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ٓ

احلؿد هلل

ًقدًة
اًمرمحـ أكزل اًمؼرآن ظمؾؼ اإلكسون قمؾؿف اًمبقون ,واًمصالة,

واًمسالم قمغم حمؿد ظمػم إكوم اًمذي سملم اًمتقطمقد ,واإليامن ,ور ّهمى ذم اًمعؾؿ,
واإلطمسون

ومـ شمبعفؿ سمنطمسون ,وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ,وطمده ٓ ذيؽ ًمف

اعمؾؽ اعمـون ,وأؿمفد أن حمؿدً ا قمبده ورؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
أما بعــــد:
ومفذا ذح خمتٍم عمـظقمي أيب سمؽر قمبداهلل سمـ أيب داود اًمسجستوين

ذم

ىمديام؛ ويموكً زم رهمبي ذم
اًمسـي؛ وهل اعمعروومي سمحوئقي اسمـ أيب داود ,يمـً ىمد طمػظتفو ً

ذطمفو ,واًمتعؾقؼ قمؾقفو إلومودة كػز ً
أوٓ صمؿ إلومودة همػمي مـ اعمسؾؿلم ومؽثرت
اعمشوهمؾ وووىمً إوىموت وىمؾً اًمؼميموت ,وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل اًمعكم اًمعظقؿ.
صمؿ ين اهلل

سمخروضمل دقمقة إمم سمالد اجلزائر طمرؾمفو اهلل سموًمتقطمقد ,ومنمطمتفو

وشمتؿقام ًمػقائدهو ,ومؼوم أظمقكو اًمػووؾ أسمقسمؽر كبقؾ
شمقوقحو هلو
خمتٍما
ذطمو
ً
ً
ً
ً
اًمدرويب سمتػريغفو ,ومفذسمتفو وزدت قمؾقفو مو اطمتوج احلول إًمقف ,طمتك ظمرضمً ذم هذه
احلؾي اًمتل سملم يديؽ.
َومإإنِ ْن َ ِ
دمإإدْ َقم ْق ًبإإو َوم ُسإإدل ْ
اخلَ َؾ َ
إإال

َىمدْ ضم لؾ مإـ َٓ َقمقإى ومِ ِ
قإف َو َقم َ
إال
ْ َ
َ َ ْ

ومو يمون مـ ىمصقر ذم سمعض أسمقاهبو ومستجده سملووح سمقون ,إن ؿموء اهلل شمعومم ذم
يمتويب ومتح اًمبوري قمغم ذح اًمسـي ًمإلموم اًمؼمهبوري  ,وذم يمتويب ذح أصقل
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اًمسـي ٓسمـ أيب زمـلم  ,ويمتويب ؾمالمي اخلؾػ ذم ـمريؼي اًمسؾػ  ,وإين ٕقمتؼم
ظمدمي يمتى وقمؼوئد اًمسؾػ مـ أومضؾ اًمؼرسموت؛ طمقٌ وهل يمتى قمؾؿ وسمقون ًمطريؼ
اإلؾمالم اًمعظقؿ ,وطمبؾ اهلل اعمتلم ,ويمتى ردود قمغم أهؾ اًمبوـمؾ مـ اًمؽوومريـ
وهمػمهؿ مـ اعمبتدقملم اًمضوًملم ,وىمد رومع اهلل ىمدرهؿ سموًمعؾؿ واًمعؿؾ واًمدقمقة إمم اهلل
 .وموهلل اعمسئقل أن يـػع هبذا اًمنمح اًمذي أؾمؿقتف قمقن اعمعبقد قمغم طموئقي أيب
وًمقاًمدي وعمشوخيل وجلؿقع
سمؽر سمـ أيب داود  ,يمام كػع سملصؾف وأؾملًمف أن يغػر زم
ّ
اعمسؾؿلم ,واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.



 

5

متن حائقة ابن أيب داود

ًنت حائية ابّ أبي داود

َّ
ْ ْ
َ َّ
ُ َ
تمسكككحببَِْككك ِ بتَِّبوتتِِككك بت ككك ى
َ
ْ
َ
ككككَهللبتَِّبوت سكككك ِ بتتكككك ِ ب
كت
َودِنبع ِ ِ
ِ
َبُ ْ َ ْ ُ َ ْ
َ ُ َ
كككْبقِْككك ٍَبكنب َّْ ُِكككَ
وقككك بر
ْ َ ً
ُ
بب َ َ ُ
بتتءككك ْ
لنبعكككَ َق ِ بقكككَ ِ ب
با
ككحب
والبتك
ِ
ِ
ُ َ ً
ُ
َُ
َ َْ ُ ُ
كككَبق ببأتكككك به
بوالب ءكككك ِ بتتءكككك لنب ْءك ب
ب َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ
َ ْ
ً
بتَّب ْ ْككك ِ ب ككك ب
وقككك بَكككت
َ ْ َ ْ ُ
َ
ب َوتكككك مبعم كككك ٍدبوتكككك مبعِكككك َت ِ ٍب
ْ ََ
َ َ
ُ َْ
َ ْ ُ
بتٍ كككوبنكككَتبو ُِككك َ
ب َوقككك بيُ ِككك
ََ
ُ َّ
َ
ب َِ َوتهُب ِيكككك ٌ ب ككككوبقءككككَ ِ ب مكككك ٍب
ُ َْ
َ ً
بََ ْ ُ
َ َْ ُ
ككوبأيْكككَبي ِمَُّك ب
ككه
وقككك بيُ ِككك بتٍ ك ِ
ب َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ ر َ َ
كككَِباب ب ْْكككك ٍب
كككَ بتٍِك
وقكككك بَك ِ
َ ْ
َ َ
َُ
بإ بطِكككك ِ بت َّككككَبَمككككوبع ِ ْككككِْ ِبه
َْ َ َ
ُ
ُ ْ
َ
بيءككك البأالب سكككتي ِ ٌ بيْككك ب ِككك ًت

ْ ك َ َّ
َ ُْ
ُ
َ ُ
والبتككككحببعِكككك عََِّبتفْككككحبب ِْكككك ب ب
َ َب ْ َ
َ ُ
َ ُْ ََ َُ
بوتككك ْ ب ب
َِّب كككُو
ككوبِاككك ِ بت ب
ب أتكككعب ك
ب َ َ َ َ ْ
ُ َْ َ
ُ
َّككككَصبوأ ككككح ت ب
ببعِككككَ حببدتنبتِت ِء
ب
ب َ َ َ َ َْ ٌ َْ
ََ ْ َ ُ
ب كمككَبقككَ بأ ِككَه ِ
ككْبوأاكك ح ت ب
بٍ ٍ
ْ ُ َ
َّ َ َ
ُ
بب كككككانبكنبتَِّبعكككككَ ْ ب ِظبي ضككككك ب ب
َْ
ْ
ََ
ََ َ َْ َ ُ
ببكمكككَبترككك ُِبالبَكككَبوِ كككحببأوضككك ب ب
ٌْ ََ
َ َ َّ ُ
بب َوتَكككك َم ُ
بهككككِهب فككككَ بت سككككِ ب ب
بِ ِ
َُْ َ
ب ْ َ
ٌ ُ َ ر ُ
ح ب
صب
تَبقكككَبقُْكككَب ككك ِ ي بقكككك ب
ب ع ِ ِم ككك ِ
ُ ْ ْ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
بب ءكك بقِلكك بقككَبقكك بقككَ بابجت ب ككُ ب ب

ََْ
َْ
َ َْ ُ
تضكككك ِ ب ككككُ ب ب
بب َو ِِكتككككَبي يكككك ِهبعَت ِ
َ ْ َ َ َّ
ُ ََ ر ُ
ح ب
ببعِككك بكَّككك بب ككك بت ت ككك بت بتمككك ب
ُْ
َُْ
ُ َْ
ُ َّ
ُ
ببفت كككك َ َبأعكككك تهللبت سككككمَصِبو ككككت ب ب
ً
َْ ُ
ب ُ ْ َ ٌ َ ًْ
تبوِأقكككَب ككك قُ ب ب
ب و سكككتمُِ ب كككْ ِ
َ َ َ
َ
َ
ٌ ُ
َ َ ٌْ
َ
َّ ُ ُ ر ُ
ب َِ َوىبجت بقكككك نبالبيكككك َدب كككك ِ يل ْ ببأالب كككَهللبقككك نبككككَع نْبو ِحكككك ت ب
ب َ ُ ْ َّ
َ ْ َ ُ َ َّ
ُ ُ ْ ً ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ
إنب َ ك ْ َ
ككْبعلمكككَنبأِ ككك ب ب
ككَْب فككك ب مككك ٍب بب َو ِأيككك تهبقككك قَ بُك
وقككك بب
ككْبتسَّك ِ
ب
ب
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َّ
َْ َ ُ
َوِتع ُف ُ ككككْب َ ك ْ ُ
كككْبتتعيكككك ِب فكككك نْ
ِ
ْ
َْ
ُْ
بوإ َّ ك ُ
بالبِيكككك َ بفِككككَّ ِ ُبْ
كككْبوت كككك َّنْ
َ ْ ٌ
َ
ٌ َ ٌْ
ُ َ ْ
بوتعككوب كك ٍحبوطْحكك ب
باكك ِفَّ بواككف
ْ َ َ َ ُ
ُ ُر ُ
َ
بو َسكككككَ
ب َوَعئ ِكككككمبأنبت مكككككؤ ِقُِني
َْ
ُ َ َ
َ
َ
ككككَِنْ
هبوت كككككَ ِ ونبدِيك
ب َوأ كككككَِ
بَ َ ْ
َ
ْبوتتلككَع ُف نبُْ
ككوبعفكك َ ُبن َ
سككوبقككَ
وق
ِ
ِ
ِ
َّ َ
ُر ْ
ب َوقُكك ْ ب َ ك ْ َ
ككْبقككك ٍ بابت كككحَع ِب ِ ك ب
ككْ
َ ْ ُ ُ ُ َ ْ
ََ ْ ََ َ
ْ
ِككنيبع ِ ْككِْ ِ بْ
بفءكك بطقكك بت كك مبت م
ْ
ْ َّ ُ
ب َ َ
ْ ُ
وِبأي ِءككككوب ا ب
ككككه
و َِتءكككك ِِبت ءكككك ِ
ً ُْ َ
ْ َ ً َ
ُْ
ككْتبوقُ كك ًت
ك
ب َوالب ُ ِكك َ نب كك ب ِ

ُ
َ
َ
َ
َ ُ ْ ُ
ْبقكككُ ِ ب ب
ككْ بعكككَب ِ
ب ككك ِ َ ب َّْككك بتبك ِ
ََ ُ
َ
ُ ْ َ ْ َ ُ
ْس بح ب
ببلَعبُنُكككك ِ بتت ِ كككك ْد ْو ِْبابتبكككك ِبتككككك
ْ
َ ْ ُ ُ َ َّ ُ
َ
ح ب
ْبت ممكككك ب
ببوَع ِكككك ُ ب ِ كككك ٍ بوت ككككم
َْ
بَُ َ
َ ْ ْ
ُ
ُ
َويككك بأِككك ِنبعِككك ِهبف ككك َ ب كككْ ب ب
ب قف ِ
ُ
ُُ َ ْ
َّ
ب
ككَِبأ م ككك ت ب
ب عُككككصنْبعكككوبةْمككك ِبتسك ِ
ً َ ْ
َ ً
َ
َ
بب كككَوب كككَونْبقككك ال َبو ِفككك ب ككك ْح ت ب
َ ُ َ َّ ً
ُ
َ ْ ُ َ َْ
بو كككك َ حب ب
ببوالبتككككحببطفَ ككككَبت ِفَّكككك
َ ْ
َّ
َْ َ ُ
كككت ٌ
ح ب
بليبابت ككككحَع ِب مكككك ب
ببويفبتت ك ِ
ب َ َ ُ ْ
ر ُ ْ َُ
ر
ككوبأفكككَّ ب ب
ككوبوت يك
ب دَِعقككك ب ءككك ِ بت يك ِ
َ
َ َّ َ ُ ْ َ ُ
ْ
البتحلكككك ابوت ِكككككتنبإ ككككحبب ُ كككك ب ب
بب َو
ْ
ً
َ ْ ُْ ُ
ح ب
ككْب قكك َ ب
ببق
ِككوبتسككَِبأ سككَدتبقِككوبتت ح ِ
ِ
َ َ ر َ
َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ككَصبَق ككك ب ب
ببكحككك بلَّككك ِ بت سكككَّ ِ بإجب ك
ب ُ ْ
َ
َ
َ ُ َّ ُ
كككعب ككك ب َضككك ب ب
بتتء
كككَتهلل
ب
با
ب وقككك
ِ
ِ
ِ
ب ُ ُ َ ْ
ُ َ
َْ َ ُ
كككْبيكككككف ِِصبوجوبتتفكككك َِبي كككك ب ب
ب لك ك

ُ َ
ُ ْ ُْ
ُ ُ َ
ِكككَّْبع ِ ْكككِْ ِهب
بتَّبتتف
بوقككك بَككك َِ
ََ
َ
َْ
دوْبيَّكككَبعِمَ ِككك ِبه
بلَعبتسَّ ككك ِببابتت ِ ككك ِ
َ
َ
َ
َّ َ ُ
ٌ
بِاكككك بتَِّب ْ ْكككك ِ بهككككَ ب
ب ككككان
ُ ْ
ْ ْ َ َّ
ْ َ َ
بوالبتك ِ كك َ بنبأنككك بت كك ِبوإِنب ككك ت
َّ
َ
ُ
ْ َ َ َ
َْ َ ُ
ُ ََ ٌ َ ْ
كككككه ببقءكككَ ب ِمكككوبي ككك تهُبيككك ْدِيبوي ْككك ب
ب
تَِبإ
أيبتبككككك ِ
بوالبتفت ِءككككك ببِ
ب َّ
َ
ُ ُ ك
َُ ً
ر َْ َ ُ
أالبإط َمكككَبت ُمككك ْ
كككم ب
ح
يوبَم
بعكككَ
ِّ
ب
ب
ه
كككك
ُ
ي
ككككَبع
بوالبتككككحبب ْ ِ َّككككَبتف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ٌ ََ َ
ُ ْ َّ
ُ َ ْ ٌ َّ ٌ
َ َّ ُ
ُ
صب
ح
بوقككك بإ مكككَبت يمكككَنبقككك بو َّككك ب بب ِو فكككك بلَعبقكككك ِ بتسكككك ر بقككككك
ََ
َ ْ
َ َ
ً ب َ َ
َ
َ ُ
ب َ ُْ ُ َ ْ ً
أنبيككك ْ ب
ويكككُءطبطككك ِتبعَ فكككَ ِِصبوتكككَِ ب ب عقَ تِككك ِهبَكككُ ِوبويفبت ككك ِ
ب
ب

ب
ب
ب
ب

متن حائقة ابن أيب داود

َ ْ
َُ
َ
بلِتصبت ر ككككَ َ
كككحب َ
بوقكككك ْ
َودهب ُك
ِ
َ ُ
ْ َ َ َّ ْ
ب َوالبتكككحببقِكككوبقككك نٍ بتْ ككك بعِككك ِ يُِ ِ ْ
ْ
ب َ
إجتبقككَبت تءكك ْ َدلبت َّ نكك َ بيككَب َ ِ
ككَحبنكك َِه
ب

َ
َْ
ُ ُ
ََ ْ ُ
بوأ َ حب ب
ب فءككككككك َبِاككككككك ِ بتَِّبأأ
بَ َْ َ َ َ
َ َ
َْ َ ُ
ح ب
ب فكككتقفوبابأنككك ِ بتحلككك ي ِ بو ءككك ب
ب ََْ َ َ َ ْ َ
ُ ُ ْ
ُ
كككْبتوَِّكككعبوت ككككِِ ب ب
ب كككعبلَعب
ٍ
ب

تم اــظم واحلؿد هلل
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احلؿد هلل

املقدًة
 ,واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف ,وصحبف ,ومـ

وآه ,وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ,وأؿمفد أن حمؿدً ا قمبده ورؾمقًمف,
أمو سمعد :ومنن مـ وؾموئؾ حتصقؾ اًمعؾؿ ,وسم ّثف كظؿ اًمعؼوئد واًمػـقن مـ أضمؾ ؾمفقًمي
احلػظ ,وشمؼريى اًمعؾقم وسمقون مو قمؾقف اًمعومل ذم هذا اًمبوب ٕن اًمشعر حمبقب إمم
اًمـػقس ًمسالؾمتف وًمطوومي قمبورشمف.
هلل سم ُـ ُؾم َؾ ْق َام َن
وه َق َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َقم ْبدُ ا ِ
ومـ اًمعؼوئد اًمسؾػقي اعمـظقمي طموئقي اسمـ أيب داودُ .
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َوين ِ
ِ
َوين,
اإل َمو ُم ,اًم َع لال َم ُي ,احلَووم ُظَ ,ؿم ْق ُخ َسم ْغدَ ا َدَ ,أ ُسمق َسمؽ ٍْر ِّ
اًمسج ْست ي
سمـ إَ ْؿم َعٌ اًم ِّسج ْست ي
وطمى اًمتلصوكِق ِ
ِ
ػ.
َ ْ
َص ُ
لم َومو َئت ْ ِ
ُوًمِدَ سمِ ِس ِج ْست َ
َلم.
َونِ ,ذم َؾمـ َِي َصم َالصمِ ْ َ
وق ِ
َون َي ُؼ ْق ُلَ :ر َأ ْي ًُ َضمـَو َز َة إِ ْؾم َح َ
َو َؾمو َوم َر سمِ ِف َأ ُسم ْق ُه َو ُه َق َصبِ ٌّلَ ,ومؽ َ
سمـ َر ْاه َق ْيف.
لم َومو َئت ْ ِ
َلمِ ,ذم َؿم ْع َب َ
ونَ ,وم َل لو ُل َؿم ْق ٍخ َؾم ِؿ َع ِمـْ ُفُ :حم َ لؿدُ سم ُـ
َويمَوك ْ
ًَ ِذم َؾمـ َِي َصم َام ٍن َو َصم َالصمِ ْ َ
ِ
ِ
جل َال ًَم ِي ُحم َ لؿ ِد ِ
سمـ َأ ْؾم َؾ َؿ.
ه َأ ُسم ْق ُه سمِ َذًم َؽ ِ َ
دَ ,و ُ ل
َأ ْؾم َؾ َؿ اًم يط ْق ي
مح ٍ
سمـ َصوًم ِ ٍحَ ,و ُحم َ لؿ ِد ِ
ود ُز ْهم َب َيَ ,و َأ ْمحَدَ ِ
َر َوى َقم ْـَ :أسمِ ْق ِفَ ,و َقم ِّؿ ِفَ ,و ِقم ْق َسك ِ
َي َقك
سمـ َ ل
سمـ َ ْ
اًمزم ِوين ,و َأ ِيب اًم لط ِ
سمـ َسم لش ٍ
ورَ ,وك ْ ِ
ٍَم ِ
نم ٍمَ ,و ُحم َ لؿ ِد ِ
اًمن ِحَ ,و َقم ِ ِّكم ِ
وهر ِ
سمـ َقم ِ ٍّكم,
ِّ ل ِّ َ
سمـ َظم ْ َ
سمـ ل ْ
وظم ْؾ ٍؼ َيم َث ٍػم سمِ ُخراؾم َ ِ ِ ِ ِ ِ
ون َو َوم ِ
اًمشو ِمَ ,و َأ ْص َب َف َ
َ
ٍم َو ل
ور َس.
َ َ
ْ
ون َواحل َجوز َواًمع َراقَ ,وم ْ َ
َون ِمـ سمحق ِر ِ
اًمع ْؾ ِؿ ,سمِ َح ْق ٌُ إِ لن َسم ْع َض ُفؿ َوم لض َؾ ُف َقم َغم َأسمِ ْق ِف.
َويم َ ْ ُ ُ ْ

ادؼدمة
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اعمؼ ِورئ) ,و(اًمـ ِ
لػ (اًمسـَـ) ,و(ا َعمص ِ
ػ)َ ,و َ ِ
(ذ ْي َع َي َ
لوؾم َخ َوا َعمـ ُْس ْقخ),
وطم َ
َصـ َ
َ
ي َ َ َ
َو(اًم َب ْع ٌَ) َو َأ ْؿم َقوء.
ث َقمـْ ُف َظم ْؾ ٌؼ يمَثِ ْ ٌػمِ ,مـ ُْفؿ :ا ْسم ُـ ِطم لب َ
َطمدل َ
ونَ ,و َأ ُسمق َأ ْمحَدَ احلَويمِ ُؿَ ,و َأ ُسمق ُقم َؿ َر سم ُـ َطم لق َق ْيف,
ِ
ِ
ص سمـ َؿم ِ
وه ْ ٍ
سمـ َقم ِ ٍّكم
حل َس ِـ اًمدل َار ُىم ْطـ يلَ ,وقم ْق َسك ُ
َوا ْسم ُـ اعمُ َظ لػ ِرَ ,و َأ ُسمق َطم ْػ ٍ ُ
لمَ ,و َأ ُسمق ا َ
ِ
ِ
سمـ ُقم َؿ َر
صَ ,و ُحم َ لؿدُ ُ
اًمق ِز ْي ُرَ ,وا ْسم ُـ اعمُ ْؼ ِرئَ ,و َأ ُسمق اًم َؼوؾم ِؿ سم ُـ َطم َبو َسم َيَ ,و َأ ُسمق َـموه ٍر اعمُ َخ ِّؾ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ىَ ,و َ
آظم ُر ْو َن.
اًمق لر ُاقَ ,و َأ ُسمق ُم ْسؾ ٍؿ ُحم َ لؿدُ سم ُـ َأ ْمحَدَ اًمؽَوشم ُ
سمـ ُز ْك ُب ْقر َ
لم مدل سم ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َويم َ
وىم لال,
َون َي ُؼ ْق ُلَ :د َظم ْؾ ًُ اًم ُؽ ْق َوم َي َو َمع َل د ْر َه ٌؿ َواطمدٌ َ ,وم َل َظم ْذ ُت سمِف َصم َالصم ْ َ ُ َ
َوم ُؽـ ًُْ آ ُيم ُؾ ِمـْف ,و َأيم ُتى َقمـ َأ ِيب ؾم ِعق ٍد إَ َؿمٍَ ,ومام َومر َغ اًمب ِ
لم
وىم لال َطمتلك َيم َت ْب ًُ َقمـْ ُف َصم َالصمِ ْ َ
ِّ َ َ َ
َ ْ
ُ َ ُ ْ
ػ طم ِدي ٍ
لم َم ْؼ ُطق ٍع َو ُم ْر َؾم ٍؾ.
ٌَ ,مو َسم ْ َ
َأ ًْم َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
َىم َول ا ِ
حلوومِ َظَ ,ؾم ِؿ ْع ًُ ا ْسم َـ َأ ِيب َد ُاو َدَ ,ي ُؼ ْق ُل:
حلويم ُؿ َأ ُسمق َقم ْبداهللَِ :ؾمؿ ْع ًُ َأ َسمو َقم ٍّكم ا َ
َ

لم َأ ًْم ًػوَ ,أ ًَمزم ِ
َطمدل ْصم ًُ ِم ْـ ِطم ْػظِل سمِ َل ْص َب َف َ
اًمق ْه َؿ ومِ ْق َفو ِذم َؾم ْب َع ِي
ون سمِ ِست ٍلي َو َصم َالصمِ ْ َ
قين َ
ُ
ِ
َخ َس ًي ِمـ َْفو َقم َغم َمو ُيمـ ًُْ َطمدل ْصم ُت ُفؿ سمِ ِف.
اكٍم ْوم ًَُ ,و َضمدْ ُت ِذم ِيمت َِويب َ ْ
َأ َطمود ْي ٌََ ,وم َؾ لام َ َ
يمذسمف أسمقه وداومع قمـف اًمعؾامء سمام طموصؾف ّ
أن هذا اًمتؽذيى ٓ يؼبؾ وسموهلل اًمتقومقؼ.
َىم َول ا ْسمـُ ُف َقم ْبدُ إَ ْقم َغمُ :شم ُق ِّ َذم َأ ِيب َو ًَم ُف ِؾم ًٌّ َو َصم َام ُك ْق َن َؾمـَ ًي َو َأ ْؿم ُف ٌر .اه مـ شمرمجتف ذم
[[ؾمػم أقمالم اًمـبالء]] ( )222/31ومو سمعدهو.
ومـ هذه اعمـظقموت اًمؽوومقي اًمشوومقي ٓسمـ ىمقؿ اجلقزيي ,واًمالمقي اعمـسقسمي إمم
وؾم لؾؿ اًمقصقل ,ويمؿ مـ اًمعؼوئد اعمـظقمي
واًمس ّػوريـقيُ ,
ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ,ل

واعمـثقرةٌ ,
ويمؾ يسعك ذم شمؼريى اًمعؾقم ًمؾؿسؾؿلم قمغم طمسى اضمتفوده.
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وهذه احلوئقي اًمتل كظؿفو اإلموم أسمقسمؽر ,هل ٌ
سمقون عمعتؼد أهؾ اًمسـي واجلامقمي,
وىمد شمـوىمؾفو اًمعؾامء ,وذطمقهو ,وطمػظقهو ,واؾمتدًمقا سملسمقوت مـفو ,ذم كبذ اًمتؼؾقد
واحلٌ قمغم متوسمعي اًمدًمقؾ ,وهذه اًمؼصقدة سمعقـفو مذيمقرة ذم آظمر يمتوب اًمنميعي
ًممضمري

 ,ظمتؿ هبو يمتوسمف؛ ٕن كوفمؿفو يمام ىمول :صور قمغم معتؼد أهؾ اًمسـي

واجلامقمي ,ويموكقا يـتسبقن ًمبقون صػوء معتؼدهؿ ,وؾمالمي مـفجفؿ إمم اإلموم
سمتكم ومصؼم ,وصدع سموحلؼ ذم وىمً ؾمؽً
اعمبجؾ :أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ ٕكف ُأ ل
اًمـوس ظمق ًومو مـ اًمدوًمي ,واعمبتدقمي ,أو مقاومؼي ذم سموـمؾفؿ سمسبى ـمؿ ٍع دكققي ,أو
ُ
ظمقف مـ ؾمطقهتؿ.


 

احلث طذ اـتؿسك باـؽتاب واـسـة
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احلح عوى اهتٌضم باهلتاب واهضِة
قال

:

ْ ك َ َّ َ ُ ْ
َّ
َ َّ ْ ْ
ُ َ
ُ
َ ُ
تمسكككحببَِْككك ِ بتَِّبوتتِِككك بت ككك ى والبتككككحببعِكككك عََِّبتفْككككحبب ِْكككك ب ب
َ
ْ
َ َب ْ َ
َ
َ ُ
َ ُْ ََ َُ
بوتكك ْ ب ب
ككوبِاكك ِ بتَِّب ككُو
كككَهللبتَِّبوت سكككك ِ بتتكككك ِ ب ب أتككعب
َودِنبع ِ ِ
كتك ِ
ب ب
ب

ب اومتتح
سمسـي رؾمقل اهلل

طموئقتف ,سموًمدقمقة إمم مو أمر باهلل سمف ,مـ آقمتصوم سمؽتوب اهلل ,وإظمذ
 ,ىمول اهلل شمعومم﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ﴾[إقمراف ,]371:ومجعؾ اهلل شمعومم اًمتؿسؽ سموحلؼ ,واهلدى
ً
وومعال إكف إطمسون ومقام سملم اًمعبد وسملم اهلل سمتقطمقده وـموقمتف
إطمسون وإصالح
واشمبوع ؾمـي كبقف

وإصالح ًمؾحول واعمآل.

وطمبؾ اهلل هق اًمؼرآن يمام ذم طمديٌ زيد سمـ أرىمؿ قمـد مسؾؿ وهمػمهَ « :أ َّما َب ْعدُ َأ َٓ
َأيفا الـَّاس َفنِكَّؿا َأكَا ب َشر ي ِ
قب َو َأكَا َت ِ
قش ُؽ َأ ْن َي ْلتِل َر ُس ُ
ار ٌك فِق ُؽ ْؿ َث َؼ َؾ ْق ِـ
قل َر ِّبك َف ُل ِج َ
َ ٌ ُ
ُ
ُّ َ
َ
خ ُذوا بِؽِت ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُّقر َف ُ
است َْؿ ِس ُؽقا بِ ِفشَ .وم َح لٌ َقم َغم
َاب الل فقف ُ
َأ َّو ُل ُف َؿا كت ُ
َاب الل َو ْ
الفدَ ى َوالـ ُ
َوب اهللِ ور لهم ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يمِت ِ
الل ف ِل
ََ َ
الل فل َأ ْه ِؾ َب ْقتل ُأ َذك ُِّرك ُُؿ َ
ى ومقف ُصم لؿ َىم َولَ « :و َأ ْه ُؾ َب ْقتل ُأ َذك ُِّرك ُُؿ َ
ِ
الل فِل َأ ْه ِؾ َبقْتِلش .وذم سمعض اًمروايوت« :وطتريتش وًمقس معـك
َأ ْه ِؾ َب ْقتل ُأ َذك ُِّرك ُُؿ َ
ذًمؽ مو ذهى إًمقف اًمراومضي -اًمشقعي ,-مـ اًمتعظقؿ همػم اًمنمقمل ٔل اًمبقً ,وإكام
اعمراد :متسؽقا سمؽتوب اهلل وسمسإإـي رؾمقل اهلل  ,واقمرومقا ٕهؾ اًمبقً اًمصوحللم
ىمدرهؿ ومـزًمتفؿ قمغم مو يليت سمقوكف .وذم سمقون طمبؾ اهلل ىمول اًمـبل َ « :أ َٓ َوإِكِّك َت ِ
ار ٌك
ِ
ِ
َاب اللِ ُ ،ه َق َحبْ ُؾ اللَِ ،م ِـ ا َّتبَ َع ُف كَا َن َط َؾك ال ُفدَ ىَ ،و َم ْـ
فق ُؽ ْؿ َث َؼ َؾ ْق ِـَ :أ َحدُ ُه َؿا كت ُ
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ِ ِ ِ
ِ
ٍ
است َْؿ َس َؽ بِ ِف
َاب الل ،فقف ا ُ
َت َر َك ُف كَا َن َط َؾك َض َل َلةش .وذم روايي« :كت ُ
ُّقرَ ،م ِـ ْ
لفدَ ى َوالـ ُ
َو َأ َخ َذ بِ ِف ك َ
لفدَ ىَ ،و َم ْـ َأ ْخ َط َل ُه َض َّؾش.
َان َط َؾك ا ُ
ؿموهدكو :مو ىموًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ (إن هذا اـؼرآن سبب ،صرؽه بقد
اهلل وصرؽه بليديؽم ،ؽؿن أخذ به كجا ،ومن ترؿه ضل وؼوى) وموًمتؿسؽ سموًمؽتوب
واًمسـي وآقمتصوم هبام هق طمبؾ اهلل اعمتلم اًمذي ٓ يـؼطع ,واًمذي يقصؾ إمم مرووة
رب اًمعوعملم ,ويقصؾ إمم ضمـي اًمـعقؿ ,ىمول اهلل
ﭡ ﭢ﴾[آل قمؿران ,]313:وىمول

﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[آل

قمؿران.]311:
وموًمتؿسؽ سموًمؽتوب واًمسـي ومقفام اًمـجوة ,وهلذا كؼؾ اًمزهري قمـ قمؾامئف ,ومـفؿ
يمثػما مـ قمؾامئـو يؼقًمقن :اًمتؿسؽ سموًمسـي كجوة .أظمرضمف اًمدارمل
اًمصحوسمي :أدريمً ً

ً
وومعال كجوة ذم اًمدكقو مـ اًمبدع وذم أظمرة مـ اًمعذاب كسلل اهلل
ذم مؼدمي ؾمــف

اًمعقن واًمسداد.
ويدل قمغم أمهقي اًمتؿسؽ سموًمؽتوب ,واًمسـي :مو أظمرضمف أسمق داود واًمؽممذي
ُ
صمؿ
رؾمقل اهلل
وهمػممهو مـ طمديٌ اًمعرسموض سمـ ؾموريي :,صغم سمـو
ذات يق ٍمّ ,
ِ
وو ِضمؾً مـفو
ومققم َظـو
مققمظ ًي َسمؾقغ ًيَ ,ذ َر ْ
أىمبؾ قمؾقـو سمقضمففَ ,
ومً مـفو اًمعققنَ ,
َ
اًمؼؾقبَ ,
رؾمقل اهلل ,ل
يملن هذه مققمظ ُي مق ِّد ٍع ,ومامذا َشم ْعفدُ إًمقـو؟ ىمول:
ومؼول رضمؾ :يو
ُ
ِ
ِ
الس ْؿ ِع َوال َّطا َط ِةَ ،وإِ ْن َطبْدً ا َح َب ِش ًّقاَ ،فنِ َّك ُف َم ْـ َي ِع ْش مِـْ ُؽ ْؿ
« ُأوصق ُؽ ْؿ بِتَ ْؼ َقى اللَ ،و َّ
اختِ َل ًفا َكثِقراَ ،فع َؾق ُؽؿ بِسـَّتِل وسـَّ ِة ُ ِ
ِ ِ
َب ْع ِدي َف َس َق َرى ْ
الؿ ْف ِد ِّيق َـ،
الراشدي َـ َ
الخ َؾ َػاء َّ
َ ُ
َ ْ ْ ُ
ً

احلث طذ اـتؿسك باـؽتاب واـسـة
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اج ِذ ،وإِيا ُكؿ ومحدَ َث ِ
ات ْإُ ُم ِ
قرَ ،فنِ َّن ُك َّؾ ُم ْحدَ َث ٍة
َت َؿ َّس ُؽقا بِ َفاَ ،و َط ُّضقا َط َؾ ْق َفا بِالـَّ َق ِ َ َّ ْ َ ُ ْ
بِدْ َط ٌةَ ،و ُك َّؾ بِدْ َط ٍة َض َل َل ٌةش.
وإدًمي ذم إمر سموًمتؿسؽ سمؽتوب اهلل شمعومم وؾمـي رؾمقل اهلل

يمثػمة

ومتقاشمرة ,مـشقرة ومبثقصمي ذم اعمختٍمات واعمطقٓت ,وملىمرب اعمراضمع :يمتوب
ريوض اًمصوحللم ,وىمد سمقب اإلموم اًمـقوي سموب ًمزوم اًمسـي ,ويمتوب آقمتصوم مـ
صحقح اًمبخوري ,ويمتوب اًمعؾؿ مـ صحقح مسؾؿ ,ويمتوب اًمنميعي ًممضمري,
ويمتوب اًمسـي ٓسمـ أيب قموصؿ ,واًمسـي ًمعبداهلل سمـ أمحد وهمػم ذًمؽ مـ اًمؽتى
اًمتل هبو اًمـجوة وذم طمديٌ
اعمصـػي واعممًمػي احلوصمي قمغم إشمبوع ؾمـي رؾمقل اهلل
َت َفت َْر ُت ُف إِ َلك ُسـَّتِل
قمبداهلل سمـ قمؿرو« :إِ َّن ل ِ ُؽ ِّؾ َط َؿ ٍؾ ِش َّر ًةَ ،ول ِ ُؽ ِّؾ ِش َّر ٍة َفت َْر ٌةَ ،ف َؿ ْـ كَاك ْ
َت إِ َلك َغ ْق ِر َذل ِ َؽ َف َؼدْ َه َؾ َؽش.
َف َؼ ِد ْاهتَدَ ىَ ،و َم ْـ كَاك ْ
ومنن متسؽً سمحبؾ اهلل

 ,واقمتصؿً سمف يمـً مـ اعمفتديـ ,اعمفديـ ,ويمـً

مـ أهؾ اًمؼم واًمصالح اًمذيـ وصػقا سمؼقل اهلل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ﴾[اًمبؼرة.]377:

وىمول شمعومم مبقـًو صػوت اعمممـلم ,اعمتؿسؽلم ,اعمفتديـ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾[اًمبؼرة ]5-3:وذم هذا سمقون قمغم أن مصدر اًمتنميع
قمـد أهؾ اًمسـي اًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع وشمؼدمً إدًمي قمغم اًمؽتوب واًمسـي وإموم
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اإلمجوع ومدًمقؾف ىمقًمف شمعومم ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾[اًمـسوء.]335:
واًمبحٌ قمـ ـمريؼ اهلدايي أمر مطؾقب ,ومرهمى ومقف ,ومـ سمحٌ قمـ رء
ِ
ض ُم َعو َذ ْسم َـ َضم َب ٍؾ اعمَ ْق ُت ِىم َقؾ ًَم ُفَ :يو َأ َسمو
طمصؾ قمؾقفَ ,قم ْـ َيزيدَ ْسم ِـ ُقم َؿ ْ َػمةََ ,ىم َول :عمَلو َطم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ؾؿ َو ِ
ومهو
اًمر ْ َ
َوَن ُ َامَ ,م ِـ ا ْسم َت َغ ُ َ
اإل َيام َن َمؽ َ
مح ِـَ ,أ ْوصـَوَ ,ىم َولَ :أ ْضمؾ ُسقينَ ,وم َؼ َول :إِ لن اًمع َ
َقم ْبد ل
اًمعؾؿ ِقمـْدَ َأرسمع ِي ره ٍ
ات ,وا ًْمت َِؿسقا ِ
ث مر ٍ
وضمدَ ُمهو ,ي ُؼ ُ ِ
طِ ,قمـْدَ ُقم َق ْي ِؿ ٍر َأ ِيب
ََْ َ ْ
َ
َ َ َ َ
َ
ُ
قل َذًم َؽ َصم َال َ َ ل
هلل سم ِـ مسع ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
قد َو ِقمـْدَ َقم ْب ِداهللِ ْسم ِـ َؾم َال ٍم
دَ ,وقمـْدَ َقم ْبدا ِ ْ َ ْ ُ
اًمدل ْر َداءَ ,وقمـْدَ َؾم َؾام َن اًم َػور ِّ
َون َي ِ
ِ
قل« :إِ َّكف َط ِ
َي ُؼ ُ
قد ًّيو َوم َل ْؾم َؾ َؿ؛ َومنِ ِّين َؾم ِؿ ْع ًُ َر ُؾم َ
اش ُر َط َش َر ٍة فِل
قل اهللِ
ُ
ا لًمذي يم َ َ ُ
ٍ
الجـ َِّةشَ .و ِذم اًم َب ِ
وه َذا َطم ِد ٌ
يى.
وب َقم ْـ َؾم ْعدَ .
يٌ َطم َس ٌـ َهم ِر ٌ
َ
ومـ ؾمور قمغم اًمدرب وصؾ ,وىمد أمر اهلل

سمسماًمف اهلدايي طمقٌ ذع ًمـو ذم

اًمصالة أن كؼقل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ ,وؾممال اهلل اهلدايي ,مـ أقمظؿ وؾموئؾ اًمثبوت,
وٕمهقي هذا اًمسمال أمر اهلل سمف أن يتغم ذم يمؾ ريمعي مـ اًمريمعوت ,ومنذ مل ِ
يلت اعمرء
هبذا اًمسمال اًمعظقؿ ومصالشمف سموـمؾي﴿ :ﭧ ﭨﭩ﴾.

واًمٍماط :هق اًمطريؼ اعمقصؾ إمم اهلل ,وهق اإلؾمالم ,ؾمبقؾ اعمقطمديـ ,اًمسبقؾ
اًمذي يـوىمض مو قمؾقف اًمقفقد (اعمغضقب قمؾقفؿ) شمريمقا اًمعؿؾ سموًمعؾؿ ومغضى اهلل
قمؾقفؿ ,واًمـصورى (اًمضوًمقن) قمؿؾقا سمغػم قمؾؿ ومضؾقا ومؿـ قمؾؿ ومل يعؿؾ مـ هذه
إمي ومػقف ؿمبف سموًمقفقد ومـ قمؿؾ ومل يعؾؿ ومػقف ؿمبف سموًمـصورى واًمضالل مـ أؾمبوب
همضى اهلل قمغم اًمعبد واًمغضى مـ ًمقازمف اًمضالل وٓطمقل ٓىمقة إٓ سموهلل.
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احلث طذ اـتؿسك باـؽتاب واـسـة
قوله( :وا َّتبِع ُاهلدَ ى) طمٌ
قمبداًمعزيز

قمغم اإلشمبوع وهذه ـمريؼي اًمسؾػ ومعؿر سمـ

يؼقل( :اشمبعقا وٓ شمبتدقمقا ومؼد يمػقتؿ) ,وؾمػقون يؼقل( :وضمدكو

إمر يمؾف ذم اإلشمبوع) واإلشمبوع هق ؾمبقؾ اعمممـلم﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾[إقمراف ,]1:وىمول شمعومم﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[آل قمؿران ,]13 :وىمول
شمعومم﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂﴾[إقمراف ]351 :وموٕظمذ
سموًمدًمقؾ يسؿك اشمبو ًقمو واًمتؼؾقد وده وهق ىمبقل أىمقال اًمعؾامء جمردة قمـ إدًمي طمتك
ىمقؾ:
إإق ِل ا ًْم َؼ ِوئإ ِ
َشم ْؼؾِقإإإدُ كَو َىم ُبإ ُ
إإؾ
إإقل َىمإ ْ

إإي ًمِؾس ِ
ْإإر طمج ٍ
ِمإإـ َهم ِ ِ
إإوئ ِؾ
إإػم ذيم ِ ُ ل
ل
ْ ْ

وآشمبوع ديـ اعمممـلم واًمتؼؾقد ديـ اًمؽوومريـ ىمول اهلل
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ﴾[إكعوم ]٠1 :وىمول

ًمـبقف ﴿ﯬ ﯭ

ذم ؿملن اًمؽوومريـ ﴿ﰁ ﰂ

ﰃﰄ﴾[اًمزظمرف.]22 :
ىمقًمف

َك بِدْ ِطقا َـع َّؾ َ
( :وٓ ت ُ
ك ُت ْػؾِ ُح) اًمبدقمي :هل اًمديـ اًمذي مل يلذن اهلل سمف.

ومؿـ قمؿؾ ً
قمؿال يريد اًمتؼرب سمف إمم اهلل
احلديٌُ « :ك َّؾ بِدْ َط ٍة َض َل َل ٌةش .ويمؿ مـ اًمذيـ يتعوـمقن اًمبدع وهؿ َيسبقن أَنؿ
ومل يلذن اهلل سمف ومفق سمدقمي ,وىمد شمؼدم

َيسـقن صـ ًعو وهؿ مسقئقن مـ ضمفي أَنؿ ذقمقا مو مل ينمقمف اهلل

 ,وهق يؼقل:

﴿ﮭﮮ ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﴾[اًمشقرى ]23:ومـ ضمفي
أن ٓزم صـقعفؿ هذا أن اًمديـ كوىمص وهؿ اًمذيـ أيمؿؾقه هبذه اًمبدقمي ,مع أن اهلل
يؼقل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾[اعموئدة .]1 :واقمؾؿ أن اًمبدقمي أظمطر مـ اعمعصقي؛
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ٕن اًمعويص ذم اًمغوًمى يتقب ,ويعؾؿ أكف قمويص خموًمػ ًمنمع اهلل شمعومم ,واعمبتدع ىمد
ٓ يقومؼ ًمؾتقسمي؛ ٕكف َيسى أكف َيسـ صـ ًعو ,ىمول شمعوممُ { :ىم ْؾ َه ْؾ ُكـَ ِّب ُئ ُؽ ْؿ سمِ ْوَٕ ْظم َ ِ
ني َـ
َأ ْقمام ًٓ ( )311ا لًم ِذيـ َو لؾ ؾمعقفؿ ِذم ْ ِ
َي ِسـُ َ
َي َس ُب َ
قن ُصـْ ًعو}
َ
قن َأ لَن ُ ْؿ ُ ْ
احل َقوة اًمدي ْك َقو َو ُه ْؿ َ ْ
َ
َ ُُْ ْ
َ
[اًمؽفػ.]311 ,311 :
وموًمبدقمي والل ,واًمسـي ومالح؛ عمو شمؼدم مـ إدًمي .واًمبدقمي هالكَ « :ه َؾ َؽ
 .وذم

الؿ َتـَ ِّط ُع َ
يمام ذم مسؾؿ قمـ قمبداهلل سمـ مسعقد
قنش ,هؽذا يؼقل اًمـبل
ُ
َت َفت َْر ُت ُف إِ َلك َغقْ ِر َذل ِ َؽ َف َؼدْ َه َؾ َؽش أي :مـ يموكً ومؽمشمف إمم
احلديٌ اًمسوسمؼَ « :و َم ْـ كَاك ْ
اًمبدقمي ومؼد هؾؽ ,ووؾ وهمقى« :وإِيا ُكؿ ومحدَ َث ِ
ات ْإ ُ ُم ِ
قرَ ،فنِ َّن ُك َّؾ ُم ْحدَ َث ٍة بِدْ َط ٌة،
َ َّ ْ َ ُ ْ
َو ُك َّؾ بِدْ َط ٍة َض َل َل ٌةش يمام شمؼدم ذم طمديٌ اًمعرسموض.
واًمػالح ود اهلالك ,ومـ أؾمبوسمف اعمصوسمرة قمغم هذا اًمديـ ,وإظمذ سمف وشمعؾؿف
واًمعؿؾ سمف﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ﴾[آل قمؿران ,]211:ومـ أؾمبوسمف ؾمؾقك ؾمبقؾ اهلدايي ,يمام شمؼدمً آيوت
ؾمقرة اًمبؼرة ,ومـ أؾمبوسمف مو ذيمره اهلل ذم أوائؾ ؾمقرة اعمممـقن﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ﴾[اعمممـقن ,]7-3:أيوت ومعفو إظمذ سموًمديـ احلؼ يمام صح قمـ رؾمقل اهلل
ىمد اومؾح مـ أؾمؾؿ ورزق يمػو ًومو وىمـعف اهلل سمام أشموه .أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمبداهلل سمـ
قمؿرو.
َ ( :و ِد ْن بِؽِت ِ
واـسـ َِن اـتِي) أي اقمؿؾ ,ىمول اهلل شمعومم﴿ :ﭡ
ىمقًمف
َاب اهللِ ُّ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[اًمتقسمي ]11 :أي :سموًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ
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احلث طذ اـتؿسك باـؽتاب واـسـة
اًمصوًمح ,وًمقؽـ ديدكؽ وديدكؽ إظمذ سموًمؽتوب واًمسـي ,واًمرؾمقل

يمام ذم

طمديٌ زيد سمـ أرىمؿ ,شمرك ومقـو اًمؽتوب واًمسـي ,ومـ أظمذ سموًمؽتوب واًمسـي رؿمد,
ِ
ِ
ى ِقمـْدَ اًمـلبِ ِّك
َوم َؼ َولَ :م ْـ ُي ِط ِع اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف َوم َؼدْ
(وم َع ْـ َقمد ِّى ْسم ِـ َطموشم ٍؿ َأ لن َر ُضم ًال َظم َط َ
َر ِؿمدَ ) أخرجه مسؾم .ومـ أظمذ سموًمؽتوب واًمسـي ىموداه إمم اجلـي ,وم َع ْـ َضموسمِ ٍرَ ,ىم َولَ :ىم َول
آن َشافِع م َش َّػع وم ِ
َر ُؾم ُ
هلل « :ا ْل ُؼ ْر ُ
اح ٌؾ ُم َصدَّ ٌقَ ،ف َؿ ْـ َج َع َؾ ُف إِ َما ًما َقا َد ُه إِ َلك
قل ا ِ
ٌ ُ ٌ َ
لجـ َِّةَ ،و َم ْـ َج َع َؾ ُف َخ ْؾ َػ ُف َسا ُق ُف إِ َلك الـ ِ
َّارش .ومـ أظمذ سموًمؽتوب واًمسـي ؾمؾؿ مـ اًمزيغ,
ا َ
ومـ آكحراف ,وممو يضود اعمـفٍ اًمسؾػل؛ ٕن اًمؽتوب واًمسـي معصقمون قمـ
اًمزًمؾ ,وحمػقفمون مـ اًمتحريػ واًمتغقػم ,ىمول اهلل

﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ﴾[احلجر.]٠:
واًمسـي :هل اًمطريؼي ذم اخلػم أو اًمنم ,ىمول اًمشوقمر:
َوًم ِ ُؽ ِّؾ َىم ْق ٍم ُؾمـل ٌي َوإِ َمو ُم َفو
واًمسـي اًمسقئي

أي :ـمريؼتفوً ,مؽـ قمـد اإلـمالق ُيراد هبو ـمريؼي رؾمقل اهلل
ًمقسً مـ اًمديـ :ومػل طمديٌ ضمرير قمـد مسؾؿ «م ْـ س َّـ فِل ْ ِ
اْل ْس َل ِم ُسـَّ ًة َح َسـَ ًة،
َ َ
ِ
ِ
ص مِ ْـ ُأ ُج ِ
قر ِه ْؿ َش ْل ٌءَ ،و َم ْـ
َف َؾ ُف َأ ْج ُر َهاَ ،و َأ ْج ُر َم ْـ َطؿ َؾ بِ َفا َب ْعدَ ُه ،م ْـ َغ ْق ِر َأ ْن َيـْ ُؼ َ
س َّـ فِل ْ ِ
اْل ْس َل ِم ُسـَّ ًة َس ِّقئَ ًة ،كَا َن َط َؾقْ ِف ِو ْز ُر َها َو ِو ْز ُر َم ْـ َط ِؿ َؾ بِ َفا مِ ْـ َب ْع ِد ِه ،مِ ْـ َغقْ ِر
َ
ص مِ ْـ َأ ْو َز ِار ِه ْؿ َش ْل ٌءش.
َأ ْن َيـْ ُؼ َ

َت َطن رس ِ
ول اهللِ َتـ ُْج َوت َْر َب ُح) أي أن اًمطريؼي اًمتل جيى قمؾقؽ أظمذهو
قولهَ ( :أت ْ
َ ُ
هل اًمتل صحً قمـ رؾمقل اهلل

وىمؾً صحً ٕن اعمـؼقل قمـ اًمـبل

مـف

اعمقوقع ومـف إطموديٌ وعقػي واًمقاضمى قمؾقـو إظمذ سمام َصح قمـ اًمـبل
اقمتؼو ًدا أو ً
قمؿال واًمسـي ذم قمرف اعمحدصملم واصطالطمفؿ همػم اًمسـي ذم قمرف اًمػؼفوء
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ً
امتثوٓ وٓ
واصطالطمفؿ ,ومنن اًمسـي قمـد اًمػؼفوء هل اعمـدوب اًمذي يثوب وموقمؾف
يستحؼ اًمعؼوب شموريمف ,سمقـام أهؾ احلديٌ :يطؾؼقن اًمسـي قمغم أقمؿ مـ ذًمؽ :ومفل
ذم اقمتؼوده وأومعوًمف ,وأىمقاًمف ,ومؿـ ًمزم ـمريؼي اًمـبل

ـمريؼي اًمـبل

ومفق قمغم

ؾمـي و هدى ,ومـ ظموًمػ ذًمؽ ومفق مـ أصحوب اًمزيغ واًمردى ,ويدظمؾ ذم اًمسـي ذم
اعمعـك آصطالطمل قمـد اعمحدصملم :يمؾ معتؼدات اًمديـ ويمؾ أوامره ,ويمؾ اًمـقاهل,
وهلذا صـػً يمتى اًمسـي مثؾ :يمتوب اًمسـي ٓسمـ أيب قموصؿ ,ويمتوب اًمسـي ًمإلموم
قمبداهلل سمـ أمحد ,واًمسـي ًمؾخالل ,ويذيمرون ومقفو :آقمتؼودات ومنذا أظمذت سموًمسـي
كجقت مـ اًمبدقمي وكجقت مـ ؾمخط اهلل وقمذاسمف وىمد شمؼدم ىمقل اًمزهري( :أدريمً
أيضو مـ مؽر
يمثػما مـ قمؾامئـو يؼقًمقن :اًمتؿسؽ سموًمسـي كجوة) .وهؿ كوضمقن ً
ً
اقمدائفؿ ,ىمول اهلل ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ﴾ .وهؿ كوضمقن مـ اًمتخذيؾ
َي ُؼ ُ
قلَ « :
ٓ َي َز ُال مِ ْـ ُأ َّمتِل
َ ,ىم َولَ :ؾم ِؿ ْع ًُ اًمـلبِ لل
مـ اًمداظمؾ ,ومعـ معوويي
ٓ َي ُض ُّر ُه ْؿ َم ْـ َخ َذ َل ُف ْؿَ ،و َ
ُأ َّم ٌة َقائِ َؿ ٌة بِ َل ْم ِر ال َّؾ ِفَ ،
ٓ َم ْـ َخا َل َػ ُف ْؿَ ،حتَّك َي ْلتِ َق ُف ْؿ َأ ْم ُر ال َّؾ ِف
َو ُه ْؿ َط َؾك َذل ِ َؽش متػؼ قمؾقف ,وىمد صح قمـ مجع مـ اًمصحوسمي ,مـفؿ :صمقسمون واعمغػمه
وضموسمر

.

ومتؾخص ًمـو ومقام شمؼدم احلٌ قمغم اًمسـي واًمتؿسؽ هبو ,واًمبعد قمـ اًمبدقمي واًمـفل
قمـفو؛ ٕن اًمػالح ذم اًمســ ,واًمعطى ذم اًمبدع ,واًمسبقؾ إمم اًمػالح هق إظمذ
سموًمؽتوب واًمسـي ,وهلذا ىمول( :ودن سمؽتوب اهلل واًمســ اًمتل )..إذا أردت أن شمػؾح
ىمولَ « :ض َر َب
ومدن سمؽتوب اهلل ,اضمعؾف ديـًو ,واضمعؾف سمغقتؽ وىموئدك ,وموًمرؾمقل
اط س ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُم َػت ََّح ٌة،
قران ،ف ِقف َؿا َأ ْب َق ٌ
قؿاَ ،و َط َؾك َجـْ َبت َِل ِّ
الص َر ُ َ
الل َمثَ ًل ص َرا ًصا ُم ْستَؼ ً
ُ
اب الصر ِ
َو َط َؾك ْإ َ ْب َق ِ
اط َدا ٍع َي ُؼ ُ
َّاس ،ا ْد ُخ ُؾقا
قلَ :أ ُّي َفا الـ ُ
ُقر ُم ْر َخا ٌةَ ،و َط َؾك َب ِ ِّ َ
اب ُست ٌ
اط ج ِؿقعا ،و َٓ َت َتعرجقا ،ودا ٍع يدْ ُطق مِـ َفق ِق الصر ِ
اطَ ،فنِ َذا َأ َرا َد َي ْػت َُح َشقْ ًئا
ْ ْ
َ َ َ
َ َّ ُ
الص َر َ َ ً َ
ِّ
ِّ َ
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احلث طذ اـتؿسك باـؽتاب واـسـة

مِ ْـ تِ ْؾ َؽ ْإ َ ْب َق ِ
الص َر ُ
اط
ابَ ،ق َالَ :و ْي َح َؽ َٓ َت ْػت َْح ُفَ ،فنِك ََّؽ إِ ْن َت ْػت َْح ُف َتؾِ ْج ُفَ ،و ِّ
ِ
ارم اللِ ،و َذل ِ َؽ الدَّ ِ
اْلس َلم ،والس ِ
ِ
اطل
َ
قرانُ :حدُ و ُد اللَ ،و ْإ َ ْب َق ُ
لؿ َػت ََّح ُةَ :م َح ِ ُ
اب ا ُ
ْ ْ ُ َ ُّ َ
اط :و ِ
اطل مِ ِـ َفق َق الصر ِ
اط :كِتَاب اللِ ،والدَّ ِ
س الصر ِ
اط ُظ اللِ فِل َق ْؾ ِ
ب ك ُِّؾ
َ
ْ
َ
ُ
ِّ َ
َط َؾك َر ْأ ِ ِّ َ
.
ُم ْسؾِ ٍؿش .أظمرضمف أمحد قمـ اًمـقاس سمـ ؾمؿعون
وريض اهلل قمـ طمذيػي إذ يؼقل( :مـ ىمول سموًمؼرآن أومؾٍ) ومنذا اؾمتدًمؾً سموًمؼرآن,
واحلديٌ ,ختصؿ يمؾ مـ ظموًمػؽ ,ىمول اسمـ قمبد اًمؼم( :مـ ىمول سموًمؼرآن ىمقيً
طمجتف) ,وىمول سمعضفؿ( :مـ طمػظ احلديٌ أومؾٍ) أي ومؾٍ ظمصؿف؛ يمام ىمول اهلل:
﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾[اإلهاء ,]13:ويمام ىمقؾ :إذا ضموء َنر اهلل سمطؾ َنر
معؼؾ.
ومو ُؾمؿل أهؾ اًمسـي هبذا آؾمؿ إٓ ٕظمذهؿ سموًمؽتوب واًمسـي ,ومـ أؾمامئفؿ
أهؾ احلديٌ ٕظمذهؿ سمحديٌ اًمـبل
اًمـبل

ومـ أؾمامئفؿ أهؾ إصمر ًمتؼديؿفؿ آصمور

وـمريؼي أصحوسمف ذم ومفؿفو قمغم اًمرأي وإىمقسي اًمػوؾمدة ومـ أؾمامئفؿ

اًمسؾػققن ٕظمذهؿ ًمطريؼي اًمسؾػ روقان اهلل قمؾقفؿ ومتسؿقتفؿ هبذه آؾمامء صموسمتف
هلؿ ًمػ ًظو ومعـك وؾمؿل أهؾ اًمؽالم هبذا آؾمؿ ًمبعدهؿ قمـ اًمؽتوب واًمسـي,
وأظمذهؿ سمؽالم اًمرضمول اعمجرد قمـ إدًمي اعمخوًمػ هلو ,وؾمؿل أهؾ اًمبدع هبذا
آؾمؿً ,مؽميمفؿ اًمســ وأظمذهؿ سموعمحدصموت ,وؾمؿل أهؾ اًمرأي هبذا آؾمؿً :مؽميمفؿ
اًمســ وأظمذهؿ سمآراء اًمرضمول.
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اهقزآْ كالَ اهلل ًِشي غري خمووق
قال

:

َ َ َ َ ْ
َُ ْ َ ُْ َْ
ُ َْ َ
َ ُ َ
ُ
َّككككَصبوأ ككككح ت ب
كككْبقِْككك ٍَبكنب َّْ ُِكككَ ب عِككككَ حببدتنبتِت ِء
وقككك بر
ب
ب

سمعد هذه اعمؼدمي ذع

ذم سمقون معتؼد أهؾ اًمسـي ,واجلامقمي ,ذم أن يمالم اهلل

همػم خمؾقق مـف سمدأ وإًمقف يعقد (مـف سمدأ) يدل قمؾقف﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ﴾[ومصؾً﴿ ,]12:ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾[ومصؾً ,]2:إًمقف يعقد :يدل قمؾقف
طمديٌ طمذيػي ىمول اًمـبل َ « :يدْ ر ُس ْ ِ
اْل ْس َل ُم ك ََؿا َيدْ ُر ُس َو ْش ُل الثَّ ْق ِ
ب َحتَّك َٓ
ُ
ُيدْ َرى ِصقَا ٌمَ ،و َٓ َصدَ َق ٌةَ ،و َٓ ك ُُس ٌؽ َو ُي ْس َرى َط َؾك كِت ِ
َاب اللِ فِل َلقْ َؾ ٍةَ ،ف َل َيبْ َؼك فِل
ْإ َ ْر ِ
ػ مِ َـ الـَّا ِ
الش ْق ُخ ا ْل َؽبِ ُقر َي ُؼ ُ
س َّ
قلَ :أ ْد َر ْكـَا َآبا َءكَا َط َؾك
ض مِـْ ُف آ َي ٌةَ ،و َت ْب َؼك َص َقائِ ُ
ِ ِ ِ ِ
هلل,
الل َوك َْح ُـ َك ُؼق ُل َفاش َىم َول ًَم ُف ِص َؾ ُيَ :وم َام ُشم ْغـِل َقمـ ُْف ْؿ َٓ إِ ًَم َف إِ لٓ ا ُ
َهذه ا ْل َؽؾ َؿة َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
َو ُه ْؿ َٓ َيدْ ُر َ
وهو َقم َؾ ْق ِف
ون صقو ًموَ ,و َٓ َصدَ َىم ٌيَ ,و َٓ ُك ُسؽًو ,وم َل ْقم َر َض َقمـْ ُف ُطم َذ ْي َػ ُي َوم َر يد َ
َصم َال ًصموُ ,يم يؾ َذًمِ َؽ ُي ْع ِر ُض َقمـْ ُف ُطم َذ ْي َػ ُيُ ,صم لؿ َأ ْىم َب َؾ َقم َؾ ْق ِف ِذم اًم لثوًم ِ َث ِيُ ,صم لؿ َىم َولَ :يو ِص َؾ ُي ُشمـ ِْج ِقف ْؿ
لورُ ,شمـ ِْج ِقف ْؿ ِم َـ اًمـ ِ
ِم َـ اًمـ ِ
لور .أظمرضمف اسمـ موضمف ذم ؾمــف سمرىمؿ (.)111٠
وأهؾ اًمبدع طملم ىموًمقا يمالم اهلل خمؾقق أرادو أن يتقصؾقا إمم أن أؾمامء اهلل
وصػوشمف خمؾقىمي وأَنو جموز ومعـك ذًمؽ أكف شمعومم ٓ صػوت ًمف شمعومم.
ومعـك يمالمف

 :ىمؾ أَيو اًمسـل يمالم اهلل

وهذا هق اعمعتؼد اًمصحقح ,ذم أن اهلل

همػم خمؾقق مـف سمدأ وإًمقف يعقد,

يتؽؾؿ متك ؿموء ويمقػ ؿموء سمام ؿموء ,ويتؽؾؿ

سمحرف وصقت ,واًمدًمقؾ قمغم احلرف ىمقل اهلل

﴿ :ﮬ﴾﴿ ,ﮏ﴾ ,واًمؽالم

اـؼرآن ؿالم اهلل مـزل ؼر خمؾوق
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يتؽقن مـ طمروف ,ويمؾامت ,واًمدًمقؾ قمغم اًمصقت﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ﴾[مريؿ ,]52:واًمـداء يؽقن سمصقت مرشمػع ,واعمـوضموة شمؽقن سمصقت
قمـد اًمبخوري َىم َولَ :ىم َول اًمـلبِ يل َ « :ي ُؼ ُ
لل
ظموومً ,وذم طمديٌ أيب ؾمعقد
قل ا ُ
ٍ
َي ْق َم ا ْل ِؼقَا َم ِةَ :يا آ َد ُمَ ،ي ُؼ ُ
لل َي ْل ُم ُر َك
قلَ :لبَّقْ َؽ َر َّبـَا َو َس ْعدَ ْي َؽَ ،ف ُقـَا َدى بِ َص ْقت ،إِ َّن ا َ
َّار؟ َق َال :مِـ ك ُِّؾ َأ ْل ٍ
َّارَ ،ق َالَ :يا َر ِّبَ ،و َما ب ْع ُث الـ ِ
خ ِر َج مِ ْـ ُذ ِّر َّيتِ َؽ ب ْعثًا إِ َلك الـ ِ
َأ ْن ُت ْ
ػ
ْ
َ
َ
ِ
حقـَئِ ٍذ َت َضع ا ِ
ُأراهَ ،ق َال :تِسع مِائ ٍَة وتِسع ًة وتِس ِعقـَ ،ف ِ
قب ا ْل َقلِقدُ ،
لحام ُؾ َح ْؿ َؾ َفاَ ،و َيش ُ
ُ َ
َ ْ َ َ ْ َ
ْ َ
َ ُ
ِ
اب اللِ َش ِديدٌ شَ .وم َش لؼ َذًم ِ َؽ َقم َغم
َّاس ُس َؽ َارى َو َما ُه ْؿ بِ ُس َؽ َارى َو َلؽ َّـ َط َذ َ
َو َت َرى الـ َ
ِ
اًمـ ِ
قج تِ ْس َع مِائ ٍَة
لوس َطمتلك َشم َغ ل َػم ْت ُو ُضم ُ
قج َو َم ْل ُج َ
قه ُف ْؿَ ,وم َؼ َول اًمـلبِ يل « :م ْـ َي ْل ُج َ
َّاس ك َّ ِ
وتِسع ًة وتِس ِعقـ ،ومِـْ ُؽؿ و ِ
الس ْق َد ِاء فِل َجـ ِ
احدٌ ُ ،ث َّؿ َأ ْكت ُْؿ فِل الـ ِ
ْب ال َّث ْق ِر
ْ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ
َالش ْع َرة َّ
َالشعر ِة ا ْلبق َض ِ
اء فِل َجـ ِ
ْإ َ ْب َق ِ
ْب الثَّ ْق ِر ْإَ ْس َق ِدَ ،وإِكِّل َٕ َ ْر ُجق َأ ْن َت ُؽقكُقا ُر ُب َع
ضَ ،أ ْو ك َّ ْ َ َ ْ
َأ ْه ِؾ الجـ َِّةش َومؽَؼمكَوُ ,صمؿ َىم َولُ « :ث ُؾ َث َأ ْه ِؾ ا ِ
َؼمكَوُ ,صم لؿ َىم َولَ « :ش ْط َر َأ ْه ِؾ ال َجـ َِّة،
َ
َ
لجـَّةش َومؽ ل ْ
ل
لْ
َف َؽبَّ ْركَاش .أظمرج مسؾؿ سمعضف.
و َقم ْـ َقم ْب ِداهللِ ْسم ِـ ُحم َ لؿ ِد ْسم ِـ َقم ِؼ ٍ
قؾَ ,أ لك ُف َؾم ِؿ َع َضموسمِ َر ْسم َـ َقم ْب ِداهللِ َي ُؼ ُ
قلَ :سم َؾ َغـِل َطم ِد ٌ
يٌ
ِ
ِ ِ
ِ
َقم ْـ ر ُضم ٍؾ ؾم ِؿ َع ُف ِم ْـ رؾم ِ
َوم ْ
ن ُت
قل اهللِ
وؿم َ َ
َ ُ
َ
َ
ؽم ْي ًُ َسمع ًػماُ ,صم لؿ َؿمدَ ْد ُت َقم َؾ ْقف َر ْطمكمَ ,وم ْ
سَ ,وم َؼ َول ًم ِ ْؾ َب لق ِ
هلل ْسم ُـ ُأ َك ْق ٍ
إِ ًَم ْق ِف َؿم ْف ًرا َطمتلك َىم ِد ْم ًُ َقم َؾ ْق ِف ل
ابُ :ىم ْؾ ًَم ُفَ :ضموسمِ ٌر
اًمشو َمَ ,ومنِ َذا َقم ْبدُ ا ِ
َقم َغم ا ًْم َب ِ
وبَ ,وم َؼ َول :ا ْسم ُـ َقم ْب ِداهللِ؟ ُىم ْؾ ًَُ :ك َع ْؿَ ,وم َخ َر َج َي َط ُل َصم ْق َسم ُفَ ,ومو ْقم َتـَ َؼـِلَ ,وا ْقم َتـَ ْؼ ُت ُف,
َوم ُؼ ْؾ ًَُ :طم ِدي ًثو َسم َؾ َغـِل َقمـ َْؽ َأك َلؽ ؾم ِؿ ْع َت ُف ِم ْـ رؾم ِ
ِذم ا ًْم ِؼ َص ِ
قً َأ ْن
قل اهللِ
وصَ ,وم َخ ِش ُ
َ ُ
َ
َي ُؼ ُ
قت َىم ْب َؾ َأ ْن َأ ْؾم َؿ َع ُفَ ,ىم َولَ :ؾم ِؿ ْع ًُ َر ُؾم َ
َّاس
قل اهللِ
قت َأ ْو َأ ُم َ
َمت ُ َ
قلُ « :ي ْح َش ُر الـ ُ
َي ْق َم ا ْل ِؼقَا َم ِةَ ،أ ْو َق َال :ا ْل ِع َبا ُدُ ،ط َرا ًة ُغ ْر ًٓ ُب ْف ًؿاشَ ,ىم َولُ :ىم ْؾـَوَ :و َمو ُ ْهب ًام؟ َىم َولَ « :ل ْق َس َم َع ُف ْؿ
َاد ِيفؿ بِصق ٍ
َشلءُ ،ثؿ يـ ِ
ت َي ْس َؿ ُع ُف َم ْـ َب ُعدَ ك ََؿا َي ْس َؿ ُع ُف َم ْـ ُق ْر ٍ
لؿؾِ ُؽَ ،أكَا
ْ َ ْ
ْ ٌ َّ ُ
بَ ،أكَا ا َ
ٍ ِ
ِ
انَ ،و َٓ َيـْ َب ِغل ِٕ َ َح ٍد مِ ْـ َأ ْه ِؾ الـ ِ
الدَّ َّي ُ
لجـ َِّة
َّار َأ ْن َيدْ ُخ َؾ الـ ََّارَ ،و َل ُف طـْدَ َأ َحد م ْـ َأ ْه ِؾ ا َ
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حؼ حتَّك َأ ُقصف مِـْف ،و َٓ يـْب ِغل َِٕح ٍد مِـ َأ ْه ِؾ ا ِ
لجـَّ َة َو ِٕ َ َح ٍد مِ ْـ
لجـَّة َأ ْن َيدْ ُخ َؾ ا َ
َ
ْ
َ
َّ ُ ُ َ َ َ
َ َ
َأ ْه ِؾ الـ ِ
ػ َوإِكلو إِك َلام َك ْل ِيت اهللَ
َّار ِطـْدَ ُه َحؼ َحتَّك َأ ُق َّص ُف مِـْ ُف َحتَّك ال َّؾ ْط َؿ ُةشَ ,ىم َولُ :ىم ْؾـَوَ :يم ْق َ
َات والسقئَ ِ
ُقمرا ًة ُهمر ًٓ هبام؟ َىم َول« :بِالحسـ ِ
اتش .احلديٌ قمؾؼف اًمبخوري ذم
َ َّ ِّ
َ
ْ ًُْ
َ
وَيسـ ًمف
صحقحف وأظمرضمف أمحد وهمػمه وومقف قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ وعقػ ُ
اًمبخوري وهمػمه وعمعـك احلديٌ ؿمقاهد شمدل قمؾقف.
وم فذا معتؼد أهؾ اًمسـي :أن اهلل يتؽؾؿ متك ؿموء ويمقػ ؿموء ,وأن اهلل

يتصػ

كؼصو سمؾ هل يمامل ,ويمؾ يمامل
هبذه اًمصػي طمؼقؼي ,وأن إصمبوت صػي اًمؽالم ٓ يستؾزم ً
قمػم إسمراهقؿ قمؾقف اًمسالم
صمبً ًمؾؿخؾقق ,وجيقز هلل أن يتصػ سمف وموهلل أومم سمف ,وهلذا ّ

أسموه سمؼقًمف﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾[مريؿ ,]12:وقمػم
ىمقمف وىمول﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ﴾[إكبقوء ,]37-31:واًمذي ٓ يسؿع وٓ يبٍم
وٓ يتؽؾؿ ,كوىمص ,خمؾقق مرسمقب سمقـام اهلل

ًمف اًمصػوت اًمعال ,وممو يدل قمغم

إصمبوت هذه اًمصػي ىمقًمف شمعومم﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[اًمـسوء ,]331:ومليمدهو
سموعمصدر ًمقدل قمغم طمؼقؼتف ويرومع دقمقى اعمجوز وىمقًمف﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ﴾[اًمتقسمي ,]3:وىمقًمف﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾[آل قمؿران ,]55:ذم آيوت يمثػمات سمقـوت
مـفو ىمقًمف شمعومم﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲﴾[إكعوم,]335:
وىمقًمف شمعومم﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ﴾[اًمؽفػ ,]31٠:وىمول شمعومم﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾[ًمؼامن.]27:
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وىمول شمعومم﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[يس.]12:
وموعمخؾقىموت شمقضمد سملمره وهق يمالمف وًمق يمون اًمؽالم خمؾقق ًمؾزمـ أن يقضمد سملمر
آظمر وًمؾزمـ اًمتسؾسؾ ,وىمد ومرق اهلل سملم اخلؾؼ وإمر ,ومؼول ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ﴾ .
أكف أمر وأن يستعوذ سمؽؾامت اهلل اًمتوموت يمام ذم مسؾؿ قمـ
وصح قمـ اًمـبل
ِ
َي ُؼ ُ
قلَ :ؾم ِؿ ْع ًُ َر ُؾم َ
اًمس َؾ ِؿ لق َيَ ,شم ُؼ ُ
قل:
هلل
قل ا ِ
أيب هريرة ,وقمـ َظم ْق ًَم َي سمِـ ًَْ َطمؽق ٍؿ ي
ات اللِ التَّام ِ
«مـ ك ََز َل مـ ِْز ًُٓ ،ثؿ َق َالَ :أ ُطق ُذ بِ َؽؾِؿ ِ
ات مِ ْـ َش ِّر َما َخ َؾ َؼَ ،ل ْؿ َي ُض َّر ُه َش ْل ٌء
َ ْ
َّ
َ
َّ
َ
حتَّك ير َت ِ
ح َؾ مِ ْـ َمـ ِْزل ِ ِف َذل ِ َؽش ,وذم اعمسـد قمـ َأ ُيب اًم لت لق ِ
وحَ ,ىم َولَ :ؾم َل َل َر ُضم ٌؾ َقم ْبدَ
َ َْ
لم؟ َىم َول :ضموء ِ
مح ِـ ْسم َـ َظمـْ َب ٍ
ػ َصـ ََع َر ُؾم ُ
لم يمَو َد ْشم ُف ل
ت
هلل
قل ا ِ
شَ ,يم ْق َ
اًمش َقوـمِ ُ
ِطم َ
اًمر ْ َ
َ َ
ل
اجل َب ِ
لم إِ َمم رؾم ِ
ِم َـ ْإَ ْو ِد َي ِيَ ,و َحتَدل َر ْت َقم َؾ ْق ِف ِم َـ ِْ
ولَ ,وومِ ِقف ْؿ َؿم ْق َط ٌ
ل
ون
قل اهللِ
اًمش َقوـمِ ُ
َ ُ
ِ
َم َع ُف ُؿم ْع َؾ ٌي ِم ْـ ك ٍ
َي ِر َق ِ َهبو َر ُؾم َ
ىَ ,ىم َول َضم ْع َػ ٌرَ :أ ْطم َس ُب ُف
هلل
قل ا ِ
َىم َولَ :وم ُرقم َ
َورُ ,ي ِريدُ َأ ْن ُ ْ
ِ
ِ
اًمس َالمَ ,وم َؼ َولَ :يو ُحم َ لؿدُ ُ ,ىم ْؾَ ,ىمولَ « :ما
َىم َولَ :ضم َع َؾ َي َت َل لظم ُرَ ,ىم َول َو َضمو َء ضم ْ ِؼم ُيؾ َقم َؾ ْقف ل
ات اللِ التَّام ِ
قلشَ ,ىم َولُ :ىم ْؾَ « :أ ُطق ُذ بِ َؽؾِؿ ِ
او ُز ُه َّـ بر َو َٓ َف ِ
ات ا َّلتِل َٓ ُي َج ِ
َأ ُق ُ
اج ٌر ،م ِ ْـ
َّ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قفاَ ،ومِ ْـ
الس َؿاءَ ،وم ْـ َش ِّر َما َي ْع ُر ُج ف َ
َش ِّر َما َخ َؾ َؼ َو َذ َر َأ َو َب َر َأَ ،وم ْـ َش ِّر َما َيـ ِْز ُل م َـ َّ
خ ُر ُج مِـْ َفاَ ،ومِ ْـ َش ِّر فِت َِـ ال َّؾقْ ِؾ َوالـَّ َف ِ
َش ِّر َما َذ َر َأ فِل ْإَ ْر ِ
ضَ ،ومِ ْـ َش ِّر َما َي ْ
ارَ ،ومِ ْـ
اًمشق ِ
ِ
وـم ِ
ار ٍق إِ َّٓ َص ِ
َش ِّر ك ُِّؾ َص ِ
هلل
لمَ ,و َه َز َم ُف ُؿ ا ُ
َور ل َ
ار ًقا َي ْط ُر ُق بِ َخ ْق ٍرَ ،يا َر ْح َؿ ُـش َوم َطػ َئ ًْ ك ُ
وًمق يموكً اًمؽؾامت خمؾقىمي يمام يؼقل اجلفؿقي واعمعتزًمي ,عمو ضموز آؾمتعوذة سموعمخؾقق,
واًمـبل

معصقم مـ اًمنمك سمؾ ىمد ىمول اهلل

ًمف﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝ﴾[اًمزمر.]35 :
معـك يؼقم سمغػمه ,مو يؼول رأيً يمالم
ومـ إدًمي أن يمالم اهلل صػي ًمف أن اًمؽالم
ً
زيد يؿٌم ذم اًمشورع ,أو رأيً يمالم قمؿرو يسػم ذم اًمسقورة ,هذا ٓ يعؼؾ ,وموًمؽالم
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يؼقم سمغػمه( ,ومنووومي اعمعـك اًمذي يؼقم سمغػمه إمم اهلل إووومي صػي إمم مقصقف) وهذه
معـك أوقػ إمم اهلل
ىموقمدة مفؿي ضمدً ا مـ ىمقاقمد إؾمامء واًمصػوت ,أي
ً

شمـظر إن

يمون ممو يؼقم سمـػسف :سمقً اهلل ,كوىمي اهلل ,قمبداهلل ,ومنووومتف إًمقف إووومي ظمؾؼ ,ومؾؽ ,أو
إووومي شمنميػ ,وإن يموكً معوين ٓ شمؼقم سمـػسفو وإكام شمؼقم سمغػمهو ومنووومتفو إمم اهلل
إووومي صػي إمم مقصقف ,يمعلم اهلل ,وؾمؿع اهلل ,وسمٍم اهلل ,ووضمف اهلل ,ويمالم اهلل..
وهؽذا.
واًمسؾػ ىمد يم ّػروا مـ يزقمؿ أن يمالم اهلل خمؾقق ,وكؼؾ اًمالًمؽوئل ذم أصقل
أهؾ اًمسـي قمـ َخسامئي قمومل شمؽػػمهؿ ,وكظؿ هذا اسمـ اًمؼقؿ ذم كقكقتف ومؼول :وًمؼد
شمؼؾد يمػرهؿ َخسقن ذم  ...قمنم مـ اًمعؾامء ذم اًمبؾدان
اًمال ًَم َؽإ ِ
إوئ يل ْ ِ
إف ْؿ َسمإ ْ
َو ل
إؼم ِاين
اإل َمإإو ُم َطم َؽإإو ُه َقمـْإإإ إإ ُ
إؾ َطم َؽإإو ُه َىم ْب َؾ إ ُف اًم لطإ َ َ
واًمؼرآن يمالم اهلل اًمذي أكزًمف اهلل قمغم حمؿد

.

