن، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 .1346اعمٓمبٕم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م سمٛمٍم،  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،شمٚمخٞمص يمت٤مب آؾمتٖم٤مصم٦م  .18
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ىمسؿ اًمٕمب٤مدات، دار اسمـ طمزم،  ٕيب ـم٤مهر،اًمتٜمبٞمف قمغم ُمب٤مدئ اًمتقضمٞمف  .19

 م.1887 -ـه  1418سمػموت، ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

دار اًمٜمقادر، دُمِمؼ،  ٓسمـ اعمٚم٘مـ،اًمتقضٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح  .38

 م.1888 -ـه  1419ؾمقري٤م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 1487قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  ًمٚمٕمالئل،ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ  .31

- 1986. 

 ـه1411، اًمٓمبٕم٦م: اًمس٤مسمٕم٦م، سمػموتُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م،  واحلٙمؿ، ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم .31

 .م1881 -

دار اسمـ اجلقزي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م  ،ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف .33

 م.1994 -ـه  1414اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمسٕمقدي٦م، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،اجلقاب اًمّمحٞمح  .34

 .م1999ـه 1419

سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، ، قم٤مسمديـ )رد اعمحت٤مر(، دار اًمٗمٙمرطم٤مؿمٞم٦م اسمـ  .35

 .م1991 -ـه 1411

 طم٤مؿمٞم٦م اًمسٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل، ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، طمٚم٥م، .36

 .1986 - 1486اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

اًمٓمبٕم٦م: اخل٤مُمس٦م،  ًمألًمب٤مين، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ملسو هيلع هللا ىلصطمج٦م اًمٜمبل  .37

1399. 

 ـه1394اًمسٕم٤مدة، سمجقار حم٤مومٔم٦م ُمٍم،  إصبٝم٤مين،ٕيب ٟمٕمٞمؿ طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  .38

 .م1974 -

 ـه 1419دار اسمـ اجلقزي، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م،  ًمٚمٓمرـمقر،احلقادث واًمبدع  .39

 م.1998 -
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حلم، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، ًمبٜم٤من، ـدًمٞمؾ اًمٗم٤مًم .48

سمٕم٦م،   م.1884 -ـه  1415اًمٓمبٕم٦م: اًمرا

اعمٙمتب٦م اعمٙمٞم٦م، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .41

 .م1991- ـه1413

 .م1948 ـه1358اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمِم٤مومٕمل، ُمٙمتبف احلٚمبل، ُمٍم، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  .41

 اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمبحقث ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم  .43

 م.1983 -ـه  1483اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء واًمدقمقة واإلرؿم٤مد، اًمري٤مض، 

روض٦م اًمٜم٤مفمر، ُم١مؾمس٦م اًمرّي٤من ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمبٕم٦م: اًمٓمبٕم٦م  .44

 .م1881- ـه1413اًمث٤مٟمٞم٦م 

ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ُمٙمتب٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م،  ٓسمـ اًم٘مٞمؿ،زاد اعمٕم٤مد  .45

 .م1994-ـه1415اًمٓمبٕم٦م: اًمس٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون ،  ،اًمٙمقي٧م

 .اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموتاًمزهد ٓسمـ اعمب٤مرك، طمبٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، دار  .46

اًمزهد ًمإلُم٤مم أمحد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  .47

 م.1999 -ـه  1418

دار اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م:  ًمألًمب٤مين،ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م  .48

 م.1991ـه /  1411إومم، 

 .1488، اًمٓمبٕم٦م: إومم، سمػموتُم١مؾمس٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمسٜم٦م ًمٚمٛمروزي،  .49

 .دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٞمّمؾ قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف .58

 سمػموت.اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م، صٞمدا،  ،ؾمٜمـ أيب داود .51

 ، اًمٓمبٕم٦مُمٍمذيم٦م ُمٙمتب٦م وُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل،  ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي .51