واعمعتزًمي يؼقًمقن :اًمؼرآن خمؾقق ,وأطمقوكًو يؼقًمقن :اًمؼرآن يمالم اهلل ,ويريدون سمف
خمؾقق ,وهلذا يمون اإلموم أمحد وهمػمه مـ إئؿي يضقػقن إمم هذا اعمعتؼد مو ُؾم ِّطر
و ُد ّون ذم يمتى أهؾ اًمسـي( :واًمؼرآن يمالم اهلل همػم خمؾقق مـف سمدأ وإًمقف يعقد).
شمؾبقسو مـفؿ وإَيو ًمو :أن اًمؼرآن قمبورة قمـ يمالم اهلل ,أو
وضموء إؿموقمرة وزقمؿقا ً
طمؽويي قمـ يمالم اهلل ,وهذا اًمؼقل اًمذي ىموًمف إؿموقمرة ممداه إمم ىمقل اعمعتزًمي ,يمام سملم
ذًمؽ اسمـ ىمدامي ذم طمؽويي اعمـوفمر اًمتل متً مع سمعض إؿموقمرة وومقف أن إؿموقمرة ٓ
يعتؼمون اًمؼرآن اعمؽتقب ذم اعمصوطمػ يمالم اهلل ,وهلذا قمـدهؿ وإن يمون سمعضفؿ ٓ
يعؽمف سمذًمؽ وٓ يشفرهً ,مق أن إكسون امتفـ مصح ًػو متعؿدً ا ًمقس سمؽوومر.
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ويستدًمقن ًمؼقهلؿ اًمبوـمؾ قمغم أن اًمؼرآن قمبورة قمـ يمالم اهلل أو طمؽويي قمـف سمؼقل
إظمطؾ:
َإإالم ًَم ِػإإل ا ًْم ُػ َ ِ
لإإام
إإماد َوإِك َ
إِ لن ا ًْمؽ َ َ

إم ِ
اد َدًم ِ ً
ُضم ِع َؾ اًم ِّؾ َس ُ
ون َقم َ
إقال
إغم ا ًْم ُػ َ

مع ّ
أن اًمبقً آطمود وهؿ ٓ يؼبؾقن ظمؼم أطمود ذم اًمعؼقدة,مع أكف مـ طمديٌ
رؾمقل اهلل

 ,وذم اًمصحقحلم  ,ومؽقػ يردون طمديٌ اًمـبل

 ,اًمذي اشمصؾ

ؾمـده ,وقمدًمً رواشمف ,وؾمؾؿ مـ اًمشذوذ ,واًمعؾي صمؿ يعؿدون إمم هذا اًمبقً اًمذي
ٓظمطوم ًمف وٓ زموم .صمؿ إن اًمبقً ىموًمف كٍماين ,وًمق ؾمؾؿـو سمنؾمالمف ومفق رضمؾ ُم َقًمد
ًمقس مـ ؿمعراء اًمعرسمقي اًمتل أىمقاهلؿ طمجي ذم اًمؾغي وموزاًمً قمؼقدشمف مؾقصمي سموًمتثؾقٌ
وهمػم ه مـ قمؼوئد اًمـصورى زد قمغم ذًمؽ أن اًمبقً ًمقس ذم ديقان إظمطؾ ,مع أن
اًمبقً ىمد وضمد سمؾػظ( :إن اًمبقون ًمػل اًمػماد).
ًمؽـ أهؾ اًمبدع إذا ؾمؿعقا :ىمول اهلل ,ىمول رؾمقًمف ,ىموًمقا :هذا آطمود وأطمود ٓ
شمثبً سمف اًمعؼوئد ويمؿ هدمقا هبذه اًمبدقمي مـ قمؼوئد وأووقمقا مـ ؾمــ وواضمبوت
وهذه سمدقمي م عتزًمقي وإٓ ومؽؾ موصمبً وصح قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومنكف
مـ قمـد اهلل

ىمول اهلل شمعومم﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾[اًمـجؿ-1 :

 ,]1وهلؿ ؿمبفي أظمرى وهل أن إطموديٌ فمـقي اًمدًٓمي وفموهرهو همػم مراد.
متقاشمرا ,سمحسى اصطالطمفؿ ىموًمقا :فموهره همػم مراد ,وهؽذا
وعمو يمون اًمؼرآن
ً
يؾعبقن سموٕدًمي ومؽقػ يؽقن فموهره همػم مراد واهلل شمعومم أكزًمف ًمؾتدسمر واًمتعؼؾ واًمػفؿ
أن اًمؼقل سملن فموهره همػم مراد يؾزم مـف ّ
إذ ّ
أن اًمؼرآن يمتوب شمعؿقي ٓ هدايي وهذا
سموـمؾ ذقمو وقمؼال.
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ومنن ىموًمقا :يؾزم مـ إصمبوت اًمؽالم إصمبوت اًمؾسون واحلبول اًمصقشمقي؟ كؼقل :هذا ذم
يمالم اعمخؾقق ,أمو اهلل

ومنكف يتؽؾؿ سمام ؿموء ويمقػ ؿموء﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ

يدي اًمـبل
ﭥ ﭦ ﭧ﴾[اًمشقرى ,]33:صمؿ أمل يتؽؾؿ احلصو سملم ل
ف َح َج ًرا
اًمبخوري قمـ اسمـ مسعقد ,وقمـ ضموسمر سمـ ؾمؿرة ىمول اًمـبل « :إِ ِّكل َٕ َ ْط ِر ُ
بِ َؿ َّؽ َة َك َ
ان ُي َس ِّؾ ُؿ َط َؾ َّل َق ْب َؾ َأ ْن ُأ ْب َع َث ،إِ ِّكل ََٕ ْط ِر ُف ُف ْأ َنش أظمرضمف مسؾؿ ,ويؼقل اهلل
يمام ذم

﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ﴾[يس ,]35:هذا سمقون خمتٍم ًمعؼقدة أهؾ اًمسـي واجلامقمي ذم هذا اًمبوب.
ومـ ؿمبف اعمبتدقمي قمغم أن اًمؼرآن خمؾقق ىمقل اهلل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ﴾[اًمزمر ,]32:مع أَنؿ يزقمؿقن أن أومعول اًمعبود همػم خمؾقىمي هلل ,راديـ ىمقل اهلل
شمعومم﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ وىمقًمف شمعومم﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ﴾[اًمصووموت ,]٠3:ىموًمقا :اهلل ٓ خيؾؼ اًمنم ,ىمؾـو وإسمؾقس مـ ظمؾؼف وهق رأس
اًمنم وهؿ يلشمقن هبذه اًمشبف ,وىموًمقا اًمؼرآن ,داظمؾ ذم قمؿقم يمؾ؟ ىمؾـو هلؿ :وأومعول
اًمعبود عمو أظمرضمتؿقهو مـ قمؿقم يمؾ مع أن دظمقل أومعول اًمعبود ذم قمؿقمفو افمفر
وأووح وهق اعمطوسمؼ ًمؾقاىمع.
واعمراد سمؤيي قمـد أهؾ احلؼ واهلدى﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ أي :يمؾ رء
خمؾقق ,واًمدًمقؾ قمغم ّ
أن يمؾ يػقد اًمعؿقم سمحسبف ىمقًمف شمعومم﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[إطمؼوف ,]25:واعمسويمـ أؿمقوء ,ومع ذًمؽ مو
دمرهتو اًمريح ,ومإ(يمؾ) شمػقد اًمعؿقم سمحسبفو أي شمدمر يمؾ رء يؼبؾ اًمتدمػم ,وىمقل
اهلل

 ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾[اًمـؿؾ ]21:أي :ممو يمشموه اعمؾقك؛ َٕنو مو أوشمقً

مؾؽ ؾمؾقامن.
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اـؼرآن ؿالم اهلل مـزل ؼر خمؾوق

وذهى سمنم اعمريز ً-معـف اهلل -إمم أن اًمؼرآن خمؾقق ,ىمولٕ :ن اهلل ىمول﴿ :ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ﴾[اًمزظمرف ,]1:ىمول و(ضمعؾ) سمؿعـك ظمؾؼ ,ىمول ًمف اًمؽـوين عمو
كوفمره ,أكً شمؼر هبذا وشمعؽمف سمف؟ ىمول :كعؿ ,ومؼول ًمف :ومامذا شمؼقل ذم ىمقل اهلل

:

﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴾[اًمزظمرف ,]3٠:هؾ هق سمؿعـك:
ظمؾؼقا! موذا شمؼقل ذم ىمقل اهلل

﴿ :ﯵ

ﯶ

ﯷ

ﯸ

ﯹ﴾[اًمبؼرة ]221:أي ٓ :ختؾؼقا اهلل؟! ومام يمون مـف إٓ أن اكؼطع.
ومتبلم مـ هذا أن يمؾ دًمقؾ صحقح يستدل سمف أهؾ اًمبدع قمغم والهلؿ ومنن ذم
ذًمؽ اًمدًمقؾ مو يبلم والهلؿ.
وهلؿ ؿمبف همػم ذًمؽ مـفو أن اعمراد يؼقل اهلل

﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ﴾[اًمـسوء ]331 :أي َضم لر َح مع أن اًمسقوق واًمسبوق ٓيدل قمغم ذًمؽ سمؾ
شمؽؾقام
اعمراد سموًمؽالم قمغم طمؼقؼتف وأكف سمحرف وصقت قمغم مو شمؼدم وىمد أيمده سموعمصدر
ً
وموكتفك دقمقى اعمجوز هـو.
وـمؾى أطمدهؿ مـ أيب قمؿرو سمـ اًمعالء

أن يؼرأَ ( :و َيم لؾ َؿ اهللَ) سمػتح ًمػظ

اجلالًمي؛ ًمقؽقن معـك أيي إن اهلل هق اعمُ َؽ لؾؿ ٓ اعمُ َؽ ِّؾؿ ,ومؼول أسمق قمؿرو :هى أين
ىمرأهتو ًمؽ يمام شمؼقل ,ومؽقػ شمصـع سمؼقًمف شمعومم﴿ :ﯔ ﯕ﴾[إقمراف .]311:أي:
إن طمرومً شمؾؽ ًمـ شمستطقع أن حترف هذه؛ ٕن اًمضؿػم يعقد إمم أىمرب مذيمقر وهق
اهلل

.
وذم هذا إؿمورة إمم أن أؾمامء اهلل

وصػوشمف همػم خمؾقىمي سمؾ هل صػوت أزًمقف

أسمديي ىمول شمعومم ﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[احلديد ]1 :وىمد
ومن رؾمقل اهلل

هذه أيي يمام قمـد مسؾؿ قمـ أيب هريرة

الؾف َّؿ َر َّب
ُ «:
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ٍ ِ
السؿاو ِ
اتَ ،و َر َّب ْإ َ ْر ِ
ضَ ،و َر َّب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ
ب
لح ِّ
قؿَ ،ر َّبـَا َو َر َّب ك ُِّؾ َش ْلءَ ،فال َؼ ا َ
َّ َ َ
ْت ِ
ْجق ِؾ وا ْل ُػر َق ِ
اْلك ِ
َوالـ ََّقىَ ،ومـ ِْز َل الت َّْقر ِاة َو ْ ِ
آخ ٌذ
انَ ،أ ُطق ُذ بِ َؽ مِ ْـ َش ِّر ُك ِّؾ َش ْل ٍء َأك َ
َ ْ
َ
ُ
ِ ِِ
ْت ْأ ِخ ُر َف َؾ ْق َس َب ْعدَ َك َش ْل ٌء،
ْت ْإ َ َّو ُل َف َؾ ْق َس َق ْب َؾ َؽ َش ْل ٌءَ ،و َأك َ
الؾف َّؿ َأك َ
بِـَاص َقتفُ ،
ْت ال َّظ ِ
ْت ا ْلبَاصِ ُـ َف َؾ ْق َس ُدوك ََؽ َش ْل ٌء ،ا ْق ِ
ض َطـَّا
اه ُر َف َؾ ْق َس َف ْق َق َؽ َش ْل ٌءَ ،و َأك َ
َو َأك َ
الدَّ ْي َـَ ،و َأ ْغـِـَا مِ َـ ا ْل َػ ْؼ ِرش سمرىمؿ (,)2731
واهلل

مقصقف سمام ,وصػ سمف كػسف ذم يمتوسمف ,أو سمام وصػف سمف رؾمقًمف

مـ

همػم حتريػ ,وٓ شمعطقؾ وٓ شمؽؾقػ وٓ متثقؾ سمؾ هق ؾمبحوكف ًمقس يمؿثؾف رء وهق
اًمسؿقع اًمبصػم ,وىمد يمتبً سمعض اًمؼقاقمد ذم هذا اًمبوب ذم يمتوب وقاسمط حتديٌ
اًمعقام سملدًمي إؾمامء واًمصػوت

ويمتوب اًمؼقاقمد احلسون ذم أؾمامء وصػوت

اًمرمحـ .
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اـوؾف يف اـؼرآن

اهوقف يف اهقزآْ
قال

:

َْ َ ً َ َ َ َ َْ ٌ َْ
ََ ْ َ ُ
َ َ ُ
ُ ْ
لنبعككَ ق ِ بقككَ ِ ب ب كمككَبقككَ بأ ِككَه ِ
بوأاكك ح ت ب
ككْ
بٍ ٍ
والبتككحب ِبابتتءكك ِ

ب

َنك

ب

قمـ اًمتقىمػ ذم اًمؼرآن وصقرشمف أن يؼقل ٓ أدري اًمؼرآن خمؾقق أو همػم

خمؾقق أو أكف يؼقل أكو أىمقل اًمؼرآن يمالم اهلل وأؾمؽً قمـ سمؼقي اًمؽالم ,وؾمبى
اًمتقىمػ أكف عمو اكتٍم احلؼ ,وزهؼ اًمبوـمؾ ذم ومتـي اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن ,فمفر ىمقم
يؼقًمقن( :اًمؼرآن يمالم اهلل) وٓ كؼقل خمؾقق وٓ همػم خمؾقق ,وهذا يمالم مقهؿ
ًمؾحؼ ,واًمبوـمؾ ,وموعمعتزًمي يؼقًمقن :اًمؼرآن يمالم اهللً ,مؽـف قمـدهؿ خمؾقق ,وًمقس مـ
صػوت هلل

واإلووومي قمـدهؿ إووومي شمنميػ ,ومعتؼد أهؾ اًمسـيّ :
أن اًمؼرآن يمالم

اهلل همػم خمؾقق ,ومحذر اًمعؾامء مـ اًمقاىمػي اًمذيـ يؼقًمقن :اًمؼرآن يمالم اهلل ويتقىمػقن,
صودر قمـ اًمشؽ أهق خمؾقق أم ٓ ,أو اًمتؾبقس مع اقمتؼودهؿ أكف
ومنن يمون شمقىمػفؿ
ٌ
خمؾقق ومؽال إمريـ يمػر واًمعقوذ سموهلل شمعومم مـ اًمضالل ,وإمو أن يؽقن ؾمببف اخلقف
مـ أهؾ اًمبدع ومال يظفر معتؼده اًمصحقح ,وهذا ٓ جيقز إن يمون يمدي إمم وقوع
احلؼ سموًمؽؾقي وىمد هجر اإلموم أمحد

قمكم سمـ اعمديـل

سمسبى مقىمػف ذم هذا

اًمبوب.
واعمرضمع ذم هذا اًمبوب هق معتؼد إشمؼقوء اًمذيـ اقمتؼدوا أن اًمؼرآن يمالم اهلل همػم
خمؾقق ,مـف سمدأ وإًمقف يعقد ,وسطمقا سمذًمؽ ,وظمطبقا سمف قمغم اعمـوسمر ,ويمتبقه ذم
اًمدوموشمر ,ودوكقه سموعمحوسمر ,وطمذروا مـ ظمالومف ,سمقـام أشمبوع ضمفؿ وهق اجلفؿ سمـ
صػقان اًمسؿرىمدين رأس اًمضالل اعمـسقسمي إًمقف اجلفؿقي ىمتؾف ؾمؾؿ سمـ أطمقز ؾمـي
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33٠ه ,واًمذي شمؾؼك قمؼقدشمف مـ اجلعد سمـ درهؿ اًمذي ىمتؾف ظموًمد اًمؼني ؾمـي
331ه ومؼول ظموًمد وحقا أَيو اًمـوس شمؼبؾ اهلل وحو ّيؽؿ ومنين مضح سموجلعد سمـ
شمؽؾقام ,ومل يتخذ إسمراهقؿ ً
ظمؾقال.
درهؿ :طمقٌ ىمول إن اهلل مل يؽؾؿ مقؾمك
ً
وقوله( :أسجحوا) أي :موًمقا إمم هذا إمر ,وضمعؾقه ديـفؿ ,ويمذًمؽ أرادوا
ومؽرا وهذه
شمؾبقسو
أن يقمهقا اًمـوس أَنؿ يؼقًمقن سموًمؼقل احلؼ وهؿ قمغم اًمبوـمؾ
ً
ً
ـمريؼي أهؾ اًمبدع ويمام ىمول اًمؼمهبوري

أهؾ اًمبدع مثؾ اًمعؼورب يضعقن

رءوؾمفؿ ذم اًمرمول ومنذا وضمدوا ومرصي ًمسعقا.
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مسلـة اـؾػظ

ًضأهة اهوفظ
قال

:

ُ َ ً
ُ
َُ
ْ ُ َ
َ َْ ُ ُ
َّ َ َ
ُ
كككَبق ببأتكككك به ب كككككانبكنبتَِّبعكككككَ ْ ِظبي ضككككك ب ب
والب ءككك ِ بتتءكككك لنب ْءك ب

ب

ب

هذه مسلًمي أظمرى يشػم إًمقفو اإلموم ,وهل مسلًمي (اًمؾػظ سموًمؼرآن) :هؾ هق

خمؾقق أم همػم خمؾقق؟
وهذه مسلًمي مـ اعمسوئؾ اعمحدصمي اًمتل ضموء هبو أهؾ اًمبدع سمعد أن اكتٍم مـفٍ
أهؾ احلؼ ذم مسلًمي اًمؼرآن ,وأكف يمالم اهلل همػم خمؾقق مـف سمدأ وإًمقف يعقد ,ومؼول ىمقم
(ًمػظل سموًمؼرآن خمؾقق) وىمول ىمقم (ًمػظل سموًمؼرآن همػم خمؾقق)؟ وهذا مـ إًمػوظ
اعمجؿؾي ,وأهؾ اًمسـي قمـدهؿ ىموقمدة وهل :أن إًمػوظ اعمجؿؾي ٓ شمثبً مطؾ ًؼو وٓ
شمـػك مطؾ ًؼو ,سمؾ يثبً احلؼ مـفو ويتقىمػ ذم ًمػظفو وىمد شمؽؾؿ اًمعؾامء قمغم أن ؾمبى
والل يمثػم مـ اًمطقائػ ذم هذا اًمبوب وهمػمه هق مـ ضمفي اإلمجول.
ٕن إًمػوظ ذم هذا اًمبوب صمالصمي ومام أصمبتف اًمؽتوب واًمسـي أصمبتـوه ,ومو كػوه اًمؽتوب
واًمسـي كػقـوه ,مع إصمبوت يمامل وده ومو شمـوزع ومقف اعمتلظمرون ممو مل يرد ذم اًمؽتوب,
واًمسـي شمقىمػـو ذم ًمػظف ,واؾمتػصؾـو ذم معـوه ,ومنن يمون ً
سموـمال ُرد ,وإن يمون طم ًؼو ُىمبؾ
مع اؾمتخدامـو ًمألًمػوظ اًمنمقمقي.
ومؼقًمفً( :مػظل سموًمؼرآن خمؾقق) ,ومقف إمجول ,ووضمف اإلمجول أكف ىمد ُيراد هبو اعمؾػقظ
سمف وهق اًمؼرآن ,واًمؼرآن همػم خمؾقق ,وىمد ُيراد هبو صقت اإلكسون ,وهق خمؾقق ,سمؾ
ىمد يؼقل مـ يـؽر ظمؾؼ اهلل ٕومعول اًمعبود مـ اًمؼدريي وهمػمهؿ (ًمػظل سموًمؼرآن همػم
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خمؾقق) ويريدون سمف أن أصقات اًمؼوري همػم خمؾقق وهذا أيضو والل قمغم مويليت ذم
سموب اًمؼدر.
ىمول اإلموم أمحد :مـ ىمول (ًمػظل سموًمؼرآن خمؾقق) ومفق ضمفؿل ,ومـ ىمولً( :مػظل
سموًمؼرآن همػم خمؾقق) ومفق مبتدع ,واإلموم اًمبخوري أًمػ يمتوب (ظمؾؼ أومعول اًمعبود)
ًمؾرد قمغم مـ يزقمؿ أن اًمؼرآن خمؾقق ,ومـ يزقمؿ أن أومعول اًمعبود همػم خمؾقىمي.
واًمصقاب ذم هذا أن ُيؼول :اًمؽالم يمالم اًمبوري واًمصقت صقت اًمؼوري.
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إثبات رؤية ادممـع ـرهبم يوم اـؼقامة

إثبات رؤية املؤًِني هزبٍٔ يوَ اهقياًة
قال

:

َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ
َْ
ْ
َ ْ ً ََ
َ َ َ ُ
َ
ككَبو َِ ككحببأ ْوضكك ب ب
بتَّب ْ ْككك ِ ب ككك ب ب كمككَبتركك ُِبالبَ
وقككك ببَكككت
ب
ب

هذ سمقون ًمعؼقدة اًمسؾػ أصحوب احلديٌ رطمؿ اهلل أمقاهتؿ وطمػظ أطمقوئفؿ ذم

مسلًمي (رؤيي اهلل يقم اًمؼقومي) ,واًمرؤيي صموسمتي سموًمؽتوب ,واًمسـي ,واإلمجوع يؼقل اهلل
﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ﴾[اعمطػػلم ]21:أيً :مرهبؿ

 ,ويؼقل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ﴾[اًمؼقومي ]21-22:أي شمـظر سمعقـفو إمم اهلل

 ,واًمـظر يتعدى سمـػسف

دي اًمـظر سمإ(إمم) ومنكف يراد سمف اًمـظر طمؼقؼي,
ويتعدى سمإ(ذم) ويتعدى سمإ(إمم) ومنذا ُقم ّ
شمؼقل كظرت إمم اعمسجد ,كظرت إمم زيد ,وإذا قمدي سمإ(ذم) ,مثؾ ىمقًمف شمعومم:
﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾[إقمراف ,]315:وموعمراد سمف اًمتػؽر وأمو
إذا ُقمدي سمـػسف وموعمراد سمف آكتظور يمؼقًمف شمعومم﴿ :ﰃ

ﰄ

ﰅ

ﰆ﴾[اًمـؿؾ.]15:
ويؼقل اهلل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾[يقكس ]23:واًمزيودة ومنهو اًمـبل
سملَنو اًمـظر إمم وضمف اهلل  ,وم َع ْـ ُص َف ْق ٍ
لجـ َِّة
ى َقم ِـ اًمـلبِ ِّك
َىم َول «إِ َذا َد َخ َؾ َأ ْه ُؾ ا َ
لجـَّ َة َ -ق َال َ -ي ُؼ ُ
لل َتبَ َار َك َو َت َعا َلك ُت ِريدُ و َن َشقْ ًئا َأ ِزيدُ ك ُْؿ َفقَ ُؼق ُلق َن َأ َل ْؿ ُت َبقِّ ْض
ا َ
قل ا ُ
َّار َ -ق َال َ -فق ْؽ ِش ُ ِ
ِ
لجـَّ َة َو ُتـ َِّجـَا مِ َـ الـ ِ
اب َف َؿا ُأ ْط ُطقا
ُو ُج َ
ػ ا ْلح َج َ
َ
قهـَا َأ َل ْؿ ُتدْ خ ْؾـَا ا َ
ب إِ َلقْ ِف ْؿ مِ َـ الـَّ َظ ِر إِ َلك َر ِّب ِف ْؿ ش متػؼ قمؾقف.
َشقْ ًئا َأ َح َّ
ِ ِ
ِ ِ
يـ َأ ْطم َسـُقا ْ
احلُ ْسـَك َو ِز َيو َد ٌة) .أظمرضمف مسؾؿ.
ُصم لؿ شم ََال َهذه أ َي َي (ًم لؾذ َ
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ّ
َ « :أ َما إِ َّك ُؽ ْؿ َست ََر ْو َن َر َّب ُؽ ْؿ
ودل قمغم إصمبوت اًمرؤيي طمديٌ ضمرير سمـ قمبداهلل
ِ
ِِ ِ
استَ َط ْعت ُْؿ َأ ْن َٓ ُت ْغ َؾ ُبقا َط َؾك َص َل ٍة َقبْ َؾ
ك ََؿا َت َر ْو َن َه َذا ا ْل َؼ َؿ َر َٓ ُت َضا ُّمق َن فك ُر ْؤ َيتف َفنِن ْ
ِ
الش ْؿ ِ
ُص ُؾق ِع َّ
ٍم َوا ًْم َػ ْج َرُ ,صم لؿ َىم َر َأ َضم ِر ٌير﴿ :ﮊ ﮋ
س َو َق ْب َؾ ُغ ُروبِ َفاش َي ْعـك ا ًْم َع ْ َ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[ـمف.]311:

قمـد اًمشقخلمَ :أ لن كَوؾمو َىمو ًُمقا ًمِرؾم ِ
هلل
قل ا ِ
وذم طمديٌ أيب ؾمعقد وأيب هريرة
َ ُ
ً
قل اهللَِ ,ه ْؾ ك ََرى َر لسمـَو َي ْق َم ا ًْم ِؼ َقو َم ِي؟ َوم َؼ َول َر ُؾم ُ
َ :يو َر ُؾم َ
قل اهللِ « َه ْؾ ُت َض ُّار َ
ون فِك
ُر ْؤ َي ِة ا ْل َؼ َؿ ِر َلقْ َؾ َة ا ْل َبدْ ِرش.
الش ْؿ ِ
َىمو ًُمقا َٓ َيو َر ُؾم َ
قل اهللَِ .ىم َول « َه ْؾ ُت َض ُّارو َن فِك َّ
ابش.
س َل ْق َس ُدو َك َفا َس َح ٌ

َىمو ًُمقا َٓ َيو َر ُؾم َ
هلل.
قل ا ِ

ِ
َّاس َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َف َق ُؼ ُ
قل َم ْـ كَا َن َي ْع ُبدُ َش ْقئًا
لل الـ َ
َىم َول « َفنِ َّك ُؽ ْؿ َت َر ْو َك ُف ك ََذل َؽ َي ْج َؿ ُع ا ُ
َف ْؾ َق َّتبِ ْع ُفَ .فقَ َّتبِ ُع َم ْـ ك َ
الش ْؿ َس َّ
َان َي ْعبُدُ َّ
الش ْؿ َس َو َي َّتبِ ُع َم ْـ كَا َن َي ْعبُدُ ا ْل َؼ َؿ َر ا ْل َؼ َؿ َر َو َيتَّبِ ُع
ِ
قت ال َّطق ِ
مـ كَا َن يعبدُ ال َّطق ِ
لل -
اغ َ
اغ َ
قت َو َت ْب َؼك َه ِذ ِه إُ َّم ُة فِق َفا ُمـَافِ ُؼ َ
َ
َ
َُْ
َ ْ
قها َف َق ْلت ِقف ُؿ ا ُ
َتبار َك و َتعا َلك  -يف ص ٍ
قرتِ ِف التل َي ْع ِر ُفق َن َف َق ُؼ ُ
قل َأكَا َر ُّب ُؽ ْؿَ .ف َق ُؼق ُلق َن َك ُعق ُذ
َ َ َ َ
قرة َغقْ ِر ُص َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
لل َت َعا َلك يف
بِالل مـ َْؽ َه َذا َم َؽا ُكـَا َحتَّك َي ْلت َقـَا َر ُّبـَا َفنِ َذا َجا َء َر ُّبـَا َط َر ْفـَا ُهَ .ف َق ْلت ِقف ُؿ ا ُ
قرتِ ِف التل َي ْع ِر ُفق َن َفقَ ُؼ ُ
قل َأكَا َر ُّب ُؽ ْؿَ .فقَ ُؼق ُل َ
ْت َر ُّبـَاَ .فقَ َّتبِ ُعق َك ُفش.
قن َأك َ
ُص َ
وأطموديٌ اًمرؤيي يمثػمة وىمد أًمػ ومقفو اًمعؾامء ,ومـ أطمسـ شمؾؽ اًمؽتى يمتوب
؛ وزم ومقفو سمحؿد اهلل ممًمػ سمعـقان رؤيي اعمممـلم

اًمرؤيي ًمإلموم اًمدارىمطـل
ًمؾجبور ذم اعمحنم ودار اًمؼرار.
واعمممـقن يرون اهلل

يقم اًمؼقومي ذم مقـمـلم:
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إثبات رؤية ادممـع ـرهبم يوم اـؼقامة

اعمقـمـ إول :ذم اعمحنم عمو شمؼدم مـ إدًمي﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ﴾[اًمؼقومي ]21-22:وىمقًمف﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾[اعمطػػلم ]35:ىمول
اًمشوومعل :ومؾام طمجى اًمؽػور ذم اًمسخط ّ
دل قمغم أن اعمممـلم يروكف ذم اًمروو.
واعمقـمـ اًمثوين ذم اجلـي :حلديٌ صفقى وهمػمه ,وإصمبوت رؤيي اعمممـلم ًمرهبؿ ذم
أظمرة هق قمؼقدة أهؾ اًمسـي وذم اًمالمقي اعمـسقسمي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

:

(واعمممـقن يرون طم ًؼو رهبؿّ .)..
وأًمذ مو يتؾذذ سمف اعمتؾذذون هق اًمـظر إمم وضمف اهلل
ِ
ُّقر َل ْق ك ََش َػ ُف
 ,وضمف اهلل اًمؽريؿ اًمعظقؿ ,اًمذي ىمول قمـف اًمـبل « :ح َج ُاب ُف الـ ُ
ات َو ْج ِف ِف َما ا ْكت ََفك إِ َل ْق ِف َب َص ُر ُه مِ ْـ َخ ْؾ ِؼ ِفش أظمرضمف مسؾؿ.
َٕ ْح َر َق ُس ُب َح ُ
ومـ ؿمبف اعمعتزًمف أن اهلل ٓ يرى.
ىمقًمف شمعومم عمقؾمك﴿ :ﯝ ﯞ﴾[إقمراف ,]311:وهذا دًمقؾ قمغم اًمرؤيي ,وإمؽوَنو
ٓ كػقفو يمام يزقمؿقن ,ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمعومم﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ﴾[إقمراف ,]311:طمقٌ ىمقد اًمرؤيي

سموعمؿؽـ ومؾق صمبً ا جلبؾ ًمرأى مقؾمك

رسمفً ,مؽـ عمو اكسوخ اجلبؾ قمؾؿ مقؾمك أن ٓ ىمدرة ًمف قمغم رؤيي اهلل ذم اًمدكقو؟
وذهى اًمزخمنمي وهمػمه مـ أهؾ اًمبدع ,إمم أن (ًمـ) شمػقد اًمتلسمقد ,ىمول اسمـ
موًمؽ:
إل سمِإإ( ًَم ْـ) ُم َم لسمإدَ ا
َو َم ْـ َي َرى اًمـل ْػ َ

َوم َؼ ْق ًَمإإإ ُف ْار ُد ْد َو ِؾمإإإ َقا ُه َومو ْقم ُضإإإدَ ا

وممو يدل قمغم أن (ًمـ) ٓ شمػقد اًمتلسمقد ,ىمقًمف شمعومم﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ﴾[يقؾمػ ,]11:ومؾام ىمقده سموٕذن ّ
دل قمغم أَنو ٓ شمػقد اًمتلسمقد﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ﴾[مريؿ ]23:ومؾام ىمقدشمف سموًمققم ّ
دل قمغم أَنو ٓ شمػقد اًمتلسمقد.
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وهذه أيي دًمقؾ ٕهؾ اًمسـي قمغم إصمبوت اًمرؤيي ,إ ًذا ًمق يمون مقؾمك قمؾقف اًمسالم
ً
مستحقالً ,معوشمبف اهلل يمام قموشمى كقح ,ومنن كقح عمو ىمول﴿ :ﰁ ﰂ
أمرا
ىمد ؾملل رسمف ً
ﰃ ﰄ ﰅ﴾[هقد ]15:ىمول اهلل ًمف﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

وأيضو ًمقيمون ومقف كػل
ﭛ﴾[هقد ]13:أيي ,ومقؾمك يمون أقمؾؿ اًمـوس سمرسمف ذم زمـفً ,
اًمرؤيي ًمؼول( :يو مقؾمك ٓ ُأ َرى).
ومـ ؿمبففؿ ىمقًمف﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾[إكعوم,]311 :
ىموًمقا :اهلل ٓ ُيرى ,وكػل اإلدراك كػل ًمؾرؤيي ,ىمول اسمـ شمقؿقي

 :هذا دًمقؾ ًمـو ٓ

قمؾقـو ,وهق مـ أىمقى إدًمي قمغم إصمبوت اًمرؤيي ,وحتدى اعمبتدقمي أن يلشمقه سمدًمقؾ
صحقح ذم مسلًمي مـ اعمسوئؾ إٓ ويمون ومقف ر ٌد قمؾقفؿ ,ىمول :ومنن اإلدراك رؤيي
وزيودة ,يملن شمؼقل :كظرت إمم اًمؽقب وملدريمتف ,أي :أطمطً سمف ,وكظرت إمم اعمسجد
ومؾؿ أدريمف أي :مل أطمط سمف ,وموإلدراك رؤيي وزيودة أي مع اإلطموـمي ,وموهلل ًمؽامًمف
ُيرى وٓ َيوط سمف﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾[ـمف ,]331:واًمدًمقؾ
وقمظؿتف َو ِيم َ ِؼمه
قمغم ّ
أن إدراك زيودة قمغم اًمرؤيي ىمقل اهلل

﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

سمعضو ,موذا ىمول
ﭗ ﭘ﴾[اًمشعراء ]33:ىمقم مقؾمك وىمقم ومرقمقن عمو رأى سمعضفؿ ً
أصحوب مقؾمك؟ مو ىموًمقا :إَنؿ رأوكو؛ َٕنؿ ىمد رأوهؿ ً
أصال ,ومؾق يمون اإلدراك
سمؿعـك اًمرؤيي ؾمقؽقن :ومؾام رأى ىمقم مقؾمك ىمقم ومرقمقن رأوهؿ ,واًمؼرآن مصون قمـ
هذا؛ ٕكف شمـزيؾ مـ طمؽقؿ محقد ,وٕكف يمالم حتدى اهلل اًمبنم أن يلشمقا سمؿثؾف ,أو سمعنم
ؾمقر مثؾف أو سمسقرة مـ مثؾف.
إذن ومؼقًمف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ أي :إكف عمحوط سمـو,
ومؼول مقؾمك﴿ :ﭛ﴾ هؾ معـوه :يمال مل يرويمؿ؟ أو ىمول :يمال ًمـ َيقطقا سمؽؿ ,ىمول:

إثبات رؤية ادممـع ـرهبم يوم اـؼقامة
يمال ًمـ َيقطقا سمؽؿ وملوطمك اهلل

إًمقف﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ
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ﭨ﴾[اًمشعراء]31:

ومحصؾً اعمعجزة سمـجوة مقؾمك قمؾقف اًمسالم وىمقمف.
وموًمشوهد :أن اهلل

ُيرى ,ويرى ذم اًمعؾق ,يمام شمؼدم ذم إطموديٌ «إِ َّك ُؽ ْؿ َستَ َر ْو َن

َر َّب ُؽ ْؿ َك َؿا َت َر ْو َن ا ْل َؼ َؿ َرش وموًمؼؿر ُيرى ذم اًمعؾق ,واًمشؿس ُشمرى ذم اًمعؾق ,وإؿموقمرة
قمظقام؛ َٕنؿ ٓ يثبتقن قمؾق اهلل
ظمؾ يطقا ذم هذه اًمؼضقي واوطرسمقا اوطرا ًسمو
ً

,

ومؼوًمقاُ :يرى ٓ ذم ضمفي ,وهذه مـ اًمعجوئى يمقػ يرى ٓ ذم ضمفي؟ وأيـ ُيرى,
ويمالمفؿ ممداه إمم كػل اًمرؤيي ,وىمد ؿمـع اعمعتزًمي قمغم إؿموقمرة ذم هذه اعمسلًمي ٕن
إؿموقمرة واومؼق ا اعمعتزًمي ذم أن اهلل ًمقس ذم اًمعؾق وظموًمػقهؿ ذم مسلًمي اًمرؤيي ومنمو أن
يسؾؽقا ـمريؼفؿ اًمضول ذم كػل اًمعؾق واًمرؤيي اـمرا ًدا ًمؼوقمدهتؿ ,وإمو أن يضطرسمقا,
واًمؼقل ذم سمعض اًمصػوت يموًمؼقل ذم سمعض ,واًمبوب واطمد وموًمصحقح أن اهلل ُيرى ذم
اًمعؾق ,وأدًمي اًمرؤيي يثبً هبو اًمعؾق.
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تِشيٕ اهلل عّ اهِقائط
قال

:

ٌْ ََ
ََ ْ َ ْ
َ َ َّ ُ
بعم ُكككك دبوتكككك َمبعكككك َت ِ ٍب ب َوتَكككك َم ُ
بهككككِهب فككككَ بت سككككِ ب ب
وتكككك م
بِ ِ
ٍ
ِ
ب
ب

ذم هذا اًمبقً إؿمورة مـ اًمـوفمؿ

ًمؽامل اهلل شمعومم اعمطؾؼ مـ يمؾ وضمف,

وشمعوًمقف قمـ صػوت اعمخؾقىملم اعمحدصملم ,وصػوت اهلل

شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم صمبقشمقي

وؾمؾبقي أي مـػقي.
واًمثبقشمقي شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم :ذاشمقي وومعؾقي وموًمذاشمقي مثؾ اًمسؿع واًمبٍم واًمؼدرة
واًمػعؾقي مثؾ اًمغضى واًمروو ,واعمحبي وؾمؿقً ومعؾقي ًمتعؾؼفو سمؿشقئي اهلل
واًمصػوت اًمذاشمقي شمـؼسؿ إمم ظمؼميي ,ومعـقيي وموخلؼميي هل اًمتل يتقىمػ ذم صمبقهتو
قمغم اخلؼم مـ اًمؽتوب واًمسـي مثؾ اًمقضمف ,واًمقديـ ,وٓ جمول ًمؾعؼؾ ذم إصمبوهتو,
واعمعـقيي مثؾ اًمعؾؿ ,واإلرادة ,واًمؼدرة ,واًمؼوقمدة ذم اًمصػوت اًمسؾبقي أَنو ٓسمد أن
شمتضؿـ يمامل اًمضد.
واًمدًمقؾ قمغم مو ذيمر ىمقل

﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ ,وىمقًمف﴿ :ﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ﴾[إكعوم ]313:وإصؾ ذم اًمصػوت اًمسؾبقي أَنو شمليت جمؿؾي وإذا ضموءت مػصؾي
ٕمريـ :إول :دومع مو ادقموه ذم طمؼف اعمبطؾقن يمام ذم هذه أيي؛ واًمثوين :دومع شمقهؿ
كؼيص يمام ذم ىمقًمف﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾[ق]11:؛ وىمول شمعومم﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
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تـزيه اهلل طن اــؼائص

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾[اًمزظمرف ,]13:وىمول﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀
﯁ ﯂          ﴾[مريؿ ,]٠2-11:ومنكام
َيتوج اًمقًمد اعمخؾقق اًمـوىمص اًمعوضمز إمو اهلل شمعومم ومفق احلل اًمؼققم.
قس ـ ُه) دًمقؾف ىمقًمف شمعومم﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
قولهَ ( :و َـ َ
يـزه قمـ اعمثقؾ واًمـظػم ىمول شمعومم﴿ :ﭑ
ﭧ﴾[اًمشقرى ]33 :أي :اهلل
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾[مريؿ ,]35:وىمول
شمعومم﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾[اًمبؼرة.]22:
واإلمجول ذم اًمـػل يمشمك سمف ًمبقون قمؿقم يمامل اهلل

.

ويمؾؿي (ؾمبحون اهلل) شمتضؿـ شمـزيف اهلل قمـ مجقع اًمـؼوئص ,وشمستؾزم إصمبوت مجقع
اعمحومد هلل ؾمبحوكف ,سمقـام يمؾؿي (احلؿد هلل) شمتضؿـ إصمبوت مجقع اعمحومد واًمؽامل,
وشمستؾزم كػل مجقع اًمـؼوئص ,ومـ ؿمبف اهلل سمخؾؼف يمػر ,ومـ قمطؾ اهلل مـ صػوشمف
يمػر ,وًمقس ومقام وصػ اهلل سمف كػسف ,ووصػف سمف رؾمقًمف



 

متثقؾ ,وٓ شمعطقؾ.
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اهزد عوى اجلٌٔية يف ًضأهة اهزؤية
قال

:

ُ ْ ْ َ
ََ
ُ َّ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
َِ َوتهُب ِيكككك ٌ ب ككككوبقءككككَ ِ ب مكككك ٍب ب ءكك بقِلكك بقككَبقكك بقككَ بابجت ب ككُ
َ َْ
ََْ
ُ َْ
َْ
بََ ْ ُ
َ ً َ َْ ُ
تضكككك ِ ب ككككُ
ككوبأيْكككَبي ِمَُّك ب
ك
بتٍ
كك
ك
ُ
وقككك بي
ِ
ككه بب َو ِِكتككككَبي يكككك ِهبعَت ِ
ِ
ب

ُ
ب ب
ُ
ب ب

ب

اجلفؿقي :هؿ أشمبوع اجلفؿ سمـ صػقان ,اًمذي شمؾؼك قمؼقدشمف مـ اجلعد سمـ درهؿ,

واجلفؿقي أيمػر مـ اًمقفقد واًمـصورى ,وهؿ أصحوب والٓت وظمراوموت يزقمؿقن
أن اهلل ٓ ومقق وٓ حتً ,وٓ يؿلم وٓ يسور ,وٓ داظمؾ اًمعومل ,وٓ ظمورضمف ,وؿمبفقا
رهبؿ سموعمعدوموت ,واعمؿتـعوت ,طمتك ىمول سمعضفؿ :مـؽرا قمؾقفؿً :مق ؾملًمتؽ أن
شمصػ زم اًمعدم ,مو زدت قمغم هذا.
قولهَ ( :و َؾدْ ) هـو ًمؾتحؼقؼ مثؾ ىمقًمف (ىمد ىمومً اًمصالة) وموجلفؿقي يـؽرون
اًمرؤيي ,وهمػمهو ممو صمبً سموٕدًمي اًمصحقحي.
قولهِ ( :
وطـْدَ كَا بِ ِؿ ْصدَ ِاق ما ُؾ ْؾـَا َح ِد ٌ
َص ُح) أي أن ٕهؾ اًمسـي ,واجلامقمي
يث ُم َ ِّ

أدًمي سمقـي فموهرة ضمؾقي صحقحي سَيي ذم أن اهلل يتجغم ًمؾؿممـلم يقم اًمؼقومي ويروكف,
رؤيي شمؾذذ ومـفو طمديٌ ضمرير سمـ قمبداهلل اًمبجكم اًمذي أظمرضمف اًمبخوري ,ومسؾؿ,
وهمػممهو مـ أهؾ اًمســ ,واعمسوكقد طمتك ىمول إؾمحوق سمـ راهقيف :مـ أكؽر طمديٌ
ىمقس سمـ أيب طموزم قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد قمـ ضمرير ومفق ضمفؿل واؾمتدل سمف أهؾ
احلديٌ ىموـمبي ٓ كعؾؿ ذم ذًمؽ ظمال ًومو.

اـرد طذ اجلفؿقة يف مسلـة اـرؤية
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َ « :أ َما إِ َّك ُؽ ْؿ َست ََر ْو َن َر َّب ُؽ ْؿ ك ََؿا َت َر ْو َن َه َذا ا ْل َؼ َؿ َر َٓ ُت َضا ُّم َ
قن فِك ُر ْؤ َيتِ ِف
وكصف
ِ
الش ْؿ ِ
استَ َط ْعت ُْؿ َأ ْن َٓ ُت ْغ َؾبُقا َط َؾك َص َل ٍة َقبْ َؾ ُص ُؾق ِع َّ
س َو َقبْ َؾ ُغ ُروبِ َفاش َي ْعـِك
َفنِن ْ
ٍم َوا ًْم َػ ْج َرُ ,صم لؿ َىم َر َأ َضم ِر ٌير﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ا ًْم َع ْ َ
ﮑ﴾[ـمف ]311:متػؼ قمؾقف.

قوله( :ؽؼل مثل ما ؾد ؾال يف ذاك تـجح) أي :ىمؾ مثؾ ىمقل اًمـبل
وأصحوسمف ومـ ؾمور قمغم ـمريؼتفؿ مـ اًمسؾػ اًمصوحللم ,شمـجح وشمػقز وشمسؾؿ مـ
اًمضالل وآكحراف.
ومام يسؾؿ إٓ مـ اؾمتسؾؿ ,واكؼود ,وأظمذ سموحلجي اًمؼرآكقي ,واًمسـي اًمـبقيي ,سمعقدً ا
قمـ خترصوت أهؾ اًمبدع وفمـقَنؿ اًمػوؾمدة ,وأرائفؿ اًمؽوؾمدة ,وٓ طمقل ,وٓ ىمقة
إٓ سموهلل.
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إثبات صفة اهيديّ هلل صبخإُ وتعاىل
قال

:

ََْ
ُ َْ
َْ
ََ ْ ُ
َ ً َ َْ ُ
َ َْ ُ
تضكككك ِ ب ككككُ ب ب
ككوبأيْكككَبي ِمَُّك ب
ك
بتٍ
كك
ك
ُ
وقككك بي
ِ
ككه ب َو ِِكتككككَبي يكككك ِهبعَت ِ
ِ
ب
ب

قولهَ ( :و َؾدْ ُيـؽِ ُر َ
أيضو ( َىمدْ ) هـو ًمؾتحؼقؼ ٓ ًمؾتؼؾقؾ أو
اجل ْف ِؿ ُّي َأ ً
يضا َي ِؿ ْقـَ ُه)ً :

اًمتؽثػم واجلفؿقي هؿ أشمبوع اجلفؿ سمـ صػقان قمغم مو شمؼدم ,اًمذيـ يعطؾقن اهلل

مـ

يمثػما مـ اعمغقبوت.
صػوت اًمؽامل ,واجلالل ,واًمعظؿي ,ويـؽرون ً
وصػي اًمقديـ هلل

صموسمتي سموًمؽتوب ,واًمسـي ,واإلمجوع ,ىمول اهلل شمعومم﴿ :ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ﴾[اعموئدة ,]31:وىمول شمعومم﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ﴾[اًمزمر.]37 :
وىمول شمعومم﴿:ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾[ص ,]75 :وىمول﴿:ﮚ
ﮛ﴾[آل قمؿران﴿ ,]23 :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾[اًمػتح ,]31 :إمم همػم ذًمؽ مـ إدًمي ذم
اًمبوب.
وذم اًمسـي مو ضموء أن رؾمقل اهلل
سمقده.

يمثػما مو يؼسؿ ويؼقل واًمذي كػز
يمون ً

ىمول :ىمول َر ُؾم َ
وذم اًمصحقحلم مـ طمديٌ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
قل اهللِ َ « :يدُ
ِ
قض َفا َك َػ َؼ ٌة َس َّحا ُء ال َّؾ ْق َؾ َوالـَّ َف َار َو َق َال َأ َر َأ ْيت ُْؿ َما َأ ْك َػ َؼ ُمـ ُْذ َخ َؾ َؼ
الل َم ْْلَى َٓ َي ِغ ُ

إثبات صػة اـقدين هلل سبحاكه وتعاغ
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ات و ْإَر َض َفنِ َّكف َلؿ ي ِغ ْض ما فِل ي ِد ِه و َق َال َطر ُشف َط َؾك الؿ ِ
ِ
اء َوبِ َق ِد ِه ْإ ُ ْخ َرى
ْ ُ
َ َ
ُ ْ َ
َ
َ
الس َؿ َق َ ْ
َّ
ا ْل ِؿ َقزا ُن َي ْ
خ ِػ ُض َو َي ْر َف ُعش.
« :إِ َّن
وذم طمديٌ قمبداهلل سمـ قمؿرو قمـد مسؾؿ ىمول :ىمول رؾمقل اهلل
لؿ ْؼ ِسطِق َـ ِطـْدَ اللِ َط َؾك َمـَابِ َر مِ ْـ ك ٍ
ُقرَ ،ط ْـ َي ِؿ ِ
الر ْح َؿ ِـ َط َّز َو َج َّؾَ ،وكِ ْؾتَا َيدَ ْي ِف
قـ َّ
ا ُ
َي ِؿق ٌـ ،ا َّل ِذي َـ َي ْع ِد ُل َ
قن فِل ُح ْؽ ِؿ ِف ْؿ َو َأ ْهؾِ ِقف ْؿ َو َما َو ُلقاش.
وذم طمديٌ اعمغػمة قمـد اًمشقخلم ذم وصػ أقمغم أهؾ اجلـي مـزًمف ىمول اهلل:
« ُأو َلئِ َؽ ا َّل ِذي َـ َأ َر ْد ُت َغ َر ْس ُت ك ََرا َمت َُف ْؿ بِ َق ِديَ ،و َخت َْؿ ُت َط َؾ ْق َفاَ ،ف َؾ ْؿ َت َر َط ْق ٌـَ ،و َل ْؿ
خ ُط ْر َط َؾك َق ْؾ ِ
َت ْس َؿ ْع ُأ ُذ ٌنَ ،و َل ْؿ َي ْ
ب َب َش ٍرش.
قمـدمهو ,ىمول :ىمول رؾمقل اهلل َ « :ي ْؼبِ ُض
وذم طمديٌ قمبداهلل سمـ قمؿر
الل إَر َض ،وي ْط ِقي السؿق ِ
قك إ َ ْر ِ
الؿؾِ ُؽَ ،أ ْي َـ ُم ُؾ ُ
ات بِ َق ِؿقـ ِ ِفُ ،ث َّؿ َي ُؼ ُ
ضش.
َّ َ َ
ََ
قلَ :أكَا َ
ُ ْ
ْت
وذم طمديٌ أيب هريرة
قسكَ :أك َ
ذم حموضمي آدم ومقؾمك قمـدمهوَ « :ق َال ُم َ
قؽ مِـ ر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وح ِفَ ،و َأ ْس َجدَ َل َؽ َم َلئِ َؽتَ ُفَ ...ف َؼ َال َل ُف
الل بِقَده َو َك َػ َخ ف َ ْ ُ
آ َد ُم ا َّلذي َخ َؾ َؼ َؽ ُ
اص َط َػ َ
الل بِ َؽ َلمِ ِفَ ،و َخ َّط َل َؽ بِ َق ِد ِهش احلديٌ.
آ َد ُمَ :أك َ
قسكْ ،
ْت ُم َ
اك ُ
:

قمـد اًمبخوري ( )3131ىمول ىمول رؾمقل اهلل
وذم طمديٌ أيب هريرة
ب َصقِّ ٍ
« َم ْـ َت َصدَّ َق بِ َعدْ ِل َت ْؿ َر ٍة مِ ْـ ك َْس ٍ
لل َيتَ َؼبَّ ُؾ َفا
لل إِ َّٓ ال َّطقِّ َ
بَ ،وإِ َّن ا َ
بَ ،و َٓ َي ْؼبَ ُؾ ا ُ
احبِ ِف ،كَؿا يربل َأحدُ كُؿ َف ُؾقه ،حتَّك َت ُؽ َ ِ
بِق ِؿقـ ِ ِفُ ،ثؿ يربقفا لِص ِ
الج َب ِؾش ,وذم
قن مثْ َؾ َ
َ ُ َ ِّ َ ْ َّ ُ َ
َّ ُ َ ِّ َ َ
َ
الل بِقَ ِؿقـ ِ ِفش.
روايي عمسؾؿ (« :)3131إِ َّٓ َأ َخ َذ َها ُ
وإطموديٌ ذم هذا اًمبوب يمثػمة.
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وصػي اًمقديـ هلل مـ اًمصػوت اًمذاشمقي اخلؼميي وهل صػي طمؼقؼقي شمؾقؼ سمجالًمف
ًمقس يمؿثؾف رء وهق اًمسؿقع اًمبصػم ,شمعومم اهلل أن يؽقن سمال يد وشمـزه أن شمشبف يده
يد اعمخؾقق.
وذهى أهؾ اًمتعطقؾ إمم إكؽور هذه اًمصػي وىموًمقا إَنو جموز ذم اًمـعؿي أو اًمؼدرة أو
اًمؼقة ,وهذا سموـمؾ مـ وضمقه ،مـفا:
إولً :مق يمون معـك اًمقديـ اًمؼقة أو اًمؼدرة ًمؽون ضمقاب إسمؾقس ظمؾؼتـل
قمكم.
سمؼدرشمؽ ,وظمؾؼتف سمؼدرشمؽ ومال ومضقؾي ًمف ّ
اًمثوين :اهلل شمعومم متصػ سمؼقة ,وىمدرة واطمدة ٓ ىمدرشملم ,وٓ ىمقشملم.
اًمثوًمٌ :كعؿ اهلل شمعومم يمثػمة وٓ حتٍم ذم كعؿتلم ىمول شمعومم( :وإن شمعدوا كعؿي
اهلل ٓ حتصقهو).
اًمراسمع :ىمد ضموء شمٍميػ اًمقديـ قمغم قمدة أوضمف يؿـع دقمقى اعمجوز ومقفو مـفو أن
اهلل يلظمذ هبو ويؼقض ويبسط ,وَيز ,وأن ًمف أصوسمع ومػل اًمبخوري ومسؾؿ مـ طمديٌ
اسمـ مسعقد ىمول َقمـ َقمب ِداهللَِ :أ لن َي ِ
هلل
قد ًّيو َضمو َء إِ َمم اًمـلبِ ِّل َ ,وم َؼ َولَ :يو ُحم َ لؿدُ  ,إِ لن ا َ
ْ ْ
َُ
يؿ ِس ُؽ اًمسؿق ِ
لم َقم َغم إِ ْص َبعٍَ ,و ِ
اجل َب َول َقم َغم إِ ْص َبعٍَ ,و ل
اًمش َج َر
ات َقم َغم إِ ْص َبعٍَ ,وإَ َر ِو َ
ل ََ
ُْ
قل اللِ
قلَ :أكَو اعمَؾِ ُؽَ « .ف َض ِ
ح َؽ َر ُس ُ
َقم َغم إِ ْص َبعٍَ ,واخلَ َال ِئ َؼ َقم َغم إِ ْص َبعٍُ ,صم لؿ َي ُؼ ُ
َحتَّك
ت ك ََق ِ
اج ُذ ُهشُ ,صم لؿ َىم َر َأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾[إكعوم ]٠3:إمم همػم ذًمؽ ممو هذا
َبدَ ْ
ًمقس مقـمـ سمسطف.
ِ
باـػواض ِل َتـْ َػ ُح) قمغم مو شمؼدم سمقوكف مـ ىمقًمف شمعومم﴿ :ﯲ
قولهَ ( :وؿِ ْؾتَا َيدَ ْي ِه
ىمول :ىمول
ﯳ ﯴ﴾[اعموئدة ،]31 :وذم اًمصحقحلم مـ طمديٌ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ِ
َر ُؾم َ
قض َفا َك َػ َؼ ٌة َس َّحا ُء ال َّؾقْ َؾ َوالـَّ َف َار َو َق َال َأ َر َأ ْيت ُْؿ َما
قل اهللِ َ «:يدُ الل َم ْْلَى َٓ َي ِغ ُ
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ات و ْإَر َض َفنِ َّكف َلؿ ي ِغ ْض ما فِل ي ِد ِه و َق َال َطر ُشف َط َؾك الؿ ِ
ِ
اء
ْ ُ
َ َ
ُ ْ َ
َ
َ
الس َؿ َق َ ْ
َأ ْك َػ َؼ ُمـ ُْذ َخ َؾ َؼ َّ
َوبِ َق ِد ِه ْإ ُ ْخ َرى ا ْل ِؿ َقز ُ
ان َي ْ
خ ِػ ُض َو َي ْر َف ُعش .واًمػقاوؾ هل اًمـعؿ.
ويمؾتو يديف ؾمبحوكف يؿلم يمام ذم طمديٌ قمبداهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص اعمتؼدم «إِ َّن
لؿ ْؼ ِسطِق َـ ِطـْدَ اللِ َط َؾك َمـَابِ َر مِ ْـ ك ٍ
ُقرَ ،ط ْـ َي ِؿ ِ
الر ْح َؿ ِـ َط َّز َو َج َّؾَ ،وكِ ْؾتَا َيدَ ْي ِف
قـ َّ
ا ُ
َي ِؿق ٌـ ،ا َّل ِذي َـ َي ْع ِد ُل َ
قن فِل ُح ْؽ ِؿ ِف ْؿ َو َأ ْهؾِ ِقف ْؿ َو َما َو ُلقاش أظمرضمف مسؾؿ (.)3127
قمـد مسؾؿ سمؾػظَ « :ي ْط ِقي
وضموء ًمػظ اًمشامل ذم طمديٌ قمبداهلل سمـ قمؿر
الل السؿاو ِ
ات َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةُ ،ث َّؿ َي ْل ُخ ُذ ُه َّـ بِ َق ِد ِه ا ْل ُق ْؿـَكُ ،ث َّؿ َي ُؼ ُ
لؿؾِ ُؽَ ،أ ْي َـ
َّ َ َ
قلَ :أكَا ا َ
ُ
لؿتَ َؽبِّ ُر َ
ونُ .ث َّؿ َي ْط ِقي ْإَ َر ِضق َـ بِ ِش َؿال ِ ِفش مـ ـمريؼ قمؿر سمـ
ا َ
لجبَّ ُارو َن؟ َأ ْي َـ ا ُ
محزة سمـ قمبداهلل وهق وعقػ ,وزيودشمف مـؽرة.
وىمد أظمرج احلديٌ اًمبخوري ومسؾؿ مـ ـمريؼ قمبقد اهلل قمـ كوومع قمـ قمبداهلل
الل َتبَ َار َك َو َت َعا َلك ْإ َ ْر َض َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةَ ،و َي ْط ِقي
ىمول :ىمول رؾمقل اهلل َ « :ي ْؼبِ ُض ُ
قك ْإَ ْر ِ
لؿؾِ ُؽ َأ ْي َـ ُم ُؾ ُ
الس َؿا َء بِ َق ِؿقـ ِ ِف ُث َّؿ َي ُؼ ُ
ض؟ش سمدون ذيمر اًمشامل.
قلَ :أكَا ا َ
َّ
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قال

:

َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ ر َ َ
كككَِباب ب ْْككك ٍب
كككَ بتٍِ
وقككك بَ ِ
َ ْ
َ َ
َُ
بإ بطِكككك ِ بت َّككككَبَمككككوبع ِ ْككككِْ ِبه
َْ َ َ
ُ
ُ ْ
َ
بيءككك البأالب سكككتي ِ ٌ بيْككك ب ِككك ًت
َ َ َ
َ
ٌ ُ
َ
ب َِ َوىبجت بقكككك نبالبيكككك َدب كككك ِ يل ْ
ب

يؼرر

َ ْ َ َ َّ
ُ ََ ر ُ
ب عِكك بكَّكك بب كك بت ت كك بت تمكك حب ب
ُْ
َُْ
ُ َْ
ُ َّ
ُ
ببفت ككك َ َبأعككك تهللبت سكككمَصِبو كككت ب ب
ً
َْ ُ
ُ ْ َ ٌ َ ًْ
تبوِأقكككَب ككك قُ ب ب
ببو سكككتمُِ ب كككْ ِ
َ
َ َ ٌْ
َّ ُ ُ ر ُ
ببأالب كككَهللبقككك نبككككَع نْبو ِحككك ت ب
ب

ذم هذه إسمقوت أن مـ قمؼقدة أهؾ اًمسـي أن اهلل

يـزل إمم اًمسامء

اًمدكقو يمؾ ًمقؾي ذم اًمثؾٌ إظمػم مـ اًمؾقؾ كزوٓ يؾقؼ سمجالًمف.
وصػي اًمـزول مـ اًمصػوت اًمػعؾقي اًمتل دل قمغم إصمبوهتو اًمسـي ,واإلمجوع ,ومعـ
ىمولَ « :يـ ِْز ُل َر ُّبـَا َتبَ َار َك َو َت َعا َلك ك َُّؾ َلقْ َؾ ٍة إِ َلك
أن رؾمقل اهلل
أيب هريرة
ِ
ِ
ِ
قل :م ْـ َيدْ ُطقكِلَ ،ف َلست ِ
قب َل ُف َم ْـ
َج َ
ْ
الس َؿاء الدُّ ْك َقا حق َـ َي ْب َؼك ُث ُؾ ُث ال َّؾ ْق ِؾ أخ ُر َي ُؼ ُ َ
َّ
َي ْس َل ُلـِل َف ُل ْططِ َق ُفَ ،م ْـ َي ْس َت ْغ ِػ ُركِل َف َل ْغ ِػ َر َل ُفش .أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ ()3123( )3351
( ,)71٠1ومسؾؿ رىمؿ (.)751
وأيب

وأظمرج احلديٌ مسؾؿ سمرىمؿ ( )372-751قمـ أيب ؾمعقد اخلدري
هريرة سمؾػظ «إِ َّن الل يؿ ِف ُؾ حتَّك إِ َذا َذهب ُث ُؾ ُث ال َّؾق ِؾ ْإَو ُل ،ك ََز َل إِ َلك السؿ ِ
اء الدُّ ْك َقا،
َّ
ْ
َ َ
َ
َّ َ
َ ُْ
ب؟ َه ْؾ مِ ْـ سائِؾٍ؟ َه ْؾ مِ ْـ َداعٍ؟ َحتَّك َيـْ َػ ِ
قلَ :ه ْؾ مِ ْـ ُم ْستَ ْغ ِػ ٍر؟ َه ْؾ مِ ْـ َتائِ ٍ
َف َق ُؼ ُ
ج َر
َ
ا ْل َػ ْج ُرش.
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وذم ًمػظ ًمف مـ طمديٌ أيب هريرة «يـ ِْز ُل الل فِل السؿ ِ
اء الدُّ ْك َقا ل ِ َش ْط ِر ال َّؾ ْقؾَِ ،أ ْو
َ
َّ َ
ُ
ِ
ِ ِ
قل :م ْـ َيدْ ُطقكِل َف َلست ِ
قب َل ُفَ ،أ ْو َي ْس َل ُلـِل َف ُل ْططِ َق ُفُ ،ث َّؿ َي ُؼ ُ
قل:
َج َ
ْ
لثُ ُؾث ال َّؾقْ ِؾ ْأخ ِرَ ،ف َق ُؼ ُ َ
َم ْـ ُي ْؼ ِر ُض َغ ْق َر َط ِد ٍ
يؿَ ،و َٓ َض ُؾق ٍمش.
الل َت َب َار َك َو َت َعا َلك إِ َلك
وذم روايي ًمف ً
أيضو «إِ َذا َم َضك َش ْط ُر ال َّؾ ْقؾَِ ،أ ْو ُث ُؾ َثا ُهَ ،يـ ِْز ُل ُ
السؿ ِ
ِ
ِ
ِ
اء الدُّ ْكقَاَ ،ف َق ُؼ ُ
اب َل ُف؟ َه ْؾ مِ ْـ
قلَ :ه ْؾ م ْـ َسائ ٍؾ ُي ْع َطك؟ َه ْؾ م ْـ َدا ٍع ُي ْست ََج ُ
َّ َ
مستَ ْغ ِػ ٍر ُي ْغ َػر َل ُف؟ َحتَّك َيـْ َػ ِ
الص ْب ُحش.
ج َر ُّ
ُ
ُ ْ
وذم ًمػظ ًمف« :يـ ِْز ُل الل إِ َلك السؿ ِ
اء الدُّ ْك َقا ك َُّؾ َل ْق َؾ ٍة ِحق َـ َي ْؿ ِضل ُث ُؾ ُث ال َّؾ ْق ِؾ ْإ َ َّو ُل،
َ
َّ َ
ُ
قلَ :أكَا الؿؾِ ُؽَ ،أكَا الؿؾِ ُؽ ،م ْـ َذا ا َّل ِذي َيدْ ُطقكِل َف َلست ِ
َفقَ ُؼ ُ
قب َل ُفَ ،م ْـ َذا ا َّل ِذي
َج َ
ْ
َ
َ
َ
َي ْس َل ُلـِل َف ُل ْططِ َق ُفَ ،م ْـ َذا ا َّل ِذي َي ْس َت ْغ ِػ ُركِل َف َل ْغ ِػ َر َل ُفَ ،ف َل َي َز ُال ك ََذل ِ َؽ َحتَّك ُي ِضل َء
ا ْل َػ ْج ُرش.
أن

وأظمرج اإلموم أمحد ( )1371مـ ـمريؼ أيب إطمقص قمـ اسمـ مسعقد
ىمول« :إِ َذا كَا َن ُث ُؾ ُث ال َّؾق ِؾ ا ْلباقِل ،يفبِ ُط الل إِ َلك السؿ ِ
اء الدُّ ْك َقاُ ،ث َّؿ
رؾمقل اهلل
َْ
ْ َ
َّ َ
ُ
ُت ْػتَح َأبقاب السؿ ِ
اءُ ،ث َّؿ َيبْ ُس ُط َيدَ ُهَ ،فقَ ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ مِ ْـ َسائِ ٍؾ ُي ْع َطك ُس ْم َل ُف؟ َف َل َي َز ُال
ُ ْ َ ُ َّ َ
ذم اًمصحقح اعمسـد  :هذا طمديٌ
ك ََذل ِ َؽَ ،حتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْل َػ ْج ُرش ىمول اًمقادقمل
صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح.
وأظمرج اإلموم أمحد ( )33/1مـ ـمريؼ هالل اسمـ أيب مقؿقكي قمـ قمطوء سمـ
ػ ال َّؾ ْق ِؾ َ -أ ْو
قمـ رؾمقل اهلل
يسور قمـ روموقمي اجلفـل
ىمول« :إِ َذا َم َضك ك ِ ْص ُ
َق َالُ :ث ُؾثَا ال َّؾق ِؾ  -يـ ِْز ُل الل إِ َلك السؿ ِ
قلَ َٓ :أس َل ُل َطـ ِطب ِ
اء الدُّ ْكقَاَ ،فقَ ُؼ ُ
ادي َأ َحدً ا
ْ َ
َ
ْ
ْ
َّ َ
ُ
َغ ْق ِري ،م ْـ َذا َيستَ ْغ ِػركِل َف َل ْغ ِػر َل ُف ،م ِـ ا َّل ِذي َيدْ ُطقكِل ف َلست ِ
قب َل ُفَ ،م ْـ َذا ا َّل ِذي
َج ُ
َ
َ
ْ ُ
َ

48

يس َل ُلـِل َف ُل ْططِ ِ
قفَ ،حتَّك َيـْ َػ ِ
الص ْب ُحش ىمول اًمقادقمل :هذا طمديٌ صحقح رضموًمف
ج َر ُّ
َْ
رضمول اًمصحقح.
وأظمرج اإلموم أمحد ذم مسـده ( )13/1واسمـ أيب قموصؿ رىمؿ ()53٠
وهمػممهو مـ ـمريؼ محود سمـ ؾمؾؿي قمـ قمؿرو سمـ ديـور قمـ كوومع سمـ ضمبػم قمـ أسمقف أن
ىمول« :يـ ِْز ُل الل َط َّز وج َّؾ فِل ك ُِّؾ َلق َؾ ٍة إِ َلك السؿ ِ
اء الدُّ ْك َقاَ ،فقَ ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ
رؾمقل اهلل
ْ
َ َ
َ
َّ َ
ُ
مِ ْـ َسائِ ٍؾ َف ُل ْططِ َق ُف؟ َه ْؾ مِ ْـ ُم ْستَ ْغ ِػ ٍر َف َل ْغ ِػ َر َل ُف؟ َحتَّك َي ْط ُؾ َع ا ْل َػ ْج ُرش.
وىمد ضموء قمـ همػمهؿ مـ اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ طمتك ىمول اسمـ اًمؼقؿ :هذا
احلديٌ روي قمـ صمالصمي وقمنميـ صحوسم ًقو.
قوله( :بِال َؿ ْقف َج َّل اـواحدُ ادت ََؿدِّ ُح) يشػم

إمم قمؼقدة أهؾ اًمسـي

واجلامقمي ذم سموب اًمصػوت ,وهل أَنؿ يثبتقن اًمصػوت مـ همػم شمؽققػ هلو إذ ٓ
ُشمعرف يمقػقي اًمصػي إٓ سمرؤيتفو أو رؤيي مثقؾفو ,أو إظمبور مـ رآهو قمـفو ويمؾ هذا
مـتػل ذم طمؼ اهلل

إذ ٓ يعرف يمقػ هق إٓ هق ,وممو ُيروى قمـ موًمؽ

:

آؾمتقاء معؼقل ,واًمؽقػ جمفقل ,واإليامن سمف واضمى ,واًمسمال قمـف سمدقمي.
ومام مـ صػي مـ صػوت اهلل شمعومم إٓ وهلو يمقػقي شمؾقؼ سمجالًمفً ,مؽـفو جمفقًمي ًمـو,
وهـو شمـبقف وهق أن اعمثبً جيى أن يؽقن سمعقدً ا مـ اًمتؽقػ واًمتؿثقؾ واعمـزه جيى أن
يؽقن سمعقدً ا قمـ اًمتحريػ واًمتعطقؾ.
قوله( :إ َغ َص َب ِق اـدُّ كقا) أي :إمم اًمسامء اًمدكقو قمغم مو شمؼدم ذم إطموديٌ.

ؼول :أٓ مس ِ
قولهَ ( :ي ُ
تغػ ٌر) أي :اهلل شمعومم يؼقل مـ يستغػرين قمغم مو شمؼدم سمقوكف,
ُ ْ
ويليت كحقه.
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قولهَ ( :ر َوى َذ َ
اك َؾو ٌم ٓ ُي َر ُّد َح ِدي َثفم) أي :إن اًمذيـ ضموء مـ ـمريؼفؿ طمديٌ
اًمـزول أئؿي أصمبوت ,وطمػوظ صمؼوت ,مثؾفؿ ٓ يرد طمديثفؿ إٓ مـ ؾمػف كػسف.
واًمذيـ يردون هذه إطموديٌ ومو ذم سموهبو هؿ أهؾ اًمبدع مـ اجلفؿقي واعمعتزًمي,
ومـ إًمقفؿ وىمد ضمعؾقا هلؿ ىموقمدة يسػمون قمؾقفو ,وهل رد ظمؼم أطمود ذم سموب
اًمعؼوئد ,مع أن اهلل شمعومم أرؾمؾ اًمرؾمؾ آطمو ًدا إمم ىمقمفؿ ,وهؽذا رؾمقل اهلل
أرؾمؾ يمتبف ًمؾؿؾقك يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم مع آطمود اًمـوس ومتـبف هلذه اًمعؾي اًمعؾقؾي سمؾ
اعمقتي.
وىمد ذهى اعمبتدقمي مـ اعمعتزًمي وإؿموقمرة قمغم ـمريؼتفؿ اًمشـعوء ذم حتريػ يمالم
اهلل ويمالم رؾمقًمف

ومؼوًمقا :إكام هق كزول مؾؽ مـ اعمالئؽي أو كزول أمر اهلل ورمحتف

واًمرد قمؾقفؿ مـ وضمقه يعرف سمعضفو مـ ًمديي مزقمي قمؼؾ وؾمالمي معتؼد.
اًمقضمف إول :يمقػ يعؼؾ أن يؼقل اعمؾؽ :مـ يدقمقين؟ مـ يسلًمـل؟ مـ
يستغػرين؟ وهذه قمبودات ٓ شمٍمف إٓ هلل

وسومفو ًمغػم اهلل

ومقام ٓ يؼدر

قمؾقف إّٓ هق ذك أيمؼم خمرج مـ اعمؾي ,واعمالئؽي ىمد ىمول اهلل قمـفؿ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾[اًمتحريؿ ]3 :واعمؾؽ إذا شمؽؾؿ قمـ اهلل ٓ يتؽؾؿ سمصقغي
ِ
لل ال َع ْبدَ كَا َدى ِجبْ ِر َيؾ:
اعمخوـمى سمؾ يؼقل :إن اهلل أمر سمؽذا يمام ذم احلديٌ «إِ َذا َأ َح َّ
با ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
لل
لل ُيح ُّ
ب ُف َلكًا َف َل ْحبِ ْب ُفَ ،ف ُقح ُّب ُف ج ْب ِر ُيؾَ ،ف ُقـَادي ج ْب ِر ُيؾ فل َأ ْه ِؾ َّ
الس َؿاء :إِ َّن ا َ
إِ َّن ا َ
حبف َأه ُؾ السؿ ِ
ِ
قل فِل إ َ ْر ِ
قض ُع َل ُف ال َؼ ُب ُ
ضش.
اءُ ،ث َّؿ ُي َ
ب ُف َلكًا َف َل ِح ُّبق ُهَ ،فقُ ِ ُّ ُ ْ
ُيح ُّ
َّ َ
اًمقضمف اًمثوين :ذم سمعض أًمػوظ احلديٌ اًمتل شمؼدم ذيمره يؼقل اهلل شمعومم :إذا كزل:
« َأ َكا الؿؾِ ُؽ َأ َكا الؿؾِ ُؽ ،م ْـ َذا ا َّل ِذي َيدْ ُطقكِل َفاستَ ِ
أيضو
قب َل ُفش وذم روايي شمؼدمً ً
ج َ
ْ
َ
َ
َ
« َٓ َأس َل ُل َطـ ِطب ِ
ادي َأ َحدً ا َغقْ ِريش.
ْ َ
ْ
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وأمو مـ زقمؿ أن اًمـوزل أمره وملوامر اهلل شمعومم كوزًمي ذم يمؾ وىمً وطملم
وختصقص كزوهلو سموًمثؾٌ إظمػم مـ اًمؾقؾ ًمقس قمؾقف دًمقؾ ىمول شمعومم ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾[اًمرمحـ.]2٠ :
ومـ زقم ؿ أن اًمـوزل رمحتف ومنن أراد هبو صػتف ومـزول اًمصػي يؾزم مـف كزول
اعمقصقف ,وإن أراد سمف اًمرمحي اعمخؾقىمي ومعغم مو شمؼدم اًمؼقل ذم مـ زقمؿ كزول اعمؾؽ
زد قمغم ذًمؽ أي مصؾحي ًمـو ذم كزول اًمرمحي إمم اًمسامء اًمدكقو ومؼط.
صمؿ إن أدًمي اًمـزول يثبً هبو قمؾقم اهلل

ومنن اًمـزول يؽقن مـ أقمغم إمم أؾمػؾ

قمغم مو هق معؾقم قمـد قمومي اًمعؼالء ,وصػي اًمـزول مـ اًمصػوت اًمػعؾقي ًمتعؾؼفو
سمؿشقئي اهلل شمعومم وصػي اًمعؾق مـ اًمصػوت اًمذاشمقي اًمتل ٓ شمـػؽ قمـ اهلل

ً
أزٓ

وأسمد ,ىمول شمعومم ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[إقمغم ,]3 :وىمول شمعومم﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ﴾[اعمؾؽ ,]33 :وىمول

 ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾[إكعوم ,]31 :وىمول:

﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾[اًمـحؾ ,]51 :وىمول﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾[اًمـسوء ,]351 :وىمول:
﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾[اعمعورج ,]1 :وىمول ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ﴾[وموـمر ,]31 :وأدًمتف مـ اًمسـي متقاشمرة ,ومـفو طمديٌ معوويي سمـ احلؽؿ قمـ
اًمس َام ِءَ ,ىم َولَ « :م ْـ َأكَا؟ش
مسؾؿ أن اًمـبل
الل؟ش َىمو ًَم ًِْ :ذم ل
ىمول ًمؾجورييَ « :أ ْي َـ ُ
ًْ َر ُؾم ُ
قل اهللَِ ,ىم َولَ « :أ ْطتِ ْؼ َفاَ ،فنِ َّك َفا ُم ْممِـَ ٌةش .واعمراد سمؼقًمف( :ذم اًمسامء) أي:
َىمو ًَم ًَْ :أك َ
ومنن ل
قمغم اًمسامء ,وإن ؿمئً ىمؾً :ذم اًمعؾق؛ ّ
يمؾ مو قمال ؾمام ٌء ,وىمد شمقؾمعً ذم اًمؽالم
قمغم هذه اًمصػي ذم يمتويب ؾمالمي اخلؾؼ ذم ـمريؼي اًمسؾػ وهمػمه.
تنبيه :يثبً اهلل

صػي اعمعقي ًمؼقل اهلل

﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾[اعمجودًمي ]7 :واعمراد سموعمعقي هـو معقي اًمعؾؿ

إثبات صػة اــزول هلل سبحاكه وتعاغ
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واًمسؾطون واًمؼفر وهمػم ذًمؽ مـ ظمصوئص اًمرسمقسمقي ومـ زقمؿ أن اهلل َطم ٌّول ذم رء
مـ خمؾقىموشمف أو ُمتحد ِهبو ومؼد يمػر ,وأكً شمعؾؿ أن (مع) ٓ شمؼتيض اظمتال ًـمو وٓ احتو ًدا
وإكام شمدل قمغم مطؾؼ مصوطم َبي ,وملطمدكو إذا ؾموومر يؼقل موزًمً أؾمػم واًمؼؿر معل وهق
ذم اًمسامء وأكً ذم إرض ,ومنذا طمصؾ اًمتبو ُيـ ذم اعمخؾقىموت ومفق طموصؾ سملم اخلوًمؼ
واعمخؾقق مـ سموب أومم ,ومتـبف هلذا شمسؾؿ مـ خترصوت اعمبتدقملم اًمضوًملم.
واعمعقي شمـؼسؿ إمم معقي قمومي وهل موشمؼدم سمقوَنو ,ومعقي ظموصي وهل اعمؼؽمكي
سموًمـٍم واًمتليقد واحلػظ ,مثؾ ىمقًمف ٓ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[اًمتقسمي,]11 :
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾[اًمـحؾ.]321 :
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قال

:

َ ُ ْ َّ
َ ْ َ ُ َ َّ
بإنب َ ك ْ َ
ككَْب فككك ب مككك ٍب
وقكك
ككْبتسَّك ِ
َّ
َْ َ ُ
ب َوِتع ُف ُ ككككْب َ ك ْ ُ
كككْبتتعيكككك ِب فكككك نْ
ِ
ب َّ
ْ
َْ
ُْ
ُ
بالبِيككك َ بفِككككَّ ِ ُبْ
كككْبوت كككك َّنْ
وإ
ب
ب

صمؿ شمؽؾؿ

ُ ُ ْ ً ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ
ككْبعلمككَنبأِ ككك ب ب
ب َو ِأيكك تهبقكك قَ بُك
ُ
َ
ب َ َ َ
َ ُ ْ ُ
ْبقككُ ِ ب ب
بعككَب
ككْ
بتب
َّْكك
ب كك ِ ب
ِ
ِ
ََ ُ
َ
ُ ْ َ ْ َ ُ
ْس بح ب
ببلَعبُنُكككك ِ بتت ِ كككك ْد ْو ِْبابتبكككك ِبتككككك

قمغم ومضوئؾ اًمصحوسمي ,وآهتامم سمػضوئؾفؿ أمر طمتؿ ,واًمدوموع

قمـفؿ دوموع قمـ اإلؾمالم ,وقمـ اًمعؼقدة؛ َٕنؿ محؾي إظمبور وكؼؾتفو؛ وَٕنؿ إكصور
اًمذيـ كوسوا اًمديـ ,وكوسوا اًمـبل اًمؽريؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ,وموعمفوضمرون,
وإكصور مـ هذه احلقثقي يمؾفؿ أكصور هلل شمعومم وًمرؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
وعمـزًمتفؿ مو مـ يمتوب أًمػ وصـػ ذم سموب اًمعؼقدة إٓ ودمد ومضوئؾ اًمصحوسمي
ومقف ,يمؽتوب اًمسـي ٓسمـ أيب قموصؿ ,و اًمنميعي ًممضمري ,سمؾ أهمؾبف ذم ومضوئؾ
اًمصحوسمي ,ويمتوب صحقح اًمبخوري  ,ويمتوب صحقح مسؾؿ  ,و ومضوئؾ
اًمصحوسمي ًمإلموم أمحد ,ويمؿ مـ يمتى أًمػفو اًمشقخ مؼبؾ مثؾ اجلومع اًمصحقح
يذيمر ومقف ومضوئؾ اًمصحوسمي ,و إحلود اخلؿقـل ذم أرض احلرملم و صعؼي اًمزًمزال
قمغم أهؾ اًمرومض وآقمتزال و إرؿمود ذوي اًمػطـ إمم إظمراج همالة اًمرواومض مـ
اًمقؿـ وهؽذا؛ ٕن اًمطعـ ذم اًمصحوسمي ـمعـ ذم اًمديـ ,سمؾ هدم ًمؾديـ مـ أؾموؾمف؛
ٕكؽ إذا ىمؾً :قمـ أيب هريرة ىمول :ىمول رؾمقل اهلل

 ...ىمول ًمؽ اًمراوميض:

أسمقهريرة يمذاب! قمـ أيب مقؾمك إؿمعري ..ىموًمقا :يمذاب! معوويي ,ىموًمقا :يموومر!
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سمؼل ًمـو مـ اًمديـ إذا يمون محؾتف,
وأسمقسمؽر ..فمومل ,قمثامن ..وقمؿر ..وهؽذا ,ومام َ
وضمعؾ اًمطعـ ومقفؿ قمالمي
و ُك لؼوًمف ,ووزراء اًمـبل
مطعقن ومقفؿ ,وًمقسقا سمعدولُ ,
اخلذٓن ,وؾمؾؿ احلرمون ,واًمطعـ ومقفؿ مـ ؾمامت اخلقارج واًمـقاصى واًمرواومض
اًمبوـمـقي ,وهؿ أؿمدهؿ طمتك قمرومقا هبذا اًمقصػ ,وموًمدوموع قمـ اًمصحوسمي مـ ديــو,
وٕن ُكسى كحـ واهلل أهقن قمؾقـو مـ أن يسى أسمقسمؽر وقمؿر وقمثامن وقمكم وـمؾحي
واًمزسمػم ,وهمػمهؿ ,وٕن ُيطعـ ذم أقمراوـو أهقن مـ أن يطعـ ذم قمرض رؾمقل اهلل
سمام سمرأهو اهلل

 ,وشمتفؿ قموئشي

مـف.

وموًمدوموع قمـ اًمصحوسمي دوموع قمـ اًمديـ ,زد قمغم ذًمؽ أن كؼؾ ومضوئؾفؿ كؼؾ
ًمؾؽتوب واًمسـي ,وموهلل
ؾمقرة ,واًمـبل

ىمد ذيمر ومضوئؾفؿ ,وأصمـك قمؾقفؿ ذم همػم مو آيي وذم همػم مو

أصمـك قمؾقفؿ ,أٓ كثـل وكحى مـ أصمـك قمؾقف اهلل

 ,وأصمـك قمؾقف

الؾف َّؿ
رؾمقل اهلل ؟ سمغم وريب ,وصدق رؾمقل اهلل
طمقٌ ىمول ٕيب هريرةُ « :
ِ
ِِ
ِ ِ
ب إِ َل ْق ِف ِؿ
الؿ ْممـق َـَ ،و َح ِّب ْ
َح ِّب ْ
ب ُط َب ْقدَ َك َه َذا َ -ي ْعـل َأ َسمو ُه َر ْي َر َة َ -و ُأ َّم ُف إِ َلك ط َباد َك ُ
الؿ ْممِـِق َـش ىمول َوم َام ُظمؾِ َؼ ُم ْم ِم ٌـ َي ْس َؿ ُع ِيب َو َٓ َي َر ِاين إِ لٓ َأ َطم لبـِل.
ُ
ومام يبغضف إٓ اًمرواومض؛ ٕكف كؼؾ إظمبور اًمتل شمدل قمغم ومسود أىمقاهلؿ ,و
أومعوهلؿ ,وهؿ مـ أهؾ اًمـػوق آقمتؼودي ,واًمزكدىمي اجلؾقي
ومقؼقل اًمـوفمؿ رمحف اهلل :اقمتؼد أن ظمػم اًمـوس مـ هذه إمي سمعد كبقفو حمؿد
هق أسمقسمؽر

وإٓ ومنن إكبقوء واًمرؾمؾ مـ سمؼقي إمؿ أومضؾ مـ أيب سمؽر

.

 ,صمؿ قمؿر
وهذا اًمذي ذيمره قمؾقف ىمقل أهؾ اًمسـي ىموـمبي ذم ومضقؾي أيب سمؽر
قل َو َر ُؾم ُ
صمؿ قمثامن صمؿ قمكم وم َع ِـ ا ْسم ِـ ُقم َؿ َر َىم َولُ :يمـلو َك ُؼ ُ
لم َأ ْفم ُف ِر َكو :إِ لن َظم ْ َػم
هلل
قل ا ِ
َسم ْ َ
وس َسم ْعدَ رؾم ِ
اًمـل ِ
سمِ َذًم ِ َؽ َوم َال
َأ ُسمق َسمؽ ٍْرَ ,و ُقم َؿ ُرَ ,و ُقم ْث َام ُنَ ,و َي ْس َؿ ُع اًمـلبِ يل
قل اهللِ
َ ُ
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ُيـْؽِ ُر ُه .وذم اًمبخوري ( )1373قمـ حمؿد سمـ احلـػقي ىمول :ىمؾً ٕيبَ :أ يي اًمـ ِ
لوس َظم ْ ٌػم
َسم ْعدَ رؾم ِ
قً َأ ْن َي ُؼ َ
قل:
قل اهلل ؟ َىم َولَ :أ ُسمق َسمؽ ٍْرُ .ىم ْؾ ًُُ :صم لؿ َم ْـ؟ َىم َولُ :صم لؿ ُقم َؿ ُرَ .و َظم ِش ُ
َ ُ
لم.
ُقم ْث َام ُنُ ,ىم ْؾ ًُُ ,صم لؿ َأك َ
ًْ؟ َىم َولَ :مو َأكَو إِ لٓ َر ُضم ٌؾ ِم َـ اعمُ ْسؾِ ِؿ َ
أمو أسمقسمؽر؛ ومفق قمبداهلل سمـ أيب ىمحوومي اًمتقؿل اًمصديؼ

 ,أول مـ آمـ مـ

اًمرضمول إطمرار ,ومضوئؾف مشفقرة وظمػمه قمظقؿ قمغم مو يليت سمقوكف يمون رؾمقل اهلل
زوضمو ٓسمـتف قموئشي
ً

.

وأمو قمؿر؛ ومفق :أسمقطمػص قمؿر سمـ اخلطوب اًمعدوي
يموكً اسمـتف طمػصي زوضمي ًمؾـبل

اعمؾؼى سموًمػوروق,

.

وىمول ومقفؿَ ( :و ِزيرا ُه)؛ َٕنؿ يموكقا معف وطمقًمف يمحول اًمقزير مع اعمؾؽ صمؿ هؿ
يمثػما مو يؼقل:
أن رؾمقل اهلل
يموكقا ظمؾػوء مـ سمعده وىمد صح قمـ قمكم
يمون ً
« ِجئْ ُت َأكَا َو َأ ُبق َب ْؽ ٍر َو ُط َؿ ُرَ ،و َد َخ ْؾ ُت َأكَا َو َأ ُبق َب ْؽ ٍر َو ُط َؿ ُرَ ،و َخ َر ْج ُت َأكَا َو َأ ُبق َب ْؽ ٍر
َو ُط َؿ ُرش أظمرضموه.
وأمو صموًمثفؿ؛ ومفق قمثامن سمـ قمػون

ذو اًمـقريـ شمزوج سمـتل اًمـبل

 :رىمقي

وأم يمؾثقم.
قوله( :أرجح) يشػم إمم مو وىمع مـ اخلالف ذم اًمزمـ إول مـ شمؼديؿ سمعضفؿ
ًمعكم

قمغم قمثامن ذم اًمػضؾ ٓ ذم اخلالومي واًمصحقح أن قمثامن

أومضؾ وىمد

أمجع اًمصحوسمي قمغم ومضؾف يمام أظمرضمف اًمبخوري ذم ىمصي اًمبقعي طمقٌ ىمول
قمبداًمرمحـ سمـ قمقف ومل أرهؿ يعدًمقن سمعثامن أطمدً ا.

55

ؽضل اخلؾػاء إربعة
ذ كر شيء من فضائل الصحابة:

وإًمقؽ سمعض مو يدل قمغم ومضؾ مـ ذيمر مـ همٓء اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ
أمجعلم قمغم اًمتعقلم؛ وإٓ ومضوئؾفؿ أيمثر مـ أن حتٍم وأؿمفر مـ أن شمذيمر.
فمه فضائل الصديق األكرب (أبىبكر

):

مو ضموء قمـد اًمبخوري ( )1353قمـ اسمـ قمبوس ىمول :ىمول رؾمقل اهلل
ت َأبا ب ْؽ ٍر و َلؽِـ َأ ِخل وص ِ
ُكـ ُْت مت ِ
قل َٓ َّت َ
احبِلش.
َّخ ًذا مِ ْـ ُأ َّمتِل َخؾِ ً
َ َ
خ ْذ ُ َ َ َ ْ
ُ

« َل ْق

وذم طمديٌ أيب ؾمعقد قمـد اًمبخوري ( ,)1٠11ومسؾؿ ()2112؛ أن رؾمقل اهلل
ضمؾس قمغم اعمـؼم؛ ومؼولَ « :ط ْبدٌ َخ َّق َر ُه الل َب ْق َـ َأ ْن ُي ْمتِ َق ُف َز ْه َر َة الدُّ ْك َقا َو َب ْق َـ َما ِطـْدَ ُه َف ْ
اخت ََار
َما ِطـْدَ ُهش؛ َوم َبؽَك َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َو َسمؽَكَ ,وم َؼ َولَ :ومدَ ْيـ َ
َون َر ُؾم ُ
َوك سمِآ َسم ِوئـَو َو ُأ لم َفوشمِـَوَ ,ىم َولَ :ومؽ َ
قل اهلل
قل اهلل« :إِ َّن َأ َم َّـ الـ ِ
َون َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َأ ْقم َؾ َؿـَو سمِ ِفَ .و َىم َول َر ُؾم ُ
ُه َق اعمُ َخ ل ُػمَ ,ويم َ
َّاس َط َؾ َّل فِل َمال ِ ِف
وصحبتِ ِف َأبقب ْؽ ٍر ،و َلق ُكـ ُْت مت ِ
قلَّ َٓ ،ت َ
قلَ ،و َلؽِ ْـ ُأ ُخ َّق ُة
خ ْذ ُت َأ َبا َب ْؽ ٍر َخؾِ ً
َّخ ًذا َخؾِ ً
َ ْ
ُ
َ ُ َْ ُ َ
اْلس َل ِم َٓ ُت ْب َؼ َق َّـ فِل الؿس ِ
ِ
ج ِد َخ ْق َخ ٌة؛ إِ َّٓ َخ ْق َخ َة َأبِل َب ْؽ ٍرش.
َ ْ
ْ
وأظمرج مسؾؿ ذم صحقحف ( )2111قمـ قمبداهلل سمـ مسعقد؛ ىمول :ىمول رؾمقل
قل ،و َلؽِـَّف َأ ِخل وص ِ
اهللَ « :لق ُكـ ُْت مت ِ
احبِلَ ،و َق ِد
َّخ ًذا َخؾِ ً
َ َ
قل َٓ َّت َخ ْذ ُت َأ َبا َب ْؽ ٍر َخؾِ ً َ ُ
ْ
ُ
خ َذ الل ص ِ
ا َّت َ
قلش.
اح َب ُؽ ْؿ َخؾِ ً
َ
وذم اًمصحقحلم  :اًمبخوري ( ,)1332ومسؾؿ ( )2111قمـ قمؿرو سمـ
اًمعوص؛ أن رؾمقل اهلل سمع َثف َقم َغم ضمق ِ ِ
اًمس َال ِؾم ِؾ؛ َوم َل َشم ْق ُت ُفَ ,وم ُؼ ْؾ ًَُ :أ يي اًمـ ِ
لوس
َْ
ََ ُ
ش َذات ي
ى إِ ًَم ْق َؽ؟ َىم َولَ « :طائِ َش ُةش َوم ُؼ ْؾ ًُِ :م َـ اًمر َضم ِ
قهاش ُىم ْؾ ًُُ :صم لؿ َم ْـ؟ َىم َول:
ول؟ َوم َؼ َولَ « :أ ُب َ
َأ َطم ي
ِّ
الخ َّط ِ
« ُث َّؿ ُط َؿ ُر ْب ُـ َ
ابش؛ َوم َعدل ِر َضم ًوٓ.
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وأظمرج مسؾؿ ( )3121قمـ أيب هريرة ىمول :ىمول رؾمقل اهللَ « :م ْـ َأ ْص َب َح مِـْ ُؽ ُؿ
ال َق ْق َم َصائِ ًؿا؟ش َىم َول َأ ُسمق َسمؽ ٍْرَ :أكَوَ ,ىم َولَ « :ف َؿ ْـ َتبِ َع مِـْ ُؽ ُؿ القَ ْق َم َجـ ََاز ًة؟ش َىم َول َأ ُسمق َسمؽ ٍْر:
َأكَوَ ,ىم َولَ « :ف َؿ ْـ َأ ْص َع َؿ مِـْ ُؽ ُؿ ال َق ْق َم مِ ْسؽِقـًا؟ش َىم َول َأ ُسمق َسمؽ ٍْرَ :أكَوَ ,ىم َولَ « :ف َؿ ْـ َطا َد مِـْ ُؽ ُؿ
يضا؟ش َىم َول َأ ُسمق َسمؽ ٍْرَ :أكَوَ ,وم َؼ َول َر ُؾم ُ
اجت ََؿ ْع َـ فِل ا ْم ِر ٍئ إِ َّٓ َد َخ َؾ
ال َق ْق َم َم ِر ً
قل اهللَ « :ما ْ
الجـَّ َةش.
َ
وأظمرج اًمبخوري ( )1333قمـ أيب اًمدرداء ىمولُ :يمـ ًُْ َضموًم ِ ًسو ِقمـْدَ اًمـلبِ ِّل إِ ْذ َأ ْىم َب َؾ
َأسمقسمؽ ٍْر ِ
آظم ًذا سمِ َطر ِف َصمقسمِ ِف طمتلك َأسمدَ ى َقمـ ر ْيمبتِ ِف َوم َؼ َول اًمـلبِل َ « :أما ص ِ
اح ُب ُؽ ْؿ َف َؼدْ
َّ َ
ْ ُ َ
ْ
ْ َ
ُ َ
ي
َ
لم ا ْسم ِـ اخلَ لط ِ
َغا َم َرش َوم َس لؾ َؿَ ,و َىم َول :إِ ِّين يم َ
ه ْقم ًُ إِ ًَم ْق ِفُ ,صم لؿ ك َِد ْم ًُ
َون َسم ْقـِل َو َسم ْ َ
ر ٌء َوم َل ْ َ
وب َ ْ
َوم َسوًم ُت ُف َأ ْن َي ْغ ِػ َر ِزم َوم َل َسمك َقم َ لكم َوم َل ْىم َب ْؾ ًُ إِ ًَم ْق َؽ َوم َؼ َولَ « :ي ْغ ِػ ُر الل َل َؽ َيا َأ َبا َب ْؽ ٍرش َصم َال ًصموُ ,صم لؿ
إِ لن ُقم َؿ َر ك َِد َم َوم َلشمَك َمـ ِْز َل َأ ِيب َسمؽ ٍْر َوم َس َل َل َأ لصم َؿ َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َوم َؼو ًُمقاَ ,َٓ :وم َلشمَك إِ َمم اًمـلبِ ِّل
َيت ََؿ لع ُر َطمتلك َأ ْؿم َػ َؼ َأ ُسمق َسمؽ ٍْرَ ,وم َج َثو َقم َغم ُر ْيم َب َت ْق ِف َوم َؼ َولَ :يو
َوم َس لؾ َؿ َوم َج َع َؾ َو ْضم ُف اًمـلبِ ِّل
قل اهللَ ,واهلل َأكَو ُيمـ ًُْ َأ ْفم َؾ َؿَ ,م لرشم ْ ِ
َر ُؾم َ
َلمَ ,وم َؼ َول اًمـلبِ يل « :إِ َّن الل َب َعثَـِل إِ َل ْق ُؽ ْؿ َف ُؼ ْؾت ُْؿ:
اركُقا لِل ص ِ
اساكِل بِـَ ْػ ِس ِف َو َمال ِ ِفَ ،ف َف ْؾ َأ ْكت ُْؿ َت ِ
احبِلش
َ
قب ْؽ ٍرَ :صدَ َق َو َو َ
ك ََذ ْب َتَ ،و َق َال َأ ُب َ
َلمَ ,ومام ُأ ِ
وذ َي َسم ْعدَ َهو.
َم لرشم ْ ِ َ
وأظمرج اًمبخوري ( ,)1331ومسؾؿ ( )2111قمـ أيب هريرة ىمول :ؾمؿعً
َ « :ب ْقـ ََؿا َرا ٍع فِل َغـ َِؿ ِف طَدَ ا ِّ
ْب َف َل َخ َذ مِـْ َفا َشا ًة َف َط َؾ َب َفا َحتَّك
رؾمقل اهلل
الذئ ُ
اس َتـْ َؼ َذ َهاَ ،فال َت َػ َت إِ َل ْق ِف ِّ
الس ُب ِع َل ْق َس َل َفا َرا ٍع َغ ْق ِريش َوم َؼ َول
الذئ ُ
ْب َف َؼ َال َل ُفَ :م ْـ َل َفا َي ْق َم َّ
ْ
ِ ِ
لوسُ :ؾم ْب َح َ
قب ْؽ ٍرَ ،و ُط َؿ ُرَ ،و َما َث َّؿ
اًمـ ُ
ون اهلل! َوم َؼ َول اًمـلبِ يل َ « :فنِكِّل ُأوم ُـ بِف َو َأ ُب َ
قب ْؽ ٍر َو ُط َؿ ُرش.
َأ ُب َ
ىمول :ىمول

وأظمرج اًمبخوري ( ,)1331ومسؾؿ ( )21٠3قمـ أيب هريرة
رؾمقل اهلل َ « :بقْـَا َأكَا كَائِ ٌؿ َر َأ ْيتُـِل َط َؾك َقؾِ ٍ
قب َط َؾ ْق َفا َد ْل ٌق َفـ ََز ْط ُت مِـ َْفا َما َشا َء الل،
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ػَ ،والل َي ْغ ِػ ُر َل ُف
ُقب ْق ِـ َوفِل ك َْز ِط ِف َض ْع ٌ
ُقبا َأ ْو َذك َ
ُث َّؿ َأ َخ َذ َها ْاب ُـ َأبِل ُق َحا َف َة َفـ ََز َع بِ َفا َذك ً
الخ َّط ِ
اب َف َؾ ْؿ َأ َر َطبْ َؼ ِر ًّيا مِ َـ الـَّا ِ
است ََحا َل ْت َغ ْر ًبا َف َل َخ َذ َها ْاب ُـ َ
س َيـ ِْز ُع ك َْز َع
َض ْع َػ ُف ُث َّؿ ْ
َّاس بِ َع َط ٍـش.
ُط َؿ َر َحتَّك َض َر َب الـ ُ
وومقفام اًمبخوري ( )1333ومسؾؿ قمـ أيب هريرة ىمولَ :ؾم ِؿ ْع ًُ َر ُؾم َ
قل اهلل
قل« :مـ َأ ْك َػ َؼ َزوجق ِـ مِـ َشل ٍء مِـ إَ ْشق ِ
اء فِل َسبِق ِؾ الل ُد ِط َل مِ ْـ َأ ْب َق ِ
الجـ َِّة
اب َ
َ
َ
ْ َْ
َي ُؼ ُ َ ْ
ْ ْ
ِ
يا َطبدَ اللَ ،ه َذا َخقر َل َؽ ول ِ ِ
الص َل ِة ُد ِط َل مِ ْـ َب ِ
اب
اب َف َؿ ْـ كَا َن م ْـ َأ ْه ِؾ َّ
ؾجـَّة َأ ْب َق ٌ
َ َ
َ ْ
ٌْ
ِ
اب ِ ِ
الجف ِ
ِ
ِ
اد ُد ِط َل مِ ْـ َب ِ
الصدَ َق ِة
الج َفادَ ،و َم ْـ كَا َن م ْـ َأ ْه ِؾ َّ
الص َلةَ ،و َم ْـ كَا َن م ْـ َأ ْه ِؾ ِ َ
َّ
ِ ِ
ِ
ِ
اب الري ِ
ُد ِط َل مِ ْـ َب ِ
انش َىم َول َأ ُسمق َسمؽ ٍْر:
الص َقا ِم ُدط َل م ْـ َب ِ َّ َّ
الصدَ َقةَ ،و َم ْـ كَا َن م ْـ َأ ْه ِؾ ِّ
اب َّ
ه ْؾ َقم َغم مـ يدْ َقمك ِمـ شمِ ْؾ َؽ إَسمق ِ ِ
ور ٍةَ ,وم َف ْؾ ُيدْ َقمك ِمـ َْفو ُيم ِّؾ َفو َأ َطمدٌ َيو
َ
َْ
ْ
َ ْ ُ
َض َ
اب م ْـ َ ُ
َر ُؾم َ
قل اهلل؟ َىم َولَ « :ك َع ْؿَ ،وإِكِّل َأ ْر ُجق َأ ْن َت ُؽ َ
قن مِـ ُْف ْؿش َي ْعـِل َأ َسمو َسمؽ ٍْر.
وذم اًمصحقحلم اًمبخوري ( )1371ومسؾؿ قمـ أيب مقؾمك إؿمعريَ :أ لك ُف
شم ََق لو َل ِذم َسم ْقتِ ِف ُصم لؿ َظم َر َج َوم ُؼ ْؾ ًًَُ َٓ :مز َم لـ َر ُؾم َ
قل اهللَ ,و ََٕ ُيمق َك لـ َم َع ُف َي ْق ِمل َه َذا َىم َول:
َوم َؼو ًُمقاَ :ظم َر َج َو َو لضم َف َهو ُهـَو َوم َخ َر ْضم ًُ َقم َغم إِ ْصم ِر ِه
َوم َجو َء اعمَ ْس ِجدَ َوم َس َل َل َقم ِـ اًمـلبِ ِّل
وب وسموهبو ِمـ ضم ِر ٍ
ِ
َأ ْؾم َل ُل َقمـْ ُف َطمتلك َد َظم َؾ سمِ ْئ َر َأ ِر ٍ
يد َطمتلك َىم َه
يس َوم َج َؾ ْس ًُ قمـْدَ اًم َب ِ َ َ ُ َ ْ َ
وضم َت ُفَ ,ومت ََق لو َل َوم ُؼ ْؿ ًُ إِ ًَم ْق ِفَ ,ومنِ َذا ُه َق َضموًم ِ ٌس َقم َغم سمِ ْئ ِر َأ ِر ٍ
َر ُؾم ُ
يس َوشم ََق لؾم َط
قل اهلل
َطم َ
ِ
ػ َقم ْـ َؾمو َىم ْق ِف َو َد لٓ ُ َ ِ
ِ
ُىم لػ َفو َويم ََش َ
ٍْم ْوم ًُ َوم َج َؾ ْس ًُ ِقمـْدَ
مهو ذم اًمبِ ْئرَ ,وم َس لؾ ْؿ ًُ َقم َؾ ْقف ُصم لؿ اك َ َ
اب رؾم ِ
اًم َب ِ
وب َوم ُؼ ْؾ ًُ:
قل اهلل
اًم َق ْق َم َوم َجو َء َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َومدَ َوم َع اًم َب َ
وب َوم ُؼ ْؾ ًُُ ََٕ :يمقك لَـ َسم لق َ َ ُ
َم ْـ َه َذاَ ,وم َؼ َول َأ ُسمق َسمؽ ٍْرَ :وم ُؼ ْؾ ًَُ :قم َغم ِر ْؾم ِؾ َؽ ُصم لؿ َذ َه ْب ًَُ ,وم ُؼ ْؾ ًَُ :يو َر ُؾم َ
قل اهللَ ,ه َذا
ِ
الجـ َِّةش َوم َل ْىم َب ْؾ ًَُ :طمتلك ُىم ْؾ ًُ َِٕ ِيب َسمؽ ٍْر :ا ْد ُظم ْؾ
َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َي ْس َت ْلذ ُن َوم َؼ َول« :ائ َْذ ْن َل ُف َو َب ِّش ْر ُه بِ َ
ِ
ِ
لم رؾم ِ
َو َر ُؾم ُ
َم َع ُف
قل اهلل
قل اهلل
نم َك سمِوجلَـليَ ,ومدَ َظم َؾ َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َوم َج َؾ َس َقم ْـ َيؿ ِ َ ُ
ُي َب ِّ ُ
ػ َقم ْـ َؾمو َىم ْق ِفُ ,صم لؿ َر َضم ْع ًُ
ػ َو َد لمم ِر ْضم َؾ ْق ِف ِذم اًمبِ ْئ ِر يم ََام َصـ ََع اًمـلبِ يل
َويم ََش َ
ِذم اًم ُؼ ِّ
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ًْ َأ ِظمل َيت ََق لو ُل َو َي ْؾ َح ُؼـِل َوم ُؼ ْؾ ًُ :إِ ْن ُي ِر ِد اهلل سمِ ُػ َال ٍن َظم ْ ًػما ُي ِريدُ َأ َظمو ُه
َوم َج َؾ ْس ًَُ ,و َىمدْ شم ََريم ُ
ي ْل ِ
وب َوم ُؼ ْؾ ًَُ :م ْـ َه َذا َوم َؼ َول ُقم َؿ ُر ْسم ُـ اخلَ لط ِ
ت سمِ ِفَ ,ومنِ َذا إِك َْس ٌ
وبَ :وم ُؼ ْؾ ًَُ :قم َغم
َي ِّر ُك اًم َب َ
َ
ون ُ َ
ِرؾم ِؾ َؽُ ,صمؿ ِضم ْئ ًُ إِ َمم رؾم ِ
َوم َس لؾ ْؿ ًُ َقم َؾ ْق ِف َوم ُؼ ْؾ ًَُ :ه َذا ُقم َؿ ُر ْسم ُـ اخلَ لط ِ
وب
قل اهلل
َ ُ
ل
ْ
َيس َت ْل ِذ ُن َوم َؼ َول« :ائ َْذ ْن َل ُف َوب ِّشر ُه بِ َ ِ ِ
نم َك َر ُؾم ُ
قل اهلل
َ ْ
ْ
الجـَّةش َومج ْئ ًُ َوم ُؼ ْؾ ًُ :ا ْد ُظم ْؾ َو َسم ل َ
سمِوجلـ ِليَ ,ومدَ َظم َؾ َوم َج َؾ َس م َع رؾم ِ
ػ َقم ْـ َي َس ِ
ور ِه َو َد لمم ِر ْضم َؾ ْق ِف ِذم اًمبِ ْئ ِرُ ,صم لؿ
قل اهلل
ِذم اًم ُؼ ِّ
َ َ ُ
َ
رضمع ًُ َومج َؾس ًُ َوم ُؼ ْؾ ًُ :إِ ْن ي ِر ِد اهلل سمِ ُػ َال ٍن َظمػما ي ْل ِ
ت سمِ ِف َوم َجو َء إِك َْس ٌ
وب
َي ِّر ُك اًم َب َ
ًْ َ
ُ
َ َ ْ
ون ُ َ
َ ْ
ونَ :وم ُؼ ْؾ ًَُ :قم َغم ِرؾمؾِ َؽ َوم ِج ْئ ًُ إِ َمم رؾم ِ
َوم ُؼ ْؾ ًَُ :م ْـ َه َذاَ ,وم َؼ َول ُقم ْث َام ُن ْسم ُـ َقم لػ َ
قل اهلل
َ ُ
ْ
الجـ َِّة َط َؾك َب ْؾ َقى ُت ِصقبُ ُفش َوم ِج ْئ ُت ُف َوم ُؼ ْؾ ًُ ًَم ُف :ا ْد ُظم ْؾ
ؼم ُشم ُف َوم َؼ َول« :ائ َْذ ْن َل ُف َو َب ِّش ْر ُه بِ َ
َوم َل ْظم َ ْ
نم َك َر ُؾم ُ
ػ َىمدْ ُمؾِ َئ َوم َج َؾ َس
قل اهلل
جلـ ِلي َقم َغم َسم ْؾ َقى ُشم ِصق ُب َؽ َومدَ َظم َؾ َوم َق َضمدَ اًم ُؼ ل
سمِو َ
َو َسم ل َ
أظم ِرَ .ىم َول َ ِ
يؽ ْسم ُـ َقم ْب ِداهللَ :ىم َول َؾم ِعقدُ ْسم ُـ اعمُ َس لق ِ
اًمش ِّؼ َ
ذ ُ
وه ُف ِم َـ ل
ىَ :وم َل لو ًْم ُت َفو
ِو َضم َ
قر ُه ْؿ.
ُىم ُب َ
ومه فضائل عمر

:

كزيد قمغم مو شمؼدم ذم اًمبخوري ( ,)137٠ومسؾؿ قمـ ضموسمر سمـ قمبداهلل
ِ
ِ
ِ
ؾح َة
الر َم ْق َصاء ا ْم َر َأة َأبِل َص َ
ىمول :ىمول اًمـبل َ « :ر َأ ْيتُـل َد َخ ْؾ ُت َ
الجـَّ َةَ ،فنِ َذا َأكَا بِ ُّ
َو َس ِؿ ْع ُت َخ َش َػ ًة َف ُؼ ْؾ ُتَ :م ْـ َه َذاَ ،ف َؼ َالَ :ه َذا بِ َل ٌلَ ،و َر َأ ْي ُت َق ْص ًرا بِ ِػـَائِ ِف َج ِ
ار َي ٌة
ت َغ ْق َر َت َؽ َف َؼ َال
ت َأ ْن َأ ْد ُخ َؾ ُفَ ،ف َل ْك ُظ َر إِ َل ْق ِف َف َذك َْر ُ
َف ُؼ ْؾ ُت :ل ِ َؿ ْـ َه َذاَ ،ف َؼ َال :ل ِ ُع َؿ َر َف َل َر ْد ُ
ُط َؿ ُر :بِ َلبِل َو ُأ ِّمل َيا َر ُس َ
قل اللَ ،أ َط َؾقْ َؽ َأ َغ ُارش.
:

وأظمرج اًمبخوري ( )1313ومسؾؿ قمـ قمبداهلل سمـ قمؿر ىمول :ىمول اًمـبل
ِ
ِ
الر َّي فِل ُض ْػ ِريَ ،أ ْو
« َب ْقـَا َأكَا كَائِ ٌؿ إِ ْذ ُأتِ ُ
قت بِ َؼدَ حٍ م ْـ َل َب ٍـ َف َش ِر ْب ُت مـْ ُف َحتَّك إِكِّل ََٕ َرى ِّ
َق َال فِل َأ ْض َػ ِ
َاو ْل ُت َف ْض َؾ ُف ُط َؿ َرش َوم َؼو ًُمقاَ :يو َر ُؾم َ
قل اهللَ ,مو َأ لو ًْم َت ُف َىم َول:
اريُ ،ث َّؿ ك َ
ِ
ؾؿش .ورؤيو إكبقوء وطمل.
«الع َ
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واشمػؼو قمغم طمديٌ أيب ؾمعقد اًمبخوري رىمؿ ( )13٠3ومسؾؿ ىمول :ؾمؿعً
ِ
صَ ،ف ِؿـ َْفا َما
َّاس ُط ِر ُضقا َط َؾ َّل َو َط َؾ ْق ِف ْؿ ُق ُؿ ٌ
رؾمقل اهلل َ « :ب ْقـَا َأكَا كَائ ٌؿ َر َأ ْي ُت الـ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اجت ََّر ُهش
قص ْ
َي ْب ُؾ ُغ ال َّثدْ َيَ ،ومـ َْفا َما َي ْب ُؾ ُغ ُدو َن َذل َؽَ ،و ُط ِر َض َط َؾ َّل ُط َؿ ُر َو َط َؾ ْقف َقؿ ٌ
َىمو ًُمقاَ :وم َام َأ لو ًْم َت ُف َيو َر ُؾم َ
قل اهللَ ,ىم َول« :الدِّ ي َـش.
وأظمرج اًمبخوري ( )2311ومسؾؿ ( )21٠3قمـ ؾمعد سمـ أيب وىموص
ىمول :اؾم َت ْل َذ َن ُقمؿر َقم َغم رؾم ِ
َو ِقمـْدَ ُه كِ َسو ٌء ِم ْـ ُىم َر ْي ٍ
ش ُي َؽ ِّؾ ْؿـَ ُف َو َي ْس َتؽْثِ ْر َك ُف
قل اهلل
َ ُ
َُ
ْ
ِ
ِ
ِ
وب َوم َل ِذ َن ًَم ُف َر ُؾم ُ
قل اهلل
اؾم َت ْل َذ َن ُقم َؿ ُر ُىم ْؿ َـ َي ْبتَد ْر َن احل َج َ
اهت لـَ ,وم َؾ لام ْ
َقموًم َق ًي َأ ْص َق ُ ُ
َي ْض َح ُؽ َوم َؼ َول ُقم َؿإإ ُرَ :أ ْو َح َؽ اهلل ِؾمـ َلؽ َيو َر ُؾمإإ َ
َو َر ُؾم ُ
قل اهللَ ,وم َؼ َول
قل اهلل
قل اهلل َ « :ط ِ
َر ُؾم ُ
اللتِل ُك َّـ ِطـ ِْديَ ،ف َؾ َّؿا َس ِؿ ْع َـ َص ْق َت َؽ ْابتَدَ ْر َن
جبْ ُت مِ ْـ َه ُم َٓ ِء َّ
ِ
ًْ َيو َر ُؾم َ
قل اهلل َأ َطم يؼ َأ ْن َ ََي ْب َـ.
ابش َىم َول ُقم َؿ ُرَ :وم َلك َ
الح َج َ
ُصمؿ َىم َول ُقمؿرَ :أي َقمدُ و ِ
ات َأ ْك ُػ ِس ِف لـ َأ َ َهت ْبـَـِلَ ,و َٓ َ َهت ْب َـ َر ُؾم َ
قل اهلل ُ ,ىم ْؾ َـَ :ك َع ْؿ
ل
َُ ْ
ل
ًْ َأ ْهم َؾ ُظَ ,و َأ َوم يظ ِم ْـ رؾم ِ
قل اهلل َ ,ىم َول َر ُؾم ُ
قل اهلل َ « :وا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِقَ ِد ِه َما
َأك َ
َ ُ
َل ِؼ َق َؽ َّ
الش ْق َطا ُن َق ُّط َسال ِ ًؽا َف ًّجا إِ َّٓ َس َؾ َؽ َف ًّجا َغ ْق َر َف ِّج َؽش.
ػ
وقمـ أكس سمـ موًمؽ
ىمولَ :ص ِعدَ ُأ ُطمدً ا َو َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َو ُقم َؿ ُر َو ُقم ْث َام ُن؛ َوم َر َضم َ
قل اهلل « :ا ْثب ْت ُأحدُ ؛ َفنِكَّؿا َط َؾق َؽ َكبِل ،و ِصدِّ ٌيؼ ،و َش ِفقدَ ِ
ِهبِ ْؿَ ,وم َؼ َول َر ُؾم ُ
انش رواه
َ
َ
َ ْ
ُ
ُ
اًمبخوري (.)1313
ومه فضائل عثمان

:

ِ
الجـَّ ُةش
كزيد قمغم مو شمؼدم ىمقل اًمـبل
ذم ؿملكفَ « :م ْـ َي ْحػ ْر بِئْ َر ُرو َم َة َف َؾ ُف َ
ِ
الجـَّ ُةش َوم َج لف َز ُه ُقم ْث َام ُن.
َوم َح َػ َر َهو ُقم ْث َام ُنَ ,و َىم َولَ « :م ْـ َج َّف َز َج ْق َش ال ُع ْس َرة َف َؾ ُف َ
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وأظمرج اًمبخوري ( )13٠3قمـ ُقمبقدَ اهلل سمـ َقم ِدي سم ِـ ِ
اخل َق ِ
ور؛ َأ لن اعم ِ ْس َق َر ْسم َـ
ِّ ْ
ْ َ
َْ
مح ِـ ْسم َـ إَ ْؾم َق ِد ْسم ِـ َقم ْب ِد َي ُغ َ
قث َىم َوَٓ :مو َي ْؿـَ ُع َؽ َأ ْن ُشم َؽ ِّؾ َؿ ُقم ْث َام َن َِٕ ِظم ِقف
اًمر ْ َ
َخم ْ َر َم َي َو َقم ْبدَ ل
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اًمص َال ِةُ ,ىم ْؾ ًُ :إِ لن ِزم
لوس ومقفَ ,وم َؼ َصدْ ُت ًم ُع ْث َام َن َطمتلك َظم َر َج إِ َمم ل
اًمقًمقد؛ َوم َؼدْ َأ ْيم َث َر اًمـ ُ
َ
ِ
ِ
قح ٌي ًَم َؽَ ,ىم َولَ :يو َأ ي ََيو اعمَ ْر ُءَ ,ىم َول َم ْع َؿ ٌرُ :أ َرا ُه َىم َولَ :أ ُقمق ُذ سمِوهلل
وضم ًي َوه َل كَص َ
إِ ًَم ْق َؽ َطم َ
ِ
ِ
ٍْم ْوم ًُ َوم َر َضم ْع ًُ إِ ًَم ْق ِف ْؿ إِ ْذ َضمو َء َر ُؾم ُ
قح ُت َؽ؟
قل ُقم ْث َام َن َوم َل َشم ْق ُت ُفَ ,وم َؼ َولَ :مو كَص َ
مـ َْؽ؛ َوموك َ َ
ِ ِ
َوبَ ,و ُيمـ ًَْ ِمم ل ِـ
َوم ُؼ ْؾ ًُ :إِ لن اهلل ُؾم ْب َحو َك ُف َسم َع ٌَ ُحم َ لؿدً ا
سمِوحلَ ِّؼَ ,و َأك َْز َل َقم َؾ ْقف اًمؽت َ
هلل وًمِرؾمقًم ِ ِف ؛ َومفوضمر َت ِ
اهل ْج َرشم ْ ِ
َلمَ ,و َص ِح ْب ًَ َر ُؾم َ
َو َر َأ ْي ًَ
قل اهلل
اؾمت ََج َ
َ َْ
وب ِ َ َ ُ
ْ
هدْ يف و َىمدْ َأ ْيم َثر اًمـلوس ِذم َؿم ْل ِن اًمقًم ِ ِ
ًْ َر ُؾم َ
قل اهلل ؟ُ ,ىم ْؾ ًُ,َٓ :
قدَ ,ىم َولَ :أ ْد َريم َ
َ
ُ
َ َُ َ
َ
ِ
ص إِ َمم اًم َع ْذ َر ِاء ِذم ِؾم ْ ِؽم َهوَ ,ىم َولَ :أ لمو َسم ْعدُ ؛ َومنِ لن اهلل
ص إِ َ لزم ِم ْـ ِقم ْؾ ِؿ ِف َمو َ ْ
خي ُؾ ُ
َو ًَمؽ ْـ َظم َؾ َ
ِ
هلل َوًم ِ َر ُؾمقًم ِ ِف َوآ َمـ ًُْ سمِ َام ُسم ِع ٌَ سمِ ِف
وب ِ
َسم َع ٌَ ُحم َ لؿدً ا
اؾمت ََج َ
سمِوحلَ ِّؼَ ,وم ُؽـ ًُْ مم ل ِـ ْ
وهوضمر ُت ِ
اهل ْج َرشم ْ ِ
َلم يم ََام ُىم ْؾ ًََ ,و َص ِح ْب ًُ َر ُؾم َ
َو َسمو َي ْع ُت ُف؛ َوم َق اهلل َمو َقم َص ْق ُت ُف
قل اهلل
َ َ َْ
ِ
ِ
اؾم ُت ْخؾِ ْػ ًُ؛ َأ َوم َؾ ْق َس
َو َٓ َهم َش ْش ُت ُف َطمتلك شم ََق لومو ُه اهلل ُ ,صم لؿ َأ ُسمق َسمؽ ٍْر م ْث ُؾ ُفُ ,صم لؿ ُقم َؿ ُر م ْث ُؾ ُفُ ,صم لؿ ْ
ِزم ِمـ احل ِّؼ ِم ْث ُؾ ا لًم ِذي َهلؿ؟ ُىم ْؾ ًُ :سم َغمَ ,ىم َولَ :ومام ه ِذ ِه إَطم ِ
ود ُ
يٌ ا لًمتِل َشم ْب ُؾ ُغـِل َقمـْ ُؽ ْؿ,
َ َ
َ
َ
ُْ
َ َ
َأمو مو َذيمَر َت ِمـ َؿم ْل ِن اًمقًم ِ ِ
قد؛ َوم َسـَ ْل ُظم ُذ ومِ ِقف سمِوحلَ ِّؼ إِ ْن َؿمو َء اهللُ ,صم لؿ َد َقمو َقم ِؾ ًّقو؛ َوم َل َم َر ُه َأ ْن
َ
ْ
ل َ ْ
لم.
جيؾِدَ ُه َوم َج َؾدَ ُه َصم َامكِ َ
َْ
ِ
ِ
وأظمرج رىمؿ ( :)13٠1قمـ ُقم ْث َام ُن ا ْسم ُـ َم ْق َه ٍ
ٍم
ىَ ,ىم َولَ :ضمو َء َر ُضم ٌؾ م ْـ َأ ْه ِؾ م ْ َ
قؾموَ ,وم َؼ َولَ :م ْـ َه ُم َٓ ِء اًم َؼ ْق ُم؟ َوم َؼو ًُمقاَ :ه ُم َٓ ِء ُىم َر ْي ٌشَ ,ىم َول:
َطم لٍ اًم َب ْق ًَ؛ َوم َر َأى َىم ْق ًمو ُضم ُؾ ً
ِ
ِ
ِ
َوم َؿ ِـ ل
ر ٍء؛
اًمش ْق ُخ وم ِقف ْؿ؟ َىمو ًُمقاَ :قم ْبدُ اهلل ْسم ُـ ُقم َؿ َرَ ,ىم َولَ :يو ا ْسم َـ ُقم َؿ َر إ ِّين َؾموئ ُؾ َؽ َقم ْـ َ ْ
ٍ
ِ
ى َقم ْـ َسمدْ ٍر,
َوم َحدِّ ْصمـلَ :ه ْؾ َشم ْع َؾ ُؿ َأ لن ُقم ْث َام َن َوم لر َي ْق َم ُأ ُطمد؟ َىم َول َك َع ْؿَ ,ىم َولَ :شم ْع َؾ ُؿ َأ لك ُف َشم َغ لق َ
و َمل ي ْشفدْ ؟ َىم َولَ :كعؿَ ,ىم َولَ :شمع َؾؿ َأ لكف َشم َغقى َقمـ سمقع ِي اًمر ْوق ِ
ان؛ َوم َؾ ْؿ َي ْش َفدْ َهو؟َ ,ىم َول:
ْ ُ ُ ل َ ْ َ ْ َ ِّ َ
َ َْ َ
َ ْ
لم ًَم َؽ؛ َأ لمو ومِ َر ُار ُه َي ْق َم ُأ ُطم ٍدَ ,وم َل ْؿم َفدُ َأ لن اهلل
ْؼمَ ,ىم َول ا ْسم ُـ ُقم َؿ َرَ :شم َع َول ُأ َسم ِّ ْ
َك َع ْؿَ ,ىم َول :اهلل َأيم َ ُ
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ًَ َ ْحت َت ُف سمِـ ًُْ رؾم ِ
ًَ
قل اهلل
َويمَوك ْ
َقم َػو َقمـْ ُف َو َهم َػ َر ًَم ُفَ ,و َأ لمو َشم َغ يق ُب ُف َقم ْـ َسمدْ ٍر؛ َومنِ لك ُف يمَوك ْ
َ ُ
يض ًيَ ,وم َؼ َول ًَم ُف َر ُؾم ُ
قل اهلل « :إِ َّن َل َؽ َأ ْج َر َر ُج ٍؾ مِ َّؿ ْـ َش ِفدَ َبدْ ًرا َو َس ْف َؿ ُفشَ ,و َأ لمو
َم ِر َ
َشم َغقبف َقمـ سمقع ِي اًمر ْوق ِ
ان؛ َوم َؾ ْق يم َ
َون َأ َطمدٌ َأ َقم لز سمِ َب ْط ِـ َم لؽ َي ِم ْـ ُقم ْث َام َن ًَم َب َع َث ُف َمؽَو َك ُفَ ,وم َب َع ٌَ
ي ُ ُ ْ َ ْ َ ِّ َ
ِ
َر ُؾم ُ
ى ُقم ْث َام ُن إِ َمم َم لؽ َيَ ,وم َؼ َول
قل اهلل
ُقم ْث َام َنَ ,ويمَوك ْ
اًمر ْو َقان َسم ْعدَ َمو َذ َه َ
ًَ َسم ْق َع ُي ِّ
انش؛ َوم َضب ِهبو َقم َغم ي ِد ِهَ ,وم َؼ َولَ « :ه ِذهِ
َر ُؾم ُ
سمِ َق ِد ِه اًم ُق ْؿـَكَ « :ه ِذ ِه َيدُ ُطثْ َؿ َ
قل اهلل
َ
َ َ َ
ى ِ َهبو َ
ل ِ ُعثْ َؿ َ
أن َم َع َؽ.
انش َوم َؼ َول ًَم ُف ا ْسم ُـ ُقم َؿ َر :ا ْذ َه ْ
وأظمرج مسؾؿ ( )2213قمـ َقم ِوئ َش َي َىمو ًَم ًْ :يم َ
ُم ْض َط ِج ًعو ِذم
َون َر ُؾمقل اهلل
َوؿم ًػو َقمـ َوم ِ
سمقتِل يم ِ
خ َذ ْي ِف َأ ْو ؾمو َىم ْق ِفَ ,وموؾم َت ْل َذ َن َأ ُسمق َسمؽ ٍْر؛ َوم َل ِذ َن ًَم ُف َو ُه َق َقم َغم شمِ ْؾ َؽ احل ِ
ول,
ْ
َْ
َ
ْ
َ
اؾم َت ْل َذ َن ُقم َؿ ُر؛ َوم َل ِذ َن ًَم ُف َو ُه َق يم ََذًم ِ َؽ َومت ََحدل َ
َومت ََحدل َ
اؾم َت ْل َذ َن ُقم ْث َام ُن َوم َج َؾ َس
ثُ ,صم لؿ ْ
ثُ ,صم لؿ ْ
قل َذًم ِ َؽ ِذم يق ٍم و ِ
َو َؾم لقى صمِ َقو َسم ُفَ ,ىم َول ُحم َ لؿدٌ َ :و َٓ َأ ُىم ُ
اطم ٍدَ ,ومدَ َظم َؾ
َر ُؾمقل اهلل
َْ َ
َومت ََحدل َ
ث؛ َوم َؾ لام َظم َر َج َىمو ًَم ًْ َقم ِوئ َش ُي َد َظم َؾ َأ ُسمق َسمؽ ٍْرَ ,وم َؾ ْؿ َ ْهتت لَش ًَم ُف َو َمل ْ ُشم َبوًم ِ ِفُ ,صم لؿ َد َظم َؾ ُقم َؿ ُر
َوم َؾؿ َهتت لَش ًَمف و َمل ُشمبوًم ِ ِفُ ,صمؿ د َظم َؾ ُقم ْثام ُن َومج َؾس ًَ وؾمقي ًَ صمِقوسم َؽَ ,وم َؼ َولَ « :أ َٓ َأست ِ
َحل
َ ْ َ َ لْ َ َ
ل َ
ُ َ ْ َ
ْ
َ
ْ ْ
ِ ِ
ِ
الؿ َلئِ َؽ ُةش.
م ْـ َر ُج ٍؾ َت ْستَحل مـْ ُف َ
ومه فضائل رابعهم وهى :علي به أبي طالب

:

مو أظمرضمف اًمبخوري ( ,)1713ومسؾؿ ( )2113قمـ َؾم ْف ُؾ ْسم ُـ َؾم ْع ٍد؛ َأ لن َر ُؾم َ
قل
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب الل
اهلل
الرا َي َة َر ُج ًل َي ْػت َُح الل َط َؾك َيدَ ْيفُ ،يح ُّ
ؼمْ َُٕ « :ططقَ َّـ َهذه َّ
َىم َول َي ْق َم َظم ْق َ َ
ورسق َلف ،وي ِ
لوس َيدُ و ُيم َ
وهوَ ,ىم َول:
ح ُّب ُف الل َو َر ُسق ُل ُفش َىم َولَ :وم َب َ
قن ًَم ْق َؾت َُف ْؿ َأ ي َُي ْؿ ُي ْع َط َ
وت اًمـ ُ
ََ ُ ُ َُ
لوس َهمدَ ْوا َقم َغم رؾم ِ
ُيم يؾ ُف ْؿ َي ْر ُضم َ
وهوَ ,وم َؼ َولَ « :أ ْي َـ
قل اهلل
قن َأ ْن ُي ْع َط َ
َوم َؾ لام َأ ْص َب َح اًمـ ُ
َ ُ
َطؾِ ُّل ْب ُـ َأبِل َصال ِ ٍ
ب؟ش َوم َؼو ًُمقاُ :ه َق َيو َر ُؾم َ
قل اهلل َي ْشتَؽِل َقم ْقـَ ْق ِفَ ,ىم َولَ :وم َل ْر ِؾم ُؾقا إِ ًَم ْق ِف؛
ِ
يت سمِ ِف َوم َب َص َؼ َر ُؾم ُ
ؼم َأ َطمتلك َيم َل ْن َمل ْ َي ُؽ ْـ سمِ ِف َو َضم ٌع؛
قل اهلل
َوم ُل ِ َ
ِذم َقم ْقـَ ْقف َو َد َقمو ًَم ُفَ ,وم َ َ
اًمرا َي َيَ ,وم َؼ َول َقم ِ ٌّكمَ :يو َر ُؾم َ
قل اهلل ُأ َىموشمِ ُؾ ُف ْؿ َطمتلك َي ُؽق ُكقا ِم ْث َؾـَو؟ َوم َؼ َول« :ا ْك ُػ ْذ َط َؾك
َوم َل ْقم َطو ُه ل
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ِرسؾِ َؽ حتَّك َتـ ِْز َل بِس ِ
اْلس َل ِمَ ،و َأ ْخبِر ُهؿ بِؿا َي ِ
ِ
ب َط َؾ ْق ِف ْؿ
ج ُ
َ َ
َ
ْ ْ َ
احت ِف ْؿُ ،ث َّؿ ا ْد ُط ُف ْؿ إِ َلك ْ
ْ
قف؛ َفقالل َٕ َ ْن يف ِدي الل بِ َؽ رج ًل و ِ
مِـ ح ِّؼ الل فِ ِ
احدً ا َخقْ ٌر َل َؽ مِ ْـ َأ ْن َي ُؽ َ
قن َل َؽ
َ ُ َ
َْ َ
َ
ْ َ
ُح ْؿ ُر الـَّ َع ِؿش.
قن مِـِّل بِؿـ ِْز َل ِة َهار َ ِ
َ « :أ َٓ َت ْر َضك َأ ْن َت ُؽ َ
قسك
ون ،م ْـ ُم َ
ُ
َ

وىمول قمـف رؾمقل اهلل
إِ َّٓ َأ َّك ُف َل ْق َس َكبِل َب ْع ِديش رواه اًمبخوري سمرىمؿ ( ,)1133ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2111

وذم مسؾؿ ( )71قمـف
أكف َىم َولَ :وا لًم ِذي َوم َؾ َؼ احلَ لب َيَ ,و َسم َر َأ اًمـ َلس َؿ َي؛ إِ لك ُف ًَم َع ْفدُ
اًمـلبِل إُمل إِ َزمَ :أ ْن َٓ ُ ِ
َي لبـِل إِ لٓ ُم ْم ِم ٌـَ ,و َٓ ُي ْب ِغ َضـِل إِ لٓ ُمـَوومِ ٌؼ .وقمـ سمريدة قمـد أمحد
ِّ ِّ ِّ ل
( )117/5وهمػمه مرومق ًقموَ « :م ْـ ُكـ ُْت َم ْق َٓ ُه؛ َف َعؾِل َم ْق َٓ ُهش.
هذه إؿمورات إمم ومضوئؾ همٓء اًمؼقم اًمذيـ كٍم اهلل هبؿ اًمديـ ,وأقمز هبؿ
اعمسؾؿلم.
س يف ُ ِ
ب ِ
قولهَ ( :ط َذ ك ُُج ِ
اـػ ْر َد ْو ِ
َْس ُح) يشػم إمم شمبشػم اًمـبل
اخل ْؾد ت ْ َ
سموجلـي وجيى قمؾقـو أن كجزم سمؿـ ضمزم ًمف رؾمقل اهلل سمذًمؽ.



 

هلؿ
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فضائى بقية اهعغزة املبغزيّ باجلِة
قال

:

َ ْ ٌ
ْ
َ
ٌ َ ٌْ
َ ْ ُ ُ َ َّ ُ
َ
ُ َ ْ
ْبت ممكككك حب ب
بوتعككوب كك ٍحبوطْحكك ب ب وَع ِكككك ُ ب ِ كككك ٍ بوت ككككم
اكك ِفَّ بواككف
ب

ب

همٓء هؿ سمؼقي اًمعنمة اعمبنميـ سموجلـي ,وهؿ اعمذيمقرون ذم طمديٌ
قب ْؽ ٍر فِل
قمبداًمرمحـ سمـ قمقف قمـد اًمؽممذي ( )1717ىمول :ىمول رؾمقل اهلل َ « :أ ُب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجـ َِّة،
ؾح ُة فل َ
الجـَّةَ ،و َص َ
الجـَّةَ ،و َطؾِل فل َ
الجـَّةَ ،و ُطثْ َؿا ُن فل َ
الجـَّةَ ،و ُط َؿ ُر فل َ
َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
و ُّ ِ
الجـ َِّةَ ،و َس ِعقدٌ فِل
الجـَّةَ ،و َس ْعدٌ فل َ
الر ْح َؿ ِـ ْب ُـ َط ْقف فل َ
الز َب ْق ُر فل َ
َ
الجـَّةَ ،و َط ْبدُ َّ
ِ
ِ
الجـ َِّةش.
الج َّراحِ فل َ
الجـَّةَ ،و َأ ُبق ُط َبقْدَ َة ْب ُـ َ
َ
أيضو قمـد اًمؽممذي ( ,)1711واحلديٌ
وضموء احلديٌ قمـ ؾمعقد سمـ زيد ً
طمسـ.
وىمد موت رؾمقل اهلل

ٍ
راض يمام ذم اًمبخوري ( )1711قمـ قمؿر,
وهق قمـفؿ

وذيمر قمؾ ًّقو وقمثامن واًمزسمػم وـمؾحي وؾمعدً ا وؾمعقدً ا.
ومسعقد هق اسمـ زيد سمـ قمؿرو سمـ كػقؾ اًمذي ىمول اًمـبل

ُ « :ي ْب َع ُث َي ْق َم ا ْل ِؼقَا َم ِة

ُأ َّم ًة َو ْحدَ ُهش أظمرضمف اًمبخوري.
وؾمعد هق اسمـ أيب وىموص ,واؾمؿ أيب وىموص موًمؽ سمـ أهقى سمـ قمبد مـوف سمـ
زهرة سمـ يمالب اًمؼرر اًمزهري يؽـك أسمو إؾمحوق يمون ؾموسمع ؾمبعي ذم اإلؾمالم اؾمؾؿ
سمعد ؾمتي.
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ومجع ًمف رؾمقل اهلل
« ْار ِم فِدَ َ
اك َأبِل َو ُأ ِّملش.

وًمؾزسمػم أسمقيف ,ومؼول ًمؽؾ واطمد مـفام ومقام روى قمـف

:

وروى اسمـ قمققـي قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد قمـ ىمقس سمـ أيب طموزم ىمول :ىمول
ب َد ْط َق َت ُفَ ،و َسدِّ ْد َر ْم َق َت ُفش.
رؾمقل اهلل ًمسعد سمـ أيب وىموص« :الؾ ُف َّؿ َأ ِج ْ
ومـ يمراموشمف مو أظمرضمف اًمبخوري قمـ ضموسمر سمـ ؾمؿرة ىمول ؿمؽو أهؾ اًمؽقومي
ؾمعدا إمم قمؿر

ومعزًمف واؾمتعؿؾ قمؾقفؿ قمامرا ومشؽقا طمتك ذيمروا أكف ٓ َيسـ

يصكم وملرؾمؾ إًمقف ومؼول يو أسمو إؾمحوق إن همٓء يزقمؿقن أكؽ ٓ حتسـ شمصكم ىمول أسمق
إؾمحوق أمو أكو واهلل ومنين يمـً أصكم هبؿ صالة رؾمقل اهلل

مو أظمرم قمـفو أصكم

صالة اًمعشوء وملريمد ذم إوًمقلم وأظمػ ذم إظمريلم ىمول ذاك اًمظـ سمؽ يو أسمو
إؾمحوق وملرؾمؾ معف رضمال أو رضموٓ إمم اًمؽقومي ومسلل قمـف أهؾ اًمؽقومي ومل يدع
مسجدا إٓ ؾملل قمـف ويثـقن معروومو طمتك دظمؾ مسجدا ًمبـل قمبس ومؼوم رضمؾ مـفؿ
يؼول ًمف أؾمومي سمـ ىمتودة يؽـك أسمو ؾمعدة ىمول أمو إذ كشدشمـو ومنن ؾمعدا يمون ٓ يسػم
سموًمنيي وٓ يؼسؿ سموًمسقيي وٓ يعدل ذم اًمؼضقي ىمول ؾمعد أمو واهلل ٕدقمقن سمثالث
اًمؾفؿ إن يمون قمبدك هذا يموذسمو ىموم ريوء وؾمؿعي وملـمؾ قمؿره وأـمؾ ومؼره وقمروف
سموًمػتـ ويمون سمعد إذا ؾمئؾ يؼقل ؿمقخ يمبػم مػتقن أصوسمتـل دقمقة ؾمعد ىمول قمبد اعمؾؽ
وملكو رأيتف سمعد ىمد ؾمؼط طموضمبوه قمغم قمقـقف مـ اًمؽؼم وإكف ًمقتعرض ًمؾجقاري ذم
اًمطرق يغؿزهـ.
وهق ومـ معف مـ اًمستي اًمذيـ شمقذم رؾمقل اهلل
شمؼدم.