 م.1975 -ـه  1395اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، ؾمٜمـ اًمدارُمل، دار اعمٖمٜمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اعمٛمٚمٙم٦م  .53

 م.1888 -ـه  1411اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل، ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، طمٚم٥م، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  .54

 .م1986 -ـه  1486

، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مُمٜم٦م، اًمسٕمقدي٦مدار ـمٞمب٦م،  ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمسٜم٦م، .55

 .م1883 -ـه 1413

اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، دُمِمؼ، سمػموت،ذح اًمسٜم٦م ًمٚمبٖمقي .56

 .م1983 -ـه 1483

 .ًمٚمؼمهب٤مري ،ذح اًمسٜم٦م .57

اًمّمالة، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م: ىمسؿ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ذح اًمٕمٛمدة  .58

  م.1997 -ـه  1418إومم، 

 1411اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمست٘مٜمع، دار اسمـ اجلقزي، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  .59

 .ـه 1418 -

اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من، ذح زروق قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م، دار  .68

 م.1886 -ـه  1417اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد، اًمسٕمقدي٦م، اًمري٤مض،  .61

 .م1883 -ـه 1413اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 ، ٓسمـ سمّٓم٦م.اًمنمح واإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م .61

ٕمرسمٞم٦م احلرس اًمقـمٜمل اًمسٕمقدي، اعمٛمٚمٙم٦م اًم ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًمّم٤مرم اعمسٚمقل .63

 .اًمسٕمقدي٦م

 اًمٓمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمري٤من، سمػموت، ًمبٜم٤من. ٓسمـ قمبد اهل٤مدي،اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل  .64

 .م1883ـه / 1414إومم، 
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 .ـه1411اًمٓمبٕم٦م: إومم، ، ، دار ـمقق اًمٜمج٤مةصحٞمح اًمبخ٤مري .65

 سمػموت.، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، صحٞمح ُمسٚمؿ .66

 ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م: ًمألًمب٤مين،صالة اًمؽماويح  .67

 .ـه 1411إومم، 

اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م،  .68

 .ـه1488اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 .ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م،: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .69

اًمٕمرسمٞم٦م هم٤مي٦م إُم٤مين ذم اًمرد قمغم اًمٜمبٝم٤مين، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م  .78

 م.1881 -ـه1411اًمسٕمقدي٦م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 اًمٗمٙمر. داراًمٗمت٤موى احلديث٦م ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل،  .71

 .دار اعمٕم٤مرف ومت٤موى اًمسبٙمل، .71

 .اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ طمجر، .73

 ـه1488دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، .74

 .م1987 -

 دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم ٦م اعمساّمة: اعمس٤مئؾ اعمٜمثقرة ٓسمـ اًمٕمٓم٤مر،ومت٤موى اًمٜمقوي  .75

ـه  1417اًمٓمبٕم٦م: اًمس٤مدؾم٦م،  ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، ًمبٜم٤من،

 م.1996 -

 .ومت٤موى قمبداًمرزاق قمٗمٞمٗمل .76

 .1379دار اعمٕمروم٦م، سمػموت،  ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر، .77

اًمٗمتقطم٤مت اًمسج٤مٟمٞم٦م ذح ٟمٔمؿ اًمدرر اًمسٜمٞم٦م ذم اًمسػمة اًمزيمٞم٦م، ًمٚمح٤مومظ  .78

 قمبد اًمرؤوف اعمٜم٤موي. 
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ُمٙمتب٦م دار اًمبٞم٤من،  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،اًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من  .79

 م.1985 -ـه  1485دُمِمؼ، 

دار إندًمس، اًمسٕمقدي٦م، طم٤مئؾ، اًمٓمبٕم٦م: إومم  ٓسمـ اًم٘مٞمؿ،اًمٗمروؾمٞم٦م  .88

1414 - 1993. 