وهق قمـفؿ راض قمغم مو
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واسمـ قمقف هق قمبداًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمبد قمقف سمـ قمبد سمـ احلورث سمـ
زهرة سمـ يمالب سمـ مرة سمـ يمعى سمـ ًممي سمـ هموًمى اًمؼرر اًمزهري يؽـك أسمو حمؿد
يمون اؾمؿف ذم اجلوهؾقي قمبد قمؿرو وىمقؾ قمبد اًمؽعبي ومسامه رؾمقل اهلل

قمبد

اًمرمحـ .أمف اًمشػوء سمـً قمقف سمـ قمبد سمـ احلورث سمـ زهرة .وًمد سمعد اًمػقؾ سمعنم
ؾمـلم وأؾمؾؿ ىمبؾ أن يدظمؾ رؾمقل اهلل

دار إرىمؿ ويمون مـ اعمفوضمريـ إوًملم

مجع اهلجرشملم مجق ًعو :هوضمر إمم أرض احلبشي صمؿ ىمدم ىمبؾ اهلجرة وهوضمر إمم اعمديـي
وآظمك رؾمقل اهلل

سمدرا واعمشوهد يمؾفو مع رؾمقل
سمقـف وسملم ؾمعد سمـ اًمرسمقع وؿمفد ً
إمم دومي اجلـدل إمم يمؾى وقمؿؿف سمقده وؾمدهلو سملم

وسمعثف رؾمقل اهلل
اهلل
ِ
اس ِؿ اللِش وأوصوه سمقصويوه ٕمراء هايوه.
يمتػقف وىمول ًمف« :س ْر بِ ْ

وـمؾحي هق اسمـ قمبقداهلل سمـ قمثامن سمـ قمؿرو سمـ يمعى سمـ ؾمعد سمـ شمقؿ سمـ
مرة سمـ يمعى سمـ ًممي سمـ هموًمى اًمؼرر اًمتقؿل.
وقمومر ومفر هق أسمق قمبقدة سمـ اجلراح ىمقؾ اؾمؿف قمومر سمـ اجلراح ,وىمقؾ :قمبداهلل
اسمـ قمومر سمـ اجلراح واًمصحقح أن اؾمؿف قمومر سمـ قمبداهلل سمـ اجلراح سمـ هالل اسمـ
أهقى سمـ وبي سمـ احلورث سمـ ومفر سمـ موًمؽ سمـ اًمـض سمـ يمـوكي اًمؼرر اًمػفري.
سمدرا مع اًمـبل
ؿمفد ً

ومو سمعدهو مـ اعمشوهد يمؾفو.

وهق اًمذي اكتزع مـ وضمف رؾمقل اهلل

طمؾؼتل اًمدرع يقم أطمد ومسؼطً صمـقتوه

ً
ـمقآ أضمـل وهق أطمد اًمعنمة اًمذيـ
ويمون ًمذًمؽ أصمرم ويمون كحق ًػو معروق اًمقضمف
سموجلـي ويمون مـ يمبور اًمصحوسمي وومضالئفؿ وأهؾ اًمسوسمؼي
ؿمفد هلؿ رؾمقل اهلل
مـفؿ روقان اهلل قمؾقفؿ أمجعلم ,ىمول رؾمقل اهلل « :ل ِ ُؽ ِّؾ ُأم ٍة َأمِقـ ،و َأمِقـ َه ِذهِ
ٌ َ ُ
َّ
ِ
الج َّراحِ ش .وىمول أسمقسمؽر اًمصديؼ يقم اًمسؼقػي :ىمد روقً ًمؽؿ
ْإ ُ َّمة َأ ُبق ُط َب ْقدَ َة ْب ُـ َ
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أطمد هذيـ اًمرضمؾلم يعـل قمؿر وأسمو قمبقدة .وىمول قمؿر إذ دظمؾ قمؾقف اًمشوم وهق
أمػمهو :يمؾـو همػمشمف اًمدكقو همػمك يو أسمو قمبقدة .وًمف ومضوئؾ مجي.
شمقذم

وهق اسمـ صمامن وَخسلم ؾمـي ذم ـموقمقن قمؿقاس ؾمـي صمامن قمنمة

سموٕردن مـ اًمشوم وهبو ىمؼمه.
واًمزسمػم هق اسمـ اًمعقام سمـ ظمقيؾد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمعزي سمـ ىميص اًمؼرر إؾمدي
يؽـك أسمو قمبداهلل .أمف صػقي سمـً قمبد اعمطؾى سمـ هوؿمؿ قمؿي رؾمقل اهلل
أؾمؾؿ اًمزسمػم وهق اسمـ َخس قمنم ؾمـي ىمول قمـف اًمـبل
الز َب ْق ُرش وهق سمؼقًمف( :ادؿدح) يشػم إمم هذا احلديٌ.
َو َح َق ِار َّي ُّ

.

« :ل ِ ُؽ ِّؾ َكبِل َح َق ِاري،

هذا سمعض مـ يمؾ ,وىمد شمقؾمعً ذم ومضوئؾفؿ ذم همػم مو مقـمـ مـ يمتبل,
واحلؿد هلل.



 

67

ؽضل طائشة ريض اهلل طـفا ومعاوية
ريض اهلل طـه

فضى عائغة رضي اهلل عِٔا وًعاوية رضي اهلل عِٕ
قال

:

ْ َ َ َ ُ
َْ
َُ َ َ ْ ْ
ُ
ُ
ُ ُر ُ
َ
َويككك بأِككك ِنبعِككك ِهبف ككك َ ب كككْ ب ب
ف
ق
ب
ككككَ
ك
َس
بو
ني
ُ
ق
ككككؤ
ك
م
َوَعئِكككككمبأنبت
ِ
ِ
ِ
ب
ب

قوله( :وطائش) هق شمرظمقؿ قموئشي ,وهل قموئشي سمـً أيب سمؽر اًمصديؼ ,زوج

اًمـبل

 ,شمؼدم ذيمر أسمقفو ذم سموسمف ,وأمفو أم رومون سمـً قمومر سمـ قمقيؿر سمـ قمبد

ؿمؿس سمـ قمتوب سمـ أذيـي سمـ ؾمبقع سمـ دمهون سمـ احلورث سمـ همـؿ سمـ موًمؽ سمـ
يمـوكي ,شمزوضمفو رؾمقل اهلل

سمؿؽي ىمبؾ اهلجرة سمسـتلم هذا ىمقل أيب قمبقدة وىمول

همػمه :سمثالث ؾمـلم وهل سمـً ؾمً ؾمـلم وىمقؾ :سمـً ؾمبع واسمتـل هبو سموعمديـي وهل
اسمـي شمسع ٓ أقمؾؿفؿ اظمتؾػقا ذم ذًمؽ ويمون رؾمقل اهلل

ىمد أري قموئشي ذم اعمـوم ذم

هىمي مـ طمرير ومتقومقً ظمدجيي ومؼول :إن يؽـ هذا مـ قمـد اهلل يؿضف ومتزوضمفو سمعد
مقت ظمدجيي سمثالث ؾمـلم ومقام ذيمر اًمزسمػم ويمون مقت ظمدجيي ىمبؾ خمرضمف إمم اعمديـي
مفوضمرا سمثالث ؾمـلم هذا أومم مو ىمقؾ ذم ذًمؽ وأصحف إن ؿموء اهلل شمعومم أوموده اسمـ قمبد
ً
اًمؼم ذم آؾمتقعوب .
وومضوئؾفو يمثػمة ,مـفو:
ِ ِ
ث َل َق ٍ
َىمو ًَم ًَْ :ىم َول َر ُؾم ُ
لؿـَا ِم َث َل َ
ال،
َقم ْـ َقم ِوئ َش َي
قل اهللِ ُ « :أ ِريتُؽ فل ا َ
ػ َطـ وج ِف ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
لؿ َؾ ُؽ فِل َس َر َق ٍة مِ ْـ َح ِر ٍيرَ ،فقَ ُؼ ُ
ؽ
قلَ :هذه ا ْم َر َأ ُت َؽَ ،ف َلكْش ُ ْ َ ْ
َجا َءكل بِؽ ا َ
َفنِ َذا َأك ِ
ْت ِه َلَ ،ف َل ُق ُ
قل :إِ ْن َي ُؽ َه َذا مِ ْـ ِطـ ِْد اللِ ُي ْؿ ِض ِفش .أظمرضمف مسؾؿ (.)2111
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قل اهللِ « :كَؿ َؾ مِ َـ الر َج ِ
َىم َولَ :ىم َول َر ُؾم ُ
ال كَثِ ٌقرَ ،و َل ْؿ
قؾمك
ِّ
َ
و َقم ْـ َأ ِيب ُم َ
ِ
ْت ِطؿرا َن ،و ِ
اء َغقر مريؿ بِـ ِ
ِ
آس َق َة ا ْم َر َأ ِة فِ ْر َط ْق َنَ ،وإِ َّن َف ْض َؾ َطائِ َش َة َط َؾك
َ
َْ
َي ْؽ ُؿ ْؾ م َـ الـ َِّس ْ ُ َ ْ َ َ
الـِّس ِ
اء َك َػ ْض ِؾ الثَّ ِر ِ
يد َط َؾك َسائِ ِر ال َّط َعا ِمش.
َ
َىم َولَ :ؾم ِؿ ْع ًُ َر ُؾم َ
قل اهللِ

و َقم ْـ َأك ِ
َس ْسم ِـ َموًمِ ٍؽ
َط َؾك الـِّس ِ
اء َك َػ ْض ِؾ الثَّ ِر ِ
يد َط َؾك ال َّط َعا ِمش متػؼ قمؾقف.
َ
قل اهللِ « :يا َطائِ ُش َه َذا ِجب ِر ُيؾ ي ْؼر ُأ َط َؾق ِ
َىمو ًَم ًَْ :ىم َول َر ُؾم ُ
ؽ
و َقم ْـ َقم ِوئ َش َي
َ َ ْ
ْ
َ
ِ
مح ُي اهللَِ .ىمو ًَم ًَْ :و ُه َق َي َرى َمو َٓ َأ َرى .متػؼ
اًمس َال ُم َو َر ْ َ
الس َل َمش َىمو ًَم ًَْ :وم ُؼ ْؾ ًَُ :و َقم َؾ ْقف ل
َّ
َي ُؼ ُ
قلَ « :ف ْض ُؾ َطائِ َش َة

قمؾقف
سمحودصمي اإلومؽ ومؼمأهو اهلل شمعومم .ومػل اًمبخوري ومسؾؿ َقم ِـ
اسمتؾقً
اًمز َسم ْ ِػم َو َقم ْؾ َؼ َؿ ُي ْسم ُـ َو لىم ٍ
ؼم ِين َؾم ِعقدُ ْسم ُـ اعمُ َس لق ِ
وص َو ُقم َب ْقدُ اهللِ ْسم ُـ
ى َو ُقم ْر َو ُة ْسم ُـ ي
ي
اًمز ْه ِر ِّيَ ,أ ْظم َ َ
قد َقمـ طم ِد ِ
َقمب ِداهللِ سم ِـ ُقم ْتب َي سم ِـ مسع ٍ
لم َىم َول َهلَو َأ ْه ُؾ
يٌ َقم ِوئ َش َي َز ْو ِج اًمـلبِ ِّل
ِطم َ
ْ َ
َ ْ َ ْ ُ
ْ
ْ
ِْ ِ
ؼم َأ َهو اهللُ ِمملو َىمو ًُمقاَ ,و ُيم يؾ ُف ْؿ َطمدل َصمـِل َـم ِوئ َػ ًي ِم ْـ َطم ِديثِ َفوَ ,و َسم ْع ُض ُف ْؿ يم َ
َون
اإل ْومؽ َمو َىمو ًُمقاَ ,وم َ ل
ِ ٍ ِ
ِ
َأ ْو َقمك ِحلَ ِديثِ َفو ِم ْـ َسم ْع ٍ
احل ِد َ
يٌ
ض َو َأ ْصم َب ًَ ا ْىمت َص ً
وصوَ ,و َىمدْ َو َقم ْق ًُ َقم ْـ ُيم ِّؾ َواطمد مـ ُْف ُؿ ْ َ
ا لًم ِذي َطمدل َصمـِلَ ,و َسم ْع ُض َطم ِديثِ ِف ْؿ ُي َصدِّ ُق َسم ْع ًضوَ ,ذيم َُروا َأ لن َقم ِوئ َش َي َز ْو َج اًمـلبِ ِّل
َون َر ُؾم ُ
َىمو ًَم ًْ :يم َ
لم كِ َس ِوئ ِفَ ,وم َل لي ُت ُف لـ َظم َر َج
هلل
قل ا ِ
إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َخي ُْر َج َؾم َػ ًرا َأ ْىم َر َع َسم ْ َ
َؾم ْف ُؿ َفو َظم َر َج ِ َهبو َر ُؾم ُ
َم َع ُفَ ,ىمو ًَم ًْ َقم ِوئ َش ُيَ :وم َل ْىم َر َع َسم ْقـَـَو ِذم َهم ْز َو ٍة َهم َز َاهو,
قل اهللِ
هلل  ,و َذًم ِ َؽ سمعدَ مو ُأك ِْز َل ِْ
َوم َخر َج ومِ َقفو ؾم ْف ِؿلَ ,وم َخر ْضم ًُ م َع رؾم ِ
وبَ ,وم َلكَو
قل ا ِ
احل َج ُ
َ
َْ َ
َ َ ُ
َ
َ
َ
مح ُؾ ِذم َه ْق َد ِضمل َو ُأك َْز ُل ومِ ِقف َم ِس َػمكَوَ ,طمتلك إِ َذا َوم َر َغ َر ُؾم ُ
ِم ْـ َهم ْز ِو ِه َو َىم َػ َؾ
هلل
قل ا ِ
ُأ ْ َ
ِ ِ
ِ
وًمر ِطم ِ
وًمر ِطم ِ
قؾ َوم َؿ َش ْق ًُ َطم لتك
قؾَ ,وم ُؼ ْؿ ًُ ِطم َ
لم آ َذ ُكقا سمِ ل
َو َدك َْقكَو م َـ اعمَديـَي آ َذ َن ًَم ْق َؾ ًي سمِ ل
ِ
ِ
اًمر ْطم ِؾ َوم َؾ َؿ ْس ًُ َصدْ ِري َومنِ َذا
َضم َ
اجل ْق َشَ ,وم َؾ لام َىم َض ْق ًُ م ْـ َؿم ْلين َأ ْىم َب ْؾ ًُ إِ َمم ل
وو ْز ُت ْ َ
ِقم ْؼ ِدي ِم ْـ َضم ْز ِع َفم َػ ِ
وؤ ُهَ ,و َأ ْىم َب َؾ
ور َىم ِد ا ْك َؼ َط َعَ ,وم َر َضم ْع ًُ َومو ًْمت ََؿ ْس ًُ ِقم ْؼ ِدي َوم َح َب َسـِل ا ْسمتِ َغ ُ
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طـه َي ْر َطم ُؾ َ
قن ِزم َوم َح َؿ ُؾقا َه ْق َد ِضمل َوم َر َطم ُؾق ُه َقم َغم َسم ِع ِػم َي ا لًم ِذي ُيمـ ًُْ
ريض َـاهلليمَو ُكقا
اًمر ْه ُط ا لًم ِذي
ل
قن َأ ِّين ومِ ِقفَ ,ىمو ًَم ًْ :ويمَوك ِ
ًَ اًمـ َِّسو ُء إِ ْذ َذ َ
َي ِس ُب َ
اك ِظم َػو ًومو َمل ْ ُ ََي لب ْؾ َـ َو َمل ْ َي ْغ َش ُف لـ
َ
َأ ْريم ُ
َىَ ,و ُه ْؿ َ ْ
لم َر َطم ُؾق ُه
اًم لؾ ْح ُؿ ,إِك َلام َي ْل ُيم ْؾ َـ ا ًْم ُع ْؾ َؼ َي ِم َـ اًم لط َعو ِمَ ,وم َؾ ْؿ َي ْس َتـْؽِ ِر ا ًْم َؼ ْق ُم صمِ َؼ َؾ ْاهل َ ْق َد ِج ِطم َ
ِ
َو َر َوم ُعق ُهَ ,و ُيمـ ًُْ َضم ِ
اًمس ِّـَ ,وم َب َع ُثقا ْ
اجلَ َؿ َؾ َو َؾم ُورواَ .و َو َضمدْ ُت ِقم ْؼ ِدي َسم ْعدَ َمو
ور َي ًي َطمدي َث َي ِّ
اجل ْق ُشَ ,وم ِج ْئ ًُ َمـ ِ
قىَ ,وم َت َق لؿ ْؿ ًُ َمـ ِْز ِزم ا لًم ِذي ُيمـ ًُْ
َوز َهل ُ ْؿ َو ًَم ْق َس ِ َهبو َدا ٍع َو َٓ ُ ِجم ٌ
اؾمت ََؿ لر ْ َ
ْ
ومِ ِقف َو َفمـَـ ًُْ َأ لن ا ًْم َؼ ْقم ؾم َق ْػ ِؼدُ ِ
وين َوم َ ْػم ِضم ُع َ
قن إِ َ لزمَ ,وم َب ْقـَو َأكَو َضموًم ِ َس ٌي ِذم َمـ ِْز ِزم َهم َؾ َبتْـِل َقم ْقـِل
َ َ
ِ
ِ
ان ْسم ُـ اعمُ َع لط ِؾ اًمس َؾ ِؿل ُصمؿ ل ِ
اجل ْق ِ
َون َص ْػ َق ُ
َومـ ِ ْؿ ًَُ ,ويم َ
ش,
اين َىمدْ َقم لر َس م ْـ َو َراء ْ َ
ي ي ل
اًمذيم َْق ي
َومود ًَمٍ َوم َلصبح ِقمـْدَ مـ ِْز ِزمَ ,ومر َأى ؾمقاد إِكْس ٍ
ون ك َِوئ ٍؿ َوم َلشم ِ
لم َر ِآينَ ,و َىمدْ يم َ
َون
َوين َوم َع َر َومـِل ِطم َ
ل َ ْ ََ
َ َ َ َ
َ
َ
احلجوب َقم َكمَ ,وموؾم َتق َؼ ْظ ًُ سمِوؾم ِؽمضم ِ
ِ
ِ
لم َقم َر َومـِلَ ,وم َخ لؿ ْر ُت
وقم ِف ِطم َ
ْ ْ َ
ض َب ْ َ ُ ل ْ ْ
َي َراين َىم ْب َؾ َأ ْن ُي ْ َ
هلل ,مو ي َؽ ِّؾؿـِل يمَؾِؿ ًي و َٓ ؾم ِؿع ًُ ِمـْف يمَؾِؿ ًي َهمػم اؾم ِؽمضم ِ
ِ
وقم ِفَ ,طمتلك
ُ َ َْ ْ ْ َ
َ َ َ ْ
َو ْضم ِفل سمِج ْؾ َب ِويبَ ,و َوا ِ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأك َ ِ
اجل ْق َش َسم ْعدَ
َوخ َراطم َؾ َت ُف َوم َقـم َئ َقم َغم َيد َهو َوم َريم ْب ُت َفوَ ,ومو ْك َط َؾ َؼ َي ُؼق ُد ِ َ
اًمراطم َؾ َي َطمتلك َأ َشم ْقـَو ْ َ
يب ل
مو ك ََز ًُمقا م ِ
قهم ِري َـ ِذم ك َْح ِر اًم لظ ِف َػم ِة.
ُ
َ
ِ
َومف َؾ َؽ مـ ه َؾ َؽ ِذم َؿم ْل ِين ,ويم َ ِ
يب ا ْسم ُـ َؾم ُؾ َ
قل,
َ ْ َ
ؼم ُه َقم ْبدُ اهللِ ْسم ُـ ُأ َ ٍّ
َ
َ
َون ا لًمذي شم ََق لمم يم ْ َ
ِ
وؿم َت َؽق ًُ ِطم َ ِ
ِ
ِ
قض َ
قن ِذم َىم ْق ِل َأ ْه ِؾ
وس ُي ِػ ُ
لم َىمد ْمـَو اعمَديـَ َي َؿم ْف ًراَ ,واًمـل ُ
َوم َؼد ْمـَو اعمَديـَ َيَ ,وم ْ ْ
ِْ ِ
ف ِم ْـ رؾم ِ
هلل
قل ا ِ
ٌم ٍء ِم ْـ َذًم ِ َؽَ ,و ُه َق َي ِري ُبـِل ِذم َو َضم ِعل َأ ِّين َٓ َأ ْقم ِر ُ
َ ُ
اإل ْومؽَ ,و َٓ َأ ْؿم ُع ُر سمِ َ ْ
لم َأ ْؿمتَؽِل ,إِك َلام َيدْ ُظم ُؾ َر ُؾم ُ
َوم ُق َس ِّؾ ُؿ ُصم لؿ
هلل
قل ا ِ
اًم يؾ ْط َ
ػ ا لًم ِذي ُيمـ ًُْ َأ َرى ِمـْ ُف ِطم َ
ػ تِق ُؽؿ؟ش َوم َذ َ ِ ِ
َي ُؼ ُ
وًمنم َطمتلك َظم َر ْضم ًُ َسم ْعدَ َمو َك َؼ ْف ًُ,
قلَ « :ك ْق َ
ْ
اك َيري ُبـلَ ,و َٓ َأ ْؿم ُع ُر سمِ ل ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َؼم ُزكَوَ ,و َٓ ك ْ
َخ ُر ُج إِ لٓ ًَم ْق ًال إِ َمم ًَم ْق ٍؾ,
َو َظم َر َضم ًْ َمعل ُأ يم م ْس َط ٍح ىم َب َؾ اعمَـَوص ِعَ ,و ُه َق ُمت َ ل
و َذًم ِ َؽ َىمب َؾ َأ ْن َكت ِ
ػ َىم ِري ًبو ِم ْـ ُسم ُققشمِـَوَ ,و َأ ْم ُركَو َأ ْم ُر ا ًْم َع َر ِ
ب ْإُ َو ِل ِذم اًم لتـ يَز ِهَ ,و ُيمـلو
لخ َذ ا ًْم ُؽـُ َ
ْ
َ
ػ َأ ْن َكت ِ
َك َت َل لذى سمِو ًْم ُؽـُ ِ
لخ َذ َهو ِقمـْدَ ُسم ُققشمِـَوَ ,ومو ْك َط َؾ ْؼ ًُ َأكَو َو ُأ يم ِم ْس َط ٍح َو ِه َل سمِـ ًُْ َأ ِيب ُر ْه ِؿ
ِ
ٍ
ِ
ْسم ِـ اعمُ لطؾِ ِ
اًمصدِّ ِيؼَ ,وا ْسمـُ َفو
ى ْسم ِـ َقم ْبد َمـَوفَ ,و ُأ يم َفو ا ْسمـَ ُي َص ْخ ِر ْسم ِـ َقموم ٍر َظمو ًَم ُي َأ ِيب َسمؽ ٍْر ِّ
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ِمس َطح سمـ ُأ َصمو َصم َي سم ِـ َقمب ِ
ود ْسم ِـ اعمُ لطؾِ ِ
لم َوم َر ْهمـَو
ىَ ,وم َل ْىم َب ْؾ ًُ َأكَو َوسمِـ ًُْ َأ ِيب ُر ْه ٍؿ ِىم َب َؾ َسم ْقتِل ِطم َ
ْ ل
ْ ُ ْ ُ
ِم ْـ َؿم ْلكِـَوَ ,وم َع َث َر ْت ُأ يم ِم ْس َط ٍح ِذم ِم ْر ِـم َفو َوم َؼو ًَم ًْ :شم َِع َس ِم ْس َط ٌح! َوم ُؼ ْؾ ًُ َهلَو :سمِ ْئ َس َمو
ُىم ْؾ ِ
لم َر ُضم ًال َىمدْ َؿم ِفدَ َسمدْ ًرا؟! َىمو ًَم ًَْ :أ ْي َهـْتَو ْهَ ,أ َو َمل ْ شم َْس َؿ ِعل َمو َىم َول؟! ُىم ْؾ ًُ:
ً! َأشم َُس ِّب َ
ؼمشمْـِل سمِ َؼ ْق ِل َأ ْه ِؾ ْ ِ
اإل ْوم ِؽ؛ َوم ْوز َد ْد ُت َم َر ًوو إِ َمم َم َر ِيض.
َو َمو َذا َىم َول؟ َىمو ًَم ًَْ :وم َل ْظم َ َ
َوم َؾ لام َر َضم ْع ًُ إِ َمم َسم ْقتِلَ ,ومدَ َظم َؾ َقم َ لكم َر ُؾم ُ
ػ تِق ُؽ ْؿ؟ش
قل اهللِ
َوم َس لؾ َؿُ ,صم لؿ َىم َولَ « :ك ْق َ
آيت َأ َسم َق لي؟ َىمو ًَم ًَْ :و َأكَو ِطمقـ َِئ ٍذ ُأ ِريدُ َأ ْن َأ َشم َق لؼ َـ ْ
ؼم ِم ْـ ِىم َبؾِ ِف َامَ ,وم َل ِذ َن
ُىم ْؾ ًَُ :أ َشم ْل َذ ُن ِزم َأ ْن ِ َ
اخلَ َ َ
ِزم َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ ,وم ِج ْئ ًُ َأ َسم َق لي َوم ُؼ ْؾ ًُ ُِٕ ِّملَ :يو ُأ لمتَو ْهَ ,مو َيت ََحدل ُ
لوس؟ َوم َؼو ًَم ًَْ :يو
ث اًمـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َض ِائ ُر إِ لٓ
ُسمـَ لق ُيَ ,ه ِّقين َقم َؾ ْقؽَ ,وم َقاهللًَِ ,م َؼ لؾ َام يمَوكًَ ا ْم َر َأ ٌة َىم يط َووق َئ ٌي قمـْدَ َر ُضم ٍؾ َُي يب َفو َو َهلَو َ َ
ون اهللِ! َو َىمدْ َحتَدل َ
َيم لث ْر َن َقم َؾ ْق َفوَ ,ىمو ًَم ًُْ :ىم ْؾ ًُُ :ؾم ْب َح َ
لوس ِ َهب َذا؟! َىمو ًَم ًَْ :وم َب َؽ ْق ًُ شمِ ْؾ َؽ
ث اًمـ ُ
اًم لؾق َؾ َي طمتلك َأصبح ًُ َٓ ,ير َىم ُل ِزم دمع ,و َٓ َأ ْيمت ِ
َح ُؾ سمِـ َْق ٍمُ ,صم لؿ َأ ْص َب ْح ًُ َأ ْسم ِؽلَ .و َد َقمو
َْ ٌ َ
ْ َ ْ
ْ َ
َْ
ِ
َقم ِ لكم ْسم َـ َأ ِيب َـموًم ِ ٍ
َر ُؾم ُ
مهو ِذم
قل اهللِ
ى َو ُأ َؾمو َم َي ْسم َـ َز ْي ٍد ِطم َ
اؾم َت ْؾ َب ٌَ ا ًْم َق ْطم ُل َي ْستَش ُػم ُ َ
لم ْ
ومِر ِاق َأ ْهؾِ ِفَ ,ىمو ًَم ًَْ :وم َلمو ُأؾموم ُي ْسم ُـ َز ْي ٍد َوم َل َؿمور َقم َغم رؾم ِ
سمِو لًم ِذي َي ْع َؾ ُؿ ِم ْـ
قل اهللِ
َ ُ
َ
ل َ َ
َ
َسم َرا َء ِة َأ ْهؾِ ِف َوسمِو لًم ِذي َي ْع َؾ ُؿ ِذم َك ْػ ِس ِف َهل ُ ْؿ ِم َـ ا ًْم ُق ِّدَ ,وم َؼ َولَ :يو َر ُؾم َ
قل اهللُِ ,ه ْؿ َأ ْه ُؾ َؽَ ,و َٓ
َك ْع َؾ ُؿ إِ لٓ َظم ْ ًػماَ ,و َأ لمو َقم ِ يكم ْسم ُـ َأ ِيب َـموًم ِ ٍ
ى َوم َؼ َولَ :مل ْ ُي َض ِّق ِؼ اهللُ َقم َؾ ْق َؽَ ,واًمـ َِّسو ُء ِؾم َق َاهو
اجلَ ِ
ور َي َي شم َْصدُ ْىم َؽَ .ىمو ًَم ًَْ :ومدَ َقمو َر ُؾم ُ
يمَثِ ٌػمَ ,وإِ ْن شم َْس َل ِل ْ
َسم ِر َير َة َوم َؼ َولَ « :أ ْي
قل اهللِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وحل ِّؼ,
َب ِر َير ُةَ ،ه ْؾ َر َأ ْيت م ْـ َش ْلء َي ِري ُبؽ م ْـ َطائ َش َة؟ش َىمو ًَم ًْ ًَم ُف َسم ِر َير ُةَ :وا لًمذي َسم َع َث َؽ سمِ ْ َ
ِ
إِ ْن َر َأ ْي ًُ َقم َؾ ْق َفو َأ ْم ًرا َىم يط َأ ْهم ِؿ ُص ُف َقم َؾ ْق َفوَ ,أ ْيم َث َر ِم ْـ َأ لَنو َضم ِ
اًمس ِّـ َشمـَو ُم َقم ْـ
ور َي ٌي َطمدي َث ُي ِّ
َ
لم َأ ْهؾِ َفو َوم َت ْل ِيت اًمدل ِ
َقم ِج ِ
اضم ُـ َوم َت ْل ُيم ُؾ ُف.
ِ
ِ
ِ
يب ا ْسم ِـ َؾم ُؾ َ
َىمو ًَم ًَْ :وم َؼو َم َر ُؾم ُ
قل,
قل اهللِ
وؾم َت ْع َذ َر م ْـ َقم ْبداهللِ ْسم ِـ ُأ َ ٍّ
َقم َغم اعمْـ َ ِْؼمَ ,وم ْ
ِ
َىمو ًَم ًَْ :وم َؼ َول َر ُؾم ُ
لؿ ْسؾِ ِؿق َـَ ،م ْـ َي ْع ِذ ُركِل مِ ْـ
قل اهللِ
َو ُه َق َقم َغم ا ْعمـ َ ِْؼمَ « :يا َم ْع َش َر ا ُ
َر ُج ٍؾ َقدْ َب َؾ َغ َأ َذا ُه فِل َأ ْه ِؾ َب ْقتِل؟ َف َقاللِ َما َطؾِ ْؿ ُت َط َؾك َأ ْهؾِل إِ َّٓ َخ ْق ًراَ ،و َل َؼدْ َذك َُروا
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ر ُج ًل ما َطؾِ
اهلل
طـه ْق ِف إِ َّٓ َخ ْق ًراَ ،و َما ك َ
َان َيدْ ُخ ُؾ َط َؾك َأ ْهؾِل إِ َّٓ َم ِعلش َوم َؼو َم َؾم ْعدُ ْسم ُـ
ت َط َؾ
ريض ْؿ ُ
َ
َ
مع ٍ
وذ ْإَك َْص ِ
َون ِم َـ ْإَ ْو ِ
ور يي َوم َؼ َولَ :أكَو َأ ْقم ِذ ُر َك ِمـْ ُف َيو َر ُؾم َ
قل اهللِ ,إِ ْن يم َ
َض ْسمـَو ُقمـُ َؼ ُف,
َُ
س َ َ
َون ِم ْـ إِ ْظم َقاكِـَو ْ
َوإِ ْن يم َ
اخلَ ْز َر ِج َأ َم ْر َشمـَو َوم َػ َع ْؾـَو َأ ْم َر َكَ .ىمو ًَم ًَْ :وم َؼو َم َؾم ْعدُ ْسم ُـ ُقم َبو َد َة َو ُه َق
احل ِؿق ُي َ -وم َؼ َول ًمِسع ِد سم ِـ مع ٍ
ِ
ِ
َؾم ِّقدُ ْ
اخلَ ْز َر ِج َ -ويم َ
وذ:
َ ْ ْ َُ
اضمت ََف َؾ ْت ُف ْ َ ل
َون َر ُضم ًال َصوحلًو َو ًَمؽ ِـ ْ
هللَ َٓ ,شم ْؼ ُت ُؾ ُفَ ,و َٓ َشم ْؼ ِد ُر َقم َغم َىمتْؾِ ِفَ ,وم َؼو َم ُأ َؾم ْقدُ ْسم ُـ ُطم َض ْ ٍػم َ -و ُه َق ا ْسم ُـ َقم ِّؿ
يم ََذ ْسم ًَ ًَم َع ْؿ ُر ا ِ
وذ َ -وم َؼ َول ًمِسع ِد سم ِـ ُقمبود َة :يم ََذسم ًَ ًَمعؿر اهللًَِ ,مـَ ْؼ ُت َؾـلف؛ َومنِك َلؽ مـَوومِ ٌؼ ُ َدم ِ
ؾمع ِد سم ِـ مع ٍ
ود ُل
ُ
ْ
َ ْ ْ َ َ
َ ْ ْ َُ
ُ
َُْ
احلق ِ
مهقا َأ ْن َي ْؼ َتتِ ُؾقاَ ,و َر ُؾم ُ
ونْ :إَ ْو ُس َو ْ
قل اهللِ
َقم ِـ اعمُـَوومِ ِؼ َ
لم! َوم َث َور ْ َ ل
اخلَ ْز َر ُجَ ,طمتلك َ ي
َىم ِوئ ٌؿ َقم َغم اعمِْـ َ ِْؼمَ ,وم َؾ ْؿ َي َز ْل َر ُؾم ُ
ًَ.
قل اهللِ
َُ
خي ِّػ ُض ُف ْؿ َطمتلك َؾم َؽ ُتقا َو َؾمؽ َ
َىمو ًَم ًْ :وسم َؽق ًُ يق ِمل َذًم ِ َؽ َٓ ير َىم ُل ِزم دمع و َٓ َأ ْيمت ِ
َح ُؾ سمِـ َْق ٍمُ ,صم لؿ َسم َؽ ْق ًُ ًَم ْق َؾتِل
َْ ٌ َ
ََ ْ َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
مهو
اعمُ ْؼبِ َؾ َي َٓ َي ْر َىم ُل ِزم َد ْم ٌع َو َٓ َأ ْيمتَح ُؾ سمِـ َْق ٍمَ ,و َأ َسم َق َ
اي َي ُظـلون َأ لن ا ًْم ُبؽَو َء َوموًم ٌؼ يمَبِديَ ,وم َب ْقـ ََام ُ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ًَ َقم َكم ا ْم َر َأ ٌة ِم َـ ْإَك َْص ِ
ًْ َهلَوَ ,وم َج َؾ َس ًْ
ورَ ,وم َل ِذك ُ
اؾم َت ْل َذك ْ
َضموًم َسون قمـْدي َو َأكَو َأ ْسمؽل ْ
ل
َشم ْب ِؽلَ ,ىمو ًَم ًَْ :وم َب ْقـَو ك َْح ُـ َقم َغم َذًم ِ َؽ َد َظم َؾ َقم َؾ ْقـَو َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ ,وم َس لؾ َؿ ُصم لؿ َضم َؾ َس,
ِ
ِ
َىمو ًَم ًْ :و َمل َ ِ ِ ِ
قطمك إِ ًَم ْق ِف ِذم َؿم ْل ِين
جيؾ ْس قمـْدي ُمـ ُْذ ىم َقؾ ِزم َمو ىم َقؾَ ,و َىمدْ ًَمبِ ٌَ َؿم ْف ًرا َٓ ُي َ
َ ْ ْ
ٌم ٍءَ ,ىمو ًَم ًَْ :ومت ََش لفدَ َر ُؾم ُ
قل اهللِ
لم َضم َؾ َس ُصم لؿ َىم َولَ « :أ َّما َب ْعدُ َ ،يا َطائِ َش ُةَ ،فنِ َّك ُف َقدْ
ِطم َ
سمِ َ ْ
ْت َألؿؿ ِ
ُؽ الل ،وإِ ْن ُكـ ِ
ْت ب ِريئَ ًة َفسقبرئ ِ
ِ
ِ
ِ
ت بِ َذك ٍ
ْب
ُ َ
َ ْ
َ ُ َ ِّ
َب َؾ َغـل َطـْؽ ك ََذا َوك ََذاَ ،فنِ ْن ُكـ َ
ِ
ف بِ َذك ٍ
لل َط َؾ ْق ِفش َىمو ًَم ًْ:
لل َو ُتقبِل إِ َل ْق ِف؛ َفنِ َّن ا ْل َع ْبدَ إِ َذا ا ْطت ََر َ
اب َت َ
ْب ُث َّؿ َت َ
َف ْ
اب ا ُ
اس َت ْغػ ِري ا َ
َوم َؾ لام َىم َه َر ُؾم ُ
ص َد ْم ِعل َطمتلك َمو ُأ ِطم يس ِمـْ ُف َىم ْط َر ًةَ ,وم ُؼ ْؾ ًُ َِٕ ِيب:
هلل
قل ا ِ
َم َؼو ًَم َت ُف َىم َؾ َ
ِ
قل ًمِرؾم ِ
ى َقمـِّل َر ُؾم َ
قل اهللِ ,
قل اهللِ
َأ ِضم ْ
وم َقام َىم َولَ ,وم َؼ َولَ :واهللِ َمو َأ ْد ِري َمو َأ ُىم ُ َ ُ
قل ًمِرؾم ِ
َوم ُؼ ْؾ ًُ ُِٕ ِّملَ :أ ِضمقبِل َقمـِّل َر ُؾم َ
هلل
قل ا ِ
قل اهللِ َ ,وم َؼو ًَم ًَْ :واهللِ َمو َأ ْد ِري َمو َأ ُىم ُ َ ُ
وري ٌي طم ِدي َث ُي اًمسـ َٓ َأ ْىمر ُأ يمَثِػما ِمـ ا ًْم ُؼر ِ
آن  : -إِ ِّين َوا ِ
هلل ًَم َؼدْ
ِّ ِّ
َ ,وم ُؼ ْؾ ًُ َ -و َأكَو َضم ِ َ َ
ً َ ْ
َ
َقمر ْوم ًُ َأ لك ُؽؿ َىمدْ ؾم ِؿع ُتؿ ِهب َذا طمتلك اؾم َت َؼر ِذم ُك ُػ ِ
قؾم ُؽ ْؿ َو َصدل ْىم ُت ْؿ سمِ ِفَ ,ومنِ ْن ُىم ْؾ ًُ ًَم ُؽ ْؿ:
َ ْ ْ َ َ
ْ ل
ْ
َ

72

ِ
ِ
ِ
ؽم ْوم ًُ ًَم ُؽ ْؿ سمِ َل ْم ٍر -
إِ ِّين َسم ِري َئ ٌي َ -واهللُ َي ْع َؾ ُؿ َأ ِّين َسم ِري َئ ٌي ُ َٓ -شم َصدِّ ُىمقين سمِ َذًم َؽَ ,و ًَمئ ِـ ا ْقم َ َ
َواهللُ َي ْع َؾ ُؿ َأ ِّين َسم ِري َئ ٌي ًَ -م ُت َصدِّ ُىمقكَـِلَ ,وإِ ِّين َواهللِ َمو َأ ِضمدُ ِزم َو ًَم ُؽ ْؿ َم َث ًال إِ لٓ يم ََام َىم َول
ػ﴿ :ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[يقؾمػَ ]31:ىمو ًَم ًُْ :صم لؿ
قؾم َ
َأ ُسمق ُي ُ
وو َطجع ًُ َقم َغم ومِر ِ
ار.
َ َحت لق ًْم ًُ َوم ْ َ ْ
َ

هلل م ِ
ِ ٍِ
ؼما َء ِيتَ ,و ًَمؽِ ْـ َواهللِ َمو
ؼمئل سمِ َ َ
َىمو ًَم ًَْ :و َأكَو َواهللِ طمقـَئذ َأ ْقم َؾ ُؿ َأ ِّين َسم ِري َئ ٌيَ ,و َأ لن ا َ ُ َ ِّ
ُيمـ ًُْ َأ ُفم يـ َأ ْن ُيـ َْز َل ِذم َؿم ْل ِين َو ْطم ٌل ُيت َْغمَ ,و ًَم َش ْل ِين يم َ
هلل
َون َأ ْطم َؼ َر ِذم َك ْػ ِز ِم ْـ َأ ْن َي َت َؽ لؾ َؿ ا ُ
ِ لذم سمِ َل ْم ٍر ُيت َْغمَ ,و ًَمؽِـِّل ُيمـ ًُْ َأ ْر ُضمق َأ ْن َي َرى َر ُؾم ُ
هلل
ؼم ُئـِل ا ُ
قل اهللِ
ِذم اًمـ ْلق ِم ُر ْؤ َيو ُي َ ِّ
َجمْؾِسف و َٓ َظمرج ِمـ َأه ِؾ ا ًْمبق ِ
ِ َهبوَ ,ىمو ًَم ًَْ :وم َقاهللِ َمو َرا َم َر ُؾم ُ
ً َأ َطمدٌ َطمتلك
قل اهللِ
َ َ ْ ْ
َْ
َ ُ َ
َون ي ْل ُظم ُذه ِمـ ا ًْمؼمطم ِ
ِ
وء ِقمـْدَ ا ًْم َق ْطم ِلَ ,طمتلك إِ لك ُف
هلل
َأك َْز َل ا ُ
ُ َ َُ َ
َقم َغم كَبِ ِّقف َ ,وم َل َظم َذ ُه َمو يم َ َ
اًمش ِ
ًَم َقت ََحدل ُر ِمـْ ُف ِم ْث ُؾ ْ
اجلُ َام ِن ِم َـ ا ًْم َع َر ِق ِذم ا ًْم َق ْق ِم ل
وت؛ ِم ْـ صمِ َؼ ِؾ ا ًْم َؼ ْق ِل ا لًم ِذي ُأك ِْز َل َقم َؾ ْق ِف,
َىمو ًَم ًَْ :وم َؾام ه َي َقم ْـ رؾم ِ
َو ُه َق َي ْض َح ُؽَ ,ومؽ َ
َون َأ لو َل يمَؾِ َؿ ٍي َشم َؽ لؾ َؿ ِ َهبو َأ ْن
هلل
قل ا ِ
َ ُ
ل ُ ِّ
نمي يو َقم ِوئ َش ُيَ ,أمو اهللُ َوم َؼدْ سمر َأ ِكَ ,وم َؼو ًَم ًْ ِزم ُأملُ :ىم ِ
ِ
قمل إِ ًَم ْق ِفَ ,وم ُؼ ْؾ ًَُ :واهللِ َٓ
َىم َولَ :أ ْسم ِ َ
ِّ
َل
ل
هلل ﴿ :ﭑ ﭒ
َأ ُىمق ُم إِ ًَم ْق ِفَ ,و َٓ َأ ْمحَدُ إِ لٓ اهللَُ ,ه َق ا لًم ِذي َأك َْز َل َسم َرا َء ِيتَ ,ىمو ًَم ًَْ :وم َلك َْز َل ا ُ
وتَ ,وم َلك َْز َل اهللُ ه ُم َٓ ِء ْأي ِ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾[اًمـقرَ ]33 :قم ْنم آي ٍ
وت َسم َرا َء ِيت,
َ
َ
َ َ
َىمو ًَم ًَْ :وم َؼ َول َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َ -ويم َ
َون ُيـ ِْػ ُؼ َقم َغم ِم ْس َط ٍح؛ ًم ِ َؼ َرا َسمتِ ِف ِمـْ ُف َو َوم ْؼ ِر ِه َ : -واهللِ َٓ ُأك ِْػ ُؼ
هلل ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
َقم َؾ ْق ِف َؿم ْق ًئو َأ َسمدً ا َسم ْعدَ ا لًم ِذي َىم َول ًم ِ َع ِوئ َش َي؛ َوم َلك َْز َل ا ُ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ِ
ى َأ ْن َي ْغ ِػ َر اهللُ ِزم,
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾[اًمـقرَ ]22:وم َؼ َول َأ ُسمق َسمؽ ٍْرَ :واهللِ ,إِ ِّين َُٕطم ي
َوم َر َضم َع إِ َمم ِم ْس َط ٍح اًمـل َػ َؼ َي ا لًمتِل يم َ
َون ُيـ ِْػ ُؼ َقم َؾ ْق ِفَ ,و َىم َولَ َٓ :أك ِْز ُقم َفو ِمـْ ُف َأ َسمدً ا.
َى سمِـ ًَْ َضم ْح ٍ
َون َر ُؾم ُ
َىمو ًَم ًْ َقم ِوئ َش ُيَ :ويم َ
َقم ْـ
ش َز ْو َج اًمـلبِ ِّل
هلل
قل ا ِ
َؾم َل َل َز ْيـ َ
ت؟ َأو ما ر َأي ِ
َأم ِري« :ما َطؾِؿ ِ
قل اهللَِ ,أ ْمحِل َؾم ْؿ ِعل َو َسم َ ِ
ت؟ش َوم َؼو ًَم ًَْ :يو َر ُؾم َ
ٍمي,
ْ َ َ ْ
ْ
َ
ْ
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واهللِ ,مو َقمؾِ
اهلل
ًَ ُشم َس ِومقـِل ِم ْـ َأ ْز َو ِ
اج اًمـلبِ ِّل
ً إِ لٓ
طـه َظم ْ ًػماَ ,ىمو ًَم ًْ َقم ِوئ َش ُي َو ِه َل ا لًمتِل يمَوك ْ
ريض ْؿ ُ
َ
َ
ش ُ َحت ِ
محـَ ُي سمِـ ًُْ َضم ْح ٍ
ًَ
ور ُب َهلَوَ ,وم َف َؾؽ ْ
َ ,وم َع َص َؿ َفو اهللُ سمِو ًْم َق َر ِعَ ,و َـم ِػ َؼ ًْ ُأ ْظم ُت َفو َ ْ
ِ
قؿ ْـ َه َؾ َؽ.
وم َ
اًمزه ِري َومف َذا مو ا ْكتَفك إِ ًَمقـَو ِمـ َأم ِر ه ُم َٓ ِء اًمره ِ
ط.
ل ْ
ْ ْ ْ َ
َىم َول ي ْ ي َ َ َ
ومصور اًمطعـ ذم قموئشي

حمـي ,ومـ اهتؿفو ممو سمرأهو اهلل مـف ومفق يموومر ظمبقٌ

طمالل اًمدم.
قوله( :أم ادممـع) يدل قمؾقف ىمقل اهلل شمعومم﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ﴾[إطمزاب.]3:
وهل زوج اًمـبل

ذم اًمدكقو وأظمرة يمام ىمول قمامر أظمرضمف اًمبخوري.

ِ
قوله( :وخاــا ُم َع ِ
صؾح) رد قمغم اًمراومضي ومـ إًمقفؿ مـ
او َية َأؿ ِْر ْم بِه َؽ ْف َو ُم ُ
اًمطوقمـلم ومقف

 ,وهق معوويي سمـ أيب ؾمػقون ,واؾمؿ أيب ؾمػقون :صخر سمـ طمرب,

وأمف هـد سمـً قمتبي ,أؾمؾؿ هق وأسمقه وأمف ,وطمسـ إؾمالمفؿ ,ويمون يؽتى اًمقطمل
ِ
ِ
اب َوقِ ِف
يدي اًمـبل  ,دقمو ًمف اًمـبل
اب َوالح َس َ
لؾف َّؿ َط ِّؾ ْؿ ُف ا ْلؽتَ َ
سمؼقًمف« :ا ُ
سملم ّ
ذم اًمصحقحي رىمؿ
ابش واحلديٌ ظمرج ـمرىمف اًمشقخ إًمبوين
ا ْل َع َذ َ
( .)1227وىمد اؾمتدل سمعض اًمعؾامء هبذا احلديٌ قمغم أن مـ ىمول :إن زوضمتف ـموًمؼ
إن مل يؽـ معوويي ذم اجلـي ,أن أمرأشمف ٓ شمطؾؼ؛ ٕن اًمـبل
اًمعذاب.

دقمو عمعوويي أن يؼ َقف اهلل

74

 ,واهلل

قوله( :خال ادممـع) ٕكف أظمق أم طمبقبي رمؾي سمـً أيب ؾمػقون

شمعومم يؼقل﴿ :ﯞ ﯟ﴾[إطمزاب ]3:وأظمق إم ظمولً ,مؽـ هؾ يؼول هذا ذم
أظمقهتـ وهمػم ذًمؽ؟ اًمظوهر أن هذا ٓ يؼول هلؿ ,واهلل أقمؾؿ.
إمم اًمطعـ ومقف ,مستدًملم سمام أظمرضمف مسؾؿ
وذهى سمعض اًمشوكئقن ًمف
َىم َولُ :يمـ ًُْ َأ ًْمعى مع اًمصبق ِ
(َ )2311قم ِـ ا ْسم ِـ َقم لب ٍ
ونَ ,وم َجو َء َر ُؾم ُ
قل اهللِ
وس
َ ُ َ َ ِّ ْ َ
ب َوا ْد ُع لِل ُم َع ِ
ػ َسم ٍ
او َي َةش
َومت ََق َار ْي ًُ َظم ْؾ َ
وبَ ,ىم َولَ :وم َجو َء َوم َح َط َل ِين َطم ْط َلةًَ ,و َىم َول« :ا ْذ َه ْ
ب َفا ْد ُع لِل ُم َع ِ
او َي َةش َىم َولَ :وم ِج ْئ ًُ
َىم َولَ :وم ِج ْئ ًُ َوم ُؼ ْؾ ًُُ :ه َق َي ْل ُيم ُؾَ ,ىم َولُ :صم لؿ َىم َول ِ َزم« :ا ْذ َه ْ
الل َب ْطـَ ُفش.
َوم ُؼ ْؾ ًُُ :ه َق َي ْل ُيم ُؾَ ,وم َؼ َولَ َٓ « :أ ْش َب َع ُ

وٓ مطعـ ومقف سمذًمؽ؛ ٕكف مل يرد ذم احلديٌ أن اسمـ قمبوس ىمول ًمف رؾمقل اهلل
يدقمقك ومرومض اإلضموسمي.
قمـد مسؾؿ (َ )2311قم ْـ َقم ِوئ َش َي
إمر إظمر :أكف ىمد صح قمـ اًمـبل
ِ
َىمو ًَم ًَْ :د َظم َؾ َقم َغم رؾم ِ
ٌم ٍءَ َٓ ,أ ْد ِري َمو ُه َقَ ,وم َل ْهم َض َبو ُه,
قل اهللِ
َ ُ
َر ُضم َالنَ ,وم َؽ لؾ َام ُه سمِ َ ْ
وب ِم َـ ْ
َوم َؾ َعـ َُف َام َو َؾم لب ُف َامَ ,وم َؾ لام َظم َر َضمو ُىم ْؾ ًَُ :يو َر ُؾم َ
اخلَ ْ ِػم َؿم ْق ًئوَ ,مو َأ َصو َسم ُف
قل اهللَِ ,م ْـ َأ َص َ
ه َذ ِ
اكش َىمو ًَم ًُْ :ىم ْؾ ًًَُ :معـْتَفام وؾمببتَفامَ ,ىم َولَ « :أوما َطؾِؿ ِ
انَ ,ىم َول« :وما َذ ِ
ت َما
َ
ْ
َ َ
َ َُ َ َ َْ َُ
َ َ
ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ َل َعـْتُ ُفَ ،أ ْو َس َببْ ُت ُف
َش َار ْص ُت َط َؾقْف َر ِّبل؟ ُق ْؾ ُت :الؾ ُف َّؿ إِك ََّؿا َأكَا َب َش ٌرَ ،ف َل ُّي ُ
اج َعؾ ُف َل ُف َزكَا ًة َو َأ ْج ًراش .وضموء قمـ همػمهو ,ومتعتؼم هذه ومضقؾي عمعوويي
َف ْ

.

إمر اًمثوًمٌ :أن اًمتـعؿ سمليمؾ احلالل مـ اًمـعؿ ومؽون ذم هذه اًمدقمقة اًمـبقيي سمريمي
قمظقؿي عمعوويي

.

َ :قم ِـ ا ْسم ِـ َقم لب ٍ
وس
وضموء قمـد مسؾؿ ( )2513ذم سمقون إؾمالم أيب ؾمػقون
ون و َٓ ي َؼ ِ
قن َٓ َيـْ ُظ ُر َ
َون ا ُعم ْسؾِ ُؿ َ
َىم َول :يم َ
وقمدُ و َك ُفَ ,وم َؼ َول ًمِؾـلبِ ِّل :
ون إِ َمم َأ ِيب ُؾم ْػ َق َ َ ُ
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طـهقم ِطـ ِ ِقف لـَ ,ىم َولَ « :ك َع ْؿش َىم َولِ :قمـ ِْدي َأ ْطم َس ُـ ا ًْم َع َر ِ
ريض َالاهلل ٌ
مج ُؾ ُفُ ,أ يم َطمبِق َب َي
هللَ ,صم
َيو كَبِ لل ا ِ
ب َو َأ ْ َ
ث َأ ْ
ونُ ,أ َز ِّو ُضمؽ ََفوَ ,ىم َولَ « :ك َع ْؿش َىم َولَ :و ُم َع ِ
سمِـ ًُْ َأ ِيب ُؾم ْػ َق َ
لم َيدَ ْي َؽَ ,ىم َول:
وو َي ُيْ َ ,دم َع ُؾ ُف يمَوشمِ ًبو َسم ْ َ
لمَ ,ىم َولَ « :ك َع ْؿش.
« َك َع ْؿش َىم َولَ :و ُشم َم ِّم ُر ِين َطمتلك ُأ َىموشمِ َؾ ا ًْم ُؽ لػ َور ,يم ََام ُيمـ ًُْ ُأ َىموشمِ ُؾ اعمُ ْسؾِ ِؿ َ
َمو َأ ْقم َطو ُه َذًمِ َؽ؛ َِٕ لك ُف َمل ْ َي ُؽ ْـ
ى َذًم ِ َؽ ِم َـ اًمـلبِ ِّل
َىم َول َأ ُسم ُ
قز َم ْق ٍؾَ :و ًَم ْق َٓ َأ لك ُف َـم َؾ َ
ُي ْس َل ُل َؿم ْق ًئو إِ لٓ َىم َولَ « :ك َع ْؿش.
وـمعـ ذم هذا احلديٌ سمعضفؿ ,وٓ مطعـ ومقف ,واحلؿد هلل .ومؾعؾف أراد سمؼقًمف:
(وأمجؾف أم طمبقبي أزوضمؽفو) أي :أضمدد ًمؽ اًمعؼد قمؾقفو وأـمقبي وكحق ذًمؽ ,أو ًمعؾف
أراد هبو اظمتفو قمزة ,ومتصحػ قمغم اًمراوي ,واهلل أقمؾؿ.
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فضائى بقية اهضخابة
قال

:

ََْ
ُ َ َ
َ
ُ
ُُ َ ْ
ونبدِيك َ
ككوبةْمككك ِبتسَّ
ككَِبأ م ككك ت ب
ك
ك
بع
ْ
صن
ك
كك
ك
عُ
ب
نْ
ككككَِ
ككككَ
ك
ت
هبو
ككككَِ
ك
وأ
ِ
ِ
ً َ ْ
َ ً
ُ
َ
َ
َ َ ْ
َ
ُ
َ ُ َ
سككوبقككَ بب كككَوب كككَونْبقككك ال َبو ِفككك ب ككك ْح ت ب
بوقككوبعفكك نْبوتتلككَعِف ِ
نبْ ِ
ب
ب

وسملم وضمقب اقمتؼود ومضؾ
سمعد أن سملم
ومضوئؾ سمعض اًمصحوسمي أمجؾ ّ
إٔكصور واعمفوضمريـ مجق ًعو ًمألدًمي اعمبقـي واعمجؾقي ًمذًمؽ.
وإكصار :هؿ ؾمؽون اعمديـي مـ إوس واخلزرج ,اًمذيـ كوسوا رؾمقل اهلل

,

واقمؾؿ أن اًمؼرآن ىمد أصمـك قمؾقفؿ وسملم ومضوئؾفؿ ذم مقاـمـ يمثػمة مـفو ىمقًمف شمعومم:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ﴾[اًمتقسمي.]311:
وىمول شمعومم﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾[اًمتقسمي.]337:
وىمول شمعومم﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[احلنم.]31-1:
وقمـد اسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين ( )113/1مـ طمديٌ أؾمقد سمـ
« :إَك َْص ُار ك َْر ِشل َو َط ْق َبتِلش وهق ذم
ىمول :ىمول رؾمقل اهلل
طمضػم
()9
ِ
ِ
َّاس
قمـ أكس
اًمصحقح
وًمػظف« :إَك َْص ُار ك َِرشلَ ،و َط ْقبَتل َوالـ ُ
ِ ِ
ِ
ونَ ،و َي ِؼ ُّؾ َ
َس َق ْؽثُ ُر َ
او ُزوا َط ْـ ُم ِسقئِ ِف ْؿش.
قنَ ،فا ْق َب ُؾقا م ْـ ُم ْحسـ ِف ْؿَ ،و َت َج َ
واعمراد سمإ(اًمؽرش) اًمبوـمـي ومقوع اًمن وإموكي ,واًمذي يعتؿد قمؾقفؿ ذم
أمقره ,واؾمتعور اًمؽرش واًمعقبي ًمذًمؽ؛ ٕن اعمجؽم جيؿع قمؾػف ذم يمرؿمف ,واًمرضمؾ
يضع متوقمف ذم قمقبتف ,وىمقؾ :اعمراد سموًمؽرش؛ اجلامقمي أي :مجوقمتل وصحوسمتل .اه مـ
اًمـفويي .
وذم اًمبخوري ( )1773قمـ َهم ْق َال ُن ْسم ُـ َضم ِر ٍير َىم َولُ :ىم ْؾ ًُ َِٕك ٍ
اؾم َؿ
َسَ :أ َر َأ ْي ًَ ْ
إَك َْص ِ
ور ُيمـْ ُت ْؿ ُشم َس لؿ ْق َن سمِ ِف َأ ْم َؾم لام ُيم ُؿ اهللَ ,ىم َولَ :سم ْؾ َؾم لامكَو اهلل ُ ,يمـلو كَدْ ُظم ُؾ َقم َغم َأك ٍ
َس
ور وم َش ِ
َوم ُق َحدِّ ُصمـَو سمِ َؿـ َِوىم ِ
وه ِد ِه ْؿَ ,و ُي ْؼبِ ُؾ َقم َ لكم َأ ْو َقم َغم َر ُضم ٍؾ ِم َـ إَ ْز ِدَ ,وم َق ُؼ ُ
قل:
ى إَك َْص ِ َ َ
َوم َع َؾ َىم ْق ُم َؽ َي ْق َم يم ََذا َويم ََذا ,يم ََذا َويم ََذا.
وذم اًمبخوري ( ,)1773ومسؾؿ ( )315٠واًمؾػظ عمسؾؿ َقم ْـ َأك ِ
َس ْسم ِـ َموًم ِ ٍؽ
َون َي ْق َم ُطمـ ْ ٍ
َلم َأ ْىم َب َؾ ًْ َه َق ِاز ُن َو َهم َط َػ ُ
َىم َول :عمَلو يم َ
ون َو َهم ْ ُػم ُه ْؿ سمِـَ َع ِؿ ِف ْؿ َو َذ َر ِار َِّيِ ْؿ,
ف ,و ِمـ اًم يط َؾ َؼ ِ
َقم َنم ُة َآٓ ٍ
وء َوم َل ْد َسم ُروا َقمـْ ُف َطمتلك َسم ِؼ َل َو ْطمدَ ُه؛ َومـَو َدى
َو َم َع اًمـلبِ ِّل
َ َ
َ
َي ْق َم ِئ ٍذ كِدَ ا َء ْي ِـ َمل َخيْؾِ ْط َسم ْقـ َُف َام اًم َت َػ ًَ َقم ْـ َي ِؿقـ ِ ِفَ ,وم َؼ َولَ « :يا َم ْع َش َر إَك َْص ِ
ارشَ ,ىمو ًُمقاًَ :م لب ْق َؽ
ْ
ِ
ِ
قل اهللَ ,أ ْسمنم ك َْح ُـ َم َع َؽُ ,صم لؿ اًم َت َػ ًَ َقم ْـ َي َس ِ
ورهَ ,وم َؼ َولَ « :يا َم ْع َش َر إَك َْص ِ
َيو َر ُؾم َ
ارش,
ْ
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

( )3اًمبخوري ( ,)1113ومسؾؿ (.)2531
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ِ
َىمو ًُمقاًَ :م لب ْق َؽ َيو َر ُؾم َ
نم ك َْح ُـ َم َع َؽَ ,و ُه َق َقم َغم َسم ْغ َؾ ٍي َسم ْق َضو َء؛ َومـ ََز َلَ ,وم َؼ َولَ « :أكَا
قل اهلل َأ ْسم ْ
وب َي ْقم ِئ ٍذ َهمـ َِوئؿ يمَثِػم ًة َوم َؼسؿ ِذم اعمُ َف ِ
َط ْبدُ الل َو َر ُسق ُل ُفش؛ َوم ْوَن َ َز َم اعمُ ْ ِ
نم ُيم َ
وضم ِري َـ
َ َ
قن َوم َل َص َ َ
َ َ
ِ
ط إَكْصور َؿمق ًئوَ ,وم َؼو ًَم ِ
وء ,و َمل يع ِ
ًَ َؿم ِديدَ ٌة َومـ َْح ُـ ُكدْ َقمك
ً إَك َْص ُور :إِ َذا يمَوك ْ
َ َ ْ
َواًم يط َؾ َؼ َ ْ ُ ْ
ِ
قؿ َي َهم ْػمكَو َوم َب َؾ َغ ُف َذًم ِ َؽَ ,وم َج َؿ َع ُف ْؿ ِذم ُىم لب ٍي َوم َؼ َولَ « :يا َم ْع َش َر إَك َْص ِ
ار َما
َو ُي ْع َطك اًم َغـ َ
ُ
ِ
يث ب َؾ َغـِل َطـْ ُؽ ْؿ؟ش َوم َس َؽ ُتقاَ ,وم َؼ َولَ « :يا َم ْع َش َر إَك َْص ِ
ب
ار َأ َٓ َت ْر َض ْق َن َأ ْن َي ْذ َه َ
َحد ٌ َ
َّاس بِالدُّ ْك َقاَ ،و َت ْذ َهبُق َن بِرس ِ
قزو َك ُف إِ َلك ُبقُقتِ ُؽ ْؿ؟ش َىمو ًُمقاَ :سم َغمَ ,وم َؼ َول اًمـلبِ يل
قل الل َت ُح ُ
الـ ُ
َ ُ
ت إَكْصار ِشعبا ََٕ َخ ْذ ُ ِ
اديا وس َؾ َؽ ِ
ِ
ب إَك َْص ِ
ارش َو َىم َول
ت ش ْع َ
َ ُ ًْ
َ « :ل ْق َس َؾ َؽ الـ ُ
َّاس َو ً َ َ
ِ
ًْ َؿم ِ
وهدٌ َذ َ
قى َقمـْ ُف.
مح َز َة َو َأك َ
ِه َشو ٌمُ :ىم ْؾ ًَُ :يو َأ َسمو َ ْ
اكَ ,ىم َولَ :و َأ ْي َـ َأهم ُ
وذم اًمبخوري ( ,)1711ومسؾؿ ( )75قمـ اًمؼماء ىمول اًمـبل « :إَك َْص ُار َٓ
ي ِ
ح ُّب ُف ْؿ إِ َّٓ ُم ْممِ ٌـَ ،و َٓ ُي ْب ِغ ُض ُف ْؿ إِ َّٓ ُمـَافِ ٌؼ؛ َف َؿ ْـ َأ َح َّب ُف ْؿ َأ َح َّب ُف اللَ ،و َم ْـ َأ ْب َغ َض ُف ْؿ
ُ
َأ ْب َغ َض ُف اللش.
ىمول :ىمول رؾمقل اهلل

الؿـَافِ ِؼ ب ْغ ُض إَك َْص ِ
ارَ ،وآ َي ُة
« :آ َي ُة ُ
ُ

وقمـ أكس
ِ
ب إَك َْص ِ
ارش أظمرضمف اًمبخوري (.)1711
الؿ ْمم ِـ ُح ُّ
ُ

وذم طمديٌ أيب ؾمعقد قمـد مسؾؿ (ُ َٓ « :)77ي ْب ِغ ُض إَك َْص َار َر ُج ٌؾ ُي ْممِ ُـ بِالل
والقق ِم ِ
أخ ِرش.
َ َْ
وذم طمديٌ أكس قمـد اًمبخوري ( )1715ومسؾؿ (« :)2511وا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِق ِدهِ
َ
َ
ب الـَّا ِ
ًمؾخؾقػي سموإلطمسون إًمقفؿ.
س إِ َل َّلش ,وىمد شمؼدم ذم وصقي قمؿر
إِ َّك ُؽ ْؿ َأ َح ُّ
وذم طمديٌ أكس قمـد أمحد (َ )233/1أشم ِ
سمِ َج َام َقمتِ ِف ْؿ َوم َؼو ًُمقا
ًَ ْإَك َْص ُور اًمـلبِ لل
إِ َمم َمتَك َكـ َْز ُع ِم ْـ َه ِذ ِه ْأ َسم ِ
ور َوم َؾ ْق َأ َشم ْقـَو َر ُؾم َ
َومدَ َقمو اهللَ ًَمـَو َوم َػ لج َر ًَمـَو ِم ْـ َه ِذ ِه
قل اهللِ
اجل َب ِ
ِْ
آه ْؿ َىم َول « َم ْر َح ًبا َو َأ ْه ًل َل َؼدْ َجا َء
ول ُقم ُققكًو َوم َجو ُءوا سمِ َج َام َقمتِ ِف ْؿ إِ َمم اًمـلبِ ِّل
َوم َؾ لام َر ُ
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اج ٌةش َىمو ًُمقا إِي َواهللِ َيو َر ُؾم َ
قل اهللِ َوم َؼ َول «إِ َّك ُؽ ْؿ َل ْـ َت ْس َل ُلقكِل ا ْل َق ْق َم َش ْقئًا إِ َّٓ
بِ ُؽ ْؿ إِ َل ْقـَا َح َ
ُأوتِقتُؿقه و َٓ َأس َل ُل الل َشقئًا إِ َّٓ َأ ْط َطاكِ ِ
قفش َوم َل ْىم َب َؾ َسم ْع ُض ُف ْؿ َقم َغم َسم ْع ٍ
ض َوم َؼو ًُمقا اًمدي ْك َقو
َ ْ
ُ ُ َ
ْ
ون َومو ْـم ُؾ ُبقا ْأ ِظم َر َة َوم َؼو ًُمقا سمِ َج َام َقمتِ ِف ْؿ َيو َر ُؾم َ
ُشم ِريدُ َ
قل اهللِ ا ْد ُع اهللَ ًَمـَو َأ ْن َي ْغ ِػ َر ًَمـَو َوم َؼ َول
َاء َأبـ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َاء ْإ َك َْص ِ
ارش َىمو ًُمقا َيو َر ُؾم َ
قل اهللِ
« ُ
الؾف َّؿ ا ْغػ ْر ل ْْلَك َْصار َوٕ َ ْبـَاء ْإَك َْصار َوٕ َ ْبـ ْ
َو َأ ْو َٓ ِدكَو ِم ْـ َهم ْ ِػمكَو َىم َول « َو َأ ْو َٓ ِد ْإَك َْص ِ
ارش َىمو ًُمقا َيو َر ُؾم َ
قل اهللِ َو َم َقاًمِقـَو َىم َول « َو َم َقالِل
ْإَك َْص ِ
ارش.
سمِ َؿ ْجؾِ ٍ
س
وس
وذم اًمبخوري ( )17٠٠ىمول أكس سمـ موًمؽَ :م لر َأ ُسمق َسمؽ ٍْر َواًم َع لب ُ
س إَك َْص ِ
ِم ْـ َجمَوًم ِ ِ
ور َو ُه ْؿ َي ْب ُؽ َ
قنَ ,وم َؼ َولَ :مو ُي ْبؽِق ُؽ ْؿَ ,ىمو ًُمقاَ :ذيم َْركَو َجم ْ ِؾ َس اًمـلبِ ِّل
ى َقم َغم
ؼم ُه سمِ َذًم ِ َؽَ ,ىم َولَ :وم َخ َر َج اًمـلبِ يل
ِمـلوَ ,ومدَ َظم َؾ َقم َغم اًمـلبِ ِّل
َو َىمدْ َقم َص َ
َوم َل ْظم َ َ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ْؼم َو َمل ْ َي ْص َعدْ ُه َسم ْعدَ َذًم ِ َؽ اًم َق ْق ِم؛ َوم َح ِؿدَ اهلل َو َأ ْصمـَك
َر ْأؾمف َطموؿم َق َي ُسم ْردَ ,ىم َولَ :وم َصعدَ اعمـ َ َ
َقم َؾق ِفُ ,صمؿ َىم َولُ « :أ ِ
وصق ُؽ ْؿ بِإَك َْص ِ
ار؛ َفنِ َّك ُف ْؿ ك َِر ِشل َو َط ْق َبتِلَ ،و َقدْ َق َض ْقا ا َّل ِذي َط َؾقْ ِف ْؿ
ْ ل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
او ُزوا َط ْـ ُم ِسقئِ ِف ْؿش.
َو َبؼ َل ا َّلذي َل ُف ْؿ َفا ْق َب ُؾقا م ْـ ُم ْحسـ ِف ْؿ َو َت َج َ
سمِ َؿ لؽ َي

ٌَ َر ُؾم ُ
قمـد أمحد ( )122/1ىمولَ :مؽ َ
هلل
قل ا ِ
وذم طمديٌ ضموسمر
َوظ و َجمَـل َي ,و ِذم اعمَق ِ
ٍ
لم ,ي ْتبع اًمـلوس ِذم مـ ِ ِ
َقم ْ ِ ِ
اؾم ِؿ سمِ ِؿـًكَ ,ي ُؼ ُ
قلَ « :م ْـ
َ
َ
َوزهل ْؿ سم ُعؽ َ
َ
نم ؾمـ َ َ َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
اًمر ُضم َؾ ًَم َق ْخ ُر ُج
ُي ْم ِويـل؟ َم ْـ َيـ ُْص ُركل َحتَّك ُأ َب ِّؾ َغ ِر َسا َل َة َر ِّبلَ ،و َل ُف َ
الجـَّ ُة؟ش َطمتلك إِ لن ل
ِ ِ
ِ
اطم َذ ْر ُهم َال َم ُىم َر ْي ٍ
ٍم  -يم ََذا َىم َول َ -وم َق ْلشمِ ِقف َىم ْق ُم ُفَ ,وم َق ُؼق ًُم َ
شَٓ ,
قنْ :
م َـ ا ًْم َق َؿ ِـَ ,أ ْو م ْـ م ْ َ
لم ِرضم ِ
ِ
ِ
وهل ْؿَ ,و ُه ْؿ ُي ِش ُػم َ
ون إِ ًَم ْق ِف سمِ ْوَٕ َصوسمِعَِ ,طمتلك َسم َع َثـَو اهللُ ًَم ُف ِم ْـ
َي ْػتـُ َؽَ ,و َي ْؿٌم َسم ْ َ َ
ِ
اًمر ُضم ُؾ ِمـلو َوم ُق ْم ِم ُـ سمِ ِفَ ,و ُي ْؼ ِر ُئ ُف ا ًْم ُؼ ْر َ
ى إِ َمم
آنَ ,وم َقـْ َؼؾ ُ
َي ْث ِر َبَ ,وم َ
آو ْيـَو ُهَ ,و َصدل ْىمـَو ُهَ ,وم َق ْخ ُر ُج ل
ور ْإَك َْص ِ
قن سمِنِ ْؾم َال ِم ِفَ ,طمتلك َمل َي ْب َؼ َد ٌار ِم ْـ ُد ِ
َأ ْهؾِ ِف َوم ُق ْسؾِ ُؿ َ
ور إِ لٓ َوومِ َقفو َر ْه ٌط ِم َـ
ْ
ِ
ون ْ ِ
َؽم ُك َر ُؾم َ
لمُ ,ي ْظ ِف ُر َ
قل اهللِ
اعمُ ْسؾِ ِؿ َ
اإل ْؾم َال َمُ ,صم لؿ ا ْئت ََؿ ُروا َمجق ًعوَ ,وم ُؼ ْؾـَوَ :طمتلك َمتَك ك ْ ُ
ُي ْطر ُد ِذم ِضم َب ِ
َوف؟ َوم َر َطم َؾ إِ ًَم ْق ِف ِمـلو َؾم ْب ُع َ
قن َر ُضم ًال َطمتلك َىم ِد ُمقا َقم َؾ ْق ِف ِذم
ول َم لؽ َي َو َخي ُ
َ
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ِ
ِ
وضمت ََؿ ْعـَو ِقمـْدَ ُه ِم ْـ َر ُضم ٍؾ َو َر ُضم َؾ ْ ِ
لم َطمتلك شم ََقا َوم ْقـَو,
ا َعم ْق ِؾم ِؿَ ,وم َق َ
ى ا ًْم َع َؼ َبيَ ,وم ْ
اقمدْ كَو ُه ؿم ْع َ
قمالم ُكب ِويع َؽ؟ َىم َولُ « :تبايِعقكِل َط َؾك السؿ ِع وال َّطا َط ِة فِل الـ ََّش ِ
َوم ُؼ ْؾـَوَ :يو َر ُؾم َ
اط
َّ ْ َ
َ ُ
قل اهللُِ َ َ َ ,
ِ
ِ ِ
الؿـْ َؽ ِر،
الؿ ْع ُروفَ ،والـ َّْف ِل َط ِـ ُ
َوا ْل َؽ َسؾَِ ،والـَّ َػ َؼة فل ا ْل ُع ْس ِر َوا ْل ُق ْس ِرَ ،و َط َؾك ْإَ ْم ِر بِ َ
َو َأ ْن َت ُؼق ُلقا فِل اللَِ َٓ ،ت َخا ُفق َن فِل اللِ َل ْق َم َة َٓئِ ٍؿَ ،و َط َؾك َأ ْن َتـ ُْص ُروكِلَ ،فت َْؿـَ ُعقكِل إِ َذا
ِ
ِ
ِ
الجـَّ ُةش َىم َول:
اج ُؽ ْؿَ ،و َأ ْبـَا َءك ُْؿَ ،و َل ُؽ ُؿ َ
َقد ْم ُت َط َؾ ْق ُؽ ْؿ م َّؿا َت ْؿـَ ُعق َن مـْ ُف َأ ْك ُػ َس ُؽ ْؿَ ،و َأ ْز َو َ
َوم ُؼ ْؿـَو إِ ًَم ْق ِف َوم َبو َي ْعـَو ُهَ ,و َأ َظم َذ سمِ َق ِد ِه َأ ْؾم َعدُ ْسم ُـ ُز َر َارةََ ,و ُه َق ِم ْـ َأ ْص َغ ِر ِه ْؿَ ,وم َؼ َولُ :ر َو ْيدً ا َيو
َض ْب َأ ْيم َبو َد ْ ِ
َأ ْه َؾ َي ْث ِر َبَ ,ومنِكلو َمل ك ْ ِ
اإلسمِ ِؾ إِ لٓ َوك َْح ُـ َك ْع َؾ ُؿ َأ لك ُف َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ ,وإِ لن
ْ
ب يمَو لوم ًيَ ,و َىمت ُْؾ ِظم َق ِ
اضم ُف ا ًْم َق ْق َم ُم َػ َور َىم ُي ا ًْم َع َر ِ
قفَ ,ومنِ لمو َأ ْك ُت ْؿ
اًمس ُق ُ
إِ ْظم َر َ
ور ُيم ْؿَ ,و َأ لن َشم َع لض ُؽ ُؿ ي
ون َقم َغم َذًمِ َؽَ ,و َأ ْضم ُر ُيم ْؿ َقم َغم اهللَِ ,وإِ لمو َأ ْك ُت ْؿ َىم ْق ٌم َختَو ُوم َ
ؼم َ
قن ِم ْـ َأ ْك ُػ ِس ُؽ ْؿ َضمبِقـَ ًي,
َىم ْق ٌم شم َْص ِ ُ
َوم َب ِّقـُقا َذًم ِ َؽَ ,وم ُف َق َأ ْقم َذ َر ًَم ُؽ ْؿ ِقمـْدَ اهللَِ ,ىمو ًُمقاَ :أ ِم ْط َقمـلو َيو َأ ْؾم َعدُ َ ,وم َقاهللِ َٓ كَدَ ُع َه ِذ ِه
ِ ِ
ذ َطَ ,و ُي ْعطِقـَو
ا ًْم َب ْق َع َي َأ َسمدً اَ ,و َٓ ك َْس ُؾ ُب َفو َأ َسمدً اَ ,ىم َولَ :وم ُؼ ْؿـَو إ ًَم ْقف َوم َبو َي ْعـَو ُهَ ,وم َل َظم َذ َقم َؾ ْقـَوَ ,و َ َ
َقم َغم َذًم ِ َؽ ْ
اجلَـل َي.
وقمـد اًمبخوري ( )1111قمـ اسمـ قمبوس ىمولَ :ظم َر َج َر ُؾم ُ
َو َقم َؾ ْق ِف
قل اهلل
ِم ْؾ َح َػ ٌي ُم َت َع ِّط ًػو ِ َهبو َقم َغم َمـ ِْؽ َب ْق ِف َو َقم َؾ ْق ِف ِقم َصو َسم ٌي َد ْؾم َام ُءَ ,طمتلك َضم َؾ َس َقم َغم اعمِـ َ ِْؼم؛ َوم َح ِؿدَ اهلل
ِ
َّاس َي ْؽثُ ُرو َن َو َت ِؼ ُّؾ إَك َْص ُار َحتَّك
َّاس؛ َفنِ َّن الـ َ
َو َأ ْصمـَك َقم َؾ ْقفُ ,صم لؿ َىم َولَ « :أ َّما َب ْعدُ َأ ُّي َفا الـ ُ
َالؿ ْؾحِ فِل ال َّطعا ِمَ ،فؿـ ولِل مِـْ ُؽؿ َأمرا ي ُضر فِ ِ
ي ُؽقكُقا ك ِ
قف َأ َحدً ا َأ ْو َيـْ َػ ُع ُف َف ْؾ َق ْؼ َب ْؾ مِ ْـ
َ
َ
ْ ْ ً َ ُّ
َ ْ َ َ
ِ ِ
او ْز َط ْـ ُم ِسقئِ ِف ْؿش.
ُم ْحسـ ِف ْؿ َو َيت ََج َ
وومضوئؾفؿ ومـوىمبفؿ قمظقؿي ,آووا رؾمقل اهلل
وقمودوا اًمعرب واًمعجؿ مـ أضمؾف ,ومرومعفؿ اهلل

وكٍموه ,ومـعقه ,وصدىمقه,
ًمذًمؽ.