دار اسمـ اجلقزي، اًمسٕمقدي٦م، اًمٓمبٕم٦م:  ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف .81

 .ـه1411اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 .،قمجامنُمٙمتب٦م اًمٗمرىم٤من،  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م  .81

 .ـه1881 -ـه 1411اًمٓمبٕم٦م: إومم )عمٙمتب٦م اًمٗمرىم٤من( 

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  ًمٚمسٛمٕم٤مين،ىمقاـمع إدًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف  .83

 .م1999-ـه1418ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 .ـه1411دار اسمـ اجلقزي، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م  .84

ُمٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  ٓسمـ اًم٘مٞمؿ،اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م  .85

  .ـه1417

 .ـه1483اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ٓسمـ ظمٞمثٛم٦م، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل،  .86

 .يمت٤مب اًمٗمت٤موى ًمٚمٕمز سمـ قمبد اًمسالم .87

 ُمٙمتب٦م اًم٘مدد، ًمّم٤مطمبٝم٤م طمس٤مم اًمديـ اًم٘مدد، ًمٚمسخ٤موي،يمِمػ اخلٗم٤مء  .88

 .ـه 1351اًم٘م٤مهرة، 

وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون  ًمٚمسٗم٤مريٜمل،يمِمػ اًمٚمث٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم  .89

 -ـه  1418اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمقي٧م، دار اًمٜمقادر، ؾمقري٤م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 م.1887

 .ـه 1414ًمس٤من اًمٕمرب، دار ص٤مدر، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م،  .98
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جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ،  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م،جمٛمقع اًمٗمت٤موى  .91

 .اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م

 .دار اًمٗمٙمر ًمٚمٜمقوي،عمجٛمقع ذح اعمٝمذب ا .91

 .جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز، أذف قمغم مجٕمف وـمبٕمف: حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر .93

 .إمم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، دار اخلٚمٗم٤مء ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًمٙمقي٧ماعمدظمؾ  .94

، اًمٓمبٕم٦م: إومم، سمػموتدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، .95

 .ـه1998 - 1411

 م.1881 -ـه  1411ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕم٦م إومم،  ُمسٜمد أمحد، .96

 .1489ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد، اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  .97

 .اعمٕمجؿ إوؾمط، دار احلرُملم، اًم٘م٤مهرة .98

 .اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين، ُمٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م .99

دار  ًمٚمخٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل،ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أخٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج  .188

 .م1994 -ـه 1415اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 .م1968 -ـه 1388اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م، ُمٙمتب٦م اًم٘م٤مهرة،  .181

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٚمٛم٘مريزي،اعمقاقمظ وآقمتب٤مر سمذيمر اخلٓمط وأصم٤مر  .181

 .ـه 1418سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم 

 .م1997 -ـه1417دار اسمـ قمٗم٤من، اًمٓمبٕم٦م: اًمٓمبٕم٦م إومم  اعمقاوم٘م٤مت، .183

 ،اعمٙمتب٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م، اًم٘م٤مهرة ًمٚم٘مسٓمالين،اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م  .184

 .ُمٍم

دار اعمٜمٝم٤مج )ضمدة(، اًمٓمبٕم٦م:  ًمٚمدُمػمي،اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج  .185

 .م1884 -ـه 1415إومم، 

 .م1979 -ـه 1399اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ إثػم، اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  .186
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 5 .......................................................... ُم٘مدُم٦م اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح اًمٗمقزان

 7  ...................................................................................  ُم٘مدُم٦م

 8 ....................................... اؾمتٝمالًم٦م ذم سمٞم٤من رء ُمـ شمٜم٤مىمض اًمٙم٤مشم٥م

 9  ........................................................ رسد اصمٜمتل قمنمة ُم٘مدُم٦م

 18 .................................................. سمٞم٤من سمٕمض اعم٘مدُملم ًمٚمٙمت٤مب

 11 .................. مم٤م حيزن زهد يمثػم ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م ذم دراؾم٦م آقمت٘م٤مد واًمتقطمٞمد

 13 .................................... ذيمر اعم٘مدُم٤مت آصمٜمتل قمنمة: اًم٘مسؿ إول

 13 ........... ذم اًمنمع واًمسٚمػ ًمٚمبدع ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت. :اعم٘مدُم٦م إومم

 17 .............. واًمٜم٘مقٓتٓ سمدقم٦م إٓ إذا قمّده قمب٤مدة ُمع ذيمر إدًم٦م : اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمٕمب٤مدات ٓ خترج قمـ أن شمٙمقن واضمب٦م أو ُمستحب٦م: اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م

 11 .................................................... ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت 

 13 ............ اعم٘مدُم٦م اًمراسمٕم٦م: ٓ يّمح اًمتٕمبد سم٤معمب٤مح ذاشمف، ُمع ذيمر إدًم٦م اًمٜم٘مقٓت

 15 ............................................ يّمح اًمتٕمبد سم٤معمب٤مح ذم طم٤مل واطمدة

 17 ................... اًمبدع يمٚمٝم٤م حمرُم٦م. ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت : اعم٘مدُم٦م اخل٤مُمس٦م

 يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، وٓ يقضمد ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م، : اعم٘مدُم٦م اًمس٤مدؾم٦م

 31 .................................................... ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت

 34 ................................... أدًم٦م مخس٦م عمـ يرى أن ذم اًمديـ سمدقم٦م طمسٜم٦م

 37 ..................... ُمـ أوضمف صمالصم٦م  ُم٤م رآه اًمٜم٤مس طمسٜم٤ًم ومٝمق طمسـ اجلقاب قمغم 

 39 .................. ُمـ أوضمف صمالصم٦م  ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م..ُمـ ؾمـ  اجلقاب قمغم 
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 41 ..........................ىمد يٙمقن اخلالف سملم ُم٘مسٛمل اًمبدع وهمػم ُم٘مسٛمٞمٝم٤م ًمٗمٔمًٞم٤م

 41 ............. شم٘مرير اهلٞمتٛمل أن اخلالف ًمٗمٔمل سملم ُمـ ي٘مسؿ اًمبدقم٦م وُمـ ٓي٘مسٛمٝم٤م

 43 ................................................. يمالم اهلٞمتٛمل صحٞمح ذم اجلٛمٚم٦م ًمٙمـ

 45 ...................................... ُمـ وضمٝملم  ٟمٕمٛم٧م اًمبدقم٦م هذه اجلقاب قمغم 

 49 ...................................... اجلقاب قمغم مجع اًمّمح٤مسم٦م ًمٚم٘مرآن ُمـ وضمٝملم 

 53 .................................... ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد   :اجلقاب قمغم ُمٗمٝمقم ىمقًمف

 53 ............................ اًمرد قمغم اًم٘مقل سم٠من ُمـ اًمبدع ُم٤م هق ُمٙمروه وًمٞمس حمرًُم٤م

 56 .......  ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت ..إصؾ ذم اًمٕمب٤مدات اعمٜمع.: اعم٘مدُم٦م اًمس٤مسمٕم٦م

 وصح٤مسمتف ُمـ اًمٕمب٤مدات... سمدقم٦م،  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م شمريمف رؾمقل اهلل : اعم٘مدُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م

 61 .................................................... ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت

 اًمبدع شمدظمؾ ذم اًمقؾم٤مئؾ يمام شمدظمؾ ذم اًمٖم٤مي٤مت،  :اعم٘مدُم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

 76 .................................................... ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت

 77 ....................... ض٤مسمط ُمٝمؿ ذم اًمتٗمريؼ سملم اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م واًمبدع اعمحدصم٦م

 اًم٘مٞم٤مس ٓ يّمح ذم اًمٕمب٤مدات همػم ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك،  :اعم٘مدُم٦م اًمٕم٤مذة

 88 .................................................... ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت

  يمؾ قمب٤مدة ُمنموقم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ًمٞمس ٕطمد أن :اعم٘مدُم٦م احل٤مدي٦م قمنمة

 81 .................................................. ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت خيّمّمٝم٤م