ومرارا سمديـفؿ ,وىمد ذيمر اهلل شمعومم
واعمفوضمرون :هؿ مـ شمرك إهؾ وإوـمون ً

ومضؾفؿ ومؼول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
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ؽضائل بؼقة اـصحابة

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾[اًمتقسمي.]311:
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ﴾[اًمتقسمي.]337:
﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[احلنم.]31-1:
ِ
ضؾؿة اــ ِ
زحزحوا) أي :زطمزطمفؿ اهلل قمـ اًمـور وكجوهؿ
َّار
بـَصه ُم َط ْن
قوله( :
ُ
ُ
مـفو سمسبى كٍمهؿ ًمؾـبل

.

عمو شمؼدم ذم أيي اًمسوسمؼي ,ومو
قوله( :ومن بعدهم اـتابعون...اـخ) يشػم
ىمول :ىمول رؾمقل اهلل َ « :خ ْق ُر ُأ َّمتِل ا ْل َؼ ْر ُن ا َّل ِذي َـ
صح قمـ قمبداهلل سمـ مسعقد
َي ُؾقكِلُ ،ثؿ ا َّل ِذي َـ َي ُؾقك َُفؿ ُثؿ ا َّل ِذي َـ َي ُؾق َك ُفؿُ ،ثؿ َي ِ
جل ُء َق ْق ٌم َت ْسبِ ُؼ َش َفا َد ُة َأ َح ِد ِه ْؿ َي ِؿقـَ ُف
ْ َّ
ْ َّ
َّ
َو َي ِؿقـُ ُف َش َفا َد َت ُفش متػؼ قمؾقف.
ىمول :ىمول رؾمقل اهلل َ « :خ ْق ُر ُأ َّمتِل ا ْل َؼ ْر ُن ا َّل ِذي َـ ُب ِعثْ ُت
وقمـ أيب هريرة
ػ َققم ي ِ
فِ ِقف ْؿُ ،ث َّؿ ا َّل ِذي َـ َي ُؾق َك ُف ْؿش َواهللُ َأ ْقم َؾ ُؿ َأ َذيم ََر اًم لثوًم ِ ٌَ َأ ْم ََٓ ,ىم َولُ « :ث َّؿ َي ْ
ح ُّبق َن
خ ُؾ ُ ْ ٌ ُ
الس َؿا َك َةَ ،ي ْش َفدُ َ
ون َق ْب َؾ َأ ْن ُي ْست َْش َفدُ واش متػؼ قمؾقف.
َّ
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ىمول« :إِ َّن َخ ْق َرك ُْؿ َق ْركِلُ ،ث َّؿ
 :أن رؾمقل اهلل
وقمـ قمؿران سمـ طمصلم
ا َّل ِذي َـ َي ُؾقك َُف ْؿُ ،ث َّؿ ا َّل ِذي َـ َي ُؾق َك ُف ْؿُ ،ث َّؿ ا َّل ِذي َـ َي ُؾق َك ُف ْؿش َ -ىم َول ِقم ْؿ َر ُ
انَ :وم َال َأ ْد ِري َأ َىم َول
َسم ْعدَ َىم ْركِ ِفَ ,م لرشم ْ ِ
َر ُؾم ُ
قن َب ْعدَ ُه ْؿ َق ْق ٌم َي ْش َفدُ َ
َلم َأ ْو َصم َال َصم ًي ُ « -ث َّؿ َي ُؽ ُ
ون َو َٓ
قل اهللِ
ِ
ُي ْست َْش َفدُ و َنَ ،و َي ُخقكُق َن َو َٓ ُي ْم َت َؿـُق َنَ ،و َيـ ِْذ ُر َ
الس َؿ ُـش
ون َو َٓ ُيق ُفق َنَ ،و َي ْظ َف ُر ف ِقف ُؿ ِّ
متػؼ قمؾقف.
َىمو ًَم ًَْ :ؾم َل َل َر ُضم ٌؾ اًمـلبِ لل
وقمـ قموئشي
ا َّل ِذي َأكَا فِ ِ
قفُ ،ث َّؿ الثَّاكِلُ ،ث َّؿ ال َّثال ِ ُثش .أظمرضمف مسؾؿ.

َ :أ يي اًمـ ِ
لوس َظم ْ ٌػم؟ َىم َول« :ا ْل َؼ ْر ُن

وهذا مـ طمقٌ اجلؿؾي وإٓ ومؼد وىمع ذم زمـ اًمتوسمعلم سمدقمي اًمـصى واًمؼدر
واخلقارج واعمرضمئي واعمعتزًمي وهمػم ذًمؽً ,مؽـ زمـفؿ ذم اجلؿؾي زمـ فمفقر ًمإلؾمالم
واًمسـي.
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اـتحذير من اـطعن يف اـصحابة

اهتخذيز ًّ اهطعّ يف اهضخابة
قال

:

َ ُ َ َّ ً
ُ
َ ْ ُ َ َْ
بو ككك َ حب ب
ب والبتكككحببطفَ كككَبت ِفَّككك
َ ْ
َّ
َْ َ ُ
كككت ٌ
ح ب
بليبابت كككحَع ِب مككك ب
ببويفبتت
ِ

َّ َ
ُر ْ
َوقُكك ْ ب َ ْ َ
ككْبقكك ٍ بابت ككحَع ِب ِ ككْب
َ ْ ُ ُ ُ َ ْ
ََ ْ ََ َ
ْ
ِككنيبع ِ ْككِْ ِ بْ
بفءكك بطقكك بت كك مبت م ب
ب
ب

وسمعد اًمتخصقص واًمتػصقؾ قمؿؿ

ومقام جيى كحق مجقع اًمصحوسمي ومؼول

اًمقاضمى أن يؼقل اعمرء ذم صحوسمي رؾمقل اهلل

ظمػم إىمقال ٕن اهلل شمعومم

اصطػوهؿ ًمـٍمة كبقف ,وًمـنم ديـف ىمول :قمبداهلل سمـ مسعقد :إن اهلل
اًمعبود وموظمتور حمؿدً ا

كظر ذم ىمؾقب

 ,ومبعثف سمرؾموًمتف واكتخبف سمعؾؿف صمؿ كظر ذم ىمؾقب اًمـوس سمعده

وموظمتور ًمف أصحوسمف ,ومجعؾفؿ أكصور ديـف ووزراء كبقف

 ,ومام رآه اعمممـقن طمسـو ومفق

قمـد اهلل طمسـ ومو رأوه ىمبقحو ومفق قمـد اهلل ىمبقح .أظمرضمف أمحد.
وطمرم اهلل شمعومم مشوىمتفؿ ,وخموًمػي ـمريؼفؿ ىمول شمعومم﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ﴾[اًمـسوء.]335:
َىم َولَ :ىم َول َر ُؾم ُ
قل اهللِ
قمـ ؾمبفؿ ,ومعـ أيب هريرة
وَنك رؾمقل اهلل
« َٓ َت ُس ُّبقا َأ ْص َحابِلَ َٓ ،ت ُس ُّبقا َأ ْص َحابِلَ ،ف َقا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِه َل ْق َأ َّن َأ َحدَ ك ُْؿ َأ ْك َػ َؼ مِثْ َؾ
ُأ ُح ٍد َذ َه ًباَ ،ما َأ ْد َر َك ُمدَّ َأ َح ِد ِه ْؿَ ،و َٓ ك َِصق َػ ُفش متػؼ قمؾقف.
:
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قد ,وسم َ ِ
ِ ِ
َون سم َ ِ ِ
و َقمـ َأ ِيب ؾم ِع ٍ
مح ِـ ْسم ِـ َقم ْق ٍف
قد
اًمر ْ َ
ْ
لم َقم ْبد ل
لم َظموًمد ْسم ِـ ا ًْم َقًم َ َ ْ
َىم َول :يم َ َ ْ
َ
ر ٌءَ ,وم َس لب ُف َظموًمِدٌ َ ,وم َؼ َول َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ َٓ « :ت ُس ُّبقا َأ َحدً ا مِ ْـ َأ ْص َحابِلَ ،فنِ َّن َأ َحدَ ك ُْؿ
َ ْ
َل ْق َأ ْك َػ َؼ مِثْ َؾ ُأ ُح ٍد َذ َه ًباَ ،ما َأ ْد َر َك ُمدَّ َأ َح ِد ِه ْؿَ ،و َٓ ك َِصق َػ ُفش أظمرضمف مسؾؿ.
وأصمـك اهلل شمعومم قمغم اًمذيـ اشمبعقهؿ سمنطمسون وهؿ مستغػرون هلؿ ,ومؼول شمعومم:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[احلنم.]31 :
واًمقاضمى قمؾقـو ذيمر حموؾمـفؿ ,واًمؽػ قمـ مسووَيؿ ,وقمدم اخلقض ومقام ؿمجر
سمقـفؿ.
ِ
ِ
ِ
اجل َام َقم ِي َؾم َال َم ُي ُىم ُؾ ِ
قهبِ ْؿ
اًمسـلي َو ْ َ
ىمول اسمـ شمقؿقي ذم اًمقاؾمطقي َ :وم ْـ ُأ ُصقل َأ ْه ِؾ ي
ِ ِ
وب رؾم ِ
قل اهللِ  ,يم ََام َو َص َػ ُف ُؿ اهللُ سمِ ِف ِذم َىم ْقًم ِ ِف َشم َع َومم﴿ :ﭑ
َو َأ ًْمسـَت ِف ْؿ َٕ ْص َح ِ َ ُ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ِذم َىم ْقًم ِ ِف:
وقم َي اًمـلبِ ِّل
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾َ ,و َـم َ
« َٓ َت ُسبُّقا َأ ْص َحابِل َف َقا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِقَ ِد ُه َل ْق َأ َّن َأ َحدَ ك ُْؿ َأ ْك َػ َؼ مِثْ َؾ ُأ ُح ٍد َذ َهبًا َما َب َؾ َغ ُمدَّ
ِ ِ
اًمسـل ُي َو ِ
َأ َح ِد ِه ْؿ َوٓ ك َِصق َػ ُفشَ .و َي ْؼ َب ُؾ َ
وع ِم ْـ َوم َض ِوئؾِ ِف ْؿ
اإل ْ َ
مج ُ
قن َمو َضمو َء سمِف ا ًْمؽت ُ
َوب َو ل
َو َم َراشمِبِ ِف ْؿ.
ِ
َو ُي َػ ِّض ُؾ َ
احلدَ ْيبِ َق ِي إ َو َىموشم ََؾ َقم َغم َم ْـ َأ ْك َػ َؼ
قن َم ْـ َأ ْك َػ َؼ م ْـ َىم ْب ِؾ ا ًْم َػت ِْح إ َو ُه َق ُص ْؾ ُح ْ ُ
قن اعمُ َف ِ
يـ َقم َغم إَك َْص ِ
ورَ .و ُي ْم ِمـُ َ
ِم ْـ َسم ْعدُ َو َىموشم ََؾَ .و ُي َؼدِّ ُم َ
قن سمِ َل لن اهللَ َىم َول َٕ ْه ِؾ َسمدْ ٍر
وضم ِر َ
ِ ٍ
نم « : -ا ْط َؿ ُؾقا َما ِشئْتُؿ؛ َف َؼدْ َغ َػ ْر ُت َل ُؽ ْؿشَ .وسمِ َل لك ُف َٓ
 َويمَو ُكقا َصم َال َصمامئَي َوسمِ ْض َع َي َقم َ َِ
اًمشجر ِة؛ يمَام َأ ْظم ِ
يض اهللُ َقمـ ُْف ْؿ
ََ
َيدْ ُظم ُؾ اًمـ َلور َأ َطمدٌ َسمو َي َع َ ْحت ًَ ل َ َ َ
ؼم سمِف اًمـلبِ يل َ ,سم ْؾ ًَم َؼدْ َر َ

اـتحذير من اـطعن يف اـصحابة
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ور ُوقا َقمـْف ,ويمَو ُكقا َأ ْيم َثر ِمـ َأ ًْم ٍ
وجلـ ِلي َعم ِ ْـ َؿم ِفدَ ًَم ُف َر ُؾم ُ
ػ َو َأ ْر َسم ِع موِئَيَ .و َي ْش َفدُ َ
قل
َ ْ
ُ َ
ون سمِ ْ َ
ََ
اهللِ  ,يمَو ًْمع َنم ِة ,و َصموسمِ ِ
ِ
س ِ
سمـ َؿم لام ٍ
ً ْسم ِـ ِىم ْق ِ
اًمص َحو َسم ِي.
سَ ,و َهم ْ ِػمهؿ ِّم َـ ل
َ َ َ
لم َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـموًم ِ ٍ
َو ُي ِؼ ير َ
َو َهم ْ ِػم ِه ِم ْـ َأ لن
ى
ون سمِ َام شم ََقاشم ََر سمِ ِف اًمـل ْؼ ُؾ َقم ْـ َأ ِم ِػم ا ُعم ْم ِمـِ َ
قن سمِ ُع ْث َام َنَ ,و ُي َر ِّسم ُع َ
َظم ْ َػم َه ِذ ِه إُ لم ِي َسم ْعدَ كَبِ ِّق َفوَ :أ ُسمق َسمؽ ٍْرُ ,صم لؿ ُقم َؿ ُرَ .و ُي َث ِّؾ ُث َ
؛
قن سمِ َع ِ ٍّكم
اًمص َحو َسم ُي َقم َغم َشم ْؼ ِدي ِؿ ُقم ْث َام ُن ِذم ا ًْم َب ْق َع ِيَ .م َع َأ لن َسم ْع َض
يم ََام َد لًم ًْ َقم َؾ ْق ِف أ َصم ُورَ ,ويم ََام َأ ْ َ
مج َع ل
 سمعدَ ا ِّشم َػ ِاًمسـ ِلي يمَو ُكقا َىم ِد ْ
وىم ِف ْؿ َقم َغم َشم ْؼ ِدي ِؿ َأ ِيب َسمؽ ٍْر
اظم َت َؾ ُػقا ِذم ُقم ْث َام َن َو َقم ِ ٍّكم
َْ
َأ ْه ِؾ ي
َو ُقم َؿ َر َ -أ ي َُي َام َأ ْوم َض ُؾ؟ َوم َؼدل َم َىم ْق ٌم ُقم ْث َام َنَ :و َؾم َؽ ُتقاَ ,أ ْو َر لسم ُعقا سمِ َع ِ ٍّكمَ ,و َىمدل م َىم ْق ٌم َقمؾِ ًّقو,
ِ
ًَ َه ِذه
اًمسـ ِلي َقم َغم َشم ْؼ ِدي ِؿ ُقم ْث َام َنُ ,صم لؿ َقم ِ ٍّكمَ .وإِ ْن يمَوك ْ
اؾم َت َؼ لر َأ ْم ُر َأ ْه ِؾ ي
َو َىم ْق ٌم شم ََق لىم ُػقاًَ .مؽ ِـ ْ
اعمَس َل ًَم ُي إ مس َل ًَم ُي ُقم ْثام َن َو َقم ِكم إ ًَم ْقس ًْ ِم َـ إُ ُص ِ
قل ا لًمتِل ُي َض لؾ ُؾ اعمُ َخوًم ِ ُ
ػ ومِ َقفو ِقمـْدَ
َ
َ
َ ْ
ْ
ٍّ
قر َأه ِؾ اًمسـ ِليًَ .م ِؽ ِـ ا لًمتِل ي َض لؾ ُؾ ومِقفو :مس َل ًَم ُي ْ ِ
اخل َال َوم ِيَ ,و َذًم ِ َؽ َأ لَن ُ ْؿ ُي ْم ِمـُ َ
قن َأ لن
ُْ
مج ُف ِ ْ
ُ
َ َ ْ
ي
اخلَؾِق َػ َي َسم ْعدَ رؾم ِ
ْ
هلل َ :أ ُسمق َسمؽ ٍْرَ ,و ُقم َؿ ُرُ ,صم لؿ ُقم ْث َام ُنُ ,صم لؿ َقم ِ ٌّكمَ .و َم ْـ َـم َع َـ ِذم ِظم َال َوم ِي
قل ا ِ
َ ُ
ِ
مح ِ
ور َأ ْهؾِ ِف.
َأ َطم ٍد ِم ْـ َه ُمٓء؛ َوم ُف َق َأ َو يؾ ِم ْـ ِ َ
ِ
قن ومِ ِقفؿ َو ِص لق ِي رؾمإ ِ
ِ
َي َػ ُظ َ
َو َُيِ يب َ
قل
قن َأ ْهإ َؾ َسم ْقً َر ُؾمقل اهللِ َ ,و َيت ََق لًم ْق ََن ُ ْؿَ ,و َ ْ
َ ُ
ْ
ِ
الل فِل َأ ْه ِؾ َب ْقتِلشَ .و َىم َول َأ ْي ًضو ًم ِ ْؾ َع لب ِ
وس
اهللِ َ :طم ْق ٌُ َىم َول َي ْق َم َهمد ِير ُظم ٍّؿُ « :أ َذك ُِّرك ُُؿ َ
ش َجي ُػق سمـِل ه ِ
ِ
ِ
وؿم ٍؿ إ َوم َؼ َولَ « :وا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِقَ ِد ِه؛
َقم ِّؿف إ َو َىمد ْاؿم َتؽَك إِ ًَم ْقف َأ لن َسم ْع َض ُىم َر ْي ٍ ْ َ َ
حبقكُؿ؛ للِ ول ِ َؼرابتِلش .و َىم َول« :إِ َّن الل اص َط َػك بـِل إِسؿ ِ
ِ
َٓ ُي ْممِـ َ
اط َقؾ،
َ ْ
َ
ْ َ
ُقن َحتَّك ُي ُّ ْ
َ
َ َ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اص َط َػك مِ ْـ ُق َر ْي ٍ
ش
اص َط َػك م ْـ كـَا َك َة ُق َر ْي ًشاَ ،و ْ
إس َؿاط َقؾ كـَا َك َةَ ،و ْ
َو ْ
اص َط َػك م ْـ َبـل ْ
اش ٍؿ ،واص َط َػاكِل مِـ بـِل َه ِ
بـِل َه ِ
اش ٍؿش.
َ ْ
ْ َ
َ
ُأمف ِ
اج رؾم ِ
لمَ ,و ُي ْم ِمـُ َ
اضم ُف ِذم
قل اهللِ
وت اعمُ ْم ِمـ ِ َ
قن َسم َل لَن ُ لـ َأ ْز َو ُ
لَ
َو َيت ََق لًم ْق َن َأ ْز َو َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ُأ لم َأ ْيم َث ِر َأ ْو َٓ ِد ِهَ ,و َأ لو َل َم ْـ آ َم َـ سمِ ِف َو َقمو َودَ ُه َقم َغم َأ ْم ِره,
جي َي
أظم َرةُ :ظم ُص ً
قصو َظمد َ
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ِ
ويم َ ِ
 ,ا لًمتِل َىم َول ومِ َقفو اًمـلبِ يل
اًمصدِّ ِيؼ
اًمصدِّ ي َؼ َي سمِـ ًَْ ِّ
َون َهلَو مـْ ُف اعمَـ ِْز ًَم ُي ا ًْم َعوًم َق ُيَ .و ِّ
َ
« َف ْض ُؾ َطائِ َش َة َط َؾك الـِّس ِ
اء َك َػ ْض ِؾ الثَّ ِر ِ
يد َط َؾك َسائِ ِر ال َّط َعا ِمش.
َ

:

ِ
ويتَؼمء َ ِ
اًمر َواومِ ِ
ض ا لًم ِذي َـ ُي ْب ِغ ُض َ
قَن ُ ْؿَ .و َـم ِري َؼ ِي
قن ل
اًمص َحو َسم َي َو َي ُس يب َ
ون م ْـ َـم ِري َؼي ل
ََ َلُ
ون َأه َؾ ا ًْمبق ِ
اص ِ ِ
اًمـلق ِ
ً سمِ َؼ ْق ٍل َأ ْو َقم َؿ ٍؾَ .و ُي ْؿ ِس ُؽ َ
لم
قن َقم لام َؿم َج َر َسم ْ َ
يـ ُي ْم ُذ َ ْ
َْ
ى ا لًمذ َ
َ
قن :إِ لن َه ِذ ِه أ َصم َور اعمَ ْر ِو لي َي ِذم َم َس ِ
اًمص َحو َسم ِيَ ,و َي ُؼق ًُم َ
ووَيِ ْؿ ِمـ َْفو َمو ُه َق يم َِذ ٌبَ ,و َمـ َْفو َمو
ل
ِ ِ
َىمدْ ِزيدَ ومِ ِقف و ُك ِؼص و ُهمػم َقمـ وضم ِف ِف ,واًمص ِح ِ
ون :إِ لمو ُجمْت َِفدُ َ
ور َ
ون
َ ل ُ
َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ
قح مـْ ُف ُه ْؿ ومقف َم ْع ُذ ُ
ون َأ لن ُيم لؾ و ِ
قنَ .و ُهؿ لم َع َذًمِ َؽ َٓ َي ْعت َِؼدُ َ
ون ُخمْطِ ُئ َ
قنَ ,وإِ لمو ُجمْت َِفدُ َ
ُم ِصق ُب َ
اطم ٍد ِم َـ
َ
ِ ِ
اًمص َحو َسم ِي َم ْع ُصق ٌم َقم ْـ َيم َب ِوئ ِر ِ
قز َقم َؾ ْق ِف ُؿ ي
اجل ْؿ َؾ ِي.
جي ُ
اًمذ ُك ُ
ل
اإل ْصم ِؿ َو َص َغوئ ِره؛ َسم ْؾ َ ُ
قب ِذم ْ ُ
َو َهلؿ م َـ اًمس َقاسمِ ِؼ َوا ًْم َػ َض ِوئ ِؾ مو ُي ِ
ى َم ْغ ِػ َر َة َمو َي ْصدُ ُر ِمـ ُْف ْؿ  -إِ ْن َصدَ َر َ ,-طمتلك
قضم ُ
َ
ل
ُ ِّ
احلسـ ِ
ِ
ِ
َوت ا لًمتِل َمت ْ ُحق
اًمس ِّق َئوت َمو َٓ ُي ْغ َػ ُر َعم ْـ َسم ْعدَ ُه ْؿ؛ َٕ لن َهلُؿ ِّم َـ ْ َ َ
لإَن ُ ْؿ ُي ْغ َػ ُر َهلُؿ ِّم َـ ل
اًمسق َئ ِ
َأَنؿ َظمػم ا ًْم ُؼر ِ
وت مو ًَم ْق َس عمَ ِ ْـ َسم ْعدَ ُهؿَ .و َىمدْ َصم َب ًَ سمِ َؼ ْق ِل رؾم ِ
ونَ ,و َأ لن
قل اهللِ
ل ِّ
لُْ ُْ ُ
َ ُ
ْ
َ
َون َأ ْوم َض َؾ ِم ْـ َضم َب ِؾ ُأ ُطم ٍد َذ َه ًبو ِمملـ َسم ْعدَ ُه ْؿُ .صم لؿ إِ َذا يم َ
اعمُدل ِم ْـ َأ َطم ِد ِه ْؿ إ َذا شم ََصدل َق سمِ ِف يم َ
َون
قن َىمدْ شمَوب ِمـْفَ ,أو َأشمَك سمحسـ ٍ
ِ
ِ ِ
ْى؛ َوم َق ُؽ ُ
َوت َمت ْ ُحق ُهَ ,أو ُهم ِػ َر ًَم ُف؛
َ ُ ْ
َىمدْ َصدَ َر م ْـ َأ َطمده ْؿ َذك ٌ
َ َ َ
وقم ِي ُحم َ لؿ ٍد ا لًم ِذي ُه ْؿ َأ َطم يؼ اًمـ ِ
وقمتِ ِفَ ,أ ِو ا ْسم ُت ِ َكم سمِ َب َال ٍء ِذم
لوس سمِ َش َػ َ
سمِ َػ ْض ِؾ َؾموسمِ َؼتِ ِفَ ,أ ْو سمِ َش َػ َ
اًمذ ُك ِ
َون َه َذا ِذم ي
اًمدي ْك َقو ُيم ِّػ َر سمِ ِف َقمـْ ُفَ .ومنِ َذا يم َ
قر ا لًمتِل يمَو ُكقا ومِ َقفو
قب اعمُ َح لؼ َؼ ِي؛ َوم َؽ ْق َ
ػ إُ ُم ُ
ان ,وإِ ْن َأ ْظم َط ُموا؛ َوم َؾفؿ َأضمر و ِ
ِ
ِ
اطمدٌ َ ,و ْ
يـْ :
قر.
ُ ْ ٌْ َ
إن َأ َصو ُسمقا َوم َؾ ُف ْؿ َأ ْضم َر َ
ُجمْت َِفد َ
اخلَ َط ُل م ْغ ُػ ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قر ِذم َضمـ ِ
ْى َوم َض ِوئ ِؾ ا ًْم َؼ ْق ِم
ُصم لؿ إِ لن ا ًْم َؼدْ َر ا لًمذي ُيـْؽ َُر م ْـ وم ْع ِؾ َسم ْعض ِف ْؿ َىمؾ ٌقؾ ك َْز ٌر َم ْغ ُػ ٌ
ِِ ِ ِ
و َحم َ ِ
اإل َيام ِن سمِوهللَِ ,و َر ُؾمقًم ِ ِفَ ,و ِْ ِ ِ
وؾمـِ ِف ْؿ؛ ِم َـ ِ
يٍم ِةَ ,وا ًْم ِع ْؾ ِؿ
َ
اجل َفود ذم َؾمبِقؾفَ ,و ْاهل ْج َرةَ ,واًمـ ْ َ
ِ
اًمصوًم ِ ِحَ .و َمـ لك َظ َر ِذم ِؾم َػم ِة ا ًْم َؼ ْق ِم سمِ ِع ْؾ ٍؿ َو َسم ِص َػم ٍةَ ,و َمو َم لـ اهللُ َقم َؾ ْق ِفؿ
اًمـلوومعَِ ,وا ًْم َع َؿ ِؾ ل
اخل ْؾ ِؼ سمعدَ إَكْبِق ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َون َوٓ َي ُؽ ُ
وء؛ َٓ يم َ
قن ِم ْث ُؾ ُف ْؿ,
َ
سمِف م َـ ا ًْم َػ َضوئ ِؾ؛ َقمؾ َؿ َيؼقـًو َأ لَن ُ ْؿ ظم ْ ُػم ْ َ َ ْ
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اـتحذير من اـطعن يف اـصحابة

و َأَنؿ اًمص ْػق ُة ِمـ ُىمر ِ
ون َه ِذ ِه إُ لم ِي ا لًمتِل ِه َل َظم ْ ُػم إُ َم ِؿ َو َأيم َْر ُم َفو َقم َغم اهللِ .اكتفك
َ لُُ ل َ
ْ ُ
وكؼؾتف سمتاممف ًمـػوؾمتف.
قوله( :ويف ال َػ ْتحِ آي يف الص ِ
حابة َت ْؿدَ ُح) يشػم إمم مثؾ ىمقل اهلل شمعومم﴿ :ﮏ
َّ
ٌ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾[اًمػتح.]31:
وىمقًمف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ﴾[اًمػتح.]2٠:

وىمد شمقؾمعً ذم ذيمر ومضوئؾفؿ ومو هلؿ ذم ذطمل ًمعؼقدة اإلموم حمؿد سمـ
قمبداًمقهوب اًمـجدي

 ,ويمذا ذم ذطمل ًمؾسـي ًمؾؼمهبوري وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ

سموهلل.
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اإلمياْ باهقدر
قال

:

ْ
ْ َّ ُ
َ َ
ر ُ ْ َُ
ْ ُ
كككه ب د ََِع َقككك ُ ب ْءككك بت ر
ككوبأفكككَّ ب ب
ككوبوت يك
ك
ي
ب
ك
ا
ب
كككو
ك
ء
بأي
وِ
ِ
ِ
ِ
و َِتءكككك ِِبت ءكككك ِ
ب
ب

أي واقمتؼد سموًم َؼ ِ
در اًمذي هق شمؼدير اهلل

ًمؾؽوئـوت وهق أطمد أريمون اإليامن

اًمستف ىمول اهلل ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾[إطمزاب ,]11:وذم طمديٌ قمؿر قمـد
مسؾؿَ « :أ ْن ُت ْممِ َـ بِاللَِ ،و َم َلئِ َؽتِ ِفَ ،و ُك ُتبِ ِفَ ،و ُر ُسؾِ ِفَ ،وا ْل َق ْق ِم ْأ ِخ ِرَ ،و ُت ْممِ َـ بِا ْل َؼدَ ِر
َخ ْق ِر ِه َو َش ِّر ِهش ,وذم طمديٌ اسمـ قمؿر« :ك ُُّؾ َش ْل ٍء بِ َؼدَ ٍرَ ،حتَّك ا ْل َع ْج ِز َوا ْل َؽ ْق ِ
سَ ،أ ِو
ا ْل َؽقْ ِ
س َوا ْل َع ْج ِزش أظمرضمف مسؾؿ ,وذم طمديٌ قمكم ذم اًمصحقحلم َىم َولُ :يمـلو ِذم
ِ
لس
َضمـ ََوز ٍة ِذم َسم ِؼق ِع اًم َغ ْر َىم ِدَ ,وم َلشمَوكَو اًمـلبِ يل
ٍمةٌَ ,ومـَؽ َ
َوم َؼ َعدَ َو َىم َعدْ كَو َطم ْق ًَم ُفَ ,و َم َع ُف خم ْ َ َ
َومجع َؾ يـْ ُؽ ًُ سمِ ِؿ ْخ ِ ِ
ِ
س مـْ ُػ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ب
قسة إِ َّٓ كُت َ
َ َ َ
ٍمشمفُ ,صم لؿ َىم َولَ « :ما مـْ ُؽ ْؿ م ْـ َأ َحدَ ،ما م ْـ َك ْػ ٍ َ َ
َ َ
ِ
ِ
الجـ َِّة َوالـ ِ
ب َش ِؼ َّق ًة َأ ْو َس ِعقدَ ًةش َوم َؼ َول َر ُضم ٌؾَ :يو َر ُؾم َ
قل اهللِ,
َّارَ ،وإِ َّٓ َقدْ كُت َ
َم َؽا ُك َفا م َـ َ
َأ َوم َال َكتلؽِ ُؾ َقم َغم ِيمتَوسمِـَو وكَدَ ع اًمعؿ َؾ؟ َومؿـ يم َ ِ ِ
اًمس َعو َد ِة َوم َس َق ِص ُػم إِ َمم َقم َؿ ِؾ
َ ْ
َون مـلو م ْـ َأ ْه ِؾ ل
َ ُ ََ
اًمس َعو َد ِةَ ,و َأ لمو َم ْـ يم َ
وو ِة َوم َس َق ِص ُػم إِ َمم َقم َؿ ِؾ َأ ْه ِؾ ل
َون ِمـلو ِم ْـ َأ ْه ِؾ ل
وو ِة,
اًمش َؼ َ
اًمش َؼ َ
َأ ْه ِؾ ل
ِ
ِ
او ِة َفقُ َق َّس ُر َ
الس َعا َد ِةَ ،و َأ َّما َأ ْه ُؾ َّ
ون ل ِ َع َؿ ِؾ
الش َؼ َ
الس َعا َدة َف ُققَ َّس ُرو َن ل َع َؿ ِؾ َّ
َىم َولَ « :أ َّما َأ ْه ُؾ َّ
َّ
او ِةش ُصم لؿ َىم َر َأ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾[اًمؾقؾ ]3-5:أ َي َي.
الش َؼ َ
ومعؾؿ مـ هذا أن اًمـوس ؾموئرون ذم ىمدر اهلل
وأؿمور

وأن اخلػم واًمنم مـف

.

إمم مو جيى اقمتؼوده ذم سموب اإليامن سموًمؼدر ,ومؼد وؾ ومقف أكوس وطمور

ومقف آظمرون ,واًمـوس ذم اًمؼدر صمالصمي أىمسوم:

اإليامن باـؼدر
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اًمؼسؿ إول :كػوة اًمؼدر ,وهؿ مو يسؿقن سموًمؼدريي ,ويؼول هلؿ :اًمـػوة وهؿ
قس َه ِذ ِه ْإُ َّم ِة،
جمقس هذه إمي حلديٌ اسمـ قمؿر :قمـ اًمـبل
ىمول «ا ْل َؼدَ ِر َي ُة َم ُج ُ
وه ْؿش .أظمرضمف أسمق داود ,وهمٓء
وه ْؿَ ،وإِ ْن َما ُتقا َف َل َت ْش َفدُ ُ
إِ ْن َم ِر ُضقا َف َل َت ُعق ُد ُ
يـؼسؿقن إمم ىمسؿلم:
اًمؼسؿ إول :كػوة اًمعؾؿ ,وهؿ اًمذيـ زقمؿقا أن اهلل ٓ يعؾؿ إمقر إٓ سمعد
طمدوصمفو ,وهمٓء هؿ اًمذيـ ىمول اسمـ قمؿر ومقفؿ :ومنذا ًمؼقً أوًمئؽ وملظمؼمهؿ أين
سمريء مـفؿ ,وأَنؿ سمرآء مـل ,واًمذي َيؾػ سمف قمبداهلل سمـ قمؿر ًمق أن ٕطمدهؿ مثؾ
أطمد ذه ًبو وملكػؼف مو ىمبؾ اهلل مـف طمتك يممـ سموًمؼدر.
وهؿ اًمذيـ يزقمؿقن أن إمر أكػ ,وىمد ذيمر اًمعؾامء أن هذه اًمطوئػي اكدصمرت
واهلل أقمؾؿ ,ىمول قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز وهمػمه :كوفمروهؿ سموًمعؾؿ ومنن أىمروا سمف ظمصؿقا,
وإن أكؽروه يمػروا ,شمؼقل ًمف :اهلل يعؾؿ إؿمقوء ىمبؾ وىمققمفو أو ٓ يعؾؿفو؟ ومنن ىموًمقا:
يعؾؿ ,ظمصؿقا ,وًمزمفؿ إصمبوت اًمؼدر ,وإن ىموًمقا ٓ :يعؾؿ يمػروا؛ َٕنؿ يمذسمقا سمؼقل
اهلل

﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ﴾[إكعوم ,]5٠:وىمقل اهلل شمعومم﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾[اًمبؼرة ,]2٠:إمم همػم ذًمؽ
مـ أيوت وإطموديٌ.
واًمثوين :كػوة اخلؾؼ اًمذيـ يزقمؿقن أن أومعول اًمعبود همػم خمؾقىمي هلل شمعومم ,مع أن
اهلل شمعومم يؼقل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾[اًمصووموت﴿ ,]٠3:ﮏ ﮐ ﮑ
الل َخال ِ ُؼ ُك ِّؾ َصاك ِ ٍع َو َصـْ َعتِ ِفش ذم ظمؾؼ أومعول
ﮒ﴾[اًمزمر ,]32:وذم احلديٌُ « :
 ,وهمٓء ُو ّالل اعمعتزًمي ومـ إًمقفؿ ,وؿمبفتفؿ :شمـزيف اهلل
اًمعبود قمـ طمذيػي
قمـد مسؾؿ وومقف

أيضو يستدًمقن سمؿثؾ طمديٌ قمغم
شمعومم  -زقمؿقا  -صمؿ هؿ ً
« َو َّ
الش ُّر َل ْق َس إِ َلقْ َؽش وىمد أضموب قمـف اًمعؾامء سملضمقسمي ,مـفو :وأمو ىمقًمف( :واًمنم ًمقس
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إًمقؽ) ومؿام جيى شملويؾف ٕن مذهى أهؾ احلؼ أن يمؾ اعمحدصموت ومعؾ اهلل شمعومم وظمؾؼف
ؾمقاء ظمػمهو وذهو ,وطمقـئذ جيى شملويؾف ,وومقف َخسي أىمقال :أطمدهو :معـوه ٓ
يتؼرب سمف إًمقؽ ,ىموًمف اخلؾقؾ سمـ أمحد ,واًمـض سمـ ؿمؿقؾ ,وإؾمحؼ سمـ راهقيف,
وَيقك سمـ معلم ,وأسمقسمؽر سمـ ظمزيؿي ,وإزهري ,وهمػمهؿ .واًمثوين  -طمؽوه اًمشقخ
أيضو  -معـوه ٓ :يضوف إًمقؽ قمغم اكػراده ٓ ,يؼول:
أسمقطمومد قمـ اعمزين ,وىموًمف همػمه ً
يو ظموًمؼ اًمؼردة واخلـوزير ,ويو رب اًمنم ,وكحق هذا ,وإن يمون ظموًمؼ يمؾ رء ,ورب
يمؾ رء ,وطمقـئذ يدظمؾ اًمنم ذم اًمعؿقم .واًمثوًمٌ :معـوه :واًمنم ٓ يصعد إًمقؽ,
ذا سموًمـسبي
إكام يصعد اًمؽؾؿ اًمطقى واًمعؿؾ اًمصوًمح .واًمراسمع :معـوه :واًمنم ًمقس ًّ
إًمقؽ؛ ومنكؽ ظمؾؼتف سمحؽؿي سموًمغي ,وإكام هق ذ سموًمـسبي إمم اعمخؾقىملم .أوموده اًمـقوي.

واًمؼسؿ اًمثوين :اًمؼدريي اجلؼميي :اًمذيـ يزقمؿقن :أن اإلكسون جمبقر ,وًمقس ًمف
اظمتقور ,وٓ ومعؾ ,وٓ اؾمتطوقمي ,وٓ إرادة ,وهق يموًمريشي ذم مفى اًمريح ,أو يموعمقً
سملم يدي اًمغوؾمؾ ,وهمٓء والل وهؿ اجلفؿقي وإؿموقمرة ,وإوًمقن :هؿ اعمعتزًمي.
وموًمـػوة واجلؼميي قمغم ـمرذم كؼقض.
واًمؼسؿ اًمثوًمٌ :أهؾ اًمسـي وهؿ هدى سملم والًمتلم ,وطمؼ سملم سموـمؾلم .وؾمقليت
سمقون ـمريؼفؿ ذم هذا اًمبوب.
ً
مرؾمال وٓ مؾؽًو مؼر ًسمو ,ومراشمى
واًمؼدر :هق قمؾؿ اهلل وهه مل يطؾع قمؾقف كب ًقو
اًمؼدر أرسمعي:
إول :اًمعؾؿ ,وذًمؽ أن اهلل

يعؾؿ مو يمون ومو يؽقن ,سمؾ أقمظؿ مـ ذًمؽ:

يعؾؿ مو مل يؽـ ًمق يمون يمقػ يؽقن ,ىمول اهلل

ؼما قمـ اعمنميملم ,عمو ـمؾبقا ردهؿ
خم ً
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إمم اًمدكقو﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾[إكعوم﴿ ,]21:ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ﴾[اًمبؼرة﴿ ,]212:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾[اًمـسوء.]323 :
اًمثوين :اًمؽتوسمي ,ومؾام ظمؾؼ اهلل شمعومم اًمؼؾؿ ,ىمول ًمف :ايمتى ,ىمول اًمؼؾؿ :ومو أيمتى؟
ىمول :ايمتى مو يمون ومو يؽقن ,إمم ىمقوم اًمسوقمي ,أظمرضمف أسمق داوود وهمػمه قمـ قمبودة
ومجعؾ اًمؼؾؿ يؽتى مو يمون ومو يؽقن.
وذم طمديٌ قمبداهلل سمـ قمؿرو قمـد مسؾؿ ىمول :ؾمؿعً رؾمقل اهلل

يؼقل

يمتى اهلل مؼودير اخلالئؼ ىمبؾ أن خيؾؼ اًمساموات وإرض سمخؿسلم أًمػ ؾمـي ىمول
وقمرؿمف قمغم اعموء
إذن وموهلل يعؾؿ أومعول اًمعبود ,ويعؾؿ اًمؽؾقوت واجلزئقوت ,صمؿ اًمؼؾؿ يمتى هذه
وب ِم ْـ ُم ِصق َب ٍي ِذم ْإَ ْر ِ
ض َو َٓ ِذم
إمقر اًمتل أمره اهلل سمؽتوسمتفو ىمول شمعوممَ { :مو َأ َص َ
َأ ْك ُػ ِس ُؽؿ إِ لٓ ِذم ِيمت ٍ ِ
َؼم َأ َهو إِ لن َذًمِ َؽ َقم َغم اهلللِ َي ِس ٌػم } [احلديد.]22 :
َوب م ْـ َىم ْب ِؾ َأ ْن ك ْ َ
ْ
اًمثوًمٌ :اإليامن سمؿشقئي اهلل شمعومم اًمـوومذة ,وٓ أطمد ذم هذا اًمؽقن يستطقع أن
خيرج قمـ مشقئي اهلل ,ىمول اهلل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ﴾[اإلكسون,11:

اًمتؽقير﴿ ,]2٠:ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾[اًمبؼرة ,]251:وىمول
شمعومم﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ﴾[اًمؼموج.]33:
اًمراسمع :اخلؾؼ ,وهل أن اهلل ظمؾؼ أومعول اًمعبود ,ظمػمهو وذهو ,وطمؾقهو ومرهو,
ىمول شمعومم﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾[اًمصووموت﴿ ,]٠3:ﮏ ﮐ ﮑ
الل َخال ِ ُؼ ُك ِّؾ َصاك ِ ٍع َو َصـْ َعتِ ِفش أظمرضمف اًمبخوري ذم
ﮒ﴾[اًمزمر ,]32:وذم احلديٌُ « :
.
إدب قمـ طمذيػي
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وؾمبى والل أهؾ اًمبدع ذم هذا اًمبوب ,اًمؼدريي اًمـػوة ,واًمؼدريي اعمثبتي أي
اجلؼميي رء واطمد ,طمقٌ ضمعؾقا اًمؼدر هق حمبي اهلل شمعومم.
وموشمػؼقا قمغم أن اًمؼدر هق حمبي اهلل ,صمؿ اظمتؾػقا ,ومؼوًمً اًمؼدريي اًمـػوة :اهلل ٓ َيى
اًمنم ,وإكام َيى اخلػم .ومؾام ىموًمقا هبذه اعمؼدمي ,يموكً اًمـتقجي اهلل

ٓ خيؾؼ إٓ مو

َيى.
إذن :أومعول اًمعبود :اًمنميرة قمـدهؿ ًمقسً مـ ظمؾؼ اهلل؛ ٕن اهلل ٓ خيؾؼ إٓ مو
َيى ,وموخلػم مـ ظمؾؼ اهلل ,واًمنم ًمقس سمخؾؼ هلل ,ومنذا ىمقؾ هلؿ :مـ اًمذي ظمؾؼ اًمنم؟
ىموًمقا :اًمعبود أكػسفؿ سمؾ اكؽر سمعضفؿ ظمؾؼ اهلل ًمؾخػم واًمنم.
إذن :مو ؾمؿق جمقس هذه إمي إٓ هلذا ,اعمجقس يزقمؿقن أن ًمؾؽقن ظموًمؼلم:
ظموًمؼ اخلػم وهق اًمـقر وظموًمؼ اًمنم وهق اًمظؾؿي ,ومفمٓء واومؼقا اعمجقس ,ومؾفذا ضموء
وه ْؿَ ،وإِ ْن َما ُتقا َف َل
قس َه ِذ ِه ْإ ُ َّم ِة ،إِ ْن َم ِر ُضقا َف َل َت ُعق ُد ُ
ذم احلديٌ« :ا ْل َؼدَ ِر َي ُة َم ُج ُ
وه ْؿش.
َت ْش َفدُ ُ
وىموًمً اًمؼدريي اجلؼميي أشمبوع اجلفؿ سمـ صػقان :اًمؼدر هق حمبي اهلل ,ومو مـ رء
ذم هذا اًمؽقن إٓ وَيبف اهلل ,وموًمـتقجي قمـدهؿ اًمزكو َيبف اهلل ,واًمؽػر َيبف اهلل,
وإصـوم َيبفو اهلل ,وإسمؾقس َيبف اهلل ,ويمؾ رء قمـدهؿ َيبف اهلل ,ومعـدهؿ اًمطوئع
واًمعويص ؾمقاء ,طمتك ذيمر اسمـ اًمؼقؿ مـ ؿمـوقمتفؿ :أن ً
رضمال رأى قمغم امرأشمف آظمر,
ومؼول هلو :يو قمدوة اهلل! شمػجريـ وأكو أكظر ,ومؼوًمً ًمف :اخلػمة ومقام اظمتوره اهلل ,ومؼول هلو:
أطمى إزم مـ اًمدكقو ومو
صحقح ,اخلػمة ومقام اظمتوره اهلل ,وىمول :واهلل هلذه اًمؽؾؿي مـؽ ّ
ومقفو.
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وآظمر رآه ؾمقده وهق قمغم ؾمقدشمف ,ومؼول ًمف :يو ًمئقؿ شمػجر سمسقدشمؽ؟! ومؼول ًمف :يو
ؾمقدي اخلػمة ومقام اظمتوره اهلل ,ىمول :أكً طمر ًمقضمف اهلل ٓقمتؼودك هذا آقمتؼود!
ممدوطمو ,قمبد صـام ,أم قمبداهلل ,طمتك ىمول سمعضفؿ:
ويصػم اإلكسون قمـدهؿ
ً
ِمـْإإإف َوم ِػع ِ
ِ ِ
إإإوت
إإام َيـْ َتإإو ُسمـِل
إإإكم ُيم يؾإإإ ُف َـمو َقم ُ
ُ ْ
َأ ْص إ َب ْح ًُ ُم إـْ َػع ًال ًمإ َ
واظمتؾػً اجلؼميي ذم شمعذيى اهلل

ًمؾؽوومريـ واعمجرملم :,ىمول سمعضفؿ:

يعذهبؿ؛ ٕكف أراد هلؿ اًمعذاب وهؿ ٓ يستحؼقن اًمعذاب! معتؼديـ هلذا اًمؼقل
اًمبوـمؾ:
وضم َ ِ
إإق َمم ُي َع ِّ
إإق َرى
إإذ ُب ا ًْم َ
إإوز ًم ْؾ َؿ ْ
َ َ

ِم ْـ َهم ْ ِػم َمو َذك ٍ
ْى َو َٓ ُضم ْر ٍم َضم َإرى

مع أن اهلل شمعومم يؼقل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾[آل قمؿران.]312:
وىمول سمعضفؿ :سمؾ هؿ مثوسمقن قمغم أي طمول ,وهذا مـ أىمبح إىمقال طمقٌ
يزقمؿقن أن اهلل ُيثقى اًمؽػور اعمتققمدون سموًمـور وسمئس اًمؼرار.
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عقيدة أٓى اهضِة واجلٌاعة يف اهقدر
قمؼقدة أهؾ اًمسـي ذم سموب اًمؼدر أن اخلػم ,واًمنم مـ اهلل ,وأن اهلل شمعومم سمؽؾ رء
قمؾقؿ ,وأن مو أصوب اعمرء مل يؽـ ًمقخطئف ومو أظمطله مل يؽـ ًمقصقبف.
واـؼدر يـؼسم إغ ؾسؿع:
اـؼسم إول :اًمؼدر اًمنمقمل ,وهق اعمرادف ًمؾؿحبي.
واـؼسم اـثاين :اًمؼدر اًمؽقين ,وهق اعمرادف ًمؾؿشقئي.
واًمؼدر اًمنمقمل يعؼم قمـف :سموإلرادة اًمنمقمقي :وهل إوامر واًمـقاهل ,ومام أمر اهلل
سمف ذ ًقمو ومفق َيبف ,ومو َنك اهلل قمـف ومفق يؽرهف وموًمصالة َيبفو اهلل ,واًمزكو يؽرهف اهلل.
واهلل ظموًمؼ اخلػم واًمنم ,واخلػم ُمراد ًمذاشمف ,واًمنم ُمراد ًمغػمه ,وهق واىمع سمؿشقئي
اهلل شمعومم وطمؽؿتف.
وؾسؿوا اإلرادة إغ إرادتع :إرادة ذقمقي ,وإرادة يمقكقي ,ومـ اًمػروق سمقـفام:
إول :اإلرادة اًمنمقمقي شمؽقن ذم اعمحبقب ,واإلرادة اًمؽقكقي شمؽقن ذم اعمحبقب
وهمػم اعمحبقب.
ذقمو,
اـثاين :اإلرادة اًمنمقمقي ىمد شمؼع وىمد ٓ شمؼع ,وموهلل يريد اإليامن مـ اًمـوس ً
وهلذا ىمول﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾[اًمذاريوت ,]53:وهذا حتؼؼ مـ
سمعض اًمـوس ٓ يمؾفؿ.
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اإلرادة اًمؽقكقيٓ :سمد أن شمؼع ,مثوًمف :أن اهلل يريد مـ زيد اإليامن ,ومال يتخؾػ,
وأراد مـ أيب ضمفؾ اًمؽػر ,هؾ يؿؽـ ٕيب ضمفؾ أن يدظمؾ ذم اإلؾمالمٓ ,؛ وموإلرادة
اًمؽقكقي ٓسمد أن شمؼع.
واإلرادة اًمؽقكقي هل اعمعؼم قمـفو سمؿشقئي اهلل ,وهلذا يؼول :مو ؿموء اهلل يمون ومو مل
يشل مل يؽـ.
ىمول اًمشوومعل:
َمإإإو ِؿمإإإ ْئ ًَ يم َ
َإإإون َوإِ ْن َمل ْ َأ َؿمإإإ ْل

َو َمإإو ِؿمإإ ْئ ًُ إِ ْن َمل ْ شم ََشإإ ْل َمل ْ َي ُؽإإ ْـ

ذقمو
واإلرادة اًمؽقكقي واًمنمقمقي جيتؿعون ذم طمؼ اعمممـ اًمطوئع ,وموهلل أراد
ً
ويمقكًو مـ أيب سمؽر اإليامن ,قمرومـو ذًمؽ ٕن أسمو سمؽر آمـ.
وشمػؽمىمون ذم طمؼ اًمؽوومر ,وموهلل َيى مـ اًمؽوومر اإليامن ,ويريده مـف ذ ًقمو ,سمؿعـك
أكف أمره سمفً ,مؽـ مو أراد ًمف اإليامن يمقكًو ,وٓ وومؼف ًمإليامن ًمعؾؿف أكف ًمقس ً
أهال
ًمإليامن.
سمؼل مـ يؼقل :يمقػ يريد مـف اإليامن ومل يقومؼف؟
ومـؼقل :اهلل

يؼقل قمـ كػسف﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ﴾[اًمؼموج ,]33:ويؼقل﴿ :ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[إكبقوء ,]21:ظمؾؼ اخلؾؼ وهق أقمؾؿ هبؿ وسمؿصوحلفؿ ,ومعؾؿ
ومضال مـف ,وقمؾؿ مـ ذًمؽ اًمنم ومؾؿ يقومؼف ً
مـ هذا اخلػم ومقومؼف ًمؾخػم ً
قمدٓ مـف طمتك
ىمول سمعضفؿ:
إإذسمقا َومبِعدْ ًمِإ ِ
إإفَ ,أ ْو ُك ِّع ُؿإإإقا
َ
إِ ْن ُقمإ ِّ ُ

ِ
ِِ
إق ا ًْم َؽإ ِ
إع
اًمقاؾمإ ُ
يؿ َ
َومبِ َػ ْضإإؾف َو ُهإ َ
إر ُ
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واخلؾؼ مؾؽف وظمؾؼف ,مـ ؿموء وومؼف وًمف احلؿد واًمشؽر ,ومـ ؿموء مل يقومؼف وًمف
احلؿد قمغم يمؾ طمول ىمول شمعومم﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾[اًمـقر.]23:
صمؿ ً
قمؼال ٓ جيى قمغم مـ دًمؽ قمغم مو ومقف مصؾحي كػسؽ أن يعقـؽ قمؾقف ومتـبف
خترج مـ مزاًمؼ أهؾ اًمضالل اًمذيـ يؼقًمقن جيى قمغم اهلل شمعومم ومعؾ إصؾح ًمؾعبد.
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إثبات ؽتـة اـؼز واحلوض وادقزان

إثبات فتِة اهقرب واحلوض وامليشاْ
قال

:

ً ُْ َ
ْ َ ً َ
ُْ
َ
َ َّ َ ُ ْ َ ُ
ْ
البتحلكككك ابوت ِكككككتنبإ ككككحبب ُ كككك ب ب
ككْتبوقُ كك ًت ب َو
ك
َوالب ُ ِكك َ نب كك ب ِ

ب

ب

ذم هذا إؿمورة إمم مو جيى قمؾقؽ اقمتؼوده ,وهل داظمؾي ذم اإليامن سموًمغقى :اإليامن

سموعمالئؽي اًمذي ىمد ذيمر اهلل مـ أوصوومفؿ ذم اًمؼرآن اًمعظقؿ وهؽذا رؾمقًمف

ذم

اًمسـي اعمطفرة مو يتبلم سمف ومسود ىمقل اًمػالؾمػي ومـ إًمقفؿ أن اعمالئؽي مو هل إٓ ىمقى
اخلػم اعمقضمقدة ذم اعمخؾقىموت سمؾ هؿ ظمؾؼ مـ ظمؾؼ اهلل ظمؾؼفؿ مـ كقر يمام ذم طمديٌ
قموئشي رض اهلل قمـفو ىمول اهلل ذم أوصوومفؿ ﴿ﭑ ﭒ﴾ ﴿ﮢ ﮣ﴾ وىمول
﴿ﮑ ﮒ﴾ وهؿ يمام ىمول اهلل

﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾

ومـفؿ محؾي اًمعرش ومـفؿ اعمقيمؾقن سموًمؼطر ومـفؿ ظمزكي اًمـور واجلـي إمم همػم ذًمؽ
واإليامن هبؿ يؽقن سموإليامن هبؿ مجؾي وأَنؿ مـ ظمؾؼ اهلل

ويؽقن سموإليامن سمام قمؾؿـو

مـ أوصوومفؿ وأقمامهلؿ ومـفو آيامن سمؿـ قمرومـو مـ أؾمامئفؿ يمجؼميؾ قمؾقف اًمسالم
وهق أومضؾفؿ ومقؽوئقؾ وهق اعمؾؽ اعمقيمؾ سموعمطر وإهاومقؾ واكف اعمؾؽ اعمقيمؾ سموًمـػخ
يتقؾمؾ إمم اهلل سمرسمقسمقتف هلؿ ومػل طمديٌ قموئشي قمـد
ذم اًمصقر وهلذا يمون اًمـبل
الؾف َّؿ َر َّب َج ْب َرائِ َقؾ،
مسؾؿ أن رؾمقل اهلل
يمون إذا ىمول مـ اًمؾقؾ يؼقل « ُ
ومِق َؽائِ َقؾ ،وإِسرافِ َقؾَ ،فاصِر السؿاو ِ
ضَ ،طال ِ َؿ ا ْل َغقْ ِ
ات َو ْإ َ ْر ِ
ب َو َّ
ْت
الش َفا َد ِةَ ،أك َ
َ َّ َ َ
َ
َ ْ َ
اختُؾِ َ ِ ِ ِ
اد َك فِقؿا كَاكُقا فِ ِ
َتح ُؽؿ بقـ ِطب ِ
قف َي ْختَؾِ ُػق َنْ ،اه ِدكِل ل ِ َؿا ْ
لح ِّؼ بِنِ ْذك ِ َؽ،
ػ فقف م َـ ا َ
ْ ُ َْ َ َ
َ
َّؽ َتف ِدي مـ َت َشاء إِ َلك ِصر ٍ
اط ُم ْست َِؼ ٍ
قؿش.
َ ْ
إِك َ ْ
َ
ُ

98

وهلؿ أضمـحي ىمول اهلل

﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ﴾[وموـمر ]3 :ورأى رؾمقل اهلل

ضمؼميؾ ًمف ؾمتؿئي ضمـوح ؾمو ًدا

قمظؿ ظمؾؼف مو سملم اًمسامء وإرض يمام صح قمـ قموئشي

ذم اًمصحقحلم

ويدظمؾ ذم ذًمؽ اإليامن سمؿـؽر وكؽػمّ ,
دل قمغم ذًمؽ طمديٌ أيب هريرة قمـد اًمؽممذي
وهمػمه ,وًمػظف :ىمول رؾمقل اهلل

إذا ىمؼم اعمقً (أو ىمول أطمديمؿ) أشموه مؾؽون

أؾمقدان أزرىمون (يؼول ٕطمدمهو اعمـؽر وأظمر اًمـؽػم ومقؼقٓن مو يمـً شمؼقل ذم هذا
اًمرضمؾ؟ ومقؼقل مو يمون يؼقل هق قمبداهلل ورؾمقًمف أؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمؿدا
قمبده ورؾمقًمف ومقؼقٓن ىمد يمـو كعؾؿ أكؽ شمؼقل هذا صمؿ يػسح ًمف ذم ىمؼمه ؾمبعقن ذراقمو
ذم ؾمبعلم صمؿ يـقر ًمف ومقف صمؿ يؼول ًمف كؿ ومقؼقل ارضمع إمم أهكم وملظمؼمهؿ؟ ومقؼقٓن كؿ
يمـقمي اًمعروس اًمذي ٓ يقىمظف إٓ أطمى أهؾف إًمقف طمتك يبعثف اهلل مـ مضجعف ذًمؽ
وإن يمون مـوومؼو ىمول ؾمؿعً اًمـوس يؼقًمقن ومؼؾً مثؾف ٓ أدري ومقؼقٓن ىمد يمـو كعؾؿ
أكؽ شمؼقل ذًمؽ ومقؼول ًمألرض اًمتئؿل قمؾقف ومتؾتئؿ قمؾقف ومتختؾػ ومقفو أوالقمف ومال

يزال ومقفو معذسمو طمتك يبعثف اهلل مـ مضجعف ذًمؽ.