 89 ...................................................... ٓ خيّمص أطمد قمب٤مدة إٓ ًمداومع

 اجلٝمؾ سم٤مًمٕم٤مم أو اعمٓمٚمؼ دون ومٝمؿ اًمسٚمػ سمدقم٦م.  :اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة

 91 .................................................... ُمع ذيمر إدًم٦م واًمٜم٘مقٓت

 97 .......................................... اسمتداء يمِمػ ؿمبٝم٤مت اًمٙمت٤مب :اًم٘مسؿ اًمث٤مين

 97 ............................................................ اًمرد اإلمج٤مزم ذم ؾمبٕم٦م أُمقر
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 98 ................................... ؾمب٥م اضٓمراب اًمٙم٤مشم٥م وقمدم شمّمقره ح٤م يٙمت٥م

 185 ................................................ شم٘مري٥م ُم٤م زل ومٞمف اًمٙم٤مشم٥م ذم ُمٜم٤مفمرة

 118 ............ اعمس٤مئؾ وهق جيٝمؾ ُمسٚمامهت٤ماًمٕمج٥م ُمـ ظمقض اًمٙم٤مشم٥م همامر هذه 

 111 .......... ...............................اًمرد اًمتٗمّمٞمكم سمٙمِمػ أرسمٕملم ؿمبٝم٦م شم٘مريًب٤م

 111 ................................ أن اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م إومم

 113 ................................ أن اًمّمح٤مسم٦م شمٕمبدوا سمال دًمٞمؾ :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 آؾمتدٓل سمّمالة سمالل ؾمٜم٦م اًمقضقء قمغم أن  :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مًمث٦م

 115 .................................................... اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م

 آؾمتدٓل سمّمالة ظمبٞم٥م ىمبؾ اًم٘متؾ قمغم أن  :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمراسمٕم٦م

 117 .................................................... اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م

 آؾمتدٓل سمتٙمرار اًمّمح٤ميب ىمراءة اإلظمالص  :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اخل٤مُمس٦م

 119 ............................................. قمغم أن اًمٕمب٤مدات ًمٞمس٧م شمقىمٞمٗمٞم٦م

 آؾمتدٓل سم٘مراءة اًمّمح٤ميب ًمإلظمالص ذم يمؾ  :اًمس٤مدؾم٦ميمِمػ اًمِمبٝم٦م 

 115 ......................................................... ريمٕم٦م ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ

 116 ....... آؾمتدٓل سمٛمٜم٤مضم٤مة اًمّمح٤مسم٦م سم٤مؾمؿ اهلل إقمٔمؿ :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمس٤مسمٕم٦م

ؾمتدٓل سم٠من اًمّمح٤ميب ىم٤مل ذم اًمّمالة  :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م  118 ..... محًدا يمثػًما ـمٞمب٤ًم  ٓا

 131 .... آؾمتدٓل سم٠من اًمّمح٤ميب همػم صٗم٦م صالة اعمسبقق :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

 133 ... آؾمتدٓل سم٠من اًمّمح٤ميب أطمدث رىمٞم٦م ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمٕم٤مذة

 136 ............. آؾمتدٓل سم٠من اًمّمح٤ميب أطمدث رىمٞم٦م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م احل٤مدي٦م قمنمة

ؾمتدٓل سم٠من اًمّمح٤مسم٦م أطمدصمقا سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل  :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة  137 .. ٓا

   أن اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل  :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة

 138 ................................................... ٓ يرون اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م
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  شمٙمرار أن اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل  :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة

 148 ................................................... ٓ يرون اًمٕمب٤مدات شمقىمٞمٗمٞم٦م

 141 ......................... أن اًمؽمك يستٚمزم اًمتحريؿ :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اخل٤مُمس٦م قمنمة

 143 ................. أن اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ًمٞمس٧م طمج٦م :قمنمةيمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمس٤مدؾم٦م 

 143 .. أن أهؾ اًمٕمٚمؿ مل يذيمروا أن اًمؽمك ي٘متيض اًمتحريؿ :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمس٤مسمٕم٦م قمنمة

 145 ...................... يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ختٚمٞمٓمف ذم ومٝمؿ اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م

 146 ................ختٚمٞمط آظمر ذم ومٝمؿ اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة

 146 ................... ختٚمٞمط صم٤مًم٨م ذم ومٝمؿ اًمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمٕمنمون

 147 ........ اًم٘مٞم٤مس ُمع ُمٕم٤مرضتف ًمٚمسٜم٦م اًمؽميمٞم٦م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م احل٤مدي٦م واًمٕمنمون

 148 ......................... ٟم٘مد شمٕمريٗمف ًمٚمبدقم٦م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون

 158 ... يقضمد ذم اًمبدع ُم٤م هق ُمٙمروه وًمٞمس حمرًُم٤م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون

سمٕم٦م واًمٕمنمون  151 ............ ٜم٤مزقم٦م ذم أن يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦ماعم :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمرا

 يٚمزم ُمـ وصػ ومٕمؾ سم٤مًمبدقم٦م  :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اخل٤مُمس٦م واًمٕمنمون

 151 .................................................... أن يٙمقن اًمٗم٤مقمؾ ُمبتدقًم٤م

  ،أن اًمٕمٚمامء إذا اظمتٚمٗمقا ذم اًمتبديع :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمس٤مدؾم٦م واًمٕمنمون

 153 .......................................................... سمدع سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م

 154 .... أن اًمسٚمػ ؿمددوا ذم اًمبدع اًمٕم٘مدي٦م دون اًمٕمٛمٚمٞم٦م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمس٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون

 157 ..... آظمتالف ذم اًمتبديع ي٘متيض قمدم ُترير اًمبدقم٦م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م واًمٕمنمون

 159 .... آظمتالف ذم اًمتبديع ي٘متيض قمدم اًمٕمداوة :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنمون

 161 ......... ومٝمق ُمْمٞمؼ  يمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م أن ُمـ ىم٤مل:  :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمثالصمقن

 163 . اضٓمراسمف ذم شمّمٜمٞمػ اًمٕمٚمامء إمم ُمقؾمٕملم وُمْمٞم٘ملم :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمقاطمدة واًمثالصمقن

 164 ....................... ومٝمؿ ُمذه٥م اعمْمٞم٘ملم :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمثالصمقن
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 168 ................... أن اًمِم٤مـمبل ُمـ اعمقؾمٕملم :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمثالصمقن

سمٕم٦م واًمثالصمقن  169 .................. أن اًمِمقيم٤مين ُمـ اعمْمٞم٘ملم :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمرا

 آؾمتدٓل سمخالف قمٚمامئٜم٤م اعمٕم٤مسيـ  :اًمِمبٝم٦م اخل٤مُمس٦م واًمثالصمقنيمِمػ 

 171 .............................................. ذم شمبديع سمٕمض إُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 173 ........................ أن يمالم اهلل ىمديؿ :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمس٤مدؾم٦م واًمثالصمقن

 175 ....................... أن اعمقًمد ًمٞمس سمدقم٦م :يمِمػ اًمِمبٝم٦م اًمس٤مسمٕم٦م واًمثالصمقن

د سمدقم٦م اعمقًمد سم٤مًمرد  178 ............................................... ؾمب٥م إومرا

 181 ........................................... ٟمٗمسٝم٤مظم٤ممت٦م شمتْمٛمـ ىمقة اًمسٜم٦م ذم 

 183 .................... إذا أراد اهلل إفمٝم٤مر احلؼ أفمٝمر اًمب٤مـمؾ ًمػمد قمٚمٞمف أهؾ احلؼ

 183 ......................... أبٞم٤مت قمٔمٞمٛم٦م ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ؿمحذه مهف اًمسٚمػ

 187 .................................................................... اعمراضمع

 195 ..................................................................... ومٝمرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