ومؿـؽر وكؽػم مهو اعمؾؽون اعمقيمالن سمسمال اًمعبد ذم ىمؼمه :مـ رسمؽ؟ ومو ديـؽ؟
ومو كبقؽ؟
قمؾؿـو
ويتػرع مـ اإليامن سمؿـؽر وكؽػم اإليامن سمعذاب اًمؼؼم وكعقؿف ,واًمـبل
اب َج َفـَّ َؿَ ،ومِ ْـ َط َذ ِ
لؾف َّؿ إِ ِّكل َأ ُطق ُذ بِ َؽ مِ ْـ َط َذ ِ
اب ا ْل َؼ ْب ِر،
أن كؼقل سمعد اًمتشفد« :ا ُ
ومِـ فِتْـَ ِة الؿحقا والؿؿ ِ
اتَ ،ومِ ْـ فِتْـَ ِة الؿ ِسقحِ الدَّ َّج ِ
الش ذم اًمصحقح مـ طمديٌ أيب
َ ْ
َ
َ َْ َ َ َ
 ,وذم طمديٌ اًمؼماء سمـ قموزب سمقون ذًمؽ ىمولَ :ظمر ْضمـَو م َع رؾم ِ
هلل
قل ا ِ
هريرة
َ َ ُ
َ
ِذم َضمـ ََوز ِة َر ُضم ٍؾ ِم َـ ْإَك َْص ِ
ور َومو ْكت ََف ْقـَو إِ َمم ا ًْم َؼ ْ ِؼمَ ,و َلعمو ُي ْؾ َحدْ َىم َولَ :وم َج َؾ َس َر ُؾم ُ
قل اهللِ ,
َو َضم َؾ ْسـَو َطم ْق ًَم ُف َيم َل لن َقم َغم ُر ُءو ِؾمـَو اًم لط ْ َػمَ ,و ِذم َي ِد ِه ُقمق ٌد َيـْ ُؽ ًُ سمِ ِف َىم َولَ :وم َر َوم َع َر ْأ َؾم ُف

إثبات ؽتـة اـؼز واحلوض وادقزان
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قذوا بِاللِ مِ ْـ َط َذ ِ
لؿ ْممِ َـ إِ َذا ك َ
است َِع ُ
َان فِل اك ِْؼ َطا ٍع مِ َـ
الر ُج َؾ ا ُ
اب ا ْل َؼبْ ِرَ ،فنِ َّن َّ
َو َىم َولْ «:
ال مِـ ْأ ِخر ِة ك ََز َلت إِ َلق ِف م َلئِ َؽ ٌة مِـ السؿ ِ
قض ا ْلقج ِ
قهَ ،و َك َل َّن
اء بِ ُ
ُ ُ
الدُّ ْكقَاَ ،وإِ ْق َب ٍ َ
َ َّ َ
ْ َ
َ
ِ
ُقط ا ِ
ُقط مِـ حـ ِ
قه ُف ُؿ َّ
لجـ َِّة َحتَّك
ُو ُج َ
لجـَّةَ ،و َك َػ ٌـ م ْـ َك َػ ِـ ا َ
َ
الش ْؿ ُس َم َع ُف ْؿ َحـ ٌ ْ َ
جلء م َؾ ُؽ الؿق ِ
ِ
ِ
ِ
ت َحتَّك َي ْجؾِ َس ِطـْدَ َر ْأ ِس ِف َف َق ُؼ ُ
قلَ :أ َّيت َُفا
َْ
َي ْجؾ ُسقا مـْ ُف َمدَّ ا ْلبَ َص ِرُ ،ث َّؿ َي ُ َ
اخر ِجل إِ َلك م ْغ ِػر ٍة مِـ اللِ و ِر ْضق ٍ
ان َق َالَ :فت ْ
َخ ُر ُج َك ْػ ُس ُف َفت َِس ُقؾ ك ََؿا
َ
َ
َ
َ َ
الـَّ ْػ ُس ال َّطقِّ َب ُة ْ ُ
َت ِس ُقؾ ا ْل َؼ ْطر ُة مِـ َف ِؿ الس َؼ ِ
اءَ ،فقَ ْل ُخ ُذ َها َفنِ َذا َأ َخ َذ َها َل ْؿ َيدَ ْط َفا فِل َي ِد ِه َص ْر َف َة َطقْ ٍـ َحتَّك
َ ْ
ِّ
ي ْل ُخ َذ َها َفقجع َؾفا فِل َذل ِ َؽ ا ْل َؽ َػ ِـ ،وفِل َذل ِ َؽ الحـ ِ
يخ ُر ُج مِـْ َفا َك َل ْصقَ ِ
ُقطَ ،و ْ
ب َك ْػ َح ِة
َ
َ
َ ْ َ َ
َ
ٍ ِ
ِريحِ مِس ٍ
ت َط َؾك َض ْف ِر ْإ َ ْر ِ
ض َف َل َي ُؿ ُّر َ
لؿ َلئِ َؽ ِة إِ َّٓ َقا ُلقاَ :ما
ؽُ ،و ِجدَ ْ
ون بِ َؿ َْل م َـ ا َ
ْ
ِ ِ
قنُ :ف َل ُن ْب ُـ ُف َل ِن بِ َل ْح َس ِـ َأ ْس َؿائِ ِف ا َّل ِذي ك َ
يح ال َّط ِّقبَ ُة؟ َفقَ ُؼق ُل َ
َان ُي َس َّؿك بِ َفا فِل
الر ُ
َهذه ِّ
ٍ
ِ
قها إِ َلك
الس َؿاء الدُّ ْك َقاَ ،ف ُق ْػت َُح َل ُف َف ُق َش ِّق ُع ُف مِ ْـ ك ُِّؾ َس َؿاء ُم َؼ َّر ُب َ
الدُّ ْكقَا َحتَّك َيـْت َِف َل بِ َفا إِ َلك َّ
ِ
ِ ِ ِ
السابِ َع ِة َفقَ ُؼ ُ
الل  :ا ْكتُ ُبقا َطبْ ِدي
الس َؿاء َّ
الس َؿاء ا َّلتل َتؾق َفا َحتَّك َيـْت َِف َل بِ َفا إِ َلك َّ
َّ
قل ُ
ِ
ِ
ِ ِ
السابِ َع ِةَ ،و َأ ِطقدُ و ُه إِ َلك ْإ َ ْر ِ
ض َفنِكِّل مِـْ َفا َخ َؾ ْؼ ُت ُف ْؿَ ،وفِق َفا
الس َؿاء َّ
فل ط ِّؾقِّق َـ فل َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قف م َؾ َؽ ِ
ان
ُأطقدُ ُه ْؿَ ،ومـ َْفا ُأ ْخ ِر ُج ُف ْؿ َت َار ًة ُأ ْخ َرى َف ُت َعا ُد ُر ُ
وح ُف فل َج َسدهَ ،ف َق ْلت َ
قٓ ِنَ :و َما ِديـ َُؽ؟ َفقَ ُؼ ُ
قٓ ِنَ :م ْـ َر ُّب َؽ؟ َفقَ ُؼ ُ
اللَ ،فقَ ُؼ َ
َفقُ ْجؾِ َساك ِ ِف َفقَ ُؼ َ
قلِ :ديـ ِ َل
قلَ :ر ِّب َل ُ
اْلس َلمَ ،فق ُؼ َ ِ
قل ُه َق َر ُس ُ
الر ُج ُؾ ا َّل ِذي ُب ِع َث فِق ُؽ ْؿ؟ َفقَ ُؼ ُ
قل اللِ،
ِْ ْ ُ َ
قٓنَ :ما َه َذا َّ
ت كِتَاب اللِ
يؽ؟ َفقَ ُؼ ُ
َفقَ ُؼ َ
قٓ ِنَ :و َما ُيدْ ِر َ
َفآ َمـ ُْت بِ ِف َو َصدَّ ْق ُتَ ،ق َال:
قلَ :ق َر ْأ ُ
َ
َاد مِـ السؿ ِ
ِ
اء َأ ْن صدَ َق َطب ِدي َفا ْف ِر ُشقه مِـ ا ِ
َادي مـ ٍ
َفقـ ِ
لجـ َِّة،
لجـَّةَ ،و َأ ْلبِ ُسق ُه م َـ ا َ
ُ َ َ
ْ
َ
ُ
َ َّ َ
ُ
وا ْفتَحقا َلف بابا مِـ الجـ َِّة َفق ْلتِ ِ
قف مِ ْـ َر ْو ِح َفا َوصِقبِ َفاَ ،و ُي ْػ َس ُح َل ُف فِل َقبْ ِر ِه َمدَّ َب َص ِرهِ،
ُ َ ً َ َ َ
َ ُ
ِ
ِ ِ
الريحِ َفقَ ُؼ ُ
قل َل ُفَ :أ ْب ِش ْر بِا َّل ِذي َي ُس ُّر َك َف َف َذا َي ْق ُم َؽ
َو َي ْلتقف َر ُج ٌؾ َح َس ُـ ا ْل َق ْجف َصقِّ ُ
ب ِّ
لخقْ ِرَ ،ف َق ُؼ ُ
ا َّل ِذي ُكـ َْت ُتقطَدُ َفقَ ُؼ ُ
قلَ :م ْـ َأ ْك َت؟ َف َق ْج ُف َؽ ا ْل َق ْج ُف ا َّل ِذي َي ْلتِل بِا َ
قلَ :أكَا
ِ
ِ
الصال ِ ُح َفقَ ُؼ ُ
السا َط َة َحتَّك َأ ْر ِج َع إِ َلك َأ ْهؾِل
َط َؿ ُؾ َؽ َّ
السا َط َة َر ِّب َأق ِؿ َّ
قلَ :ر ِّب َأق ِؿ َّ
َان فِل اك ِْؼ َطا ٍع مِ َـ الدُّ ْكقَاَ ،وإِ ْقبَ ٍ
َو َمالِل ،قال َو َأ َما ا ْل َع ْبدُ ا ْل َؽافِ ُر إِ َذا ك َ
ال مِ َـ ْأ ِخ َر ِة ك ََز َل
ِ
ِ ِ
ِ ِ
قح َحتَّك َي ْجؾِ ُسقا مِـْ ُف َمدَّ ا ْلبَ َص ِر،
لؿ ُس ُ
الس َؿاء َم َلئ َؽ ٌة ُسق ُد ا ْل ُق ُجقه و َم َع ُف ُؿ ا ُ
إِ َلقْف م َـ َّ
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ُثؿ ي ْلتِق ِف م َؾ ُؽ الؿق ِ
ت َفقَ ْجؾِ ُس ِطـْدَ َر ْأ ِس ِف َفقَ ُؼ ُ
لخبِقثَ ُة ْ
قلَ :أ َّيت َُفا الـَّ ْػ ُس ا َ
اخ ُر ِجل إِ َلك
َْ
َّ َ َ َ
س َ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب َوا ْل ُع ُر ُ
وق ك ََؿا
خط الل َو َغ َضبِفَ ،ق َالَ :ف َت َػ َّر ُق فل َج َسده َفقَـْت َِز ُط َفاَ ،و َم َع َفا ا ْل َع ْص ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
لؿ ُسقحِ َ ،ق َال:
الس ُّػق ُد م َـ ُّ
لؿبْ ُؾقل َفقَ ْل ُخ ُذوك ََفا َفقَ ْج َع ُؾق َك َفا فل ت ْؾ َؽ ا ُ
الصقف ا َ
ُيـْت ََز ُع َّ
ون بِفا َط َؾك م َ ٍ
خ ُر ُج مِـ َْفا َأ ْك َت ُـ مِ ْـ ِجق َػ ٍة ُو ِجدَ ْت َط َؾك َو ْج ِف ْإَ ْر ِ
َو َي ْ
ْل م ِ َـ
ض َف َل َي ُؿ ُّر َ َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
وح ا َ
لخبِقثَ ُة؟ َف َق ُؼق ُلق َنُ :ف َل ُن ْب ُـ ُف َل ٍن بِ َل ْقبَحِ َأ ْس َؿائِ ِف
الر ُ
لؿ َلئ َؽة إِ َّٓ َقا ُلقاَ :ما َهذه ُّ
ا َ
َان يسؿك بِفا فِل الدُّ ْكقـــا حتَّك يـْت َِفل بِفا إِ َلك السؿ ِ
ِ
اء الدُّ ْكقَا َفقُ ْستَ ْػت َُح َل ُف َف َل
َ َ َ َ
َ
ا َّلتل ك َ ُ َ َّ َ
َّ َ
قل اهللِ ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾[إقمراف ]11:إِ َمم ِ
ُي ْػت َُح َل ُفش ُصم لؿ َىم َر َأ َر ُؾم ُ
آظم ِر
الل َتبَ َار َك َو َت َعا َلك :ا ْك ُتبُقا كِت ََاب ُف فِل ِس ِّج ٍ
قـ فِل ْإ َ ْر ِ
ْأ َي ِيَ .ىم َولَ « :ف َق ُؼ ُ
السابِ َع ِة
ض َّ
قل ُ
الس ْػ َؾكَ ،و َأ ِطقدُ وه إِ َلك ْإ َ ْر ِ
َاه ْؿَ ،وفِق َفا ك ُِعقدُ ُه ْؿَ ،ومِـْ َفا ك ْ
ُخ ِر ُج ُف ْؿ
ض َفنِكَّا مِـ َْفا َخ َؾ ْؼـ ُ
ُّ
وح ُف َص ْر ًحاش ُصم لؿ َىم َر َأ َر ُؾم ُ
قل اهللِ ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ
َت َار ًة ُأ ْخ َرىَ .ق َالَ :ف ُت ْط َر ُح ُر ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
قف م َؾ َؽ ِ
ان
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾[احلٍْ ]13 :أ َي َيُ « .ث َّؿ ُت َعا ُد ُر ُ
وح ُف فل َج َسده َفقَ ْلت َ
قٓ ِن َل ُفَ :م ْـ َر ُّب َؽ؟ َفقَ ُؼ ُ
قلَ :ها ْه َها ْه َٓ َأ ْد ِريَ ،فقَ ُؼ َ
َفقُ ْجؾِ َساك ِ ِف َفقَ ُؼ َ
قٓ ِن َل ُفَ :ما ِديـ َُؽ؟
قلَ :هاه َهاه َٓ َأد ِريَ ،فق ُؼ َ ِ
الر ُج ُؾ ا َّل ِذي ُب ِع َث فِق ُؽ ْؿ؟ َف َق ُؼ ُ
َفقَ ُؼ ُ
قلَ :ها ْه
َ
ْ
ْ ْ
قٓن َل ُف َما َه َذا َّ
َاد مِـ السؿ ِ
َادي مـ ٍ
َهاه َٓ َأد ِريَ ،فقـ ِ
َّارَ ،و َأ ْلبِ ُسق ُه مِ َـ الـ ِ
أن ك ََذ َب َفا ْف ِر ُشق ُه مِ َـ الـ ِ
اء ْ
َّار،
ُ
ْ ْ
َ َّ َ
ُ
َّار َفق ْلتِ ِ
ِ
ػ
قف مِ ْـ َح ِّر َها َو َس ُؿقمِ َفا َو ُي َضقَّ ُؼ َط َؾقْ ِف َقبْ ُر ُه َحتَّك َت ْختَؾِ َ
َوا ْفت َُحقا َل ُف َب ًابا م َـ الـ ِ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الريحِ َفقَ ُؼ ُ
قلَ :أ ْب ِش ْر بِا َّل ِذي َي ُسق ُء َك
فقف َأ ْض َل ُط ُفَ .ق َالَ :و َي ْلتقف َر ُج ٌؾ َقبِ ُ
قح ا ْل َق ْجف ُمـْت ُـ ِّ
ْت َف َق ْج ُف َؽ ا ْل َق ْج ِف ا َّل ِذي َي ِ
َه َذا َي ْق ُم َؽ ا َّل ِذي ُكـ َْت ُتقطَدُ َ .ق َالَ :فقَ ُؼ ُ
جل
قلَ :م ْـ َأك َ
ِ
ِ
قثَ ،فقَ ُؼ ُ
الش ِّر؟ َفقَ ُؼ ُ
لخبِ ُ
قلَ :أكَا َط َؿ ُؾ َؽ ا َ
بِ َّ
السا َط َةش.
السا َط َة َر ِّب َٓ ُتؼ ِؿ َّ
قلَ :ر ِّب َٓ ُتؼ ِؿ َّ
َود .و َىمدْ َذيمَركَو ِؾمقى ه َذا ِمـ طم ِد ِ
يٌ ص ِحقح ْ ِ ِ
ِ
ِ
يٌ َأ ِيب
َ َ
ْ َ
اإل ْؾمـ َ
َىم َول ا ًْم َب ْق َفؼ يل َ :ه َذا َطمد ٌ َ ُ
ْ
َس سم ِـ موًمِ ٍؽ ,و َأؾمامء سمِـ ِ
هريرةَ ,و َأ ِيب ؾم ِع ٍ
قد ْ
ًْ َأ ِيب َسمؽ ٍْر َو َهم ْ ِػم ِه ْؿَ ,قم ِـ
ُ ََْ َ
َ َْ َ
اخلُدْ ِر ِّيَ ,و َأك ِ ْ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
قسك ْسم ُـ ا ُعم َس لق ِ
ؼم ِاءَ ,قم ِـ اًمـلبِ ِّل
ىَ ,قم ْـ َقمد ِّي ْسم ِـ َصموسمًَِ ,قم ِـ ا ًْم َ َ
اًمـلبِ ِّل َ .و َر َوا ُه قم َ
ِ ِ
َلم َوم َؼ َول ِذم ِذيم ِْر اعمُ ْم ِم ِـَ « :فقرد إِ َلك م ْضج ِع ِف َفق ْلتِ ِ
اؾم َؿ اعمَ َؾؽ ْ ِ
قف ُمـْ َؽ ٌرَ ،وكَؽِ ٌقر
َ
َ َ
ُ َ ُّ
َو َذيم ََر ومقف ْ
اص ِ
ِ ِ
ِ ِ
اه ِفؿا َأصقا ُتفؿا كَالر ْط ِد ا ْل َؼ ِ
ِ
ػ
َّ
ُيث َقران ْإَ ْر َض بِ َل ْكقَابِ ِفؿ ْاَ ،و ُي ْؾح َؼان ْإ َ ْر َض بِ َل ْش َػ َ ْ َ ُ َ
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لخاصِ ِ
َو َأ ْب َص ُار ُه َؿا كَا ْلبَ ْر ِق ا َ
ػ َفقُ ْجؾِ َساك ِ ِفُ ،ث َّؿ ُي َؼ ُال َل ُفَ :يا َه َذا َم ْـ َر ُّب َؽ؟ش َوم َذيم ََر ُه.
ِ
ِ
ان ْإَر َض بِ َل ْكقابِ ِفؿا وي ْؾ ِ
ِ ِ
ح َؼ ِ
قف مـْ َؽر وكَؽِقر يثقر ِ
ان ْإ َ ْر َض
َ َ َُ
ْ
َو َىم َول ِذم ذيم ِْر ا ًْمؽَووم ِرَ « :ف َق ْلت ُ ٌ َ ٌ َ
لخاصِ ِ
اص ِ
اه ِفؿا ،أصقا ُتفؿا كَالر ْط ِد ا ْل َؼ ِ
ِ
ػَ ،و َأب َص ِ
ار ِه َؿا كَا ْلبَ ْر ِق ا َ
ػ َفقُ ْجؾِ َساكِ ِف،
َّ
ْ َ ُ َ
بِ َل ْش َػ َ
ْ
قلَ َٓ :أ ْد ِري َف ُقـَا َدى مِ ْـ َجاك ِ ِ
قٓ ِن َل ُفَ :يا َه َذا َم ْـ َر ُّب َؽ؟ َفقَ ُؼ ُ
ُث َّؿ َي ُؼ َ
ت
ب ا ْل َؼبْ ِرَ َٓ :د َر ْي َ
ِ ٍ
ِِ ِ ٍ ِ
اجت ََؿ َع َط َؾ ْق َفا َم ْـ َبقْ َـ ا َ
قها َي ْشت َِع ُؾ
لخافِ َؼ ْق ِـ َل ْؿ ُي ِؼ ُّؾ َ
َو َي ْض ِر َباكف بِؿ ْر َز َّبة م ْـ َحديد َل ِق ْ
ِ
ػ َأ ْض َل ُط ُفش .هذا ًمػظ اًمبقفؼل ذم
َارا َو ُي َضقَّ ُؼ َط َؾ ْق ِف َقبْ ُر ُه َحتَّك َت ْختَؾِ َ
مـْ َفا َقبْ ُر ُه ك ً
اًمشعى  ,وىمقل اهلل شمعومم﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ﴾[إسمراهقؿ ,]27:ىمول اًمـبل َ « :ك َز َل ْت فِل َط َذ ِ
اب ا ْل َؼبْ ِرش يمام ذم
طمديٌ اًمؼماء قمـد اًمبخوري ومسؾؿ.
وقمذاب اًمؼؼم صموسمً سموًمؼرآن واًمسـي واإلمجوع ,وإكام ظموًمػ ومقف اعمبتدقمقن
اًمضوًمقن مـ اعمعتزًمي وأصحوب أراء وإذواق ,وأصحوب اعمحسقؾموت اًمذيـ
ىموًمقا :كحـ ووعـو اعمقً ذم اًمؼؼم ,وووعـو قمؾقف زئب ًؼو ,وذم اًمققم اًمثوين ضمئـو وومتحـو
قمؾقف اًم ؼؼم ومقضمدكو اًمزئبؼ قمغم صدره مل يتغػم ومل يتحقل ,وأكتؿ شمزقمؿقن أن اعمالئؽي
دمؾسف ذم ىمؼمه ,وأكف يضؿ ,وأكف يػرج ىمؼمه ,ومفمٓء أصحوب حمسقؾموت ٓ ,يممـقن
سموًمغقى.
أمو كحـ أهؾ اًمسـي سمحؿد اهلل شمعومم ,كممـ سموًمغقى سمام أظمؼم اهلل سمف ,وسمام أظمؼم
رؾمقًمف

؛ ومـ أىمقى إدًمي قمغم إصمبوت قمذاب اًمؼؼم ىمقًمف شمعومم﴿ :ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾[هموومر]13:

.

()9



 

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
()3

ومـ أراد اًمتقؾمع :زم رؾموًمي ,ومقضمقدة ذم اعمقىمع :شمـبقف أوزم إسمصور سمام ذم اًمؼؼم مـ اًمـعقؿ
واًمعذاب واًمرد قمغم اًمراومضي إذار مطبققمي سمعـقان اًمؼؼم كعقؿف وقمذاسمف .
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إثبات احلوض
قولهَ ( :وٓ ْ
احل َ
وض) أي ٓ :كـؽر احلقض ومقجى أن كممـ سمف ,ىمول اهلل

:

يمام ذم مسؾؿ ىمولَ « :ك ْف ٌر
﴿ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ,واًمؽقصمر ىمد ومنه اًمـبل
ِ ِ
الل َ ،و ُه َق َح ْق ٌض َت ِر ُد َط َؾ ْق ِف ُأ َّمتِل َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةش ,واحلقض صموسمً ذم اًمؽتوب
َو َطدَ كقف ُ
واًمسـي.
وـمقًمف ؿمفر ,وقمروف ؿمفر ,وزوايوه ؾمقاء ,وآكقتف أيمثر مـ قمدد كجقم اًمسامء,
الح ْق ِ
ضَ ،ف َل ُق ُ
قلَ :يا
اس َط ِـ َ
وأهؾ آسمتداع يذادون قمـف يمام ىمول اًمـبل ُ « :ي َذا ُد ُأ َك ٌ
َر ِّب ُأ َّمتِل ُأ َّمتِلَ ،ف ُق َؼ ُال ل ِل :إِ َّك َؽ َٓ َتدْ ِري َما َأ ْحدَ ُثقا َب ْعدَ َكَ ،ف َل ُق ُ
قلُ :س ْح ًؼا ُس ْح ًؼا،
ِ
اس َح َّتك َي ْر َف َّض َأ ْه ُؾ
ُب ْعدً ا ُب ْعدً اش ,وىمول اًمـبل « :إِ ِّكل َلبِ ُع ْؼ ِر َح ْقضل َأ ُذو ُد الـَّ َ
ا ْلقَ َؿ ِـش وهذا مـ ومضوئؾفؿ ,وومضوئؾفؿ يمثػمةَ ,أ لًمػ ومقفو أظمقكو اًمشقخ اًمذي كرضمق ًمف
اًمشفودة :أسمقسمشػم احلجقري يمتو ًسمو سمعـقان اًمبقون احلسـ ذم ومضوئؾ أهؾ اًمقؿـ .
رؾموًمي ذم ذًمؽ ,وًمؾشقخ مؼبؾ ذم ومضوئؾ أهؾ اًمقؿـ اًمؽثػم مضؿـ
وًمؾشقيموين
ان و ِ
ٍ ِ
ٍ
ذم ؿملَنؿِ ْ « :
الح ْؽ َؿ ُة َي َؿاك ِ َق ٌةش,
ذم يمتبف ,وىمول اًمـبل
يؿا ُن َي َؿان َوا ْلػ ْؼ ُف َي َؿ َ
اْل َ
قبا َو َأ ْل َق ُـ َأ ْفئِدَ ًةش ,وأطموديٌ احلقض يمثػمة ومتقاشمرة
« َأ َتا ُك ْؿ َأ ْه ُؾ ا ْلقَ َؿ ِـ ُه ْؿ َأ َر ُّق ُق ُؾ ً
طمتك ىمقؾ:
ِممإإو شمَإإقاشمَر طم ِ
يٌ َمإإ ْـ يم َ
إإد ُ
َإإذ ْب
ل
َ َ َ
إإإق ُض
احلإ ْ
َو ُر ْؤ َيإإإإ ٌي َؿمإإإإ َػو َقم ٌي َو ْ َ

إإى
اطمت ََس ْ
َو َمإإ ْـ َسمـَإإك هللِ َسم ْقتًإإو َو ْ
إإلم وه ِ
إإض
إإذي َسم ْع ُ
َو َم ْسإإ ُح ُظم لػ ْ ِ َ َ

و أىمرب مرضمع إلصمبوت احلقض وأدًمتف يمتوب صحقح مسؾؿ ذم ومضوئؾ اًمـبل
كذيمرهو هـو ًمؾػوئدة :
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إثبات احلوض
ومؼد سمقب اإلموم اًمـقوي
طمقض كبقـو

قمغم صحقح اإلموم مسؾؿ [ :سموب إصمبوت

وصػوشمف] ذيمر مسؾؿ

حتً هذا اًمبوب هذه إطموديٌ ويمثػم

مـفو مذيمقرة ذم يمتوب اًمرىموق مـ صحقح اًمبخوري (سموب ذم احلقض) مـ
طمديٌ رىمؿ ( )3575إمم (:)35٠1
قمـ ُضمـْدَ ب َي ُؼ ُ
قلَ :ؾم ِؿ ْع ًُ اًمـلبِ لل
و َقم ْـ َأ ِيب َطم ِ
َي ُؼ ُ
وز ٍم َىم َولَ :ؾم ِؿ ْع ًُ َؾم ْف ًال َي ُؼ ُ
قلَ « :أكَا َف َر ُص ُؽ ْؿ
قلَ :ؾم ِؿ ْع ًُ اًمـلبِ لل
لح ْق ِ
ض َم ْـ َو َر َد َش ِر َبَ ،و َم ْـ َش ِر َب َل ْؿ َي ْظ َؿ ْل َأ َبدً اَ ،و َل َق ِر َد َّن َط َؾ َّل َأ ْق َقا ٌم َأ ْط ِر ُف ُف ْؿ
َط َؾك ا َ
َو َي ْع ِر ُفقكِلُ ،ث َّؿ ُي َح ُال َب ْقـِل َو َب ْقـَ ُف ْؿش.
لح ْق ِ
َي ُؼ ُ
ضش.
قلَ « :أكَا َف َر ُص ُؽ ْؿ َط َؾك ا َ

وقمـ َقم ْبدُ اهللِ ْسم ُـ َقم ْؿ ِرو ْسم ِـ ا ًْم َع ِ
وص؛ َىم َول َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ « :ح ْق ِضل َم ِسق َر ُة َش ْف ٍر،
اؤه َأبق ُض مِـ ا ْلق ِر ِق ،و ِريحف َأ ْصقب مِـ ا ْل ِؿس ِ
ؽَ ،وكِ َقزا ُك ُف َكـ ُُجق ِم
َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ
َو َز َوا َيا ُه َس َقا ٌءَ ،و َم ُ ُ ْ َ
ْ
السؿ ِ
اءَ ،ف َؿ ْـ َش ِر َب مِـْ ُف َف َل َي ْظ َؿ ُل َب ْعدَ ُه َأ َبدً اش.
َّ َ
لوس َي ْذ ُيم ُر َ
احل ْق َض
و َقم ْـ ُأ ِّم َؾم َؾ َؿ َي َز ْو ِج اًمـلبِ ِّل
َأ لَنَو َىمو ًَم ًُْ :يمـ ًُْ َأ ْؾم َؿ ُع اًمـ َ
ون ْ َ
ِ
ِ
َو َمل َأؾمؿ ْع َذًمِ َؽ ِم ْـ رؾم ِ
اجل ِ
قل اهللِ َ ,وم َؾ لام يم َ
ور َي ُي َمت ْ ُش ُطـِل,
َون َي ْق ًمو م ْـ َذًم َؽ َو ْ َ
َ ُ
ْ ْ َ
قلَ « :أيفا الـَّاسش؛ َوم ُؼ ْؾ ًُ ًم ِ ْؾج ِ ِ
َي ُؼ ُ
َوم َس ِؿ ْع ًُ َر ُؾم َ
اؾم َت ْل ِظم ِري َقمـِّل,
قل اهللِ
َ
ُ
ُّ َ
ور َييْ :
اًمر َضم َول َو َمل َيدْ ُع اًمـ َِّسو َءَ ,وم ُؼ ْؾ ًُ :إِ ِّين ِم َـ اًمـ ِ
لوسَ ,وم َؼ َول َر ُؾم ُ
قل اهللِ :
َىمو ًَم ًْ :إِك َلام َد َقمو ِّ
ْ
لح ْق ِ
اي َٓ َي ْلتِ َق َّـ َأ َحدُ ك ُْؿ َفقُ َذ ُّب َطـِّل ك ََؿا ُي َذ ُّب ا ْل َب ِع ُقر
ض؛ َفنِ َّي َ
«إِكِّل َل ُؽ ْؿ َف َر ٌط َط َؾك ا َ
الض ُّالَ ،ف َل ُق ُ ِ
قؿ َه َذا؟ َف ُق َؼ ُال :إِك ََّؽ َٓ َتدْ ِري َما َأ ْحدَ ُثقا َب ْعدَ َكَ ،ف َل ُق ُ
قلُ :س ْح ًؼاش.
َّ
قل :ف َ

و َقم ْـ ُقم ْؼ َب َي ْسم ِـ َقم ِوم ٍر؛ َأ لن َر ُؾم َ
َظم َر َج َي ْق ًمو َوم َص لغم َقم َغم َأ ْه ِؾ ُأ ُطم ٍد َص َال َشم ُف
هلل
قل ا ِ
ِ
ف إِ َمم اعمِْـ َ ِْؼمَ ,وم َؼ َول« :إِكِّل َف َر ٌط َل ُؽ ْؿَ ،و َأكَا َش ِفقدٌ َط َؾقْ ُؽ ْؿَ ،وإِكِّل
ٍْم َ
َقم َغم اعمَ ِّقًُ ,صم لؿ اك َ َ
ِ
ِ
ِ
قح َخ َزائِ ِـ ْإ َ ْر ِ
قح
َوالل َٕ َ ْك ُظ ُر إِ َلك َح ْق ِضل ْأ َنَ ،وإِكِّل َقدْ ُأ ْططِ ُ
ض َأ ْو َم َػات َ
قت َم َػات َ
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ْإ َ ْر ِ
اف َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َأ ْن
اف َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َأ ْن ُت ْش ِركُقا َب ْع ِديَ ،و َلؽِ ْـ َأ َخ ُ
ضَ ،وإِكِّل َواللِ َما َأ َخ ُ
َتتَـَا َف ُسقا فِق َفاش.
ِ ِ
ٍ
و َقم ْـ ُقم ْؼ َب َي ْسم ِـ َقم ِوم ٍر َىم َولَ :ص لغم َر ُؾم ُ
ْؼم
قل اهللِ
َقم َغم َىمت َْغم ُأ ُطمدُ ,صم لؿ َصعدَ اعمْـ َ َ
يمَوعمُقد ِع ًم ِ ْ َ ِ
ِ
لح ْق ِ
ضَ ،وإِ َّن َط ْر َض ُف ك ََؿا َب ْق َـ
أل ْطم َقوء َو ْإَ ْم َقاتَ ,وم َؼ َول« :إِكِّل َف َر ُص ُؽ ْؿ َط َؾك ا َ
َ ِّ
لج ْح َػ ِة ،إِكِّل َل ْس ُت َأ ْخ َشك َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َأ ْن ُت ْش ِركُقا َب ْع ِديَ ،و َلؽِـِّل َأ ْخ َشك َط َؾ ْق ُؽ ُؿ
َأ ْي َؾ َة إِ َلك ا ُ
الدُّ ْك َقا َأ ْن َتـَا َف ُسقا فِق َفا َو َت ْؼتَتِ ُؾقا؛ َف َت ْفؾِ ُؽقا ك ََؿا َه َؾ َؽ َم ْـ كَا َن َق ْب َؾ ُؽ ْؿش.
ًَ ِ
آظم َر َمو َر َأ ْي ًُ َر ُؾم َ
َقم َغم اعمِْـ َ ِْؼم.
قل اهللِ
َىم َول ُقم ْؼ َب ُيَ :ومؽَوك ْ
قل اهللِ « :إِ َّن َأمام ُؽؿ حق ًضا ما بقـ ك ِ
و َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َؿ َر َىم َولَ :ىم َول َر ُؾم ُ
َاح َق َت ْق ِف ك ََؿا
َ َْ َ
َ َ ْ َ ْ
َب ْق َـ َج ْر َبا َء َو َأ ْذ ُر َحش.
و َقم ْـ َقم ْب ِداهللِ؛ َأ لن َر ُؾم َ
َىم َول« :إِ َّن َأ َما َم ُؽ ْؿ َح ْق ًضا ك ََؿا َب ْق َـ َج ْر َبا َء َو َأ ْذ ُر َح
قل اهللِ
ار ُيؼ َكـُجق ِم السؿ ِ
ِ ِ
قف َأب ِ
اءَ ،م ْـ َو َر َد ُه َف َش ِر َب مِـْ ُف َل ْؿ َي ْظ َؿ ْل َب ْعدَ َها َأ َبدً اش.
ُ
َّ َ
ف َ

ِ
احل ْق ِ
و َقم ْـ َأ ِيب َذ ٍّر َىم َولُ :ىم ْؾ ًَُ :يو َر ُؾم َ
ض؟ َىم َولَ « :وا َّل ِذي َك ْػ ُس ُم َح َّؿ ٍد
قل اهللِ َمو آك َق ُي ْ َ
ِ
اء وكَقاكِبِفا؛ َأ َٓ فِل ال َّؾق َؾ ِة الؿ ْظؾِؿ ِة الؿص ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
حقَ ِة
ُ َ ُ ْ
ْ
الس َؿ َ َ َ
بِ َقدهَٔ ،كقَ ُت ُف َأ ْكثَ ُر م ْـ طَدَ د ك ُُجق ِم َّ
ِ ِ
خ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آكِق ُة ا ِ
لجـ َِّةَ ،م ْـ
ب فقف م َقز َابان م َـ ا َ
لجـَّة َم ْـ َش ِر َب مـْ َفا َل ْؿ َي ْظ َؿ ْل آخ َر َما َط َؾ ْقفَ ،ي ْش َ ُ
َ َ
اضا مِ َـ
اؤ ُه َأ َشدُّ َبقَ ً
َش ِر َب مِـْ ُف َل ْؿ َي ْظ َؿ ْل َط ْر ُض ُف مِثْ ُؾ ُصقل ِ ِفَ ،ما َب ْق َـ َط َّؿا َن إِ َلك َأ ْي َؾ َةَ ،م ُ
ال َّؾ َب ِـَ ،و َأ ْح َؾك مِ َـ ا ْل َع َس ِؾش.
ِ
و َقم ْـ َصم ْق َسم َ
َّاس ِٕ َ ْه ِؾ ا ْل َق َؿ ِـ،
هلل
ون؛ َأ لن كَبِ لل ا ِ
َىم َول« :إِكِّل َلبِ ُع ْؼ ِر َح ْقضل َأ ُذو ُد الـ َ
اي َحتَّك َي ْر َف َّض َط َؾقْ ِف ْؿش؛ َوم ُس ِئ َؾ َقم ْـ َقم ْر ِو ِف؟َ ,وم َؼ َول« :مِ ْـ َم َؼامِل إِ َلك
َأ ْض ِر ُب بِ َع َص َ
ِ
َط َّؿ َ
اضا مِ َـ ال َّؾ َب ِـ َو َأ ْح َؾك مِ َـ ا ْل َع َس ِؾَ ،ي ُغ ُّت
ذاسمِ ِف؟َ ,وم َؼ َولَ « :أ َشدُّ َب َق ً
انش َو ُؾمئ َؾ َقم ْـ َ َ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
لجـ َِّةَ ،أ َحدُ ُه َؿا مِ ْـ َذ َه ٍ
بَ ،و ْأ َخ ُر مِ ْـ َو ِر ٍقش.
فقف م َقز َابان َي ُؿدَّ اكف م َـ ا َ
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إثبات احلوض

و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة؛ َأ لن اًمـلبِ لل
ا ْل َغ ِريبَ ُة مِ َـ ْ ِ
اْلبِ ِؾش.
وقمـ َأك ََس ْسم َـ َموًمِ ٍؽ؛ َأ لن َر ُؾم َ
َىم َولَ « :قدْ ُر َح ْق ِضل ك ََؿا َب ْق َـ َأ ْي َؾ َة
قل اهللِ
يؼ َكعدَ ِد كُجق ِم السؿ ِ
وصـْعاء مِـ ا ْلقؿ ِـ ،وإِ َّن فِ ِ
قف مِ َـ ْإَب ِ
اءش.
ُ
ار ِ َ
َ َ َ َ َ ََ َ
َّ َ
َ
لح ْق َض ِر َج ٌال مِ َّؿ ْـ
وقمـ َأك َُس ْسم ُـ َموًم ِ ٍؽ؛ َأ لن اًمـلبِ لل
َىم َولَ « :ل َق ِر َد َّن َط َؾ َّل ا َ
اح َبـِلَ ،حتَّك إِ َذا َر َأ ْيت ُُف ْؿ َو ُرفِ ُعقا إِ َل َّلْ ،
اختُؾِ ُجقا ُدوكِلَ ،ف َْلَ ُقق َل َّـَ :أ ْي َر ِّب
َص َ
ُأ َصقْ َحابِل ُأ َصقْ َحابِلَ ،ف َؾقُ َؼا َل َّـ لِل :إِك ََّؽ َٓ َتدْ ِري َما َأ ْحدَ ُثقا َب ْعدَ َكش.
َىم َولُ ََٕ « :ذو َد َّن َط ْـ َح ْق ِضل ِر َج ًآ ك ََؿا ُت َذا ُد

َىم َول« :ما بقـ ك ِ
و َقم ْـ َأك ِ
َاح َقت َْل َح ْق ِضل ك ََؿا َب ْق َـ
َس ْسم ِـ َموًمِ ٍؽ؛ َقم ِـ اًمـلبِ ِّل
َ َْ َ
ذم صحقحف.
لؿ ِديـ َِةش؛ وأيمثر هذه إطموديٌ أظمرضمفو اًمبخوري
َصـْ َعا َء َوا َ

وزم سمحؿد اهلل ممًمػ ذم أطموديٌ احلقض ين اهلل إمتومف سموًمـظر ومقف يتبلم ًمؽ
أن أطموديٌ احلقض متقاشمرة ,وىمد أ ُوم ِ ِر َدت أطموديٌ احلقض مـ مسـد سمؼل سمـ
خمؾد  ,وهق مطبقع.
واعمطرودون قمـ احلقض صـػون أهؾ سمدع ويدل قمغم ذًمؽ مو شمؼدم ذم طمديٌ
أكس

قمـد مسؾؿ ,وطمديٌ أم ؾمؾؿي

مسؾؿ ,وأؾمامء

قمـد اًمبخوري ومسؾؿ.

وطمديٌ ؾمفؾ سمـ ؾمعد

قمـد اًمبخوري ومسؾؿ ,وطمديٌ أيب ؾمعقد

قمـد اًمبخوري ومسؾؿ ,وطمديٌ أيب هريرة
ىمول اسمـ قمبد اًمؼم

قمـد مسؾؿ ,وقموئشي

قمـد

قمـدمهو وهمػممهو مـ إطموديٌ.

(:)232/21

يمؾ مـ أطمدث ذم اًمديـ موٓ يرووه اهلل ومل يلذن سمف اهلل

ومفق مـ اعمطروديـ

قمـ احلقض يموخلقارج واًمرواومض وأصحوب إهقاء ,ويمذًمؽ اًمظؾؿي اعمؽمومقن ذم
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اجلقر وـمؿس احلؼ وىمتؾ أهؾف وإذٓهلؿ واعمعؾـقن سموًمؽبوئر اعمستخػقن سموعمعويص
وضمقؿع أهؾ اًمزيغ وإهقاء واًمبدع ,ومؽؾ همٓء خيوف قمؾقفؿ أن يؽقكقا ممـ قمـقا
هبذا اخلؼم  .اه
وىمول قمؼبف

 :وٓ خيؾد ذم اًمـور إٓ يمؾ يموومر ضموطمد ًمقس ذم ىمؾبف مثؼول طمبي

ظمردل مـ إيامن.
ويطرد قمـف سمعض أهؾ اعمعويص ويدل قمؾقف طمديٌ ضموسمر قمـد اإلموم أمحد
(َ « )112/22ف َؿ ْـ َصدَّ َق ُف ْؿ بِؽِ ْذبِ ِف ْؿ َو َأ َطاك َُف ْؿ َط َؾك ُض ْؾ ِؿ ِف ْؿَ ،ف َؾ ْق َس مِـِّل َو َل ْس ُت مِـْ ُف
لح ْق َضش.
َو َل ْـ َي ِر َد َط َؾ َّل ا َ
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اإليامن بادقزان

اإلمياْ بامليشاْ
وأيضو يممـ أهؾ اًمسـي ,سموعمقزان ,ىمول اهلل
قزان) ً
قوله( :واد ِ َ

﴿ :ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
أيضو قمغم
ﮀ ﮁ﴾[اًمؼورقمي.]٠-3:وهق مقزان طمؼقؼل ومـ أسح إدًمي ً
إصمبوت اعمقزان طمديٌ اًمبطوىمي ,ومعـ قمبداهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعويص يؼقل :ىمول رؾمقل
اهلل

 :إن اهلل ؾمقخؾص رضمال مـ أمتل قمغم رؤوس اخلالئؼ يقم اًمؼقومي ومقـنم

قمؾقف شمسعي وشمسعلم ؾمجال يمؾ ؾمجؾ مثؾ مد اًمبٍم صمؿ يؼقل :أشمـؽر مـ هذا ؿمقئو؟
أفمؾؿؽ يمتبتل احلوومظقن؟ ومقؼقل ٓ :يو رب ومقؼقل :أومؾؽ قمذر؟ ومقؼقل ٓ :يورب
ومقؼقل :سمغم إن ًمؽ قمـدكو طمسـي ومنكف ٓ فمؾؿ قمؾقؽ اًمققم ومتخرج سمطوىمي ومقفو :أؿمفد أن
ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمفد أن حمؿدا قمبده ورؾمقًمف ومقؼقل :اطمض وزكؽ ومقؼقل :يورب مو
هذه اًمبطوىمي مع هذه اًمسجالت ومؼول :إكؽ ٓ شمظؾؿ ىمول :ومتقوع اًمسجالت ذم يمػي
واًمبطوىمي ذم يمػي ومطوؿمً اًمسجالت وصمؼؾً اًمبطوىمي ومال يثؼؾ مع اؾمؿ اهلل رء.
أظمرضمف اًمؽممذي
وأن ًمف يمػتون وًمسون ,واًمؽػي معروومي ,واًمؾسون هق ذًمؽ اًمذي ذم أقمغم اعمقزان
ويؿسؽ سمف.
وىمد ذهى اعمعتزًمي إمم أن اعمقزان إكام َيتوضمف اًمبؼول واًمثقام ,وهذا مـ ضمفؾفؿ!
وموهلل

همـل محقدً ,مؽـ ظمؾؼف ًمبقون طمؽؿتف ,وسمقون قمدًمف﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
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ﭿ﴾[إكبقوء ,]17:ومجعً اعمقازيـ سموًمـسبي ًمؾؿقزوكوت ,وإٓ ومفق مقزان
واطمد.
َان فِل ا ْل ِؿ َقز ِ
انَ ،ث ِؼق َؾت ِ
َان َط َؾك ال ِّؾس ِ
َان َخ ِػق َػت ِ
وشمقزن إقمامل حلديٌ« :كَؾِؿت ِ
ان،
َ
َ
ِ
الر ْح َؿ ِـُ :س ْب َحا َن اللِ َوبِ َح ْؿ ِد ِهُ ،س ْب َحا َن اللِ ا ْل َعظِ ِ
قؿش متػؼ قمؾقف قمـ أيب
َحبِق َبتَان إِ َلك َّ
هريرة

.

ويقزن اًمعومؾ حلديٌ اسمـ مسعقد
َلـفؿا فِل ِ
الؿ َقز ِ
ان َأ ْث َؼ ُؾ مِ ْـ ُأ ُح ٍدش أظمرضمف أمحد.
ُ َ

قن مِـ ِد َّق ِة ساقِ ِ
قف،
ىمولَ « :أ َت ْض َح ُؽ َ ْ
َ

وشمقزن اًمصحػ ,حلديٌ اًمبطوىمي :قمغم مو شمؼدم.
مسلـة :هؾ شمقزن أقمامل اًمؽوومر؟
اجلواب :اظمتؾػ اًمعؾامء ذم ذًمؽ:
واؾمتدل اًمذيـ يؼقًمقن سمعدم وزن أقمامهلؿ سمؼقل اهلل شمعومم﴿:ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﴾[اًمؽفػ ,]315:واًمراضمح :أَنؿ يقزكقن وٓ ىمقؿي ًمقزَنؿ.
وشمرشمقبفو ذم اًمؼقومي :احلقض ,صمؿ اعمقزان ,صمؿ شمطوير اًمصحػ ,وأمو طمديٌ
أكس سمـ موًمؽ

أكف ىمول( :يو رؾمقل اهلل :أيـ أضمدك؟ ىمول :أول مو شمطؾبـل قمـد

اًمٍماط ,ومنن مل دمدين ومعـد اعمقزان ,ومنن مل دمدين ومعـد احلقض) أظمرضمف اًمؽممذي
ومؾقس ومقف شمرشمقى.
وضموء قمـ أكس سمـ موًمؽ أن قمبقد اهلل سمـ زيود ىمول :يو أسمو محزة :هؾ ؾمؿعً اًمـبل
يذيمر احلقض؟ ومؼولً :مؼد شمريمً سموعمديـي اًمعجوئز يؽثرن أن يسلًمـ اهلل أن
يقردهـ طمقض حمؿد

.أظمرضمف أضمري وهمػمه.
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اإليامن باـَصاط

اإلمياْ باهضزاط
ومـ هذا اًمبوب اإليامن سموًمٍماط وهق اجلن اعمؿدود قمغم متـ ضمفـؿ جيقزه
اعمممـقن ىمول شمعومم ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[مريؿ ]72-73 :وذم طمديٌ طمذيػي وأيب هريرة قمـد
لؿ ْممِـ َ
ػ َل ُف ُؿ
ُقن َحتَّك ُت ْز َل َ
الل َت َب َار َك َو َت َعا َلك الـ َ
َّاسَ ،ف َق ُؼق ُم ا ُ
مسؾؿ (َ « :)3٠5ي ْج َؿ ُع ُ
ِ
لجـَّ َةَ ،فقَ ُؼ ُ
قن آ َد َمَ ،فقَ ُؼق ُل َ
لجـَّ ُةَ ،فقَ ْل ُت َ
قلَ :و َه ْؾ َأ ْخ َر َج ُؽ ْؿ مِ َـ
استَ ْػت ْح َلـَا ا َ
ا َ
قنَ :يا َأ َباكَاْ ،
ِ
اح ِ ِ
الجـ َِّة إِ َّٓ َخطِقئَ ُة َأبِق ُؽؿ آدمَ ،لس ُت بِص ِ
ِ
قؿ َخؾِق ِؾ
َ
َ
ب َذل َؽ ،ا ْذ َه ُبقا إِ َلك ْابـل إِ ْب َراه َ
ْ ََ ْ
اهقؿَ :لس ُت بِص ِ
ِ
اح ِ
اللِشَ ,ىم َولَ « :ف َق ُؼ ُ
قل مِ ْـ َو َرا َء َو َرا َء،
ب َذل ِ َؽ ،إِك ََّؿا ُكـ ُْت َخؾِ ً
َ
قل إِ ْب َر ُ ْ
ِ
ِ
ِ
قسك َ ،فقَ ُؼ ُ
ت
قسك
قلَ :ل ْس ُ
قؿاَ ،فقَ ْل ُتق َن ُم َ
الل َت ْؽؾ ً
ا ْطؿدُ وا إِ َلك ُم َ
ا َّلذي َك َّؾ َؿ ُف ُ
وح ِفَ ،فق ُؼ ُ ِ
ب َذل ِ َؽ ،ا ْذ َهبقا إِ َلك ِطقسك كَؾِؿ ِة اللِ ور ِ
بِص ِ
اح ِ
قسك َ :ل ْس ُت
َ
ُ
َ
قل ط َ
َُ
َ
َ
بِص ِ
اح ِ
ب َذل ِ َؽَ ،ف َق ْل ُت َ
الر ِح ُؿ،
َ
قن ُم َح َّؿدً ا َ ،ف َق ُؼق ُم َف ُق ْم َذ ُن َل ُفَ ،و ُت ْر َس ُؾ ْإ َ َما َك ُة َو َّ
ان جـَبت َِل الصر ِ
ِ
ًْ
اط َي ِؿقـًا َو ِش َؿ ًآَ ،ف َق ُؿ ُّر َأ َّو ُل ُؽ ْؿ كَا ْل َب ْر ِقش َىم َولُ :ىم ْؾ ًُ :سمِ َل ِيب َأك َ
َف َت ُؼق َم َ َ
ِّ َ
و ُأمل َأي َ ٍ
ػ َي ُؿ ُّر َو َي ْر ِج ُع فِل َص ْر َف ِة
ؼم ِق؟ َىم َولَ « :أ َل ْؿ َت َر ْوا إِ َلك ا ْلبَ ْر ِق َك ْق َ
رء يم ََؿ ِّر ا ًْم َ ْ
َ ِّ
ي ْ
َط ْق ٍـ؟ ُثؿ كَؿر الريحِ ُ ،ثؿ كَؿر ال َّطقْ ِرَ ،و َشدِّ الر َج ِ
الَ ،ت ْج ِري بِ ِف ْؿ َأ ْط َؿا ُل ُف ْؿ َو َكبِقُّ ُؽ ْؿ
ِّ
َّ َ ِّ
َّ َ ِّ ِّ
ج َز َأ ْطؿ ُال ا ْل ِعب ِ
ِ
ِ
ادَ ،حتَّك َي ِ
قل :ر ِّب س ِّؾؿ س ِّؾؿَ ،حتَّك َت ْع ِ
جل َء
َ
َقائ ٌؿ َط َؾك ِّ
َ
َ ْ َ ْ
الص َراط َي ُؼ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قب ُم َع َّؾ َؼ ٌة
الص َراط ك ََلل ُ
الس ْق َر إِ َّٓ َز ْح ًػاشَ ,ىم َولَ « :وفل َحا َفت َِل ِّ
الر ُج ُؾ َف َل َي ْستَطق ُع َّ
َّ
وس فِل الـ ِ
ت بِ ِفَ ،ف َؿ ْخدُ ٌ
َّارش.
قر ٌة بِ َل ْخ ِذ َم ِـ ُامِ َر ْ
وش َكاجٍ َ ،و َم ْؽدُ ٌ
َم ْل ُم َ

وٓ جيقز قمؾقف همػم اعمممـلم ,ىمول شمعومم﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾[احلديد.]31 :

001

وىمد ضموءت أوصوومف ذم همػم مو طمدث ,مـفو :مو أظمرضمف اًمبخوري ( )113قمـ
اط بقْ َـ َض ْفر ْي َج َفـَّؿَ ،ف َلكُق ُن َأكَا َو ُأمتِل َأ َّو َل م ْـ ُي ِ
ج ُقزَ ،و َٓ
َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َو ُي ْض َر ُب ِّ
َ
َّ
َ
َ
الص َر ُ َ
ٍِ
الر ُس ِؾ َي ْق َمئِ ٍذ :الؾ ُف َّؿ َس ِّؾ ْؿَ ،س ِّؾ ْؿَ ،وفِل َج َفـ ََّؿ
الر ُس ُؾَ ،و َد ْط َقى ُّ
َيتَ َؽ َّؾ ُؿ َي ْق َمئذ إِ َّٓ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان؟ش َىمو ًُمقاَ :ك َع ْؿ َيو َر ُؾم َ
الس ْعدَ َ
قل اهللِ َىم َول:
ك ََلل ُ
الس ْعدَ انَ ،ه ْؾ َر َأ ْيت ُُؿ َّ
قب مثْ ُؾ َش ْقك َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اللَ ،ت ْ
َّاس
خ َط ُ
ػ الـ َ
« َفنِ َّك َفا مثْ ُؾ َش ْقك َّ
الس ْعدَ ان َغ ْق َر َأ َّك ُف َٓ َي ْع َؾ ُؿ َما َقدْ ُر ط َظؿ َفا إِ َّٓ ُ
ِِ ِ
بِ َل ْطؿال ِ ِفؿَ ،ف ِؿـْفؿ ا ِ ِ
لؿ َج َازى َحتَّك ُيـ ََّجك .الحديث
لؿ ْمم ُـ َبؼ َل بِ َع َؿؾفَ ،ومـْ ُف ُؿ ا ُ
ُ ُ ُ
َ ْ
قوله( :إكك تـصح) دًٓمي إمم أن اًمدقمقة إمم اخلػم هق مـ سموب اًمـصقحي ىمول
اهلل

قمـ كقح ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾[إقمراف ]32 :وىمول قمـ

هقد قمؾقف اًمسالم ﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[إقمراف ]31 :وىمول قمـ صوًمح ﴿ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﴾[إقمراف ]7٠:وذم طمديٌ أيب رىمقي َمتِق ٍؿ اًمدل ِار ِّي َأ لن
ِ
قح ُةش ُىم ْؾـَو :عمَ ِ ْـ؟ َىم َول« :للِ َولِؽِتَابِ ِف َول ِ َر ُسقل ِ ِف َو َِٕئِ َّؿ ِة
اًمـلبِ لل َ ,ىم َول« :الدِّ ي ُـ الـَّص َ
لؿ ْسؾِ ِؿق َـ َو َطا َّمتِ ِف ْؿش أظمرضمف مسؾؿ .وذم طمديٌ َضم ِر ٍيرَ ,ىم َولَ :سمو َي ْع ًُ َر ُؾم َ
هلل
قل ا ِ
ا ُ
ِ
اًمزيم ِ
َوةَ ,واًمـ ْيص ِح ًم ِ ُؽ ِّؾ ُم ْسؾِ ٍؿ .أظمرضموه.
اًمص َال ِة َوإِيتَوء ل
َقم َغم إِ َىمو ِم ل
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إخراج ادوحدين من اــار

إخزاج املوحديّ ًّ اهِار
قال

:

ُ َ
ُ ْ ُْ
ُ ُ َ
ْ
ً
َ ْ ُْ ُ
ككْب قكك َ حب ب
ق
ب
ب
ه
ْ
ْككك
بع
ِكككَّْ
بتتف
بتَّ
َ
ككك
بَ
وقككك
ِ
ِككوبتسككَِبأ سككَدتبقِككوبتت ح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ب

أي اقمتؼد وآمـ سمخروج اعمقطمديـ مـ اًمـور ,واَنؿ خيرضمقن سمػضؾ اهلل ورمحتف

هلؿ

ظمالومو ًمؾخقارج واعمعتزًمي اًمذيـ يؼقًمقن :مـ دظمؾ اًمـور ٓ خيرج مـفو,

ومعـد اعمعتزًمي :أن وموقمؾ اًمؽبػمة مـزًمي سملم مـزًمتلم ,ذم اًمدكقو ٓ مممـ وٓ يموومر ,وذم
أظمرة خمؾد ذم اًمـور ,واخلقارج يؼقًمقن :هق ذم اًمدكقو يموومر ,وذم أظمرة خيؾد ذم
اًمـور ,ويستبقحقن دموء اعمسؾؿلم هبذا اًمزقمؿ ,ويستدًمقن سمؿثؾ ىمقل اهلل شمعومم﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾[اعمدصمر﴿ ,]11:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾[اًمبؼرة﴿ ,]337:ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾[آل قمؿران ,]3٠2:وهذا ذم
طمؼ اًمؽػور يمام سمقـف ضموسمر سمـ قمبداهلل

يمام ذم مسؾؿ قمـ يزيد اًمػؼػم ىمول  :يمـً ىمد

ؿمغػـل رأي مـ رأي اخلقارج ومخرضمـو ذم قمصوسمي ذوي قمدد كريد أن كحٍ صمؿ كخرج
قمغم اًمـوس ىمول ومؿرركو قمغم اعمديـي ومنذا ضموسمر سمـ قمبداهلل َيدث اًمؼقم ضموًمس إمم
ؾموريي قمـ رؾمقل اهلل

.

ىمول :ومنذا هق ىمد ذيمر اجلفـؿقلم ىمول ومؼؾً ًمف يو صوطمى رؾمقل اهلل مو هذا اًمذي
حتدصمقن؟ واهلل يؼقل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾[آل قمؿران ,]3٠2:و﴿ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾[اًمسجدة ]21:ومام هذا اًمذي شمؼقًمقن؟ ىمول ومؼول أشمؼرأ
اًمؼرآن؟ ىمؾً كعؿ ىمول ومفؾ ؾمؿعً سمؿؼوم حمؿد قمؾقف اًمسالم (يعـل اًمذي يبعثف اهلل
ومقف؟) ىمؾً كعؿ ىمول ومنكف مؼوم حمؿد

اعمحؿقد اًمذي خيرج اهلل سمف مـ خيرج ىمول صمؿ

كعً ووع اًمٍماط ومر اًمـوس قمؾقف ىمول وأظموف أن ٓ أيمقن أطمػظ ذاك ىمول همػم أكف
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ىمد زقمؿ أن ىمقمو خيرضمقن مـ اًمـور سمعد أن يؽقكقا ومقفو ىمول يعـل ومقخرضمقن يملَنؿ
قمقدان اًمسامؾمؿ ىمول ومقدظمؾقن َنرا مـ أَنور اجلـي ومقغتسؾقن ومقف ومقخرضمقن يملَنؿ
اًمؼراـمقس ومرضمعـو ىمؾـو وَيؽؿ أشمرون اًمشقخ يؽذب قمغم رؾمقل اهلل

؟ ومرضمعـو ومال

واهلل مو ظمرج مـو همػم رضمؾ واطمد.
وأهؾ اًمسـي :يممـقن ّ
أن أصحوب اعمعويص ومقام دون اًمنمك حتً مشقئي اهلل :إن
ؿموء قمذهبؿ صمؿ مآهلؿ إمم اجلـي ,وإن ؿموء همػر هلؿ اسمتدا ًء﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ﴾[إكبقوء ,]21:ىمول شمعومم﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ﴾[اًمـسوء , ]333 :ومـ أىمقى إدًمي ذم ذًمؽ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري
ىمول« :يدْ ِخ ُؾ الل َأ ْه َؾ ا ِ
لجـَّ َةُ ،يدْ ِخ ُؾ َم ْـ َي َشا ُء
 ,أن رؾمقل اهلل
لجـَّة ا َ
َ
ُ
ُ
َّار الـ ِ
بِ َر ْح َؿتِ ِفَ ،و ُيدْ ِخ ُؾ َأ ْه َؾ الـ ِ
َّارُ ،ث َّؿ َي ُؼ ُ
قل :ا ْك ُظ ُروا َم ْـ َو َجدْ ُت ْؿ فِل َق ْؾبِ ِف مِ ْث َؼ َال َح َّب ٍة
مِـ َخرد ٍل مِـ إِيؿ ٍ
خ َر ُج َ
ان َف َل ْخ ِر ُجق ُهَ ،ف ُق ْ
قن مِـْ َفا ُح َؿ ًؿا َق ِد ا ْمت ََح ُشقاَ ،ف ُق ْؾ َؼ ْق َن فِل َك َف ِر
ْ ْ َ
ْ َ
قف كَؿا َتـْب ُت ا ْل ِ
اةَ ،أ ِو الحقاَ ،فقـْبتُق َن فِ ِ
الحق ِ
ح َّب ُة إِ َلك َجاك ِ ِ
ػ
الس ْقؾَِ ،أ َل ْؿ َت َر ْو َها َك ْق َ
َ ُ
ََ َ ُ
ََ
ب َّ
خ ُر ُج َص ْػ َرا َء ُم ْؾت َِق َي ًة؟ش ,وقمـ أيب ؾمعقد ىمول :ىمول رؾمقل اهلل َ « :أ َّما َأ ْه ُؾ الـ ِ
َت ْ
َّار
ِ
ِ
ِ
َاس َأ َص َابت ُْف ُؿ الـ َُّار
قفا َو َٓ َي ْح َق ْق َنَ ،و َلؽ ْـ ك ٌ
ا َّلذي َـ ُه ْؿ َأ ْه ُؾ َفاَ ،فنِ َّك ُف ْؿ َٓ َي ُؿق ُتق َن ف َ
بِ ُذكُقبِ ِف ْؿ َ -أ ْو َق َال بِ َ
اه ْؿ َ -ف َل َما َت ُف ْؿ إِ َما َت ًة َحتَّك إِ َذا كَاكُقا َف ْح ًؿاُ ،أ ِذ َن بِ َّ
الش َػا َط ِة،
خ َطا َي ُ
ِ
ار ا ِ
ِ
ِ
َف ِ
قضقا
لجـ َِّةَ ،أفِ ُ
لجـَّةُ ،ث َّؿ ق َقؾَ :يا َأ ْه َؾ ا َ
جل َء بِ ِف ْؿ َض َبائ َر َض َبائ َرَ ،ف ُب ُّثقا َط َؾك َأك َْف ِ َ
ِ
ِ
ُقن َكب َ ِ ِ
الس ْق ِؾش َوم َؼ َولَ :ر ُضم ٌؾ ِم َـ ا ًْم َؼ ْق ِمَ ,يم َل لن
َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،ف َقـْ ُبت َ َ
ات ا ْلح َّبة َت ُؽق ُن فل َحؿق ِؾ َّ
َون سمِو ًْمب ِ
َر ُؾم َ
ود َي ِي .أظمرضمف مسؾؿ (.)315
قل اهللِ
َىمدْ يم َ َ
ومـحـ كممـ أن مـ دظمؾ اًمـور وهق مـ اعمقطمديـ سمسبى ذكقب اىمؽمومفو أن مآًمف
إمم اجلـي.
قولهِ ( :من اـ َػ ْح ِم ُت ْط َر ُح) أي :شمطرح ذم َنر احلقوة .قمغم مو شمؼدم سمقوكف ومتـبً يمام
شمـبً ِ
احل لبي ذم محقؾ اًمسقؾ قمغم مو يليت.
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قال رمحه اهلل:

ََ
َ َ ر َ
َ
َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ
َْ
ككَصبَق كك ب ب
دوْبيَّككَبعِمَ ِكك ِبه ب كحكك بلَّكك ِ بت سككَّ ِ بإجب
لَعبتسَّ كك ِبابتت ِ كك ِ
ب
ب

أيَ :نر اجلـي يمام صحً سمف إطموديٌ؛ واًمػردوس مـ أؾمامء اجلـي وقمغم
َ ,ىم َولَ :ىم َول َر ُؾم ُ
هلل
قل ا ِ
اًمتخصقص هق أقمغم اجلـي ,ومػل اًمبخوري َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ِ
ِِ
الصلَةََ ،و َصا َم َر َم َضا َن كَا َن َح ًّؼا َط َؾك اللِ َأ ْن
َ « :م ْـ آ َم َـ بِالل َوبِ َر ُسقلفَ ،و َأ َقا َم َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يدْ ِخ َؾف الجـَّ َة ،ج َ ِ
قفاش َ ,وم َؼو ًُمقاَ :يو
اهدَ فل َسبِق ِؾ الل َأ ْو َج َؾ َس فل َأ ْرضف ا َّلتل ُولدَ ف َ
َ
ُ َ
ُ
ال ُكب ِّنم اًمـلوس؟ َىم َول« :إِ َّن فِل الجـ َِّة مِا َئ َة درج ٍةَ ،أطَدَّ َها الل ل ِ ْؾؿج ِ
َر ُؾم َ
اه ِدي َـ
ُ ُ َ
ََ َ
َ
َ
قل اهللَِ ,أ َوم َ َ ُ
فِل سبِق ِؾ اللِ ،ما بقـ الدَّ رجتَق ِـ كَؿا بقـ السؿ ِ
اء َوإ َ ْر ِ
اس َل ُلق ُه
للَ ،ف ْ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ
َ
ضَ ،فنِ َذا َس َل ْلت ُُؿ ا َ
ِ
ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـَ ،ومِـْ ُف
الجـَّة َو َأ ْط َؾك َ
الػ ْر َد ْو َسَ ،فنِ َّك ُف َأ ْو َس ُط َ
الجـَّة ُ -أ َرا ُه َ -ف ْق َق ُف َط ْر ُش َّ
الجـ َِّةش.
َت َػ َّج ُر َأ ْك َف ُار َ
:

قوله( :حتقا بامئه) أي :شمعقد ومقف احلقوة سمعد هذه اإلموشمف ,يمام ىمول اًمـبل
ِ
حب ِة َت ُؽ ُ ِ
ِ
« َفقَـْبُت َ
ػ َت ْ
خ ُر ُج
السقْ ِؾش ,وىمولَ « :أ َل ْؿ َت َر ْو َها َك ْق َ
ُقن َكبَ َ
ات ا ْل َّ
قن فل َحؿق ِؾ َّ
َص ْػ َرا َء ُم ْؾت َِق َي ًة؟ش يعـل :احلبي ذم محقؾ اًمسقؾ قمـد أن شمؽقن حتً صخرة خترج صػراء
مؾتقيي وهل معروومي ,واعمراد سمحؿقؾ اًمسقؾ مو َيؿؾف اًمسقؾ أي اعموء اجلوري سمعد اعمطر
مـ احلبقب وهمػمهو.
ومؽذًمؽ اعمممـقن يطرطمقن ذم َنر احلقوة ومقـبتقن ,وشمعقد هلؿ احلقوة ,كسلل اهلل
اجلـي وكعقذ سموهلل مـ اًمـور ,وآمـو سمام أظمؼم اهلل سمف ,وسمام أظمؼم سمف رؾمقل اهلل
وٓ شمعورض سملم مو ذيمر هـو وسملم ىمقل اهلل شمعومم:
 ]31ومنن ذًمؽ ذم طمؼ اًمؽػور.


 

.

﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[إقمغم:
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اإلمياْ بوجود اجلِة واهِار اآلْ
شمتؿي يذيمر هـو مـ سموب اًمػوئدة أن اجلـي واًمـور مقضمقدشمون أن اجلـي ذم اًمسامء
اًمسوسمعي واًمـور ذم إرض اًمسػغم واَنام ٓ شمػـقون أسمدً ا وٓ شمبقدان ٕن اهلل ظمؾؼفام
ًمؾبؼوء ٓ ًمؾػـوء.
وممو يدل قمغم وضمقدمهو إن ىمقل اهلل

﴿ :ﰃ ﰄ﴾[اًمبؼرة ,]21 :وىمقًمف

﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾[هموومر ,]13 :ومفؿ يعروقن
قمغم اًمـور أن .ومجقع أدًمي اصمبوت قمذاب اًمؼؼم وكعقؿف شمدل قمغم معتؼد أهؾ اًمسـي ذم
وضمقد اجلـي واًمـور أن ظمال ًومو ًمؾؿعتزًمي ومـ إًمقفؿ مـ أهؾ اًمبدع اًمذيـ يزقمؿقن أن
وضمقدهو أن قمبٌ ويمذا ىمد صح قمـ اًمـبل
أكف رأى اجلـي واًمـور ,ومؿـفو:

ذم أطموديٌ قمدة ذم ظمطبي اًمؽسقف

ِ
اًمشؿ ُس َقم َغم َقم ْف ِد رؾمإإ ِ
قل
َ ُ
طمديٌ ضموسمإإر قمـد مسإؾؿ (َ :)٠11ىم َول :يم ََسإ َػً ل ْ
ِ ِ
احل ِّرَ ,وم َص لغم َر ُؾم ُ
سمِ َل ْص َحوسمِ ِفَ ,وم َل َـم َول ا ًْم ِؼ َقو َمَ ,طمتلك
قل اهللِ
اهللِ
ِذم َي ْق ٍم َؿمديد ْ َ
َضم َع ُؾقا َخيِ ير َ
ونُ ,صم لؿ َريم ََع َوم َل َـم َولُ ,صم لؿ َر َوم َع َوم َل َـم َولُ ,صم لؿ َريم ََع َوم َل َـم َولُ ,صم لؿ َر َوم َع َوم َل َـم َولُ ,صم لؿ
ًَ َأرسمع ر َيمع ٍ
َؾم َجدَ َؾم ْجدَ شم ْ ِ
َلمُ ,صم لؿ َىمو َم َوم َصـ ََع ك َْح ًقا ِم ْـ َذ َ
وتَ ,و َأ ْر َسم َع
اكَ ,ومؽَوك ْ ْ َ َ َ َ
ٍ
ٍ
لجـَّ ُةَ ،حتَّك
َؾم َجدَ اتُ ,صم لؿ َىم َول« :إِ َّك ُف ُط ِر َض َط َؾ َّل ك ُُّؾ َش ْلء ُتق َل ُجق َك ُفَ ،ف ُع ِر َض ْت َط َؾ َّل ا َ
ِ ِ
َاو ْل ُت مِـْ َفا قِ ْط ًػا َ -ف َؼ ُص َر ْت َي ِدي َطـْ ُف،
َاو ْل ُت مـ َْفا ق ْط ًػا َأ َخ ْذ ُت ُف َ -أ ْو َق َالَ :تـ َ
َل ْق َتـ َ
ِ
قفا ا ْم َر َأ ًة مِ ْـ َبـِل إِ ْس َرائِ َقؾ ُت َع َّذ ُب فِل ِه َّر ٍة َل َفاَ ،ر َب َطت َْفا
َو ُط ِر َض ْت َط َؾ َّل الـ َُّارَ ،ف َر َأ ْي ُت ف َ
ش ْإ َ ْر ِ
َف َؾ ْؿ ُت ْط ِع ْؿ َفاَ ،و َل ْؿ َتدَ ْط َفا َت ْلك ُُؾ مِ ْـ َخ َشا ِ
ضَ ،و َر َأ ْي ُت َأ َبا ُث َؿا َم َة َط ْؿ َرو ْب َـ
مال ِ ٍ
الشؿس وا ْل َؼؿر َٓ ي ْخ ِس َػ ِ
ؽ َي ُج ُّر ُق ْصبَ ُف فِل الـ ِ
َّارَ ،وإِك َُّف ْؿ كَاكُقا َي ُؼق ُل َ
ان إِ َّٓ
قن :إِ َّن َّ ْ َ َ َ َ َ
َ

اإليامن بوجود اجلـة واــار أن

005

َان مِـ آي ِ ِ
ِ
ِ ِ
قؿ ،وإِ َّكفؿا آيت ِ
قه َؿاَ ،فنِ َذا َخ َس َػا َف َص ُّؾقا َحتَّك
ات الل ُي ِري ُؽ ُؿ ُ
ْ َ
ل َؿ ْقت َطظ ٍ َ ُ َ َ
َتـ َْجؾِ َلش.
 ,أظمرضمف اًمبخوري ( )3113ومسؾؿ (َ ,)٠13ىمو ًَم ًْ:
ومثؾف قمـ قموئشي
ِ
اًمشؿ ُس ِذم َطم َق ِوة رؾم ِ
هلل َ ,وم َخ َر َج َر ُؾم ُ
إِ َمم ا َعم ْس ِج ِدَ ,وم َؼو َم
هلل
قل ا ِ
قل ا ِ
َ ُ
َظم َس َػً ل ْ
ِ
ؽم َأ َر ُؾم ُ
َؼم َوم َريم ََع ُر ُيمق ًقمو
قل اهللِ
َؼمَ ,و َص ل
ػ اًمـ ُ
ىم َرا َء ًة َـم ِقي َؾ ًيُ ,صم لؿ يم ل َ
لوس َو َرا َء ُهَ ,ومو ْىم َ َ
َويم ل َ
ِ
ِ
ِ
لح ْؿدُ شُ ,صم لؿ َىمو َم,
الل ل َؿ ْـ َحؿدَ ُهَ ،ر َّبـَا َو َل َؽ ا َ
َـم ِق ًيالُ ,صم لؿ َر َوم َع َر ْأ َؾم ُفَ ,وم َؼ َولَ « :سؿ َع ُ
ؽم َأ ِىم َرا َء ًة َـم ِقي َؾ ًي ِه َل َأ ْد َكك ِم َـ ا ًْم ِؼ َرا َء ِة ْإُ َ
َؼمَ ,وم َريم ََع ُر ُيمق ًقمو َـم ِق ًيال ُه َق َأ ْدكَك
وممُ ,صم لؿ يم ل َ
َومو ْىم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لح ْؿدُ شُ ,صم لؿ َؾم َجدَ -
الل ل َؿ ْـ َحؿدَ ُهَ ،ر َّبـَا َو َل َؽ ا َ
م َـ ي
اًمر ُيمق ِع ْإَ لولُ ,صم لؿ َىم َولَ « :سؿ َع ُ
ِ
اًمر ْيم َع ِي ْإُ ْظم َرى ِم ْث َؾ َذًم ِ َؽَ ,طمتلك
َو َمل ْ َي ْذ ُيم ْر َأ ُسمق اًم لطوه ِرُ :صم لؿ َؾم َجدَ ُ -صم لؿ َوم َع َؾ ِذم ل
ات ,واكْج َؾ ِ
وت ,و َأرسمع ؾمجدَ ٍ
اؾم َتؽْؿ َؾ َأرسمع ر َيمع ٍ
اًمش ْؿ ُس َىم ْب َؾ َأ ْن َيـ َ ِ
ً ل
فُ ,صم لؿ َىمو َم
ٍْم َ
َ َ
َ َْ َ َ َ
ْ َ َْ َ َ َ
الشؿس وا ْل َؼؿر آيت ِ
َان مِ ْـ
لوسَ ,وم َل ْصمـَك َقم َغم اهللِ سمِ َام ُه َق َأ ْه ُؾ ُفُ ,صم لؿ َىم َول« :إِ َّن َّ ْ َ َ َ َ َ
ى اًمـ َ
َوم َخ َط َ
ِ
ان لِؿق ِ
آي ِ
ات اللِ َٓ ،ي ْخ ِس َػ ِ
ؾص َل ِةش,
ت َأ َح ٍدَ ،و َٓ ل ِ َح َقاتِ ِفَ ،فنِ َذا َر َأ ْيت ُُؿ َ
قها َفا ْف َز ُطقا ل َّ
َْ
َ
َ
الل َطـْ ُؽ ْؿشَ ,و َىم َول َر ُؾم ُ
هلل َ « :ر َأ ْي ُت فِل َم َؼامِل
قل ا ِ
َو َىم َول َأ ْي ًضوَ « :ف َص ُّؾقا َحتَّك ُي َػ ِّر َج ُ
ِ
َه َذا ك َُّؾ َشل ٍء و ِطدْ ُتؿ ،حتَّك َل َؼدْ ر َأيتُـِل ُأ ِريدُ َأ ْن ُ ِ
لجـ َِّة ِحق َـ َر َأ ْيت ُُؿقكِل
آخ َذ ق ْط ًػا م َـ ا َ
َ ْ
ْ َ
ْ ُ
جع ْؾ ُت ُأ َقدِّ م  -و َق َال الؿر ِ
اد ُّيَ :أ َت َؼدَّ ُم َ -و َل َؼدْ َر َأ ْي ُت َج َفـ ََّؿ َي ْحطِ ُؿ َب ْع ُض َفا َب ْع ًضا،
َ َ
َُ
ُ
ِ
ِ
ِ
بشَ .وا ْكت ََفك
ِحق َـ َر َأ ْيت ُُؿقكِل َت َل َّخ ْر ُ
الس َقائ َ
تَ ،و َر َأ ْي ُت فق َفا ْاب َـ ُل َحلَ ،و ُه َق ا َّلذي َسقَّ َ
ب َّ
ِِ
ِ ِ
ِ
َطم ِد ُ
ؾص َل ِةشَ ,و َمل ْ َي ْذ ُيم ْر َمو َسم ْعدَ ُه.
يٌ َأ ِيب اًم لطوه ِر قمـْدَ َىم ْقًمفَ « :فا ْف َز ُطقا ل َّ
لجـَّ َة َق َال
وأسطمفو طمديٌ أيب هريرة
لل ا َ
 ,قمـ اًمـبل ىمولَ « :ل َّؿا َخ َؾ َؼ ا ُ
لِ ِ
ب َفـَ َظ َر إِ َلقْ َفاُ ،ث َّؿ َجا َءَ ،ف َؼ َالَ :أ ْي َر ِّب َو ِط َّزتِ َؽ َٓ
ب َفا ْك ُظ ْر إِ َلقْ َفاَ ،ف َذ َه َ
جبْ ِر َيؾ :ا ْذ َه ْ
يسؿع بِفا َأحدٌ إِ َّٓ د َخ َؾفاُ ،ثؿ ح َّػفا بِالؿ َؽ ِ ِ
ب َفا ْك ُظ ْر إِ َل ْق َفا،
ارهُ ،ث َّؿ َق َالَ :يا ِج ْب ِر ُيؾ ا ْذ َه ْ
َ َ َّ َ َ
َْ َ ُ َ َ
َ
قت َأ ْن َٓ َيدْ ُخ َؾ َفا َأ َحدٌ .
ب َفـَ َظ َر إِ َلقْ َفاُ ،ث َّؿ َجا َء َف َؼ َالَ :أ ْي َر ِّب َو ِط َّزتِ َؽ َل َؼدْ َخ ِش ُ
َف َذ َه َ
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ب َفـَ َظ َر إِ َل ْق َفاُ ،ث َّؿ
ب َفا ْك ُظ ْر إِ َل ْق َفاَ ،ف َذ َه َ
لل الـ ََّار َق َالَ :يا ِج ْب ِر ُيؾ ا ْذ َه ْ
َىم َولَ :ف َؾ َّؿا َخ َؾ َؼ ا ُ
الشفق ِ
ِ ِ
ات ُث َّؿ َق َال:
َجا َء َف َؼ َالَ :أ ْي َر ِّب َوط َّزت َؽ َٓ َي ْس َؿ ُع بِ َفا َأ َحدٌ َفقَدْ ُخ ُؾ َفاَ ،ف َح َّػ َفا بِ َّ َ َ
ب َفـَ َظ َر إِ َل ْق َفاُ ،ث َّؿ َجا َء َف َؼ َالَ :أ ْي َر ِّب َو ِط َّزتِ َؽ َل َؼدْ
ب َفا ْك ُظ ْر إِ َل ْق َفاَ ،ف َذ َه َ
َيا ِج ْب ِر ُيؾ ا ْذ َه ْ
قت َأ ْن َٓ َيبْ َؼك َأ َحدٌ إِ َّٓ َد َخ َؾ َفاش رواه أسمقداود (.)1711
َخ ِش ُ
واجلـي مستؼر أوًمقوءه واًمـور مستؼر اقمداءه وممو يدل قمغم أَنام ٓ يػـقون ىمقًمف
شمعومم ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ﴾[اًمبقـي ,]1 :وطمديٌ أيب ؾمعقد قمـد اًمبخوري ومسؾؿ َىم َول:
ٍ
ِ
قل اهللِ « :ي ْم َتك بِالؿق ِ
ت ك ََفقْ َئ ِة َكبْ ٍ
َىم َول َر ُؾم ُ
الجـ َِّة،
ش َأ ْم َؾ َحَ ،فقُـَادي ُمـَادَ :يا َأ ْه َؾ َ
َْ
ُ
َف َق ْش َرئِ ُّبق َن َو َيـْ ُظ ُرو َنَ ،ف َق ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ َت ْع ِر ُفق َن َه َذا؟ َف َق ُؼق ُل َ
الؿ ْق ُتَ ،و ُك ُّؾ ُف ْؿ
قنَ :ك َع ْؿَ ،ه َذا َ
َقدْ رآهُ ،ثؿ يـ ِ
َاديَ :يا َأ ْه َؾ الـ ِ
ونَ ،فقَ ُؼ ُ
َّارَ ،فقَ ْش َرئِبُّق َن َو َيـْ ُظ ُر َ
وه ْؾ َت ْع ِر ُفق َن َه َذا؟
قلَ :
َ ُ َّ ُ
الؿ ْق ُتَ ،و ُك ُّؾ ُف ْؿ َقدْ َرآ ُهَ ،ف ُق ْذ َب ُح ُث َّؿ َي ُؼ ُ
الجـ َِّة ُخ ُؾق ٌد َف َل
قلَ :يا َأ ْه َؾ َ
َف َق ُؼق ُلق َنَ :ك َع ْؿَ ،ه َذا َ
َم ْق َتَ ،و َيا َأ ْه َؾ الـ ِ
َّار ُخ ُؾق ٌد َف َل َم ْق َتش ُصم لؿ َىم َر َأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ﴾[مريؿَ ,]1٠ :و َه ُم َٓ ِء ِذم َهم ْػ َؾ ٍي َأ ْه ُؾ اًمدي ْك َقو ﴿ﭚ ﭛ ﭜ﴾[مريؿ.]1٠ :

ومل يؼؾ سمػـوئفام إٓ اجلفؿقي اًمضالل وىمد يمػرهؿ اًمعؾامء سمسبى ىمقهلؿ هذا ومػل
ِ
اًمسـي ًمعبداهلل سمـ أمحد َىم َولَ :ؾم ِؿ ْع ًُ َظم ِ
ور َضم َيَ ,ي ُؼ ُ
اجل ْف ِؿ لق ُي ِذم َهم ْ ِػم َم ْق ِو ٍع
قلَ :يم َػ َرت ْ َ
ِم ْـ يمِت ِ
هلل ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
اجلـل َي َشم ْػـَكَ ,و َىم َول ا ُ
َوب ا ِ
هلل َ ,ىم ْق ُهل ُ ْؿ :إِ لن ْ َ
﮵﴾[صَ ,]51 :وم َؿ ْـ َىم َول :إِ لَنَو َشمـْ َػدُ َوم َؼدْ َيم َػ َرَ ,و َىم َول ﴿ :ﭝ ﭞ
ﭟ﴾[اًمرقمدَ ,]15 :وم َؿ ْـ َىم َولَ َٓ :يدُ و ُم َوم َؼدْ َيم َػ َرَ ,و َىم َول ﴿ :ﰌ ﰍ
ﰎ﴾[هقدَ ,]311 :وم َؿ ْـ َىم َول :إِ لَنَو َشمـْ َؼطِ ُع َوم َؼدْ َيم َػ َرَ ,و َىم َول﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ﴾[اًمقاىمعيَ ]11 :وم َؿ ْـ َىم َول :إِ لَنَو َشمـْ َؼطِ ُع َوم َؼدْ َيم َػ َر.
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إثبات اهغفاعة هوِيب ﷺ
قال

:

ٌ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ ُ
َ ُ َّ ُ
ككعب ككك ب َضككك ب ب
ك
بتتء
ككَتهلل
ك
ب
با
كك
ك
وق
ب
ب
كككَ
به
ْككك
ْ
ِب
َّ
بت
بِاككك
كككان
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ب

هذه إؿمورة إمم مسلًمي ؿمػوقمي اًمـبل

ذم أهؾ اًمؽبوئر مـ أمي حمؿد

وأهؾ

اعمؾي متػؼقن قمغم إصمبوت اًمشػوقمي اًمعظؿك وهل اعمؼوم اعمحؿقد ,اًمذي ىمول اهلل قمـفو:
﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[اإلهاء ,]7٠:ومفذا اًمـقع مـ اًمشػوقمي يثبتفو
أهؾ اًمسـي واعمعتزًمي واخلقارج واًمراومضي وهمػمهؿً ,مؽـ اظمتؾػ أهؾ اًمسـي مع
همػمهؿ مـ أهؾ اًمبدع واًمضالل ,ذم إصمبوت اًمشػوقمي ٕهؾ اًمؽبوئر:
ومذهبً اًمراومضي واعمعتزًمي واخلقارج ومـ واومؼفؿ إمم أن اًمشػوقمي ًمقسً ذم أهؾ
اًمؽبوئر ,واؾمتدًمقا سمحديًٌ( :مقسً ؿمػوقمتل ٕهؾ اًمؽبوئر مـ أمتل) ,وهذا طمديٌ
سموـمؾ ًمقس ًمف أصؾ ذم اًمؽتى اعمعتؿدة ,وإكام احلديٌ اعمحػقظ طمديٌ أكس

,

ذم يمتوسمف اًمشػوقمي وًمػظف:

وىمد اؾمتققمى خترجيف وسملم صحتف ؿمقخـو مؼبؾ
ىمول:
« َش َػا َطتِل ِٕ َ ْه ِؾ ا ْل َؽ َبائِ ِر مِ ْـ ُأ َّمتِلش ,وذم طمديٌ أيب مقؾمك أن اًمـبل
« ُخقر ُت بقـ َأ ْن يدْ ُخ َؾ ك ِص ُ ِ
الش َػا َط ِةَ ،ف ْ
اختَ ْر ُت َّ
الجـَّ َة َو َب ْق َـ َّ
الش َػا َط َة؛ ِٕ َ َّك َفا
ػ ُأ َّمتل َ
ْ
ِّ ْ َ ْ َ َ
َأ َطؿ و َأ ْك َػكَ ،أ َترو َكفا ل ِؾؿتَّ ِؼقـ؟! َٓ ،و َلؽِـَّفا ل ِؾؿ ْذكِبِقـِ َ ،
الؿتَ َؾ ِّقثِق َـش.
َ
َ ْ َ ُ َ
ُّ َ
الخ َّطائق َـُ ،
َ َ ُ
ومـممـ سملطموديٌ اًمشػوقمي« :ل ِ ُؽ ِّؾ َكبِل َد ْط َق ٌة ُم ْست ََج َاب ٌةَ ،ف َت َع َّج َؾ ك ُُّؾ َكبِل َد ْط َق َت ُف،
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َوإِكِّل ْ
ات مِ ْـ
الل َم ْـ َم َ
اختَ َب ْل ُت َد ْط َقتل َش َػا َط ًة ٕ ُ َّمتل َي ْق َم ا ْلؼ َقا َمةَ ،ف ِف َل كَائ َؾ ٌة إِ ْن َشا َء ُ
ُأمتِل َٓ ي ْش ِر ُك بِاللِ َشقئًاش متػؼ قمؾقف ,ومـ ىمول :سمعد إذان« :الؾفؿ رب َه ِذ ِه الدَّ ْطقةِ
َ
ُ َّ َ َّ
ْ
ُ
َّ
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ِ ِ ِ ِ
ِ
الق ِسق َؾ َة َوال َػ ِضق َؾ َةَ ،و ْاب َعثْ ُف َم َؼا ًما َم ْح ُؿق ًدا ا َّل ِذي
الص َلة ال َؼائ َؿة آت ُم َح َّؿدً ا َ
التَّا َّمةَ ،و َّ
َوطَدْ َت ُفش أظمرضمف اًمبخوري يمون ذًمؽ مـ أؾمبوب ؿمػوقمي اًمـبل

ًمف.

يتػضؾ سمعد ذًمؽ قمغم
ويشػع اًمـبققن واعمممـقن واعمالئؽي ,ورب اًمعوعملم
قل الل َ :ش َػع ِ
قمـد مسؾؿ (َ « )311ف َق ُؼ ُ
ت
مـ يشوء ,ومعـ أيب ؾمعقد
َ
ُ
الؿ َلئِ َؽ ُة ،و َش َػع الـَّبِقق َن ،و َش َػع الؿ ْممِـُق َن ،و َلؿ يب َؼ إِ َّٓ َأرحؿ الر ِ
اح ِؿق َـَ ،فقَ ْؼبِ ُض
َ ْ َْ
َ َ ُّ
ْ َ ُ َّ
َ َ ُ
َ
َق ْب َض ًة مِ َـ الـ ِ
َّارَ ،ف ُق ْ
خ ِر ُج مِـ َْفا َق ْق ًما َل ْؿ َي ْع َؿ ُؾقا َخ ْق ًرا َق ُّط َقدْ َطا ُدوا ُح َؿ ًؿاَ ،ف ُق ْؾ ِؼ ِقف ْؿ فِل
خرج ا ْل ِ
َكف ٍر فِل َأ ْفق ِاه الجـ َِّة ي َؼ ُال َلفَ :كفر الحق ِ
خ ُر ُج َ
اةَ ،فقَ ْ
ح َّب ُة فِل َح ِؿق ِ
ؾ
قن ك ََؿا َت ْ ُ ُ
ُ َُ ََ
َ ُ
َ
َ
الش ْؿ ِ
الش َج ِرَ ،ما َي ُؽق ُن إِ َلك َّ
لح َج ِرَ ،أ ْو إِ َلك َّ
س ُأ َص ْق ِػ ُر
الس ْقؾَِ ،أ َٓ َت َر ْوك ََفا َت ُؽق ُن إِ َلك ا َ
َّ
َو ُأ َخقْ ِض ُرَ ،و َما َي ُؽق ُن مِـْ َفا إِ َلك ال ِّظ ِّؾ َي ُؽق ُن َأ ْبقَ َض؟ش َوم َؼو ًُمقاَ :يو َر ُؾم َ
قل اهللَِ ,يم َلك َلؽ
ُيمـ ًَْ شمَر َقمك سمِو ًْمب ِ
خ ُر ُجق َن كَال ُّؾ ْم ُل ِم فِل ِر َقابِ ِف ُؿ ا َ
ود َي ِيَ ,ىم َولَ « :ف َق ْ
لخ َقاتِ ُؿَ ،ي ْع ِر ُف ُف ْؿ َأ ْه ُؾ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
ا ِ
لجـَّ َة بِ َغقْ ِر َط َؿ ٍؾ َط ِؿ ُؾق ُهَ ،و َٓ َخقْ ٍر َقدَّ ُمق ُه،
الل ا َ
َ
لجـَّة َه ُم َٓء ُطتَ َؼا ُء الل ا َّلذي َـ َأ ْد َخ َؾ ُف ُؿ ُ
قل :اد ُخ ُؾقا الجـَّ َة َفؿا ر َأيتُؿقه َففق َل ُؽؿَ ،فق ُؼق ُلق َن :ربـَاَ ،أ ْط َطق َتـَا ما َلؿ ُتع ِ
ط
ْ َ ْ ْ
َ َ ْ ُ ُ َُ ْ َ
َ
ُث َّؿ َي ُؼ ُ ْ
َ َّ
َأ َحدً ا مِ َـ ا ْل َعا َل ِؿق َـَ ،فقَ ُؼ ُ
قلَ :ل ُؽ ْؿ ِطـ ِْدي َأ ْف َض ُؾ مِ ْـ َه َذاَ ،فقَ ُؼق ُل َ
قنَ :يا َر َّبـَاَ ،أ ُّي َش ْل ٍء
َأ ْف َض ُؾ مِ ْـ َه َذا؟ َف َق ُؼ ُ
ايَ ،ف َل َأ ْس َ
خ ُط َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َب ْعدَ ُه َأ َبدً اش وشمؽقن اًمشػوقمي
قلِ :ر َض َ
اًمعظؿك ذم اًمػصؾ سملم اًمعبود ,وذم طمديٌ أكس ذم اًمصحقحلم َىم َولَ :طمدل َصمـَو ُحم َ لؿدٌ
ِ ِ
َّاس َب ْع ُض ُف ْؿ إِ َلك َب ْع ٍ
ضَ ،ف َق ْل ُتق َن آ َد َم َف َق ُؼق ُل َ
َىم َول« :إِ َذا ك َ
قن
اج الـ ُ
َان َي ْق ُم ا ْلؼ َقا َمة َم َ
ِ
ِ
ِ
َل ُفْ :اش َػ ْع ل ِ ُذ ِّر َّيتِ َؽَ ،فقَ ُؼ ُ
الس َل ُمَ ،فنِ َّك ُف
قؿ َط َؾ ْقف َّ
قلَ :ل ْس ُت َل َفاَ ،و َلؽ ْـ َط َؾقْ ُؽ ْؿ بِنِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
قؿ َف َق ُؼ ُ
َخؾِ ُقؾ اللَِ ،ف َق ْل ُت َ
الس َل ُمَ ،فنِ َّك ُف
قسك َط َؾ ْقف َّ
قلَ :ل ْس ُت َل َفا َو َلؽ ْـ َط َؾ ْق ُؽ ْؿ بِ ُؿ َ
قن إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قسكَ ،ف َق ُؼ ُ
الس َل ُمَ ،فنِ َّك ُف
قسك َط َؾقْف َّ
قلَ :ل ْس ُت َل َفاَ ،و َلؽ ْـ َط َؾ ْق ُؽ ْؿ بِع َ
قؿ اللَ ،فقُ ْم َتك ُم َ
كَؾ ُ
ِ
ر ُ ِ ِ
قسكَ ،ف َق ُؼ ُ
قلَ :ل ْس ُت َل َفاَ ،و َلؽِ ْـ َط َؾ ْق ُؽ ْؿ بِ ُؿ َح َّؿ ٍد ،
وح الل َوكَؾ َؿتُ ُفَ ،ف ُقم َتك ط َ
ُ
َف ُلو َتكَ ،ف َل ُق ُ
قلَ :أكَا َل َفاَ ،ف َل ْك َطؾِ ُؼ َف َل ْس َت ْل ِذ ُن َط َؾك َر ِّبلَ ،ف ُق ْم َذ ُن لِلَ ،ف َل ُقق ُم َبقْ َـ َيدَ ْي ِف
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َف َلحؿدُ ه بِؿحامِدَ َٓ َأ ْق ِدر َط َؾق ِف ْأ َن ،ي ْؾ ِفؿـ ِ ِ
قف اللُ ،ثؿ َأ ِخر َل ُف س ِ
اجدً اَ ،ف ُق َؼ ُال لِلَ :يا
ُ ْ
ْ َ ُ َ َ
َ
ُ َّ ُّ
ُ ُ
ُم َح َّؿدُ ْ ،ار َف ْع َر ْأ َس َؽَ ،و ُق ْؾُ :ي ْس َؿ ْع َل َؽَ ،و َس ْؾ ُت ْع َط ْفَ ،و ْاش َػ ْع ُت َش َّػ ْعَ ،ف َل ُق ُ
قلَ :ر ِّب،
ُأ َّمتِل ُأ َّمتِلَ ،ف ُق َؼ ُال :ا ْك َطؾِ ْؼَ ،ف َؿ ْـ كَا َن فِل َق ْؾبِ ِف مِثْ َؼ ُال َح َّب ٍة مِ ْـ ُب َّر ٍةَ ،أ ْو َش ِع َقر ٍة م ِ ْـ
ِ
ِ
إِ ٍ
ِ
ِ
لؿ َحامِ ِدُ ،ث َّؿ
يؿانَ ،ف َل ْخ ِر ْج ُف مـْ َفاَ ،ف َل ْك َطؾ ُؼ َف َل ْف َع ُؾُ ،ث َّؿ َأ ْرج ُع إِ َلك َر ِّبل َف َل ْح َؿدُ ُه بِت ْؾ َؽ ا َ
َ
َأ ِخر َل ُف س ِ
اجدً اَ ،ف ُق َؼ ُال لِلَ :يا ُم َح َّؿدُ ْ ،ار َف ْع َر ْأ َس َؽَ ،و ُق ْؾ ُي ْس َؿ ْع َل َؽَ ،و َس ْؾ ُت ْع َط ْف،
َ
ُّ
َو ْاش َػ ْع ُت َش َّػ ْعَ ،ف َل ُق ُ
قلُ :أ َّمتِل ُأ َّمتِلَ ،فقُ َؼ ُال لِل :ا ْك َطؾِ ْؼ َف َؿ ْـ كَا َن فِل َق ْؾبِ ِف مِ ْث َؼ ُال َحبَّ ٍة مِ ْـ
َخرد ٍل مِـ إِيؿ ٍ
ان َف َل ْخ ِر ْج ُف مِـْ َفاَ ،ف َل ْك َطؾِ ُؼ َف َل ْف َع ُؾُ ،ث َّؿ َأ ُطق ُد إِ َلك َر ِّبل َف َل ْح َؿدُ ُه بِتِ ْؾ َؽ
ْ َ
ْ َ
الؿ َحامِ ِدُ ،ثؿ َأ ِخر َل ُف س ِ
اجدً اَ ،فقُ َؼ ُال لِلَ :يا ُم َح َّؿدُ ْ ،ار َف ْع َر ْأ َس َؽَ ،و ُق ْؾ ُي ْس َؿ ْع َل َؽ،
َ
َّ ُّ
َ
َو َس ْؾ ُت ْع َط ْفَ ،و ْاش َػ ْع ُت َش َّػ ْعَ ،ف َل ُق ُ
قلَ :يا َر ِّبُ ،أ َّمتِل ُأ َّمتِلَ ،ف ُق َؼ ُال لِل :ا ْك َطؾِ ْؼ َف َؿ ْـ كَا َن
ِ ِ
ِ
ِ
ال حب ٍة مِـ َخرد ٍل مِـ إِيؿ ٍ
ان َف َل ْخ ِر ْج ُف مِ َـ الـ ِ
َّار
فل َق ْؾبِف َأ ْدكَك َأ ْدكَك َأ ْدكَك م ْـ مثْ َؼ ِ َ َّ ْ ْ َ
ْ َ
يٌ َأك ٍ
َف َل ْك َطؾِ ُؼ َف َل ْف َع ُؾشَ .ه َذا َطم ِد ُ
َس ا لًم ِذي َأ ْك َب َلكَو سمِ ِفَ ,وم َخ َر ْضمـَو ِم ْـ ِقمـ ِْد ِهَ ,وم َؾ لام ُيمـلو سمِ َظ ْف ِر
َخ ٍ
اجلب ِ
ونُ ,ىم ْؾـَوًَ :م ْق ِم ْؾـَو إِ َمم ْ
احلَ َس ِـ َوم َس لؾ ْؿـَو َقم َؾ ْق ِف َو ُه َق ُم ْست ْ
ػ ِذم َد ِار َأ ِيب َظمؾِق َػ َيَ ,ىم َول:
َْل
َومدَ َظم ْؾـَو َقم َؾق ِفَ ,ومس لؾؿـَو َقم َؾق ِفَ ,وم ُؼ ْؾـَو :يو َأسمو ؾم ِع ٍ
قدِ ,ضم ْئـَو ِم ْـ ِقمـ ِْد َأ ِظم َ
مح َزةََ ,وم َؾ ْؿ
قؽ َأ ِيب َ ْ
ْ
ْ
َ َ َ
َ ْ
كَسؿع ِم ْث َؾ طم ِد ٍ
اًمش َػو َقم ِيَ ,ىم َولِ :ه َق ِفَ ,وم َحدل ْصمـَو ُه ْ
احلَ ِد َ
يٌ َطمدل َصمـَو ُه ِذم ل
يٌَ ,وم َؼ َولِ :ه َق ِف ُىم ْؾـَو:
َ
ْ َ ْ
ٍِ ِ
َمو َزا َدكَوَ ,ىم َولَ :ىمدْ َطمدل َصمـَو سمِ ِف ُمـ ُْذ ِقم ْ ِ
قعَ ,و ًَم َؼدْ شم ََر َك َؿم ْق ًئو َمو
يـ َؾمـَ ًي َو ُه َق َي ْق َمئذ َمج ٌ
نم َ
ِ
ِ
َز ل
َيدِّ َصم ُؽ ْؿَ ,وم َتتلؽِ ُؾقاُ ,ىم ْؾـَو ًَم ُفَ :طمدِّ ْصمـَوَ ,وم َض ِح َؽ َو َىم َول:
اًمش ْق ُخَ ,أ ْو يم َِر َه َأ ْن ُ َ
َأ ْدري َأك َ
﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾[إكبقوءَ ,]17 :مو َذيم َْر ُت ًَم ُؽ ْؿ َه َذا إِ لٓ َو َأكَو ُأ ِريدُ َأ ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
لؿ َحامِ ِدُ ،ث َّؿ َأ ِخ ُّر َل ُف
الرابِ َعةَ ،ف َل ْح َؿدُ ُه بِت ْؾ َؽ ا َ
ُأ َطمدِّ َصم ُؽ ُؿق ُهُ « ,ث َّؿ َأ ْرج ُع إِ َلك َر ِّبل فل َّ
س ِ
اجدً اَ ،ف ُق َؼ ُال لِلَ :يا ُم َح َّؿدُ ْ ،ار َف ْع َر ْأ َس َؽَ ،و ُق ْؾ ُي ْس َؿ ْع َل َؽَ ،و َس ْؾ ُت ْع َطَ ،و ْاش َػ ْع
َ
ِ ِ
اللَ ،ق َالَ :لقْ َس َذ َ
ُت َش َّػ ْعَ ،ف َل ُق ُ
اك َل َؽ َ -أ ْو
قلَ :يا َر ِّب ،ائ َْذ ْن لل ف َ
قؿ ْـ َق َال َٓ :إِ َل َف إِ َّٓ ُ
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َق َالَ :ل ْق َس َذ َ
اك إِ َل ْق َؽ َ -و َلؽِ ْـ َو ِط َّزتِل َوكِ ْب ِر َيائِل َو َط َظ َؿتِل َو ِج ْب ِر َيائِلْ َُٕ ،خ ِر َج َّـ َم ْـ
اللش.
َق َال َٓ :إِ َل َف إِ َّٓ ُ
ومـ أكقاع اًمشػوقمي اًمشػوقمي ذم دظمقل أهؾ اجلـي اجلـي ,ومنكف ٓ يػتح سموب اجلـي
ِ
لخ ِ
لجـ َِّة َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َف َل ْست ْػتِ ُحَ ،ف َق ُؼ ُ
قل ا َ
ْت؟
إٓ اًمـبل
از ُنَ :م ْـ َأك َ
اب ا َ
ىمول« :آتل َب َ
قلُ :م َح َّؿدٌ َ ،فقَ ُؼ ُ
َف َل ُق ُ
قل :بِ َؽ ُأمِ ْر ُت َٓ َأ ْفت َُح َِٕ َح ٍد َقبْ َؾ َؽش أظمرضمف مسؾؿ ( )3٠7قمـ
.
أكس
وشمؽقن اًمشػوقمي ذم إظمراج قمصوة اعمقطمديـ مـ اًمـور قمغم مؾ شمؼدم ,وشمؽقن
أيضو.
اًمشػوقمي سمرومع درضموت سمعض اعمممـلم ذم اجلـي ,وهذا اًمـقع شمثبتف اعمعتزًمي ً
وشمؽقن اًمشػوقمي ذم ىمقم يدظمؾقن اجلـي سمغػم طمسوب وٓ قمذاب ,يمام ذم طمديٌ اسمـ
قمبوس قمـد اًمشقخلم :ىمول رؾمقل اهلل ُ « :ط ِر َض ْت َط َؾ َّل إُ َم ُؿَ ،ف َج َع َؾ الـَّبِ ُّل
ِ
ِ ِ
والـَّبِق ِ
ان َي ُؿ ُّر َ
قؿ،
َ َّ
الر ْه ُطَ ،والـَّبِ ُّل َل ْق َس َم َع ُف َأ َحدٌ َ ،حتَّك ُرف َع لل َس َقا ٌد َطظ ٌ
ون َم َع ُف ُؿ َّ
ِ ِ ِ
ِ
قسك َو َق ْق ُم ُف ،قِ َقؾ :ا ْك ُظ ْر إِ َلك إ ُ ُف ِؼَ ،فنِ َذا
ُق ْؾ ُتَ :ما َه َذا؟ ُأ َّمتل َهذه؟ ق َقؾَ :ب ْؾ َه َذا ُم َ
اق السؿ ِ
س َقا ٌد َيؿ َْلُ إ ُ ُف َؼُ ،ثؿ قِ َقؾ لِل :ا ْك ُظر َها ُهـَا َو َها ُهـَا فِل آ َف ِ
اءَ ،فنِ َذا َس َقا ٌد َقدْ
َّ َ
ْ
َّ
ْ
َ
ِ ِ
ِ
قن َأ ْل ًػا بِ َغقْ ِر ِح َس ٍ
الجـَّ َة مِ ْـ َه ُم َٓ ِء َس ْب ُع َ
ابش ُصم لؿ
َم َْلَ إ ُ ُف َؼ ،ق َقؾَ :هذه ُأ َّمت َُؽَ ،و َيدْ ُخ ُؾ َ
وض اًم َؼ ْق ُمَ ,و َىمو ًُمقا :ك َْح ُـ ا لًم ِذي َـ آ َمـلو سمِوهللِ َوا لشم َب ْعـَو َر ُؾمق ًَم ُفَ ,ومـ َْح ُـ
لم َهل ُ ْؿَ ,وم َل َوم َ
َد َظم َؾ َو َمل ْ ُي َب ِّ ْ
ِ
ِ
اإلؾم َال ِمَ ,ومنِكلو وًمِدْ كَو ِذم اجل ِ
وهؾِ لق ِيَ ,وم َب َؾ َغ اًمـلبِ لل
ُ
َ
ُه ْؿَ ,أ ْو َأ ْو َٓ ُدكَو ا لًمذي َـ ُوًمدُ وا ِذم ِ ْ
قنَ ،و َٓ َيتَ َط َّق ُر َ
َوم َخ َر َجَ ,وم َؼ َولُ « :ه ُؿ ا َّل ِذي َـ َٓ َي ْست َْر ُق َ
ونَ ،و َٓ َي ْؽت َُقو َنَ ،و َط َؾك َر ِّب ِف ْؿ
َوؿم ُي ْسم ُـ ِحم ْ َص ٍـَ :أ ِمـ ُْف ْؿ َأكَو َيو َر ُؾم َ
َيت ََق َّك ُؾ َ
هلل؟ َىم َولَ « :ك َع ْؿش َوم َؼو َم َ
قنش َوم َؼ َول ُقمؽ َ
آظم ُر
قل ا ِ
َوم َؼ َولَ :أ ِمـ ُْف ْؿ َأكَو؟ َىم َولَ « :س َب َؼ َؽ بِ َفا ُط َّؽ َ
اش ُةش.
وىمد شمؽؾؿ اسمـ أيب اًمعز قمـ هذه إىمسوم ذم يمتوسمف ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي .
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إثبات اـشػاطة ـؾـبي ﷺ

واًمشػوقمي اعمـػقي هل ؿمػوقمي إصـوم ,وؿمػوقمي إوصمون ,واًمشػوقمي ًمؾؽوومريـ:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾[اعمدصمر﴿ ,]11:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ﴾[هموومر.]31:
وملمو ؿمػوقمي اًمـبل

ٕيب ـموًمى ومؾقسً مـ هذا اًمبوب ,ومنَنو ؿمػوقمي مؼقدة وٓ

خيرج هبو أسمق ـموًمى مـ اًمـور وإكام خيػػ قمـف اًمعذابً ,مؾدور اًمذي ىموم سمف ذم اًمدوموع
قمـ اًمـبل

وكٍمشمف.
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اإلمياْ بعذاب اهقرب
قال

:

 ..... .....ب  .....ب.....بب  .....ب
ب

ُ ْ
َ
َ
َ ُ َّ ُ
ككعب كك ب َضكك ب ب
بتتء
ككَتهلل
ب
با
وقكك ِ
ِ
ِ
ب

قمذاب اًمؼؼم وكعقؿف صموسمً سموًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع ىمول اهلل

ذم ؿملن ىمقم

ومرقمقن﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ﴾[هموومر ,]13 :وىمول﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷
﮸﴾[اًمقاىمعي.]٠3-13:
مطبققمو,
إصمبوت قمذاب اًمؼؼم شمؼدم اًمؽالم قمؾقف ,وىمد أًمػً ومقف سمحؿد اهلل يمتو ًسمو
ً
وكزيد مو ضموء ذم طمديٌ قموئشي (قمذاب اًمؼؼم طمؼ) متػؼ قمؾقف ,وىمول ذم طمديٌ أيب
هريرة( :إذا شمشفد أطمديمؿ وموًمقستعذ سموهلل مـ أرسمع :مـ قمذاب ضمـفؿ ,ومـ قمذاب
اًمؼؼم ,ومـ ومتـي اعمحقو واعمامت ومـ ومتـي اعمسقح اًمدضمول) متػؼ قمؾقف.
َون َي ُؼ ُ
يم َ
قل:
وذم طمديٌ قموئشي ذم اًمصحقحلم َقم ْـ َقم ِوئ َش َيَ ,أ لن اًمـلبِ لل
ِ
الؿ ْل َث ِؿ ،الؾ ُف َّؿ إِكِّل َأ ُطق ُذ بِ َؽ مِ ْـ
«ا ُ
الؿ ْغ َر ِم َو َ
لؾف َّؿ إِكِّل َأ ُطق ُذ بِ َؽ م َـ ال َؽ َس ِؾ َوال َف َرمَِ ،و َ
اب ال َؼب ِر ،و َشر فِتْـ َِة ِ
َّار وفِتْـ َِة الـ ِ ِ ِ
َط َذ ِ
الغـَكَ ،و َش ِّر فِ ْتـ َِة ال َػ ْؼ ِر،
اب الـ ِ َ
َّارَ ،وف ْتـَة ال َؼ ْب ِر َو َط َذ ِ ْ َ ِّ
ال ،الؾفؿ ا ْغ ِس ْؾ َخ َطاياي بِؿ ِ
َومِ ْـ َشر فِ ْتـ َِة الؿ ِسقحِ الدَّ َّج ِ
اء الثَّ ْؾجِ َوالبَ َر ِدَ ،وك َِّؼ َق ْؾبِل
َ َ َ
ُ َّ
َ
ِّ
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اإليامن بعذاب اـؼز

ِ ِ
الخ َطا َيا ك ََؿا ُيـَ َّؼك الثَّ ْق ُب إ َ ْب َق ُض مِ َـ الدَّ َك ِ
مِ َـ َ
اي ك ََؿا
سَ ،و َباطدْ َب ْقـل َو َب ْق َـ َخ َطا َي َ
ِ
الؿ ْغ ِر ِ
بش .وومتـي اًمؼؼم هق اًمسمالَ « :م ْـ َر ُّب َؽ؟ َو َما ِديـُ َؽ؟
َباطَدْ َ
الؿ ْش ِرق َو َ
ت َبقْ َـ َ
الر ُج ُؾ ا َّل ِذي ُب ِع َث فِق ُؽ ْؿ؟ش وٓ يسؾؿ مـفو أطمدٌ إٓ مـ اؾمتثـوه اًمدًمقؾ ,وهؿ
َو َما َه َذا َّ
إكبقوء؛ ًمؼقل اًمرؾمقل َ « :فبِل ُت ْػ َتـُق َنَ ،و َطـِّل ُت ْس َل ُل َ
قنش أظمرضمف أمحد قمـ قموئشي
َ « :ك َػك بِبا ِر َق ِة السق ِ
قف َط َؾك ُر ُءو ِس ِف ْؿ فِ ْتـَ ًفش
 .واًمشفداء ًمؼقل اًمـبل
ُّ ُ
َ
أظمرضمف اًمـسوئل .واًمصديؼقن؛ َٕنؿ أومضؾ مـ اًمشفداء .واعمراسمطقن؛ عمو صح قمـد
َي ُؼ ُ
مسؾؿ َقم ْـ َؾم َؾام َنَ ,ىم َولَ :ؾم ِؿ ْع ًُ َر ُؾم َ
قلِ « :ر َب ُ
اط َي ْق ٍم َو َل ْق َؾ ٍة َخ ْق ٌر مِ ْـ
قل اهللِ
ات َج َرى َط َؾ ْق ِف َط َؿ ُؾ ُف ا َّل ِذي ك َ
َان َي ْع َؿ ُؾ ُفَ ،و ُأ ْج ِر َي َط َؾقْ ِف
ِصقَا ِم َش ْف ٍر َوقِقَامِ ِفَ ،وإِ ْن َم َ
ِر ْز ُق ُفَ ،و َأمِ َـ ا ْل َػت َ
َّانش .وذم اًمؼؼم وؿي ٓ يسؾؿ مـفو إكبقوء ,ومػل احلديٌ َقم ِـ ا ْسم ِـ
َ ,قم ْـ رؾم ِ
َىم َولَ « :ه َذا ا َّل ِذي َت َح َّر َك َل ُف ا ْل َع ْر ُشَ ،و ُفتِ َح ْت َل ُف
قل اهللِ
ُقم َؿ َر
َ ُ
َأبقاب السؿ ِ
ِ
اءَ ،و َش ِفدَ ُه َس ْب ُع َ
لؿ َلئِ َؽ ِةَ ،ل َؼدْ ُض َّؿ َض َّؿ ًةُ ،ث َّؿ ُف ِّر َج َطـْ ُفش.
قن َأ ْل ًػا م َـ ا َ
ْ َ ُ َّ َ
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حلٍ تلفري املضوٍ اهعاصي
قال

:

ُ ُ َ ْ
ُ ْ
ُ َ
ْ ْ َ َّ
ْ َ َ
َْ َ ُ
ِصبوجوبتتفككك َِبي ككك ب ب
كككْبيككككف ِ ب
والبتك ِ كك َ بنبأنكك بت كك ِبوإِنب كك ت ب لك
ب
ب

يمام أؿمور

هبذا اًمبقً إمم قمؼقدة أهؾ اًمسـي ذم أصحوب اًمؽبوئر مـ أهؾ

اًمتقطمقد ومـ يمون مـ أهؾ اًمصالة وأهؾ اًمؼبؾي ٓ شمؽػرهؿ سمؿجرد وىمقع اعمعويص
مـفؿ ,وموًمتؽػػم سموعمعويص واًمؽبوئر مـفٍ اخلقارج ,وًمقس مـفٍ أهؾ اًمسـي واجلامقمي,
وملهؾ اًمسـي إكام يؽػرون مـ يمػره اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
وؾمبى والل اخلقارج :أَنؿ قمؿدوا إمم أدًمي اًمققمقد ,ومل يـظروا ذم أدًمي اًمرضموء,
ومل جيؿعقا سملم إدًمي ,وهذا مذهى يضؾ سمف يمثػم مـ اًمـوس ,وموعمرضمئي قمؿدوا إمم
أدًمي اًمرضموء ,وشمريمقا أدًمي اًمققمقد ,واًمؼدريي قمؿدوا إمم أدًمي :شمـزيف اهلل قمـ اًمنم ,ومل
يـظروا إمم أدًمي اخلؾؼ وأدًمي اعمشقئي.
واجلؼميي مل يـظروا إمم أدًمي اؾمتطوقمي اًمعبد ,وومعؾ اًمعبد ,وذهبقا إمم أدًمي اعمشقئي
واإلرادة اًمؽقكقي وزقمؿقا أن اًمعبد جمبقر ,وأكف يموًمريشي ذم مفى اًمريح.
وهؽذا يمؾ ـموئػي شمضؾ مـ هذا اًمبوب ,سمسبى قمدم اجلؿع سملم أدًمي اًمؽتوب
وطمل يقطمك.
واًمسـي اًمتل ٓ يلشمقفو اًمبوـمؾ مـ سملم يدَيو وٓ مـ ظمؾػفو؛ َٕنو
ٌ
ٍ
معوص ؾمامهو رؾمإقل
سملم واوإ ٌح ,وذًمؽ أَنؿ قمؿدوا إمم
ومضإالل اخلإقارج ِّ ٌ
« َل ْق َس مِـَّاش ومظـقا أن هذه
يمػرا ,وومسق ًىمو ,وإمم أدًمي ىمول ومقفو اًمرؾمقل
اهلل
ً
ِ
قؽ ج ِ
اهؾِقَّ ٌةش متػؼ
إدًمي يراد هبو اًمتؽػػم ,مع أن اًمـبل ىمول ٕيب ذر« :إِ َّك َؽ ا ْم ُر ٌؤ ف َ َ
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حؽم تؽػر ادسؾم اـعايص
قمؾقف قمـ أيب ذر

ِ
الؿ ْسؾِ ِؿ ُف ُس ٌ
قق َوقِ َتا ُل ُف
 ,ومل يؽـ هذا شمؽػػم ًمف ,وىمول« :س َب ُ
اب ُ

ُك ْػ ٌرش متػؼ قمؾقف قمـ اسمـ مسعقد

 ,وىمد سملم اهلل

أن ىمتول اعمممـلم ومقام سمقـفؿ

ًمقس سمؽػر ٍ
كوىمؾ قمـ اعمؾي سمؼقًمف﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾[احلجرات,]٠:
الؿ ْسؾِ َؿا ِن
ومسامهؿ مممـلم مع إصمبوت اًمؼتول سمقـفؿ ,ويؼقل اًمـبل « :إِ َذا ا ْل َت َؼك ُ
ِ
قل فِل الـَّ ِ
الؿ ْؼتُ ُ
 ,وًمق يمون
ارش متػؼ قمؾقف قمـ أيب سمؽرة
بِ َس ْق َػ ْق ِف َؿا َفا ْل َؼات ُؾ َو َ

مرشمؽى اًمؽبػمة يؽػر ًمؽون طمده اًمردة مطؾ ًؼو ,مع أن اًمزاين طمده اًمرضمؿ إن يمون
حمصـًو واجلؾد إن يمون صمق ًبو.
واًمسورق طمده اًمؼطع ,واًمؼوذف طمده اجلؾد ,وؿمورب اخلؿر طمده اجلؾد ,ومؾق
يمون يمام يؼقل همٓء اًمضوًمقن اعمبتدقمقن ًمؽون طمد اجلؿقع اًمؼتؾ ردة ٓ طمدً ا.
عرف سمف والل أهؾ اًمبدع ذم هذا اًمبوب.
ومتـبف هلذا إمر ومنكف أمر مفؿ ُي َ
ومقام

قوله( :ؽؽؾفم يعيص) يشػم إمم طمديٌ أيب ذر قمـد مسؾؿ قمـ اًمـبل
ِ ِ
ؾؿ َط َؾك َك ْػ ِسل،
روى قمـ اهلل شمبورك وشمعومم أكف ىمولَ « :يا ط َبادي ،إِكِّل َح َّر ْم ُت ال ُّظ َ
وجع ْؾتُف بقـَ ُؽؿ محرماَ ،ف َل َت َظا َلؿقا .يا ِطب ِ
اديُ ،ك ُّؾ ُؽ ْؿ َضال إِ َّٓ َم ْـ َهدَ ْي ُت ُف،
َ َ
ُ
َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َّ ً
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اس َت ْط ِع ُؿقكِل ُأ ْص ِع ْؿ ُؽ ْؿ.
اس َت ْفدُ وكل َأ ْهدك ُْؿَ .يا ط َباديُ ،ك ُّؾ ُؽ ْؿ َجائ ٌع إِ َّٓ َم ْـ َأ ْص َع ْؿتُ ُفَ ،ف ْ
َف ْ
ار إِ َّٓ مـ كَسق ُتفَ ،فاس َت ْؽسقكِل َأكْس ُؽؿ .يا ِطب ِ
يا ِطب ِ
اديُ ،ك ُّؾ ُؽ ْؿ َط ٍ
ادي ،إِ َّك ُؽ ْؿ ُت ْ
خطِئُق َن
ُ ْ َ َ
َ َ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
الذكُقب ج ِؿقعاَ ،فاستَ ْغ ِػروكِل َأ ْغ ِػر َل ُؽؿ .يا ِطب ِ
ِ
بِال َّؾ ْق ِؾ َوالـ ََّف ِ
ادي ،إِ َّك ُؽ ْؿ
ْ ْ َ َ
ارَ ،و َأكَا َأ ْغػ ُر ُّ َ َ ً
ْ ُ
َلـ َتب ُؾ ُغقا َضري َفت َُضروكِل ،و َلـ َتب ُؾ ُغقا َك ْػ ِعل َف َتـْ َػعقكِل .يا ِطب ِ
اديَ ،ل ْق َأ َّن َأ َّو َل ُؽ ْؿ
َ َ
ُ
َ ْ ْ
ْ ْ
ُّ
ِّ
ب رج ٍؾ و ِ
ِ
اح ٍد مِـْ ُؽ ْؿَ ،ما َزا َد َذل ِ َؽ فِل
َوآخ َرك ُْؿ َوإِك َْس ُؽ ْؿ َو ِجـَّ ُؽ ْؿ كَاكُقا َط َؾك َأ ْت َؼك َق ْؾ ِ َ ُ َ
اديَ ،لق َأ َّن َأو َل ُؽؿ و ِ
م ْؾؽِل َشقئًا .يا ِطب ِ
آخ َرك ُْؿ َوإِك َْس ُؽ ْؿ َو ِجـَّ ُؽ ْؿ كَاكُقا َط َؾك َأ ْف َج ِر
َّ ْ َ
ْ
ْ َ َ
ُ
اديَ ،لق َأ َّن َأو َل ُؽؿ و ِ
اح ٍد ،ما َك َؼص َذل ِ َؽ مِـ م ْؾؽِل َشقئًا .يا ِطب ِ
ب رج ٍؾ و ِ
آخ َرك ُْؿ
َّ ْ َ
ْ
ْ َ َ
َ
َق ْؾ ِ َ ُ َ
ْ ُ
َ
قد و ِ
ِ ٍ
ِ
اح ٍد َفس َل ُلقكِل َف َل ْط َطق ُت ك َُّؾ إِكْس ٍ
ان َم ْس َل َلتَ ُفَ ،ما
ْ
َوإِك َْس ُؽ ْؿ َو ِجـَّ ُؽ ْؿ َقا ُمقا فل َصع َ
َ
َ
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خق ُط إِ َذا ُأد ِخ َؾ ا ْلبحر .يا ِطب ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ادي ،إِك ََّؿا ِه َل
َ َْ َ َ
ْ
ص ا ْلؿ ْ َ
ص َذل َؽ م َّؿا طـْدي إِ َّٓ ك ََؿا َيـْ ُؼ ُ
َك َؼ َ
ِ
اللَ ،و َم ْـ َو َجدَ
َأ ْط َؿا ُل ُؽ ْؿ ُأ ْح ِصق َفا َل ُؽ ْؿُ ،ث َّؿ ُأ َو ِّفق ُؽ ْؿ إِ َّي َ
اهاَ ،ف َؿ ْـ َو َجدَ َخقْ ًرا َف ْؾقَ ْح َؿد َ
َغ ْق َر َذل ِ َؽ َف َل َي ُؾق َم َّـ إِ َّٓ َك ْػ َس ُفش.
ِ
ُقب ُم ِسل ُء
وذم طمديٌ أيب مقؾمك
الل َط َّز َو َج َّؾ َي ْب ُس ُط َيدَ ُه بِال َّؾ ْق ِؾ ل َقت َ
« :إِ َّن َ
ار ،ويبس ُط يدَ ه بِالـَّف ِ ِ
ُقب ُم ِسل ُء ال َّؾقْؾَِ ،حتَّك َت ْط ُؾ َع َّ
الش ْؿ ُس مِ ْـ َم ْغ ِربِ َفاش
ار ل َقت َ
َ
الـَّ َف ِ َ َ ْ ُ َ ُ
أظمرضمف مسؾؿ.
وؾمبى والل اعمرضمئي واخلقارج هبذا اًمبوب ,أَنؿ ضمعؾقا اإليامن رء واطمدٓ ,
يزيد وٓ يـؼص ,ومؾ ام يمون مـ قمؼقدة اخلقارج أن اإليامن ٓ يزيد وٓ يـؼص ,وموًمعنمة
إذا كؼص مـفو واطمد يموكً شمسعي مو شمؼقل قمنمة ,واعمرضمئي ىموًمقا :اإليامن ٓ يزيد وٓ
يـؼص ,إ ًذا اعمعويص ٓ شممصمر ذم اإليامن ,ومصور اخلقارج واعمرضمئي ـمرذم كؼقض ,سمقـام
أهؾ اًمسـي يثبتقن :أن إقمامل داظمؾي ذم مسؿك اإليامن ,وأن اإليامن يزيد ويـؼص
وأن اعمعويص شممصمر سمحقٌ يـؼص معفو اإليامن.
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مسلـة تارك اـصالة

ًضأهة تارن اهضالة
هذه اعمسلًمي أظمتؾػ ومقفو اًمعؾامء سمعد اشمػوىمفؿ قمغم أن مـ شمريمفو ضموطمدً ا ومفق يموومر,
ٍ
ً
شمؽوؾمال قمـفو ومؾقس سمؽوومر
ضموطمد هلو وإكام
ومذهى مجفقرهؿ قمغم أن مـ شمريمفو همػم
يمػر أيمؼم خمرج مـ اعمؾي ,مع اشمػوىمفؿ قمغم ىمتؾف وذهى مجفقر احلـوسمؾي إمم يمػر شمورك
اًمصالة يمػر أيمؼم خمرج مـ اعمؾي ,وهذا اًمؼقل هق اًمصحقح عمو يليت ,وىمد كؼؾ
إؾمحوق سمـ رهقيف اإلمجوع قمغم يمػر شمورك اًمصالة ويمذا اسمـ اًمؼقؿ وهمػمهؿ.
يؼقل اهلل شمعومم﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[اًمتقسمي ,]33:ومؿػفقم أيي أَنؿ إذا شمريمقا اًمصالة
ًمقسقا سملظمقة ًمـو.
وذم طمديٌ ضموسمر قمـد مسؾؿ :سملم اًمرضمؾ وسملم اًمنمك واًمؽػر شمرك اًمصالة.
وذم طمديٌ سمريدة قمـد اًمؽممذي :ىمول رؾمقل اهلل

اًمعفد اًمذي سمقــو وسمقـفؿ

اًمصالة ومؿـ شمريمفو ومؼد يمػر.
وذم طمديٌ أيب ؾمعقد ذم اًمشػوقمي أن اًمـبل

يعرف مـ ذم اًمـور مـ أمتف

سمقاوع اًمسجقد.
وذم طمديٌ طمذيػي ذم مسؾؿ أن اًمـبل

يعرف أمتف ذم أرض اعمحنم سمؿقاـمـ

اًمقوقء وملي ؾمجقد وأي ووقء قمـد شمورك اًمصالة طمتك يعرف سمف.
إمم همػم ذًمؽ ممو ًمقس هذا مقـمـ سمسطف.
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إثبات اهعزش
وذم اًمبقً إؿمورة إمم اصمبوت قمرش اهلل

وهق قمرش قمظقؿ اؾمتقى قمؾقف ضمؾ

وقمز ىمول شمعومم ﴿ﮉﮊﮋﮌ﴾[ـمف ,]5 :أي :قمال وارشمػع وصعد واؾمتؼر,
يمام هق شمػسػم اًمسؾػ.
صػي اًمعؾق ,أي :قمؾق اًمذات قمغم اًمعرش اًمذي

و سمنصمبوت آؾمتقاء يثبً هلل

شمقاشمرت إدًمي قمغم إصمبوشمف ,قمغم مو هق مؼرر ذم مقـمـف ,واًمعرش أقمغم اعمخؾقىموت
ِ
َيو َر ُؾم َ
الجـ َِّة مِا َئ َة َد َر َج ٍة،
قل ا ِ
ًمؼقل اًمـبل
لوس؟ َىم َول« :إِ َّن فل َ
نم اًمـ َ
هللَ ,أ َوم َال ُك َب ِّ ُ
اه ِديـ فِل سبِق ِؾ اللِ ،ما بقـ الدَّ رجتَق ِـ كَؿا بقـ السؿ ِ
َأطَدَّ َها الل ل ِؾؿج ِ
اء َوإ َ ْر ِ
ض،
َ َْ َ َ َ ْ
َ
ُ ُ َ
َ َ ْ َ َّ َ
َ
ِ
ِ
الجـ َِّة ُ -أ َرا ُه َ -ف ْق َق ُف
الجـَّة َو َأ ْط َؾك َ
اس َل ُلق ُه الػ ْر َد ْو َسَ ،فنِ َّك ُف َأ ْو َس ُط َ
للَ ،ف ْ
َفنِ َذا َس َل ْلت ُُؿ ا َ
ِ
الجـ َِّةش أظمرضمف اًمبخوري (.)27٠1
الر ْح َؿ ِـَ ،ومـْ ُف َت َػ َّج ُر َأ ْك َف ُار َ
َط ْر ُش َّ
وهق أيمؼم اعمخؾقىموت ,ىمول اهلل شمعومم﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾[اًمتقسمي,]32٠ :
وذم ىمراءة ىمقًمف شمعومم ﴿ :ﯓ ﯔ اعمَ ِج ِ
قد﴾ سمجر (اعمجقد) يؽقن اعمراد سمف اًمعرش
« َل َؼدْ ُق ْؾ ُت بعدَ ِك َأربع كَؾِؿ ٍ
اتَ ،ث َل َ
ث
اًمقاؾمع ,وذم احلديٌ ىمول رؾمقل اهلل
َْ
َْ َ َ
َت بِؿا ُق ْؾ ِ
ٍ
ت ُمـ ُْذ ا ْل َق ْق ِم َل َق َز َك ْت ُف َّـُ :س ْب َح َ
ان اللِ َوبِ َح ْؿ ِد ِه ،طَدَ َد َخ ْؾ ِؼ ِف
َم َّراتَ ،ل ْق ُو ِزك ْ َ
َو ِر َضا َك ْػ ِس ِف َو ِز َك َة َط ْر ِش ِف َومِدَ ا َد كَؾِ َؿاتِ ِفش أظمرضمف مسؾؿ قمـ ضمقيريي ,ومؾق يمون لصمؿً
خمؾقق أيمؼم مـ اًمعرش ًمذيمره

.

خقروا بقـ إ َ ْكبِق ِ
اءَ ،فنِ َّن
َ
وًمف ىمقائؿ يمام ذم طمديٌ أيب هريرة قمـ اًمـلبِ يل ُ َٓ « :ت َ ِّ ُ َ ْ َ
ُقن َأو َل مـ َتـ َْش ُّؼ َطـْف إَر ُضَ ،فنِ َذا َأكَا بِؿقسك ِ
ِ ِ
آخ ٌذ
َّاس َي ْص َع ُؼق َن َي ْق َم الؼقَا َمةَ ،ف َلك ُ َّ َ ْ
الـ َ
ُ َ
ُ ْ
ِ
ِ
شَ ،ف َل َأد ِري َأك َ ِ
بِ َؼائِ َؿ ٍة مِ ْـ َق َقائِ ِؿ ال َع ْر ِ
ب بِ َص ْع َؼ ِة إُو َلكش
قؿ ْـ َصع َؼَ ،أ ْم ُحقس َ
ْ
َان ف َ
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أظمرضموه ذم اًمصحقحلم  .ظمال ًومو ًمؾػالؾمػي ومـ إًمقفؿ ممـ ٓ يثبتقن اًمعرش
وَيؿؾ ىمول اهلل شمعومم﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾[احلوىمي ,]37 :وذم احلديٌ
ُ
ث َطـ م َؾ ٍ
ِ ِ
ؽ مِ ْـ َح َؿ َؾ ِة
قمـ أكس سمـ موًمؽ ,أن رؾمقل اهلل
ىمولُ « :أذ َن لل َأ ْن ُأ َحدِّ َ ْ َ
شِ ،ر ْج َل ُه فِل ْإَ ْر ِ
ا ْل َع ْر ِ
الس ْػ َؾكَ ،و َط َؾك َق ْرك ِ ِف ا ْل َع ْر ُشَ ،و َبقْ َـ َش ْح َؿ ِة ُأ ُذك ِ ِف َو َطاتِ ِؼ ِف
ض ُّ
ان ال َّطق ِر سب ِ
عؿائ َِة َسـ ٍَةَ ،ي ُؼ ُ
لؿ َؾ ُؽُ :س ْب َحاك َ
َؽ َح ْق ُث ُكـ َْتش
َخ َػ َؼ ُ ْ َ ْ
قل ا َ
وىمد شمقؾمعً ومقام يتعؾؼ هبذه اعمسلًمي ذم يمتويب ذح أصقل اًمسـي ٓسمـ أيب زمـلم.
ومـ هذا اًمبوب إصمبوت اًمؽرد ىمول اهلل شمعومم ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
              ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[اًمبؼرة ,]255 :وىمد صح قمـ اسمـ قمبوس
أكف ىمول (اًمؽرد مقوع ىمدمل اًمرمحـ ) وهذا إصمر ممو ٓ جمول ًمؾعؼؾ ومقف وومقام
شمؼدم مـ إدًمي رد قمغم مـ زقمؿ إن اًمعرش هق اعمؾؽ واًمؽرد هق اًمعؾؿ.
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بياْ عقيدة اخلوارج
قال

:

َّ
َ
ُ
ْ َ َ َ
َْ َ ُ
ُ ََ ٌ َ ْ
ككككه ب قءككَ ب ِمككوبي كك تهُبيكك ْدِيبوي ْكك ب ب
تَِبإ ك ب
أيبتبككككك ِ
والبتفت ِءككككك بِ
ب

ب

اخلقارج مـ اًمػرق اًمضوًمي اًمتل شمؽػر اعمسؾؿلم وشمستبقح دموئفؿ وأمقاهلؿ,
«كِ َل ُب الـَّ ِ
ارش
ورأي اخلقارج مذمقم ,ومووح ٕصحوسمف ,ؾمامهؿ رؾمقل اهلل
الخ ْؾ ِؼ َو َ
« َش ُّر َ
الخؾِق َؼ ِةش
 ,وؾمامهؿ رؾمقل اهلل
أظمرضمف أمحد قمـ أيب أمومي
 ,وىمول قمـفؿ رؾمقل اهلل َ « :لئِ ْـ َأ ْد َر ْك ُت ُف ْؿ ََٕ ْقتُ َؾـَّ ُف ْؿ
أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب ذر
َقتْ َؾ َط ٍ
 ,وىمولَ « :ق ْق ٌم
اد َوإِ َر َمش وذم سمعضفوَ « :قتْ َؾ َث ُؿق َدش متػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد
اث ْإَسـَ ِ
قن مِ ْـ َق ْق ِل َخ ْق ِر ا ْل َب ِر َّي ِةَ ،ي ْؿ ُر ُقق َن مِ َـ الدِّ ِ
انُ ،س َػ َفا ُء ْإَ ْح َل ِمَ ،ي ُؼق ُل َ
َأ ْحدَ ُ
يـ
ْ
ِ
وهمػمه.
الرمِقَّ ِةش متػؼ قمؾقف قمـ قمكم
الس ْف ُؿ م َـ َّ
َك َؿا َي ْؿ ُر ُق َّ
وذمفؿ صموسمً سموًمؽتوب واًمسـي ,ومال شمعتؼد رأَيؿ ,وٓ شمؽػر اعمسؾؿلم ,وإكام مـ
وىمع مـفؿ ذم معويص وإضمرام ومفق مممـ سمنيامكف وموؾمؼ سمؽبػمشمف ,وهذا اعمـفٍ
اخلورضمل شمستبوح سمف اًمدموء وإقمراض وإمقال ,ومو رأيتؿقه ورآه اًمـوس
وؾمؿعتؿقه وؾمؿعف اًمـوس ممو طمصؾ ذم سمالد اجلزائر وهمػمهو ٕيمؼم سمرهون قمغم َضر
اخلقارج ,ومؾفذا ىمول قمكم سمـ أيب ـموًمى

( :أأذهى إمم معوويي ذم اًمشوم ,وأدع

همٓء ذم ذراري اعمسؾؿلم) .ومقتعلم ىمتول اخلقارج اعمؿتـعلم اًمبوهملم ىمبؾ ىمتول
اًمؽوومريـ؛ ٕن اخلقارج قمغم مر اًمتوريخ ومتؽفؿ سموإلؾمالم وأهؾف ,ومـ يممـف
اإلؾمالم ,ومـ هق ذم ذمي اإلؾمالم ,وٓ شمقضمد هلؿ مقاىمػ ود اًمقفقد واًمـصورى,
وإن شمؽؾؿقا سملومقاهفؿ ,واًمقاىمع أيمؼم ؿموهد :أَنؿ قمؿالء ًمؾقفقد واًمـصورى ,قمؿالء
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إمو سمؾسون اعمؼول أو احلول ,وهؿ أصحوب اًمشعورات اًمركوكي ,اًمبعقدة قمـ اًمقاىمع,
ومؾفذا عمو ىموًمقا ًمعكم سمـ أيب ـموًمى

﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾[إكعوم ,]57:ىمول :يمؾؿي

طمؼ أريد هبو سموـمؾ.
وموًمبعد اًمبعد قمـ مذهبفؿ ومـفجفؿ واًمتحذير مـف ,وإيوكو وهمؾقهؿ ذم اًمتؽػػم,
ومنكف همؾق يمدي إمم خموًمػي هدي اًمسؾػ ,وإمم خموًمػي اًمطريؼ اعمستؼقؿ ,وموًمتؽػػم
ظمطره يمبػم ,وهلذا ىمول سمعض اًمسؾػً :مئـ أظمطئ وأىمقل ذم يموومر :سملكف مممـ أهقن
يؼقل« :مـ َق َال ِٕ َ ِخ ِ
قفَ :يا َكافِ ُرَ ،ف َؼدْ َبا َء
قمـدي سملن أىمقل عمممـ أكف يموومر ,واًمـبل
َ ْ
بِ َفا َأ َحدُ ُه َؿا ،إِ ْن َك َ
.
ان َك َذل ِ َؽ َوإِ َّٓ َح َار َط َؾ ْق ِفش أظمرضموه قمـ اسمـ قمؿر
وىمؾ ورقمفّ ,
وهق مؼول مـ شمشغػ ومقف أرداه ّ
وىمؾ طمقوؤه ,وىم ّؾً رمحتف ,ىمتؾقا
امرأة ظمبوب وسمؼروا سمطـفو ,وومعؾقا إوموقمقؾ اًمشـعوء ,ويمػروا أصحوب اًمـبل

,

ومـ سموب أومم شمؽػػم همػمهؿ ,ومؿـفجفؿ ظمطػم سموئر ,رأؾمفؿ وذروهتؿ شمؽؾؿ وـمعـ
ذم رؾمقل اهلل

وذم مـفجف وـمريؼتف ,وىمول ًمف :إقمدل ,اكظر إمم ىمؾي أدهبؿ مع

صػقة اخلؾؼ ,وٓ شمغرك قمبوداهتؿ ,وهذا ذم ظمقارج ذاك اًمزمون ,أمو ظمقارج زموكـو
ومؿـ أؾمؼط اخلؾؼ ٓ ,صالح وٓ قمبودة ,وٓ قمؾؿ ,وٓ طمؾؿ ,وٓ رء ,واكظر
آن َٓ ُي َج ِ
ون ا ْل ُؼ ْر َ
أوًمئؽ ,ىمول ومقفؿ اًمـبل َ « :ي ْؼ َر ُء َ
او ُز َت َراقِ َق ُف ْؿش ,وىمول :
قن مِ َـ الدِّ ِ
ون َص َل َت ُؽ ْؿ إِ َلك َص َلتِ ِف ْؿَ ،و ِصقَا َم ُؽ ْؿ إِ َلك ِصقَامِ ِف ْؿَ ،ي ْؿ ُر ُق َ
« َت ْح ِؼ ُر َ
يـ َك َؿا
ِ
الرمِ َّق ِةش.
الس ْف ُؿ م َـ َّ
َي ْؿ ُر ُق َّ
وذم آظمر يمتوب اًمزيموة مـ صحقح مسؾؿ ر ٌء مـ مسووئفؿ وصػوهتؿ.
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وجيى هجرهؿ واًمتحذير مـفؿ ,وإىمومي احلجي قمؾقفؿ ,وزضمرهؿ قمـ سموـمؾفؿ,
وٓ دمقز مصوحلتفؿ ,وٓ إقمطوءهؿ إمقال واعمسوقمدات ,ومنن ذًمؽ ممو يعلم قمغم
كنم سموـمؾفؿ.
وىمد سمقـً ووضمفً اعمسؾؿلم إمم ـمرق اًمتعومؾ معفؿ ذم رؾموًمتف :شمقضمقف
اعمسؾؿلم إمم اًمطرق اًمنمقمقي ذم اًمتعومؾ مع اخلقارج مـ أصحوب شمـظقؿ اًمؼوقمدة,
واًمراومضي احلقصمقلم.
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بياْ عقيدة املزجئة
قال

:

َّ
َ ُ ُ ك
َُ ً
ر َْ َ ُ
أالبإط َمكككَبت ُمككك ْ
كككمحب ب
يوبَم
بعكككَ
ِّ
ب
ه
ب
ككك
ك
ُ
ي
كككَبع
ك
والبتككككحبب ْ ِ َّككككَبتف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ب

اإلرضموء هق اًمتلظمػم ,ىمول شمعومم﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾[اًمتقسمي,]313 :

وهؿ ومرىمي مبتدقمي فمفرت أزاء اخلقارج.
رت مـفٍ اخلقارج ,وأىمبؾً قمغم اًمطوقموت واًمؼرسموت ,وقمرومً ظمطر
ومنذا َطم ِذ َ
اعمعويص واًمسقئوتَ ٓ ,يؿؾؽ ذًمؽ قمغم أن شمعتؼد مـفٍ اعمرضمئي اعمذمقم احلؼػم,
وجي ِّرئ قمغم
وجي ِّرئ قمغم اًمبدع واخلراوموت ُ
اًمذي ُجي ِّرئ قمغم اعمعويص واًمسقئوتُ ,
اًمنميمقوت طمتك ىمول إسمراهقؿ اًمـخعلٕ :كو مـ مذهى اعمرضمئي أظمقف قمغم هذه إمي
مـ قمدهتؿ مـ اخلقارج.
واعمرضمئي يـؼسؿقن إمم أرسمعي أىمسوم:
مرضمئي اجلفؿقي :اًمذيـ يزقمؿقن أن اإليامن هق اعمعرومي ومؼط ,ومالزم ىمقهلؿ أن
إسمؾقس مممـ ,وومرقم قن مممـ؛ َٕنؿ وإن شمؾػظقا سموًمؽػر وىموًمقا سمف ,واقمتؼدوه,
ويموكقا رأس اًمؽػر إٓ أَنؿ يعرومقن اهلل سمؼؾقهبؿ.
وإسمؾقس يؼقل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ﴾[احلجر ,]1٠:طمتك ىمول اسمـ أيب اًمعز وهمػمه
سمؿعـك يمالمفؿ :أدظمؾ ضمفؿ إسمؾقس ذم اإلؾمالم وأظمرج كػسف مـ اإلؾمالم؛ ٕن
إسمؾقس يعرف رسمف وضمفؿ سمـ صػقا ن ٓ يعرومف ,ضمفؿ يؼقل :ريب ٓ ومقق وٓ حتً وٓ
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داظمؾ وٓ ظمورج ,وٓ مقضمقد وٓ معدوم وٓ طمل وٓ مقً ,ومل يثبً هلل صػي,
وإسمؾقس يؼقل﴿ :ﰗ﴾[ص ,]12:ويؼقل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ﴾[احلجر.]1٠ :
وىموًمً اعموشمريديي :اإليامن اقمتؼود اًمؼؾى ومؼط ,وكطؼ اًمؾسون رء زائد.
وىموًمً اًمؽرامقي :اإليامن ىمقل اًمؾسون ,وهمٓء يؾزمفؿ أن يؽقن اعمـوومؼقن
مممـقن يمومؾق اإليامن.
وىموًمً مرضمئي اًمػؼفوء يمليب طمـقػي ومحود سمـ أيب ؾمؾقامن ,واًمطحووي ومـ ؾمور
قمغم ؾمػمهؿ:
اإليامن اقمتؼود سموًمؼؾى وىمقل سموًمؾسون ,وأظمرضمقا إقمامل مـ مسؿك اإليامن
خموًمػلم ًمألدًمي اًمؼرآكقي وإطموديٌ اعمرويي وأصمور اًمسؾػقي.
وإقمامل داظمؾي ذم مسؿك اإليامن ,يؼقل اهلل شمعومم﴿:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
احتِ َس ًابا،
ﮇ﴾[اًمبؼرة ,]377:واًمرؾمقل
يؿاكًا َو ْ
يؼقلَ « :م ْـ َصا َم َر َم َضا َن إِ َ
 .وقمـ أيب هريرة ىمول :ىمول
ُغ ِػ َر َل ُف َما َت َؼدَّ َم مِ ْـ َذ ْكبِ ِفش متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة
الل ل ِ َؿ ْـ َخ َر َج فِل َسبِقؾِ ِفُ َٓ ،ي ْ
خ ِر ُج ُف إِ َّٓ ِج َفا ًدا فِل َسبِقؾِل،
رؾمقل اهلل َ « :ت َض َّؿ َـ ُ
ِ
ِ
ِ
لجـَّ َةَ ،أ ْو َأ ْر ِج َع ُف إِ َلك
يؿاكًا بِلَ ،و َت ْصدي ًؼا بِ ُر ُسؾِلَ ،ف ُف َق َط َؾ َّل َضام ٌـ َأ ْن ُأ ْدخ َؾ ُف ا َ
َوإِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
قؿ ٍةش متػؼ قمؾقف .واًمـبل
َم ْس َؽـف ا َّلذي َخ َر َج مـْ ُف ،كَائ ًل َما ك ََال م ْـ َأ ْج ٍر َأ ْو َغـ َ
ِ
ح ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب لِـَ ْػ ِس ِفش متػؼ قمؾقف قمـ أكس
ب َٕخقف َما ُيح ُّ
يؼقلُ َٓ « :ي ْمم ُـ َأ َحدُ ك ُْؿ َحتَّك ُي َّ
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 .ويؼقلَ « :ف َقا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِهُ َٓ ،ي ْممِ ُـ َأ َحدُ ك ُْؿ َحتَّك َأك َ
ب إِ َل ْق ِف مِ ْـ
ُقن َأ َح َّ
َوال ِ ِد ِه َو َو َل ِد ِهش متػؼ قمؾقف ,وموٕقمامل داظمؾي ذم مسؿك اإليامن ,وإظمراضمفو قمـ مسؿك
اإليامن إرضموء وذم هذه إيوم فمفر مذهى ظمومس يزقمؿ أن إقمامل ذط يمامل ذم
اإليامن ,ومـ شمرك قمؿؾ اجلقارح سموًمؽؾقي ومفق يموومر يمام سمقـً ذًمؽ ذم مؼدمي يمتويب
اإليامن اًمؽبػم.
وأصؾ اإلرضموء شمرك آؾمتثـوء ذم اإليامن يمام ىمول اسمـ مفدي ,يؼقًمقن :إذا ىمؾً:
أكو مممـ إن ؿموء اهلل ,أكً ؿموك ذم إيامكؽ وأكً يموومر ,سمقـام أهؾ اًمسـي يرون
اؾمتحبوب آؾمتثـوء ٓ قمغم اًمشؽ ,وموًمشؽ ٓ جيقز ذم اإليامن ,وإكام قمغم مو خيتؿ هلؿ
أو قمغم اًمؽامل ,أو قمغم اًمتؼمك سمذيمر اؾمؿ اهلل شمعومم .وىمد ضموء آؾمتثـوء ذم ىمقل اهلل
﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
عمو زار اًمؼبقر ىمول
ﯣ﴾[اًمػتح ,]27 :وىمد قمؾؿ أَنؿ داظمؾقن واًمـبل
ِِ
ت َأكَّا َقدْ َر َأ ْيـَا
الل بِ ُؽ ْؿ َٓ ِح ُؼق َنَ ،و ِد ْد ُ
« َّ
الس َل ُم َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َد َار َق ْق ٍم ُم ْممـق َـَ ،وإِكَّا إِ ْن َشا َء ُ
إِ ْخ َقا َكـَاش.
وذهى ىمقم إمم وضمقب آؾمتثـوء ,وهذا ىمقل همػم صحقح ,واعمذهى احلؼ هق
اًمتػصقؾ :وهق اؾمتحبوب آؾمتثـوء ذم اإليامن :أكو مممـ إن ؿموء اهلل ,أكو مـ أهؾ
اجلـي إن ؿموء اهلل ,أو أرضمق قمغم شمـقع ذم قمبورات اًمسؾػ.
ىمول أطمدهؿ ًمعبداهلل سمـ مسعقد :أكو مممـ ,ىمول ًمف قمبداهلل سمـ مسعقد ,ىمؾ :أكو ذم
اجلـي ىمول :يمام اؾمتثـقً ذم إومم اؾمتثـ ذم اًمثوكقي.
وىمد ووح هذه إىمقال وسمقون احلؼ ومقفو اإلموم أسمق قمبقدة اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم ذم
يمتوسمف اإليامن ,وىمد طمؼؼتف سمحؿد اهلل شمعومم؛ وقمؾؼً قمؾقف سمام كرضمق أن يزيد سمف كػ ًعو
وشمقوقحو.
ً
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عقيدة أٓى اهضِة يف اإلمياْ
قال

:

ْ ٌ ََ َ
ُ ْ َّ
ُ َ ْ ٌ َّ ٌ
َ َّ ُ
ُ
صحب ب
وقككك بإ مكككَبت يمكككَنبقككك بو َّككك ب ب ِو فككك بلَعبقككك ِ بتسككك ر بقكككك
ب
ب

هذا هق معتؼد أهؾ اًمسـي ذم اإليامن واإليامن ًمغي اإلىمرار وذم اًمنمع هق ىمقل

سموًمؾسون واقمتؼود سموجلـون ,وقمؿؾ سموجلقارح وإريمون يزيد سموًمطوقمي ويـؼص سموعمعصقي,
وسمعضفؿ يؽتػل سمتعريػف (ىمقل وقمؿؾ) واعمراد :ىمقل اًمؼؾى وهق إىمراره.
وىمقل اًمؾسون وهق كطؼف وقمؿؾ اًمؼؾى اًمذي هق كقتف وشمقيمؾف وظمقومف وهمػم ذًمؽ
وقمؿؾ واجلقارح .وهذه خموًمػي عمعتؼد اخلقارج واعمرضمئي ومـ قمغم ؿمويمؾتفؿ مـ
اًمضالل وىمد كؼؾ اإلمجوع قمغم ىمقل أهؾ اًمسـي ذم اإليامن اًمشوومعل

واًمبغقي ذم

ذح اًمسـي وكؼؾف قمـفؿ ؿمقخ اإلؾمالم ذم يمتوب اإليامن ويدل قمغم شمعريػ أهؾ اًمسـي
ًمإليامن طمديٌ أيب هريرة قمـ مسؾؿ « ْ ِ
يؿا ُن بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
قن ُش ْع َب ًةَ ،أ ْف َض ُؾ َفا َٓ إِ َل َف
اْل َ
اْليؿ ِ
ِ ِ
للَ ،و َأ ْو َض ُع َفا إِ َما َص ُة ْإ َ َذى َط ِـ ال َّط ِر ِ
انش ومذيمر احلقوء
يؼَ ،وا َ
لحقَا ُء ُش ْع َب ٌة م َـ ْ َ
إِ َّٓ ا ُ
اًمذي هق ومعؾ اًمؼؾى واًمشفودة اًمتل هل كطؼ اًمؾسون واقمتؼود اًمؼؾى وإزاًمي إذى
اًمذي هق ومعؾ اجلقارح.
ِىمقؾ ًمعبداهلل سمـ اعمبورك ,يؼقًمقن :إكؽ مرضمئ ,ىمول :اعمرضمئي ٓ يؼبؾقكـل ,وملكو
أىمقل اإليامن يزيد ويـؼص ,وأكو أىمقل اإليامن ىمقل وقمؿؾ.
وهؽذا اًمشقخ إًمبوين

كؼقل :اعمرضمئي ٓ شمؼبؾف؛ ٕكف هدم مذهبفؿ وسملم

قمقارهؿ ,وموقمتؼوده ذم اإليامن هق اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي.
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طؼقدة أهل اـسـة يف اإليامن

قال رمحه اهلل:

ََ
َ ْ
ً َ َ
َ
َ ُْ ُ َ
َ َ َ ُ
ويكككُءطبطككك ْ ًِتبعَ ف ِ
أنبيككك ْ ب ب
كككَِصبوتكككَِ ب ب عقَ تِككك ِهبَكككُ ِوبويفبت ككك ِ

ب

ب

هذا سمقون مـف عمعتؼد اًمسؾػ ذم زيودة اإليامن ,وكؼصوكف ,وموإليامن يزيد سموًمطوقمي

ويـؼص سموعمعصقي ,ىمول اهلل

﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾[اًمتقسمي ,]321:وىمول اًمـبل
َ « :م ْـ َر َأى مِـْ ُؽ ْؿ ُمـْ َؽ ًرا َف ْؾ ُق َغ ِّق ْر ُه بِ َق ِد ِهَ ،فنِ ْن َل ْؿ َي ْستَطِ ْع َفبِؾِ َساك ِ ِفَ ،فنِ ْن َل ْؿ َي ْستَطِ ْع
اْليؿ ِ
اْل ِ
ِ ِ ِ
َفبِ َؼ ْؾبِ ِفَ ،و َذل ِ َؽ َأ ْض َع ُ ِ
ان
يؿانش ,وذم احلديٌ أظمرَ « :و َلقْ َس َو َرا َء َذل َؽ م َـ ْ َ
ػ ْ َ
حب ُة َخرد ٍلش .وىمول اًمـبل « :ي ْخرج مِـ الـ ِ ِ
الل َوك َ
َان فِل َق ْؾبِ ِف
َ ُ ُ َ
َ َّ ْ َ
َّار م ْـ َق َال َٓ :إِ َل َف إِ َّٓ ُ
خرج مِـ الـ ِ ِ
ِ
الل َوك َ
مِ َـ ا َ
َان فِل َق ْؾبِ ِف مِ َـ
لخقْ ِر َما َي ِز ُن َشع َقرةًُ ،ث َّؿ َي ْ ُ ُ َ
َّار م ْـ َق َال َٓ :إِ َل َف إِ َّٓ ُ
خرج مِـ الـ ِ ِ
الل َوك َ
َان فِل َق ْؾبِ ِف مِ َـ ا َ
ا َ
لخقْ ِر
لخ ْق ِر َما َي ِز ُن ُب َّرةًُ ،ث َّؿ َي ْ ُ ُ َ
َّار م ْـ َق َال َٓ :إِ َل َف إِ َّٓ ُ
َما َي ِز ُن َذ َّر ًةش .وىمقًمف شمعومم﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾[اعمدصمر﴿ ,]13:ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ﴾[إطمزاب ,]22:وموإليامن يزيد سموًمطوقموت واعمؼمات ,ويـؼص سموعمعويص
واًمسقئوت.
واإليامن واإلؾمالم إذا اضمتؿعو اومؽمىمو ,شمؼقل :أكو مممـ مسؾؿ ,وموإلؾمالم يراد سمف
إقمامل اًمظوهرة ,واإليامن يراد سمف إقمامل اًمبوـمـي ,ومنذا ىمؾً :أكو مممـ وموعمراد
سموإليامن :اإلؾمالم واإليامن ,وإذا ىمؾً :أكو مسؾؿ ,اعمراد سمف اإليامن واإلؾمالم ,إقمامل
اًمظوهرة واًمبوـمـي يدل قمغم ذًمؽ أن اهلل

يؼقل ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[آل

اخلَ لط ِ
قمؿران ,]3٠ :وذم طمديٌ قمؿر قمـد مسؾؿ (ُ )1قم َؿ ُر ْسم ُـ ْ
وب َىم َولَ :سم ْقـ ََام ك َْح ُـ ِقمـْدَ
وبَ ,ؿم ِديدُ ؾمق ِ
رؾم ِ
وض اًم ِّث َق ِ
ات َي ْق ٍم ,إِ ْذ َـم َؾ َع َقم َؾ ْقـَو َر ُضم ٌؾ َؿم ِديدُ َسم َق ِ
اد
قل اهللِ
َذ َ
َ َ
َ ُ
ِ
ل
اًمس َػ ِرَ ,و َٓ َي ْع ِر ُوم ُف ِمـلو َأ َطمدٌ َ ,طمتلك َضم َؾ َس إِ َمم اًمـلبِ ِّل ,
اًمش َع ِرُ َٓ ,ي َرى َقم َؾ ْقف َأ َصم ُر ل
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ؼم ِين َقم ِـ
َوم َل ْؾمـَدَ ُر ْيم َب َت ْقف إِ َمم ُر ْيم َب َت ْقفَ ,و َو َو َع َيم لػ ْقف َقم َغم َومخ َذ ْيفَ ,و َىم َولَ :يو ُحم َ لؿدُ َأ ْظم ِ ْ
هلل ِ ْ « :
ِْ
اإل ْؾم َال ِمَ ,وم َؼ َول َر ُؾم ُ
الل َو َأ َّن ُم َح َّؿدً ا
قل ا ِ
اْل ْس َل ُم َأ ْن َت ْش َفدَ َأ ْن َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
ِ
ِ
َر ُس ُ
الزكَاةََ ،و َت ُصق َم َر َم َض َ
انَ ،و َت ُح َّج ا ْلبَقْ َت إِ ِن
الص َلةََ ،و ُت ْمتِ َل َّ
قؿ َّ
قل اللَ ،و ُتؼ َ
ِ
ؼم ِين
اس َت َط ْع َت إِ َلقْ ِف َسبِ ً
قلشَ ,ىم َولَ :صدَ ْىم ًََ ,ىم َولَ :وم َعج ْبـَو ًَم ُف َي ْس َل ًُم ُفَ ,و ُي َصدِّ ُىم ُفَ ,ىم َولَ :وم َل ْظم ِ ْ
ْ
َقم ِـ ْ ِ
اإل َيام ِنَ ,ىم َولَ « :أ ْن ُت ْممِ َـ بِاللَِ ،و َم َلئِ َؽتِ ِفَ ،و ُكتُبِ ِفَ ،و ُر ُسؾِ ِفَ ،وا ْل َق ْق ِم ْأ ِخ ِرَ ،و ُت ْممِ َـ
ِ
ِ
ِ
ؼم ِين َقم ِـ ْ ِ
الل
بِا ْل َؼدَ ِر َخقْ ِره َو َش ِّرهشَ ,ىم َولَ :صدَ ْىم ًََ ,ىم َولَ :وم َل ْظم ِ ْ
اإل ْطم َسونَ ,ىم َولَ « :أ ْن َت ْعبُدَ َ
اكشَ ,ىم َولَ :وم َل ْظم ِ ِ
َك َلك ََّؽ َت َرا ُهَ ،فنِ ْن َل ْؿ َت ُؽ ْـ َت َرا ُه َفنِ َّك ُف َي َر َ
اًمسو َقم ِيَ ,ىم َولَ « :ما
ؼمين َقم ِـ ل
ْ
ِ
ِ
لؿ ْس ُئ ُ
ؼم ِين َقم ْـ َأ َم َور ِ َهتوَ ,ىم َولَ « :أ ْن َتؾِدَ ْإَ َم ُة
السائ ِؾشَ ,ىم َولَ :وم َل ْظم ِ ْ
قل َطـْ َفا بِ َل ْط َؾ َؿ م َـ َّ
ا َ
ربتَفا ،و َأ ْن َترى الح َػا َة ا ْلعرا َة ا ْلعا َل َة ِر َطاء َّ ِ
قن فِل ا ْلبـْق ِ
او ُل َ
انشَ ,ىم َولُ :صم لؿ
ُ َ
الشاء َيتَ َط َ
َ
ُ
َ َّ َ َ
َ
َُ
َ
ِ
السائِ ُؾ؟شُ ,ىم ْؾ ًُ :اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف
ا ْك َط َؾ َؼ َوم َؾبِ ْث ًُ َمؾ ًّقوُ ,صم لؿ َىم َول ِزمَ « :يا ُط َؿ ُر َأ َتدْ ِري َم ِـ َّ
َأ ْقم َؾ ُؿَ ,ىم َولَ « :فنِ َّك ُف ِجبْ ِر ُيؾ َأ َتاك ُْؿ ُي َع ِّؾ ُؿ ُؽ ْؿ ِديـَ ُؽ ْؿش .ومسؿك اإليامن ,واإلؾمالم,
واإلطمسون ديـًو.

وذم طمديٌ اسمـ قمبوس قمـد اًمشقخلم إِ لن َو ْومدَ َقم ْب ِد اًم َؼ ْق ِ
َىم َول:
س َلعمو َأشم َُقا اًمـلبِ لل
الق ْف ِدَ ،غقْ َر
الق ْفدُ ؟ -ش َىمو ًُمقاَ :رسمِق َع ُيَ .ىم َولَ « :م ْر َح ًبا بِال َؼ ْقمَِ ،أ ْو بِ َ
« َم ِـ ال َؼ ْق ُم؟ َ -أ ْو َم ِـ َ
ِ
َخ َزا َيا َو َٓ كَدَ ا َمكشَ ,وم َؼو ًُمقاَ :يو َر ُؾم َ
قع َأ ْن َك ْلشمِ َ
قؽ إِ لٓ ِذم ل
حل َرا ِم,
قل ا ِ
هلل إِكلو َٓ ك َْستَط ُ
اًمش ْف ِر ا َ
ِ
ِ
ؼم سمِ ِف َم ْـ َو َرا َءكَوَ ,وكَدْ ُظم ْؾ
ضَ ,وم ُؿ ْركَو سمِ َل ْم ٍر َوم ْص ٍؾُ ,ك ْخ ِ ْ
َو َسم ْقـَـَو َو َسم ْقـ ََؽ َه َذا ا َ
حل يل م ْـ ُيم لػور ُم َ َ
سمِ ِف اجلـل َي ,وؾم َل ًُمقه َقم ِـ إَ ْ ِ ِ
وه ْؿ َقم ْـ َأ ْر َسمعٍَ ,أ َم َر ُه ْؿ :سمِ ِ
وإل َيام ِن
ذ َسميَ :وم َل َم َر ُه ْؿ سمِ َل ْر َسمعٍَ ,و ََنَ ُ
َ َ َ ُ
ِ
ِ
يؿ ُ
سمِوهللِ َو ْطمدَ ُهَ ,ىم َولَ « :أ َتدْ ُر َ
هلل َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َؾ ُؿَ ,ىم َول:
ان بِالل َو ْحدَ ُهش َىمو ًُمقا :ا ُ
ون َما اْل َ
« َشفاد ُة َأ ْن َٓ إِ َلف إِ َّٓ الل و َأ َّن محؿدً ا رس ُ ِ
الزكَاةِ،
الص َل ِةَ ،وإِيتَا ُء َّ
قل اللَ ،وإِ َقا ُم َّ
َ
َ َ
ُ َ ُ َ َّ َ ُ
ِ
ِ
الؿ ْغـ َِؿ ُ
حلـْ َت ِؿ
الخ ُؿ َسش َو ََن َ ُ
وه ْؿ َقم ْـ َأ ْر َسم ٍعَ :قم ِـ ا َ
َوص َقا ُم َر َم َضا َنَ ،و َأ ْن ُت ْع ُطقا م َـ َ
ِ
ِ
ِ
قه َّـ َو َأ ْخبِ ُروا بِ ِف َّـ َم ْـ
اح َػ ُظ ُ
َواًمدي لسموء َواًمـلؼ ِػم َواعمُ َز لومًَ ,و ُر لسم َام َىم َول :اعمُ َؼ ل ِػمَ .و َىم َولْ « :
َو َرا َءك ُْؿش.

وجوب إخذ باـدـقل وترك آراء اـرجال
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وجوب األخذ باهدهيى وتزن آراء اهزجاي
قال

:

َ
َُ َْ
َ ْ
ُ ُ
َ
ََ ْ ُ
كككحببلِت َصبت ر ككككَ َ
بوأ َ حب ب
بوقكككك ْ ب فءكككككك َبِاكككككك ِ بتَِّبأأ
َودهب ُك
ِ

ب

ب

وهذه اًمـصقحي ظمتؿ هبو اإلموم قمؼقدشمف ,وىمصقدشمف ,وموكتبف أَيو اعمسؾؿ واؾمتػد

مـفو.
قوله( :ؽدع طـك) أي :اشمريمفو وأهجرهو وسمويـفو ,ىمول شمعومم﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾ﴾[إكعوم.]31 :

قوله( :آراء اـرجال) أي :أىمقاهلؿ اعمبـقي قمغم اًمرأي اعمحض اعمخوًمػ ًمؾدًمقؾ,
ىمول إوزاقمل :قمؾقؽ سمآصمور مـ ؾمؾػ ,وإيوك وآراء اًمرضمول وإن زظمرومقهو ًمؽ
سموًمؼقل.
قمؾقؽ سموخلؼم ,قمؾقؽ سموًمدًمقؾ ,ومنن ومقف كجوة وهق اعمقصؾ إمم ؾمقاء اًمسبقؾ ,وذم
اًمصحقحلم قمـ ؾمفؾ سمـ طمـقػ ىمول :لاهتِ ُؿقا َر ْأ َي ُؽ ْؿَ ,ر َأ ْي ُتـِل َي ْق َم َأ ِيب َضمـْدَ ٍلَ ,و ًَم ْق
ِ
ًَم َر َد ْد ُشم ُفَ ,و َمو َو َو ْعـَو َأ ْؾم َقو َومـَو َقم َغم َقم َقاشمِ ِؼـَو َِٕ ْم ٍر ُي ْػظِ ُعـَو,
قع َأ ْن َأ ُر لد َأ ْم َر اًمـلبِ ِّل
َأ ْؾمتَط ُ
إِ لٓ َأ ْؾم َف ْؾ َـ سمِـَو إِ َمم َأ ْم ٍر َك ْع ِر ُوم ُف َهم ْ ِػم َأ ْم ِركَو َه َذا.
اؾمتِ َ
ال ِم
يبَ ,ىم َولَ :ؾم َل َل َر ُضم ٌؾ ا ْسم َـ ُقم َؿ َر
وذم اًمبخوري َقم ِـ اًم يز َسم ْ ِػم ْسم ِـ َقم َر ِ ٍّ
َقم ِـ ْ
احلَ َج ِرَ ,وم َؼ َولَ :ر َأ ْي ًُ َر ُؾم َ
مح ًُ,
هلل
قل ا ِ
َي ْستَؾِ ُؿ ُف َو ُي َؼ ِّب ُؾ ُفَ .ىم َولُ :ىم ْؾ ًَُ :أ َر َأ ْي ًَ إِ ْن ُز ِ ْ
ِ
اضم َع ْؾ َأ َر َأ ْي ًَ سمِوًم َق َؿ ِـَ ,ر َأ ْي ًُ َر ُؾم َ
َي ْستَؾِ ُؿ ُف َو ُي َؼ ِّب ُؾ ُف.
قل اهللِ
َأ َر َأ ْي ًَ إِ ْن ُهمؾ ْب ًَُ ,ىم َولْ :
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وذم اًمصحقحلم واًمؾػظ ًمؾبخوري :قمـ قمبداهلل سمـ قمؿرو ىمولَ :ؾم ِؿ ْع ًُ اًمـلبِ لل
هلل َٓ يـ ِْزع ِ
َي ُؼ ُ
اًمع ْؾ َؿ َسم ْعدَ َأ ْن َأ ْقم َطو ُيم ُؿق ُه اكْتِ َزا ًقموَ ,و ًَم ِؽ ْـ َيـْت َِز ُقم ُف ِمـ ُْف ْؿ َم َع
قل« :إِ لن ا َ َ ُ
ِ ِ ِ
َىم ْب ِ
قن سمِ َر ْأ َِيِ ْؿَ ,وم ُق ِض يؾ َ
َوس ُضم لف ٌولُ ,ي ْس َت ْػت َْق َن َوم ُق ْػ ُت َ
قن
ض اًم ُع َؾ َامء سمِع ْؾؿ ِف ْؿَ ,وم َق ْب َؼك ك ٌ
َو َي ِض يؾ َ
قنش.
ويمون اًمسؾػ يسؿـ اعمخوًمػلم ًمؾؽتوب واًمسـي سموهلقى أصحوب اًمرأي.
وذم إصمر :أصحوب اًمرأي أقمداء اًمســ.
وىمقًمف

ول رس ِ
هلل َأزؿى) أي أـمفر وأومضؾ؛ ٕكف مـ قمـد اهلل
ول ا ِ
َ ( :ؽ ْؼ ُ َ ُ

ومو يمون قمـد اهلل ومفق اخلػم اًمعظقؿ واًمسبقؾ اًمؼقيؿ واًمطريؼ اعمستؼقؿ ىمول شمعومم﴿ :ﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ﴾[إكعوم ,]353:وىمول شمعومم﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﴾[اًمـسوء ,]13 :ومفذه ـمريؼي رؾمقل اهلل
وىمقًمف
سموـمؾ.

.

َ
ْش ُح) أي :أذح ًمؾصدور؛ َٕنو احلؼ اًمذي ٓ ًمبس ومقف وٓ
َ ( :وأ ْ َ
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احلذر من اـطعن يف أهل احلديث

احلذر ًّ اهطعّ يف أٓى احلديح
قال

:

َ َْ َ ََ
َ َ
َْ َ ُ
َ َ ُ
ْ َ َ َّ ْ
بتحلككك ي ِ بو ءككك حب ب
كك
ك
ن
بابأ
فو
ق
ككت
ك
ف
ب
ْ
ب
ُ
ي
كك
ك
بع
ِ
ِ
ِ
والبتكككحبب ِقكككوبقككك نٍ بتْ ككك ِ
ِ
ب
ب

وهذا حتذير مـ أىمقام مـ أهؾ اًمبدع واًمضالل اًمذيـ ( َت َؾ َّف ْو بِ ِديـ ِ ِفم) ويصػموكف

قمغم أهقائفؿ وأرآئفؿ وأوصؾتؿ هذه اًمطريؼي إمم اًمطعـ ذم اًمصحوسمي ومـ قمغم
ـمريؼتفؿ وصمؿ ظمتؿ هبذه اًمـصقحي اًمطقبي وهل اًمتحذير مـ اًمطعـ ذم أهؾ احلديٌ
سمعد حتذيره مـ اًمرأي اعمذمقم.
ِ
احل ِد َ
يٌ َو َأ ْو َحك
ُىم ْؾ ًمإ َؿ ْـ َقمو َكدَ ْ َ
َأسمِ ِع ْؾإإإ ٍؿ َشم ُؼإإإ ُ
قل َهإإإ َذا َأسمِإإإ ْـ ِزم
مح ُؾإقا اًمدِّ يإإ
وب ا لًمإ ِذي َـ ُهإ ْؿ َ َ
َأ ُي َعإ ُ
َوإِ َمم َىمإإإإ ْق ِهل ْؿ َو َمإإإإو َىمإإإإدْ َر َو ْو ُه

َقم ِوئإإإإبو َأه َؾإإإف ومإإإـ يدل ِقم ِ
قإإإف
ً ْ ُ َ َ ْ َ
اًمسإ ِػ ِقف
وجل ْفإ ُؾ ُظم ْؾإ ُؼ ل
َأ ْم سمِ َج ْف ٍؾ َوم ْ َ
وت واًم لتؿ ِق ِ
ِ
ِ
يإإف
اًمؽم َهإإ َ ْ
إإإ َـ مإإ َـ ي ل
وملٍ و َوم ِؼ ِ
ِ
ِ
قإإإإف
َقموئإإإإدٌ ُيمإإإإ يؾ َقمإإإإ َ

يمؾ قمومل ,يمؾ ومؼقف ,يمؾ حمى ًمإلؾمالم ,يمؾ مريد ًمطوقمي اًمرمحـ قموئد إمم ىمقل
أهؾ احلديٌ ,وإمم كؼقٓت أهؾ احلديٌ ,وإمم اقمتؼود أهؾ احلديٌ ,أهؾ اخلػم
وإصمر ,وأهؾ اًمػؼف واًمـظر ٓ ,يذيمرون إٓ سموجلؿقؾ ,ومـ ذيمرهؿ سمغػم اجلؿقؾ ومفق
قمغم همػم اًمسبقؾ.
وأهؾ احلديٌ هؿ :أئؿي اهلدى ,ومصوسمقح اًمدضمك ,هبؿ يستـػم اًمسوئر ذم
اًمظؾؿك ,هؿ اًمطوئػي اعمـصقرة واًمػرىمي اًمـوضمقي ,يمام ىمول اًمـبل َ َٓ « :ت َز ُال َصائِ َػ ٌة
ِ
ِ
ِ
لح ِّؼَ َٓ ،ي ُض ُّر ُه ْؿ َم ْـ َخ َذ َل ُف ْؿَ ،حتَّك َي ْلتِ َل َأ ْم ُر اللِ َو ُه ْؿ
م ْـ ُأ َّمتل َضاه ِري َـ َط َؾك ا َ
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ك ََذل ِ َؽش وهؿ أهؾ احلديٌ سمـصقص اًمسؾػ ,وموًمطعـ ذم أهؾ احلديٌ َضر ,ومـ
قمالمي أهؾ اًمبدع اًمقىمقعي ذم أهؾ إصمر ,ومـ ـمعـ ومقفؿ وذم ـمريؼتفؿ ومنكف قمغم همػم
ؾمبقؾفؿ ,وقمغم همػم ـمريؼفؿ ,وإذا رأيً اًمرضمؾ يطعـ ذم أهؾ اًمسـي ,وموقمؾؿ أكف قمغم
ىمول:
همػم ـمريؼفؿ ,وىمد اظمتؼم اًمسؾػ سملؾمالومفؿ ,ومػل احلديٌ قمـ قمكم
ِ
إِ َزمَ « :أ ْن َٓ ي ِ
ح َّبـِل إِ َّٓ
احل لب َيَ ,و َسم َر َأ اًمـ َلس َؿ َي ,إِ لك ُف ًَم َع ْفدُ اًمـلبِ ِّل ْإُ ِّم ِّل
ُ
ل
َوا لًمذي َوم َؾ َؼ ْ َ
م ْممِـ ،و َٓ يب ِغ َضـِل إِ َّٓ مـَافِ ٌؼش ,وذم إكصور َٓ « :ي ِ
حبُّ ُف ْؿ إِ َّٓ ُم ْممِ ٌـَ ،و َٓ ُيبْ ِغ ُض ُف ْؿ
ُ
ُ ٌ َ ُْ
ُ
إِ َّٓ ُمـَافِ ٌؼش  ,وىموًمقا ذم مؽحقل :مـ شمؽؾؿ ذم مؽحقل وموهتؿقه قمغم اإلؾمالم .مـ
شمؽؾؿ ذم محود وموهتؿقه قمغم اإلؾمالم ,مـ شمؽؾؿ ذم أمحد وموهتؿف قمغم اإلؾمالم.
وىمد شمؽؾؿـو قمغم هذه اعمسلًمي سمتقؾمع ذم يمتوب اخلقوكي اًمدقمقيي طمجر قمثرة ذم
ـمريؼ اًمدقمقة اًمسؾػقي .
سمؾ جيى قمؾقـو أن كثـل قمغم أهؾ احلديٌ وكذيمرهؿ سموجلؿقؾ ,وكدقمق هلؿ هبؿ
طمػظ اهلل اًمديـ ,وهبؿ أزال اهلل اًمبدع واًمضالٓت ,وسمٍم اهلل هبؿ مـ اًمعؿك وهدى
يؼقلَ « :م ْـ

هبؿ مـ اًمضالًمي ,وموًمثـوء قمؾقفؿ دقمقة إمم اخلػم ودًٓمي إًمقف ,واًمـبل
د َّل َط َؾك َخق ٍر َف َؾف مِثْ ُؾ َأج ِر َف ِ
اطؾِ ِفش أظمرضمف مسؾؿ ( )31٠1قمـ أيب مسعقد
ْ
ْ ُ
َ

.

َّاسش أظمرضمف
وهق مـ اًمشؽر ,واًمـبل
لل َم ْـ َٓ َي ْش ُؽ ُر الـ َ
يؼقلَ َٓ « :ي ْش ُؽ ُر ا َ
أسمقداود ( .)1133ومـ اًمرد قمـ قمرض إخ ,وذم احلديٌَ « :م ْـ َر َّد َط ْـ ِط ْر ِ
ض
قف رد الل َطـ وج ِف ِف الـَّار يقم ِ
ِ ِ
الؼ َقا َم ِةش إمم همػم ذًمؽ ,واحلؿد هلل.
َأخ َ َّ ُ ْ َ ْ
َ َْ َ
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خامتة اـرساـة

خامتة اهزصاهة
قال

:

ََْ َ َ َ ْ َ
ْ
ُ ُ ْ
ُ
َ
إجتبقككَبت تءكك ْ َدلبت َّ نكك َ بيككَب َ ِ
كككْبتوَِّكككعبوت كككِِ ب ب
ككَحبنكك َِه ب كككعبلَعب
ٍ

ب

وظمتؿ

ب

هذه اعمـظقمي سموحلٌ قمغم اقمتؼود احلؼ اًمذي شمضؿـتف مـ سمقون ـمريؼي

اًمسؾػ اًمصوًمح ذم سموب اعمعتؼد ومقؼقل :إذا أكً اقمتؼدت هذا اعمعتؼد اًمطقى اعمبورك,
اعمدقمؿ سمؤيوت وإطموديٌ اًمذي هق قمؼقدة اًمسؾػ إن ؿموء اهلل شمصػم قمغم ظمػم ,إذا
يمون ديـؽ اًمدًمقؾ ,واًمتؿسؽ سمحبؾ اهلل وإشمبوع اهلدى ,وإشمبوع اًمســ وأصمور ,واًمبعد
قمـ أراء وإهقاء ,سموقمتؼود مو اقمتؼده اعمسؾؿقن إوًمقن مـ اعمفوضمريـ وإكصور,
وملكً إن ؿموء اهلل قمغم ظمػم وقمغم ـمريؼ ىمقيؿ ,وقمغم ساط مستؼقؿ ,ومـ دقموة اهلدى
ومـ اعمتصديـ ًمؾردى.
ومـسلل اهلل

أن يرطمؿ أسمو سمؽر سمـ أيب داود ,وأن جيزل ًمف اعمثقسمي ,وأن يرطمؿ

مجقع أهؾ اًمسـي ,أهؾ احلديٌ وإصمر ,أهؾ اخلػم واًمؼم ,وأن يعكم درضموهتؿ ,وأن
يؿؽـ ًمدقمقهتؿ إكف وزم ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف.
يؼقل ذم آظمرهو هذا اقمتؼود أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ ,ومـ كؼؾ قمـل همػم ذًمؽ
ومفق يموذب ,ويملكف -واهلل أقمؾؿ -رد هبذه اًمعؼقدة قمغم رء أؿمقع قمـف ,ومال يـبغل
ًمؾؿسؾؿ إذا أؿمقع قمـف مو يـؼوض مو هق قمؾقف مـ اخلػم واًمؼم أن يسؽً سمؾ قمؾقف أن
يبلم قمؼقدشمف اًمصوومقي ,ومـفجف اًمؼقيؿ ,واًمرؾمقل
سموعمول) ,واًمرؾمقل

يؼقل (إَنو صػقي).

يؼقل( :ذودوا قمـ أقمراوؽؿ

044

واؾمتدل اًمعؾامء هبذا احلديٌ :قمغم أن ـموًمى اًمعؾؿ واًمعومل يـبغل هلؿ أن يردوا
اإلؿموقموت اًمتل شمشوع قمـفؿ؛ ٕن اًمطعـ ذم محؾي اًمديـ ـمعـ ذم اًمنميعي ,واًمتحذير
مـ اًمعومل حتذير ومقام َيؿؾ ,واإلموم اًمطؼماين ,عمو ذيمروا قمـف سمعض اعمعتؼدات اًمػوؾمدة
أًمػ ممًم ًػو ؾمامه سيح اًمسـي يبلم ومقف مو يسػم قمؾقف ,ويدقمق قمغم مـ اهتؿف سموًمتفؿ
اًمبوـمؾي.
ومصػوء ـموًمى اًمعؾؿ وصػوء اًمعومل مـ أؾمبوب ىمبقل دقمقشمف ,وٓ شمدع ًمؾؿتؽؾؿلم
ً
جموٓ وًمؾطوقمـلم جمول ,ومنن يمـً وىمعً ذم اًمزًمؾ واخلطؾ ومتى إمم اهلل
واؾمتغػره ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ﴾[اًمبؼرة ,]331:وسملم مو يمـً قمؾقف ,وسملم احلؼ اًمذي شمدقمق إًمقف سملدًمتف
وسمراهقـف ,أمو أن دمعؾ اعمتؽؾؿلم يتؽؾؿقن ,ومـ أراد أن يطعـ يطعـ ,وأكً ؾمويمً
ومفذا يض اًمدقمقة ,ويض اًمداقمل ,وىمد شمؽؾؿً قمغم أمهقي رد اإلؿموقموت ذم يمتوب
اًمقؾموئؾ اجلؾقؾي ًمـٍمة اًمدقمقة اًمسؾػقي

هذا وؾد ختؿـا هذا اـدرس ـقومـا هذا اـثاين من ربقع اـثاين ـعام
(9349هـ) يف وادي سوف من بالد اجلزائر.
وكعتز هبذا اخلتام ،ؾد اكتفقـا من اـدروس اـعؾؿقة اـدطوية اـتي ؽتحت يف
هذه اـبؾدة .ؽـسلل اهلل

اـؼبول واـسداد واـتوؽقق واـرشاد واحلؿد هلل.

وؿان آكتفاء من تصحقحفا يوم إربعاء  99شوال 9344ه
يف مؽتبــتي يف دماج ،واحلــؿد هلل رب اـعـــادع
ثم يف يوم /91من ذي احلجة 9344/ه
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ٓ

ًقدًة
احلؿد هلل رب اًمعوعملم ,اًمذي م ّـ قمؾقـو وملومضؾ ,وأقمطوكو وملضمزل.
وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ,وأؿمفد أن حمؿدً ا قمبده ورؾمقًمف,
يمثػما ,أمو سمعد:
صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ
ً
شمسؾقام ً
ومفذا ذح خمتٍم قمغم ّ
اًمالمقي اعمـسقسمي إمم ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي؛ وىمؾـو
(مـسقسمي) ٕن سمعض أهؾ اًمعؾؿ يشؽؽ ذم صمبقهتو إًمقف إًمقف ,مع أن مو ومقفو مقاومؼ
ًمعؼقدة أهؾ اًمسـي واجلامقمي ,وقمؼقدة ؿمقخ اإلؾمالم.
وشقخ اإلسالم  -مـوىمبف مشفقرة  -وهق اإلموم أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ
قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ شمقؿقي احلراين احلـبكم اًمدمشؼل
(اعمتقرم721 :هإ) رمحف اهلل شمرمجتف مستقوموه ذم يمتوب اًمعؼقد اًمدريي مـ مـوىمى ؿمقخ
اإلؾمالم أمحد سمـ شمقؿقي) عممًمػف اإلموم حمؿد سمـ أمحد سمـ قمبد اهلودي سمـ يقؾمػ
اًمدمشؼل احلـبكم (اعمتقرم711 :هإ).
تنبيهان:
* وىمع رء مـ آظمتصور ذم شمدريز هلذه اعمـظقمي؛ واًمسبى ذم ذًمؽ أَنو
شمقاومؼً مع درد حلوئقي اسمـ أيب داود ,واعمقاوقع متؼورسمي ,ومام يمون مـ كؼص
ُيستدارك مـ اًمنمح اعمشور إًمقف ,وًمعكم قمـد اًمطبع أمجع سمقـفام إن ؿموء اهلل شمعومم.
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* قمدل ًمً ومقفو مو َيتوج إمم شمعديؾ طمول يمتوسمتفو مع إوووموت يسػمة ,وأؾمؿقتفو:
اًمتعؾقؼوت احلسون قمغم اًمالمقي اعمـسقسمي ًمشقخ اإلؾمالم .
واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.

عبداحلميد بن حييى احلجوري الزُّعكري
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متن ٓمقة شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

ًنت الًية عيخ اإلصالَ ابّ تيٌية
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تعزيف املذٓب واهعقيدة وأقضاَ اهلداية
:
قال
َ َ َ ْ َُ
َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ُ َ ُ َ َ ْ
وب ِْ ِب تيكك ِبببيسكك ب ب
َبت كك بىبقكك ب
ت ب بِ ِبأ ب
بو ب ِبءَّكك ب ِ ب
وبقكك بَ بن ِ ب
يككَباككَ ب ِ بعكك ب
ب
ب
ِ
ِ
ِ
أضموب هبذا اعمـظقمي قمـ ؾممال
قوله( :يا َسائظ َط ْن َم ْذ َهبي و َطؼقدَ ت) يملكف
ب
ب
ُو ِّضمف إًمقف ,ويمؿ مـ اًمؽتى اًمتل ُصـِّػً قمغم هذا إؾموسُ ,صـػً وأ ًِّمػً سمسبى
ؾممال ُو ِّضمف إمم قمومل مـ اًمعؾامء وإموم مـ إئؿي يمإ اًمتدمريي  ,و اًمقاؾمطقي ,
و احلؿقيي  ,و اًمتبقذيمقي  ,ويمذًمؽ

صحقح اإلموم مسؾؿ  ,و اًمسقوؾمي

اًمنمقمقي  ,و ضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف  ,و أصقل اًمسـي ٓسمـ أيب زمـلم.
واًمسمال هق أطمد وؾموئؾ ـمؾى اًمعؾؿ ,واًمتػؼف ذم اًمديـ ,يؼقل اهلل شمعومم:
﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾[اًمـحؾ.]11:
واعمراد (سموعمذهى) هـو اًمطريؼي اًمتل يسػم قمؾقفو ٓ ,اعمذاهى إرسمعي اعمعروومي,
ٕن اًمتؿذهى هبو ًمقس قمؾقف دًمقؾ مـ اًمؽتوب واًمسـي ,وإكام يدل اًمدًمقؾ قمغم إشمبوع
اًمؽتوب واًمسـي ىمول اهلل شمعومم﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾[إقمراف ,]1:وًمق ىمؾـو
(سمؾزوم اًمتؿذهى سملطمد اعمذاهى إرسمعي) يمام ىمول سمعضفؿً ,مؾزم أن يؽقن أسمو سمؽر
وقمؿر وقمثامن وقمكم واًمتوسمعلم قمغم همػم هدى؛ َٕنؿ مل يتؿذهبقا هبو زد قمغم ذًمؽ أن
كوىمصو وملمتف همٓء ,وهذه ًمقازم سموـمؾي ,وسمطالن اًمالزم يدل قمغم سمطالن
اًمديـ يمون ً
اعمؾزوم! طموؿموهؿ قمـ ذًمؽ ,سمؾ أصحوب اعمذاهى يمؾفؿ حمتوضمقن ًمؾعقدة إمم
اًمؽتوب واًمسـي ,وىمد سطمقا سمذًمؽ ذم يمثػم مـ اعمقاـمـ.

تعريف ادذهب واـعؼقدة وأؾسام اهلداية
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ومـ اقمتؼد مذه ًبو واطمدً ا وأكف ٓ جيقز ًمف اخلروج قمـف -طمتك وإن ظموًمػ
اًمدًمقؾ -ومفذا والل قمظقؿ واًمعقوذ سموهلل شمعوممً,مؽـ يؼقل أكو طمـػل ,أكو طمـبكم ,أكو
ؿموومعل ,أكو موًمؽل ,وأيـ وضمدت احلؼ واًمدًمقؾ أظمذت سمف ,ومفذا أهقن ,مـ اًمذي
خيوًمػ اًمدًمقؾ ويؽقن متذهبف اؾمؿقو ومؼط مع أن إومم ًمف آكتسوب إمم اًمسـي,
واإلؾمالم؛ واإلموم أمحد وموًمؽ واًمشوومعل ويمؾ إئؿي ُروي قمـفؿ (إذا صح
احلديٌ ومفق مذهبل) واإلموم أمحد يؼقل( :قمجبً عمـ قمرف اإلؾمـود وصحتف صمؿ
يذهى إمم ىمقل ؾمػقون).
قوله( :ر ِز َق ُاهلدى من ـِ ْؾ ِف ِ
داية َي ْس َلل) أي :كول اهلدى مـ ـمؾبف سمعد شمقومقؼ اهلل,
َ ْ
ُ
أو يملكف دقمو ًمف وىمول رزىمؽ اهلل اهلدى ,ومـ أؾمبوب ؾمؾقك ؾمبؾ اهلدايي ,اًمسمال,
واًمبحٌ قمـ اًمعؾؿ ,واًمبحٌ قمـ اًمعؼقدة اًمصحقحي واًمٍماط اعمستؼقؿ ,واًمطريؼ
اًمؼقيؿ.
واهلداية تـؼسم إغ ؾسؿع:
إول :هدايي شمقومقؼ وهذه ظموصي سموهلل شمعومم ىمول شمعومم﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾[اًمؼصص.]53:
اـثاين :هدايي اًمدًٓمي واإلرؿمود وهذه قمومي ىمول شمعومم ذم ؿملن كبقف﴿ :ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ﴾[اًمشقرى.]52:
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تِبئٕ اهضائى يف اصتٌاع ًا يوقى عويٕ واالصتفادة ًِٕ
:
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ِ
ب
ب
ُم ِّؼ ٍق يف َؾـوــِه) أي اؾمؿع واومفؿ مو يؼقًمف رضمؾ حمؼؼ
اسؿ ْع ؿَال َم ُ َ
قولهَ ( :
مدىمؼ ,يعرف مو يؼقل ,ويعرف مو يعتؼد ,واًمذي شمؽقن أىمقاًمف وأومعوًمف صودرة قمـ
قمؾؿ ودرايي وسمقـيً ,
أظمذا عمـفٍ اًمسؾػ اًمصوًمح ,وسمعدً ا قمـ مـفٍ اعمخوًمػلم اعمـحروملم
اًمطوقمـلم ذم مـفٍ اًمسؾػ اًمؼوئؾلم( :مذهى اًمسؾػ أؾمؾؿ ,ومذهبـو أقمؾؿ
وأطمؽؿ!) يو ؾمبحون اهلل! ـمريؼي اجلفؿ سمـ صػقان واجلعد سمـ درهؿ ,واسمـ يمالب,
وواصؾ سمـ قمطوء ,وـمرق أصحوب قمؾؿ اًمؽالم أقمؾؿ وأطمؽؿ؟! طموؿمو ويمال ,وهؾ
شمؽقن اًمسالمي إٓ سموًمعؾؿ واحلؽؿي﴿ ,ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ﴾[احلٍ.]13:
ِ
إإول اهللُ َىمإ َ
إإؿ َىمإ َ
إإول َر ُؾمإإإق ًُم ُف
ا ًْمع ْؾإ ُ

إػ ومِ ِ
قإف
إحو َسم ُي ًَمإ ْق َس ُظم ْؾ ٌ
اًمص َ
َىم َول ل

هذا هق اًمعؾؿ اًمـوومع اًمذي أمر اهلل سمطؾبف ,واًمذي ُأمركو سموًمتزود مـف ,واًمذي ُأ ِم ْركو

سمحػظف- ,يمام ذم طموئقي اسمـ أيب داود:-
َو َد ْع َقمـ َْؽ آراء اًمر َضم ِ
إق َهل ُ ْؿ
إول َو َىم ْ
َ َ ِّ

ِ
ذ ُح
َوم َؼ ْق ُل َر ُؾمإقل اهللِ َأ ْزيمَإك َو َأ ْ َ

وهمٓء يؼقًمقن :مذهى اًمسؾػ أؾمؾؿ؛ مـ طمقٌ قمدم اخلقض واًمتـؼقى
واًمتؽؾػ ,ومذهى اخلؾػ أقمؾؿ وأطمؽؿ َٕنؿ ظمووقا وكؼبقا ,سمؾ (مـفٍ اًمسؾػ
أؾمؾؿ وأقمؾؿ وأطمؽؿ)( ,ىمػ طمقٌ وىمػ اًمؼقم ومنَنؿ قمـ قمؾؿ وىمػقا ,وسمبٍم كوومذ
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وآستػادة
مـهسمـ قمبد اًمعزيز يعـل :أَنؿ طملم شمقىمػقا قمـ اخلقض واًمتـؼقى
قمؿر
يم ّػقا) يمام ىمول
يمون شمقىمػفؿ ذًمؽ قمـ قمؾؿ ودرايي ,واًمتقىمػ قمـ اخلقض ذم قمؾؿ اًمؽالم سمبٍم كوومذ,
ًمعؾؿفؿ أن قمؾؿ اًمؽتوب واًمسـي هق اعملمقر سملظمذه واًمسػم قمؾقف.
قولهَ ٓ( :يـْـ َثـي َطــ ُه وٓ َي َت َبـدَّ ل) ومقف سمقون أن اًمذي يثبً قمغم مو هق قمؾقف ,مـ
احلؼ قمغم صمؼي وقمؾؿ ٓ ,شمـطكم قمؾقف اًمشبف ,وإهقاء ,وإىمقسي اًمبوـمؾي ,وهلذا ىمول
اإلموم موًمؽ عمو ضمو ءه سمعضفؿ ,ىمول :كوفمرين ,ىمول( :إن همؾبتـل؟) ىمول :اشمبعتـل ,ىمول:
(إن همؾبتؽ؟) ىمول :اشمبعتؽ ,ىمول( :اذهى إمم ؿموك مثؾؽ ومنين قمغم صمبوت مـ أمري),
ويؼقل قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز ( :مـ ضمعؾ ديـف قمروي ًمؾخصقموت أيمثر اًمتـؼؾ) ,ويمون
اًمسؾػ يـفقن ,ويـمن قمـ مـوفمرة أهؾ اًمبدع عمو ومقفو مـ اًمشبف وومسود.
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حب اهضخابة وحب آي اهبيت ًّ عقيدة أٓى اهضِة
قال

:

َ َ َّ ُ
َّ ُ ُ
َ َ
َّ َ َ ُ ر ْ َ ْ َ
َ
ُ
ككك بت كككحَع ِب ِ كككْ ِبببقكككَن ٌ ب ب َو كككك َد بتتءكككك ْ بع ِ ككككَبأت َاكككك ب ب

ب
ب
ِ
ب) ,أي أن ـمريؼتل ومذهبل طمى صحوسمي
اـصحا َبة ُؿ ِّؾ ِف ْم يل َم ْذ َه ٌ
ب َّ
قولهُ ( :ح ُّ
رؾمقل اهلل

.

واقمتؼود حمبتفؿ وومضؾفؿ مـ ـمريؼي أهؾ اًمسـي واجلامقميَ ٓ ,يبفؿ إٓ مممـ وٓ
يبغضفؿ إٓ مـوومؼ ,ومػل اًمبخوري ( ,)1711ومسؾؿ ( )75قمـ اًمؼماء ىمول اًمـبل
« :إَكْصار َٓ ي ِ
ح ُّب ُف ْؿ إِ َّٓ ُم ْممِ ٌـَ ،و َٓ ُي ْب ِغ ُض ُف ْؿ إِ َّٓ ُمـَافِ ٌؼ؛ َف َؿ ْـ َأ َح َّب ُف ْؿ َأ َح َّب ُف الل،
َ ُ ُ
َو َم ْـ َأ ْب َغ َض ُف ْؿ َأ ْب َغ َض ُف الل».
ىمول :ىمول رؾمقل اهلل

الؿـَافِ ِؼ ب ْغ ُض إَك َْص ِ
ارَ ،وآ َي ُة
« :آ َي ُة ُ
ُ

وقمـ أكس
ِ
ب إَك َْص ِ
ار» أظمرضمف اًمبخوري (.)1711
الؿ ْمم ِـ ُح ُّ
ُ

وذم طمديٌ أيب ؾمعقد قمـد مسؾؿ (ُ َٓ « :)77ي ْب ِغ ُض إَك َْص َار َر ُج ٌؾ ُي ْممِ ُـ بِالل
ِ
ب ُط َب ْقدَ َك َه َذا َ -ي ْعـِل َأ َسمو ُه َر ْي َر َة َ -و ُأ َّم ُف إِ َلك
الؾف َّؿ َحبِّ ْ
َوال َق ْق ِم أخ ِر» ,وىمولُ « :
ِِ
ِ ِ
يمام ذم صحقح
الؿ ْممِـِق َـش .هؽذا يؼقل اًمـبل
الؿ ْممـق َـَ ،و َح ِّب ْ
ب إِ َل ْق ِف ِؿ ُ
ط َباد َك ُ
.
مسؾؿ قمـ أيب هريرة
أكف َىم َولَ :وا لًم ِذي َوم َؾ َؼ احلَ لب َيَ ,و َسم َر َأ اًمـ َلس َؿ َي؛ إِ لك ُف
وذم مسؾؿ ( )71قمـ قمكم
إِ َزمَ :أ ْن َٓ ُ ِ
َي لبـِل إِ لٓ ُم ْم ِم ٌـَ ,و َٓ ُي ْب ِغ َضـِل إِ لٓ ُمـَوومِ ٌؼ ,.وأظمرضمف
ًَم َع ْفدُ اًمـلبِ ِّل إُ ِّم ِّل
ل
اًمبخوري ( ,)1371ومسؾؿ ( )2531مـ طمديٌ أيب ؾمعقد ىمول :يمون سملم ظموًمد سمـ
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وسملماـسـة
اًمقًمقد أهل
قمبداًمرمحـ سمـ قمقف رء؛ ومسبف ,وم َؼ َول َر ُؾم ُ
َ َٓ « :ت ُس ُّبقا
قل اهلل
َأ ْص َحابِل؛ َف َقا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِه َل ْق َأ َّن َأ َحدَ ك ُْؿ َأ ْك َػ َؼ مِثْ َؾ ُأ ُح ٍد َذ َهبًا َما َأ ْد َر َك ُمدَّ َأ َح ِد ِه ْؿ
َو َٓ ك َِصق َػ ُف».
وأمر اهلل سمحبفؿ ,وسموًمدقموء هلؿ ,ومؼول ؾمبحوكف وشمعومم سمعد أن ذيمر اعمفوضمريـ
وإكصور ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[احلنم,]31:
ِ
الل َك َظ َر فِل
وموعمممـ اًمتؼل ٓ َيغ ّؾ ,وٓ يبغض اًمصحوسمي؛ َٕنؿ ظمػمة اخلؾؼ« :إِ َّن َ
َخقر ُق ُؾ ِ ِ ِ
ُق ُؾ ِ ِ ِ
اص َط َػا ُه لِـَ ْػ ِس ِفَ ،ف ْاب َت َعثَ ُف
ب ُم َح َّؿ ٍد
قب ا ْلع َبادَ ،ف ْ
قب ا ْلع َبادَ ،ف َق َجدَ َق ْؾ َ
َْ
ٍ
قب ا ْل ِعب ِ
اد َب ْعدَ َق ْؾ ِ
بِ ِر َسا َلتِ ِفُ ،ث َّؿ َك َظ َر فِل ُق ُؾ ِ
قب َأ ْص َحابِ ِف َخقْ َر
ب ُم َح َّؿدَ ،ف َق َجدَ ُق ُؾ َ
َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ُق ُؾ ِ ِ ِ
الؿ ْسؾِ ُؿ َ
قن َح َسـًا،
قب ا ْلع َبادَ ،ف َج َع َؾ ُف ْؿ ُو َز َرا َء َكبِ ِّقفُ ،ي َؼات ُؾق َن َط َؾك ديـفَ ،ف َؿا َر َأى ُ
َف ُف َق ِطـْدَ اللِ َح َس ٌـَ ،و َما َر َأ ْوا َسقِّ ًئا َف ُف َق ِطـْدَ اللِ َس ِّق ٌئ» .هؽذا يؼقل اسمـ مسعقد قمـد
أمحد (.)1311
واًمصحوسمي أصمـك اهلل قمؾقفؿ سمؼقًمف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[اًمػتح.]2٠:
وهبذه أيي اؾمتدل اإلموم موًمؽ :أن اًمذي يبغض أصحوب اًمـبل

ًمقس ًمف

ذم اًمػلء رء وأكف يموومر ,ومؿـ قمؼقدة أهؾ اًمسـي :طمى اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ,
واًمصحوسمي يتػووؾقن وملومضؾفؿ قمغم اإلمجول أهؾ سمدر ,صمؿ أهؾ سمقعي اًمروقان ,صمؿ
مـ آمـ ىمبؾ اًمػتح ىمول اهلل شمعومم﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
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ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ﴾[احلديد.]31:
ويمذًمؽ اعمفوضمرون ذم اجلؿؾي أومضؾ مـ إكصور ,ومـ أومراد إكصور مـ هق
أومضؾ مـ سمعض أومراد اعمفوضمريـ ,واًمعنمة اعمبنمون سموجلـي يمؾفؿ مـ اعمفوضمريـ,
أيضو :صموسمً سمـ ىمقس مـ إكصور ,وؾمعد سمـ معوذ مـ إكصور,
وىمد ُسم ّنم سموجلـي ً
وااًمغؿقصوء مـ إكصور ..وهمػم ذًمؽ.
واــاس يف اـصحابة صرؽان ووسط:
أما اـطرف إول :ومفؿ اًمراومضي ,واخلقارج اًمذيـ يؽػروَنؿ ويسبقَنؿ
ويتـؼصقَنؿ.
واـطرف إخر :ىمقم يؼقًمقن :هؿ رضمول وكحـ رضمول.
وـموئػي شمرومعفؿ ومقق مـزًمتفؿ ومقدقمقَنؿ ويذسمحقن هلؿ وهؿ اًمؼبقريي مـ
اًمصقومقي وهمػمهؿ.
واـوسط :هؿ أهؾ اًمسـي واجلامقمي ,اًمذيـ قمرومقا هلؿ ىمدرهؿ ومـزًمتفؿ,
واؾمتغػروا هلؿ ويمػقا قمام ؿمجر سمقـفؿ.
ويف آل اـبقت كػس اـتـوع:
ىمقم همؾقا ومقفؿ وهؿ اًمراومضي ,واًمبوـمـقي ,وىمقم وىمعقا ومقفؿ وهؿ اًمـقاصى,
وىمقم َيبقَنؿ احلى اًمنمقمل :وهؿ أهؾ اًمسـي واجلامقمي.
واًمؽالم ذم ومضوئؾ اًمصحوسمي يطقلً :
أوٓ :عمحبتـو هلؿ ,ثاك ًقا :جلامل ؾمػمهتؿ ,ثاـ ًثا:
ًمالؾمتػودة ممو يمون َيصؾ مـفؿ مـ طمسـ آشمبوع ,وطمسـ آقمتؼود ,واعمبودرة
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أهلإمماـسـة
اخلػمات واًمتضحقوت اًمتل سمذًمقهو مـ أضمؾ ديـ اهلل احلؼ ,ومؿـ
واعمسوسمؼي
شمـؼصفؿ ومفق اًمـوىمص ,ومـ ؾمبفؿ ومفق اعمسبقب ,ومـ ًمعـفؿ ومفق اعمؾعقن.
قولهَ ( :و َم َو َّد ُة اـ ُؼ ْربى ِهبا َأت ََو ّســل) أي وأشمؼرب إمم اهلل شمعومم سمؿحبي ىمراسمي
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمصوحللم ,وأراد ؿمقخ اإلؾمالم هبذا اًمبقون أن يبلم
مذهبف احلؼ ذم هذا اًمبوب ,يمام أكف َيى اًمصحوسمي يمذًمؽ َيى آل اًمبقً اًمصوحللم,
وهذا ر ٌد قمغم اًمرواومض؛ ٕن اًمرواومض قمـدهؿ (ٓ وٓء) إٓ سمؼماء ٓ ,يصؾح أن
حتى قمكم إٓ سموًمؼماءة مـ أيب سمؽر وقمؿر ,وإذا أطمببً أسمو سمؽر وقمؿر ,وملكً متؼمئ مـ
قمكم ,مؼدمي وموؾمدة وكتقجي أومسد ,سمؾ جيقز وجيى أن كحى أسمو سمؽر وقمؿر وقمثامن
وقمكم

.

واـتوسل ادػوع يؽون بثالثة أمور:
اـتوسل بدطاء اـرجل اـصاـح :يدل قمؾقف طمديٌ قمثامن سمـ طمـقػ قمـد اًمؽممذي
َض َير اًم َب َ ِ
(َ :)1571أ لن َر ُضم ًال َ ِ
َوم َؼ َول :ا ْد ُع اهلللَ َأ ْن ُي َعوومِ َقـِلَ ,ىم َول« :إِ ْن
ٍم َأشمَك اًمـلبِ لل
تَ ،وإِ ْن ِشئْ َت َصبَ ْر َت َف ُف َق َخقْ ٌر َل َؽش َ .ىم َولَ :ومو ْد ُقم ْفَ ,ىم َولَ :وم َل َم َر ُه َأ ْن َيت ََق لو َل
ِشئْ َت َد َط ْق ُ
َومقح ِسـ ووقءه ويدْ قمق ِهب َذا اًمدي قم ِ
وء« :ال َّؾ ُف َّؿ إِ ِّكل َأ ْس َل ُل َؽ َو َأ َت َق َّج ُف إِ َل ْق َؽ بِـَبِ ِّق َؽ ُم َح َّؿ ٍد
َ
ُ ْ َ ُ ُ َُ ََ َُ َ
ِ
ِ
اجتِل َه ِذ ِه لِتُ ْؼ َضك ل ِ َل ،ال َّؾ ُف َّؿ َف َش ِّػ ْع ُف
الر ْح َؿة ،إِكِّل َت َق َّج ْف ُت بِ َؽ إِ َلك َر ِّبل فل َح َ
َكبِ ِّل َّ
فِ َّلش واحلديٌ ذم اًمصحقح اعمسـد ًمؾشقخ مؼبؾ .
ويؽون اـتوسل بإطامل اـصاحلة :يمام ذم طمديٌ أصحوب اًمغور اًمثالصمي :وم َع ِـ
الؿ َط ُر،
َ ,قم ِـ اًمـلبِ ِّل
ا ْسم ِـ ُقم َؿ َر
َىم َولَ « :خ َر َج َثل َ َث ُة َك َػ ٍر َي ْؿ ُشق َن َف َل َص َاب ُف ُؿ َ
َفدَ َخ ُؾقا فِل َغ ٍ
خ َرةٌَ ،ق َالَ :ف َؼ َال َب ْع ُض ُف ْؿ ل ِ َب ْع ٍ
ار فِل َج َبؾٍَ ،فاك َْح َّط ْت َط َؾ ْق ِف ْؿ َص ْ
ض:
ان َشق َخ ِ
اد ُطقا ال َّؾف بِ َل ْف َض ِؾ َطؿ ٍؾ َط ِؿ ْؾتُؿقهَ ،ف َؼ َال َأحدُ ُهؿ :ال َّؾفؿ إِكِّل كَا َن لِل َأبق ِ
ان
ْ
ََ
ُ ُ
َ
ْ
ُ َّ
َ ْ
َ
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انَ ،ف ُؽـ ُْت َأ ْخرج َف َلر َطكُ ،ثؿ َأ ِجلء َف َلح ُؾب َف َل ِجلء بِ ِ
َكبِقر ِ
الحلَ ِ
بَ ،فآتِل بِ ِف َأ َب َق َّي
ُ ْ ُ
ُ
َّ
ُ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احتَ َبس ُت َلقْ َؾ ًةَ ،ف ِ
جئْ ُت َفنِ َذا ُه َؿا
َفقَ ْش َر َبانُ ،ث َّؿ َأ ْسؼل ِّ
الصبْ َق َة َو َأ ْهؾل َوا ْم َر َأتلَ ،ف ْ ْ
ِ
ِ ِ
الص ْب َق ُة َيت ََضا َغ ْق َن ِطـْدَ ِر ْج َؾ َّلَ ،ف َؾ ْؿ َي َز ْل َذل ِ َؽ
كَائ َؿانَ ،ق َالَ :ف َؽ ِر ْه ُت َأ ْن ُأوق َظ ُف َؿاَ ،و ِّ
َد ْأبِل َو َد ْأ َب ُف َؿاَ ،حتَّك َص َؾ َع ال َػ ْج ُر ،ال َّؾ ُف َّؿ إِ ْن ُكـ َْت َت ْع َؾ ُؿ َأكِّل َف َع ْؾ ُت َذل ِ َؽ ْابتِ َغا َء
ِ
الس َؿا َءَ ،ق َالَ :ف ُػ ِر َج َطـ ُْف ْؿَ ،و َق َال َ
أخ ُر :ال َّؾ ُف َّؿ
َو ْج ِف َؽَ ،فا ْف ُر ْج َطـَّا ُف ْر َج ًة ك ََرى مـ َْفا َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُؾ الـ َِّسا َء،
ب ا ْم َر َأ ًة م ْـ َبـَات َط ِّؿل َك َل َشدِّ َما ُيح ُّ
إِ ْن ُكـ َْت َت ْع َؾ ُؿ َأكِّل ُكـ ُْت ُأح ُّ
ب َّ
ٓ َتـ َُال َذل ِ َؽ مِـ َْفا َحتَّك ُت ْعطِ َق َفا مِا َئ َة ِديـ ٍ
َف َؼا َل ْتَ :
َارَ ،ف َس َع ْق ُت فِق َفا َحتَّك َج َؿ ْعت َُفاَ ،ف َؾ َّؿا
ٓ َت ُػ َّض َ
ت َب ْق َـ ِر ْج َؾقْ َفا َقا َل ْت :ا َّت ِؼ ال َّؾ َف َو َ
الخا َت َؿ إِ َّٓ بِ َح ِّؼ ِفَ ،ف ُؼ ْؿ ُت َو َت َر ْكتُ َفاَ ،فنِ ْن
َق َعدْ ُ
ُكـ َْت َت ْع َؾ ُؿ َأكِّل َف َع ْؾ ُت َذل ِ َؽ ْابتِ َغا َء َو ْج ِف َؽَ ،فا ْف ُر ْج َطـَّا ُف ْر َج ًةَ ،ق َالَ :ف َػ َر َج َطـْ ُف ُؿ
الثُّ ُؾثَ ْق ِـَ ،و َق َال َ
ت َأ ِج ًقرا بِ َػ َر ٍق مِ ْـ ُذ َر ٍة
استَ ْل َج ْر ُ
أخ ُر :ال َّؾ ُف َّؿ إِ ْن ُكـ َْت َت ْع َؾ ُؿ َأكِّل ْ
َف َل ْط َط ْق ُت ُفَ ،و َأ َبك َذ َ
ت إِ َلك َذل ِ َؽ ال َػ َر ِق َف َز َر ْطتُ ُفَ ،حتَّك ْاشت ََر ْي ُت مِـْ ُف
اك َأ ْن َي ْل ُخ َذَ ،ف َع َؿدْ ُ
ب َؼرا ور ِ
اطق َفاُ ،ث َّؿ َجا َء َف َؼ َالَ :يا َطبْدَ ال َّؾ ِف َأ ْططِـِل َح ِّؼلَ ،ف ُؼ ْؾ ُت :ا ْك َطؾِ ْؼ إِ َلك تِ ْؾ َؽ البَ َؼ ِر
َ ً ََ
ِ
قفا َفنِك ََّفا َل َؽَ ،ف َؼ َالَ :أ َت ْستَ ْف ِز ُئ بِل؟ َق َالَ :ف ُؼ ْؾ ُتَ :ما َأ ْستَ ْف ِز ُئ بِ َؽ َو َلؽِـَّ َفا َل َؽ،
َو َراط َ
ػ َطـْ ُف ْؿش متػؼ
ال َّؾ ُف َّؿ إِ ْن ُكـ َْت َت ْع َؾ ُؿ َأكِّل َف َع ْؾ ُت َذل ِ َؽ ْابتِ َغا َء َو ْج ِف َؽَ ،فا ْف ُر ْج َطـَّا َف ُؽ ِش َ
قمؾقف.
واًمتقؾمؾ سمحى اًمصوحللم:
ُأ ِطمى اًمص ِ
إً ِمإـ ُْف ْؿ
لم َو ًَم ْس ُ
إوحل َ
ي ل
و َأيمْإإره مإإـ سمِ َضإإو َقم ُتف اعمَع ِ
إإويص
ُ َ
َ َُ َ ْ

إإكم َأ ْن َأك َ
ًَم َعإ ِّ
إإؿ َؿمإإإ َػو َقم ْف
َإإإول ِ ِهبإ ْ
إإإقا ًء ِذم ا ًْمبِ َضإإإو َقم ْف
َوإِ ْن ُيمـلإإإو َؾم َ

ومـفا اـتوسل بلسامء اهلل وصػاته :ىمول اهلل
ﭷ﴾[إقمراف.]311:

﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

حب اـصحابة وحب آل اـبقت من طؼقدة
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وأموأهل اـسـة
اًمتقؾمؾ سمذوات اًمصوحللم يملن يؼقل اًمؾفؿ إين أؾملًمؽ سمحؼ كبقؽ ومفذا
شمقؾمؾ مبتدع.
ومنن اىمؽمن سمف دقموؤهؿ واًمذسمح هلؿ ومفق ذك أيمؼم خمرج مـ اعمؾي يمام يػعؾف همالة
اًمصقومقي واًمبوـمـقي واًمراومضي.
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فضى أبي بلز اهضديق
:

قال
ُر
ُْْ َْ َ ُ
ْ َ ْ ٌ َ َ ََ َ
ٌ َ َّ َ
ر ّ ْ ُ
بو ْكككَ ِ ب ب ت ُِمككَبت كك ِ بَكك بقِككُ ْبأ ْكك ب ب
َوت ِلك ِ كككْبقككك ِب ككك

ب
ب
ِ
ِ
ًمؽؾ اًمصحوسمي روقان اهلل
قولهَ ( :وـ ُؽ ِّؾ ِف ْم َؾـدْ ٌر َطال و َؽ َضائ ٌل) يؼقل
قمؾقفؿ ىمدر ,ومـزًمي ,وومضؾ رومقع ,ومنمف اًمصحبي ٓ يعدًمف ذف ,ومـ أراد اًمـظر
إمم مو قمؾقف اًمؼقم مـ اًمػضؾ واخلػم ومؾقـظر ذم اًمؽتى اعممًمػي ذم اًمبوب ,مثؾ:
ومضوئؾ اًمصحوسمي ًمإلموم أمحد ,ويمتى اًمػضوئؾ ذم صحقحل اًمبخوري ومسؾؿ,
ويمتى اعمسوكقد واعمعوضمؿ.
ِ
ديق ِمـ ُْف ْم َأ ْؽ َضـل) هذا اًمذي ىمرره قمؾقف إمجوع صوحلل إمي:
اـص ُ
قوله( :ـؽـَّام ِّ
َ
قمثامن اسم ُـ أيب ىمحوومي ,أومضؾ اًمصحوسمي ,وم َع ِـ
قمغم أن اًمصديؼ وهق أسمقسمؽر قمبدُ اهلل سم ُـ
َٓ َك ْع ِد ُل سمِ َل ِيب َسمؽ ٍْر َأ َطمدً اُ ,صم لؿ ُقم َؿ َرُ ,صم لؿ
َىم َولُ :يمـلو ِذم َز َم ِـ اًمـلبِ ِّل
ا ْسم ِـ ُقم َؿ َر
ُقم ْثام َنُ ,صمؿ ك َْؽم ُك َأصحوب اًمـلبِل َٓ ُك َػ ِ
وو ُؾ َسم ْقـ َُف ْؿ .أظمرضمف اًمبخوري (.)13٠7
ل ُ ْ َ َ
ِّ
َ
َ :أ يي اًمـ ِ
ى إِ ًَم ْق َؽ؟ َىم َول:
لوس َأ َطم ي

ؾملل رؾمقل اهلل
وقمؿرو سمـ اًمعوص
« َطائِ َش ُةشَ ,وم ُؼ ْؾ ًُِ :م َـ اًمر َضم ِ
قهاشُ ,ىم ْؾ ًُُ :صم لؿ َم ْـ؟ َىم َولُ « :ث َّؿ ُط َؿ ُر ْب ُـ
ول؟ َوم َؼ َولَ « :أ ُب َ
ِّ
الخ َّط ِ
َ
ابش َوم َعدل ِر َضم ًوٓ .أظمرضمف اًمبخوري ( ,)1332ومسؾؿ (.)2111
وذم اًمبخوري ( )1373قمـ حمؿد سمـ احلـػقي ىمول :ىمؾً ٕيبَ :أ يي اًمـ ِ
لوس َظم ْ ٌػم َسم ْعدَ
رؾم ِ
قً َأ ْن َي ُؼ َ
قل:
قل اهلل ؟ َىم َولَ :أ ُسمق َسمؽ ٍْرُ .ىم ْؾ ًُُ :صم لؿ َم ْـ؟ َىم َولُ :صم لؿ ُقم َؿ ُرَ .و َظم ِش ُ
َ ُ
لم.
ُقم ْث َام ُنُ ,ىم ْؾ ًُُ ,صم لؿ َأك َ
ًْ؟ َىم َولَ :مو َأكَو إِ لٓ َر ُضم ٌؾ ِم َـ اعمُ ْسؾِ ِؿ َ

060

ؽضل أيب بؽر اـصديق

وموقمتؼود أهؾ اًمسـي وـمريؼتفؿ وؾمػمهؿ :أن أومضؾ إمي سمعد كبقفو :أسمق سمؽر
اًمصديؼ

 ,صمؿ قمؿر اًمػوروق ,صمؿ قمثامن ذو اًمـقريـ ,صمؿ قمكم سمـ أيب ـموًمى

.
وشمرشمقبفؿ ذم اخلالومي قمغم شمرشمقبفؿ ذم اًمػضؾ ,ومـ زقمؿ أن قمكم أطمؼ مـ قمثامن
ذم اًمقاؾمطقي,

سموخلالومي ومفق أوؾ مـ محور أهؾف ,يمام ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي
زد قمغم ذًمؽ أكف أزرى سموعمفوضمريـ وإكصور ,وظموًمػ إمجوقمفؿ.

واخلالف اًمذي يمون سملم أهؾ اًمسـي ذم ِ
اًمؼدَ م ,هق مـ طمقٌ شمػضقؾ قمكم قمغم
قمثامن ٓ مـ طمقٌ أن قمؾ ًقو أطمؼ سموخلالومي ,وىمد اكدصمر ذًمؽ اعمذهى ,وأمجع أهؾ اًمسـي
واجلامقمي قمغم أن أومضؾ إمي أسمق سمؽر صمؿ قمؿر صمؿ قمثامن صمؿ قمكم
وومضوئؾ اًمصديؼ

.

أيمثر مـ أن ُحتٍم وأؿمفر مـ أن ُشمذيمر وىمد شمؼدم ذيمر

سمعضفو ذم ذح احلوئقي وسموهلل اًمتقومقؼ.
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اهقزآْ كالَ اهلل غري خمووق
:

قال
َ
ُْ ُ َُْ
ََ ُ ْ ُ
َ ُ ُ َْ
ُ ْ َ َ َ ْ
كككَ ب ب
دلبعِكك ِبه ب ليَتككككهبف كككك َ بت كككك ِيْبت مك
ككَصب ب
لنبقككَب
كك
بتتء
با
وأقكك ِ
ِ
ب
ب
ِ
قولهَ ( :و َأ ُؾ ُ
جاء ْت بِـه آياتُـ ُه) أي أقمتؼد ذم اًمؼرآن مو ضموءت سمف
ول ِيف اـ ُؼرآن ما َ
آيوشمف مـ أكف يمالم اهلل شمعومم ووطمقف وشمـزيؾف شمؽؾؿ اهلل شمعومم سمف طمؼقؼي سمحرف وصقت
وأكف همػم خمؾقق يمام شمؼقل اجلفؿقي واعمعتزًمي ومـ زقمؿ أن اًمؼرآن خمؾقق ومؼد يمػر
وموًمؼرآن صػي اهلل شمعومم وصػوت اهلل شمعومم همػم خمؾقىمي وممو يدل قمغم مو شمؼدم ىمقل اهلل
شمعومم﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾[اًمبؼرة.]75:
وىمقًمف شمعومم﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾[اًمتقسمي.]3:
وىمقًمف شمعومم﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾[اًمػتح.]35:
وىمول شمعومم﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾[اإلكسون ,]21:وىمول﴿ :ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾[اًمسجدة ,]2:وىمول شمعومم﴿ :ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾[اًمزمر ,]3:وىمول شمعومم﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾[اًمقاىمعي.]11:
إمم همػم ذًمؽ مـ إدًمي مـ يمالم رسمـو ويمالم كبقـو

 ,وقمغم هذا إمجوع اًمسؾػ.

اـؼرآن ؿالم اهلل ؼر خمؾوق
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اـؽريم) ىمول شمعومم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾[اًمقاىمعي ,]77:أي قمظقؿ
قولهَ ( :ؽ ُف َو
ُ
اعمـوومع يمثػم اخلػم همزير اًمعؾؿ ومقف مـ اًمؼميموت مو يعجز اعمتؽؾؿ قمـ ذيمره.
ومـ يمرمف يمثرت أؾمامئف ومؿـفو اًمؼرآن واًمػرىمون واًمضقوء واًمـقر واهلدى واًمشػوء
واًمرمحي واعمققمظي وهق اًمؽتوب اعمبلم واًمذيمر احلؽقؿ وهمػم ذًمؽ قمغم مو سمقـتف ذم همػممو
مقـمـ وسموهلل اًمتقومقؼ.

  

064

وجوب اإلمياْ مبا جاء يف اهغزع بدوْ تأويى
:

قال
َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ
ََ ََ َ ُ
ُ ْ َ َ َ
ِيبوالبأتككك َّو ب ب
ِ ب َوت م كككقَبت كككَد
بتَّب ككك ب ككك ُب
وأقككك بقكككَ
ب
ب
ِ
قولهَ ( :و َأ ُؾ ُ
هلل َّ
أيضو مـ ـمريؼتل
ول َؾ َال ا ُ
جل َجالـ ُه ،وادُ ْص َط َػى َاهلادي) يؼقل ً
ذم آقمتؼود أن أىمقل مو ىموًمف اهلل شمعومم ومو ىموًمف رؾمقًمف
مممـ ومممـي أن يؼقل مو ىموًمف اهلل شمعومم ,ومو ىموًمف رؾمقل اهلل
رؾمقل اهلل

 ,ومو اقمتؼده اًمصحوسمي اًمؽرام ,ىمول اهلل

وهذا هق اًمقاضمى قمغم يمؾ
 ,وأن يعتؼد مو اقمتؼده
﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ﴾[اًمـسوء ,]35:وىمول شمعومم﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ﴾[ٕكػول.]21:
شملول أهؾ اًمضالل ,وهق ذم احلؼقؼي حتريػ ًمألدًمي ,إمو ًمػ ًظو
قولهَ ( :وَٓ َأ َتل َّو ُل) ّ
أو معـًك ,أو معـًك ومؼط.
واًمتلويؾ اًمػوؾمد سمسببف طمصؾ اًمػسود اًمعظقؿ ,ومام وىمعً احلروب ,ومو ىمتؾ
قمثامن ,ومو مقىمعي صػلم ,ومو مقىمعي اجلؿؾ إٓ سمسبى اًمتلويؾ اًمػوؾمد ,وموًمتلويؾ
ً
شملويال مـ أضمؾ ًمبس احلؼ سموًمبوـمؾ قمغم
ذه قمظقؿ ,وهق اًمتحريػ ,وإكام ؾمؿقه
اعمسويملم اًمذيـ ٓ يػؼفقن .وىمد َنك اهلل

قمـ ذًمؽ ,ومؼول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾[آل قمؿران.]73:

وجوب اإليامن بام جاء يف اـػع بدون
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تلويل
اًمبدع مو يسؿقن سموـمؾفؿ ً
سموـمال وسمام يـػر مـف اًمـوس ,سمؾ يسؿقكف سملؾمامء
وملهؾ
مـؿؼي ,اكظر إمم إصقل اخلؿسي ًمؾؿعتزًمي( :اًمعدل ,واًمتقطمقد ,وإكػوذ اًمققمقد,
ّ
وإمر سموعمعروف ,واًمـفل قمـ اعمـؽر ,واعمـزًمي سملم اعمـزًمتلم).
وملمو اًمعدل :ومػميدون سمف كػل اًمؼدر ,وهق أن اهلل مل خيؾؼ اًمنم ,وأن اًمعبود هؿ
اًمذيـ خيؾؼقن أومعوهلؿ ,ومفق شمعطقؾ اهلل قمـ صػي اخلؾؼ ,مع أن اهلل

يؼقل﴿ :ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ﴾[اًمزمر.]32:
واًمتقطمقد قمـدهؿ :كػل اًمصػوت :سمؿعـك أن اهلل ٓ يسؿع وٓ يبٍم ,وٓ يتؽؾؿ
وٓ يريد وٓ يشوء وٓ يـزل ,وًمقس ًمف يدان ,وٓ هق ذم اًمعؾق ,وٓ اؾمتقى قمغم
اًمعرش ,مع أن اهلل

يؼقل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ﴾[اًمشقرى.]33:
وإكػوذ اًمققمقد قمـدهؿ :أَنؿ ُيقضمبقن قمغم اهلل أن يعذب مـ وىمع ذم اعمعصقي إكػو ًذا
ًمققمقده ومقفؿ ,مع ىمقل اهلل

﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ﴾[اًمـسوء.]11:
وإمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر قمـدهؿ :هق اخلروج قمغم احلؽوم اعمسؾؿلم,
مع مو ورد مـ إدًمي ذم حتريؿ ذًمؽ.
واعمـزًمي سملم اعمـزًمتلم :سمقوَنو أن صوطمى اعمعصقي ذم اًمدكقو ٓ مممـ وٓ يموومر ,وذم
أظمرة خمؾد ذم اًمـور.
ومال شمغؽم سموعمظوهر ,واًمعبورات اعمخوًمػي ًمؾنمع ,إكام اًمقاضمى قمؾقـو هق اًمتؿسؽؽ
سموٕدًمي مـ اًمؽتوب واًمسـي.
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واـتلويل يلت بعدة معاين:
إول :احلؼقؼة وادآل ،ىمول اهلل

﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[إقمراف ]51:أي

طمؼقؼتف ومآًمف ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ؼما قمـ يقؾمػ قمؾقف اًمسالم﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ
ﭭ﴾[إقمراف ,]51:وىمول اهلل خم ً
وأيضو﴿ :ﯔ
ﮗ ﮘ﴾[يقؾمػ ]311:أي :هذا طمؼقؼي اًمرؤيو اًمتل رأيتفو ىمبؾ ؾمـلمً ,
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾[آل قمؿران ]7:أي ٓ :يعؾؿ طمؼقؼي هذا اعمعود ,وطمؼقؼي اًمصػوت
ويمقػقتفو إٓ اهلل ,وأهؾ اًمسـي واًمعؾامء يعرومقن معـوهو ,أمو اًمؽقػقي أمرهو إمم اهلل هق
اًمذي يعؾؿفو.
ويلت اـتلويل بؿعـى اـتػسر ،وهلذا يؼقل اسمـ ضمرير اًمطؼمي( :وشملويؾ هذه أيي
يمذا ويمذا) أي :شمػسػمهو ,ومـف :شملويؾ اًمرؤيو أي :شمػسػمهو.
ويلت اـتلويل بؿعـى رصف ادعـى اـراجح إغ معـى مرجوح بؼريـة ،وهذا هق
صمؿي ىمريـي ومفق شملويؾ سموـمؾ ,ومقؼقًمقن ً -
مثال
اًمتلويؾ قمـد إصإقًمقلم ,ومإنن مل شمؽـ ّ
 ( :يد اهلل) كعؿي اهلل( ,ووضمف اهلل) ذات اهلل أو اإلطمسون( ,وكزول اهلل) كزول أمره,ٍ
معون سموـمؾي مل يدل قمؾقفو
وهذا شملويؾ سموـمؾ وسف ًمألًمػوظ قمـ فمقاهرهو إمم
شملول
اًمؽتوب واًمسـي ,وموًمقاضمى قمؾقؽ :أن شمؼقل ىمول اهلل ,ىمول رؾمقًمف ,وٓ شمتلول ّ
اعمبطؾلم ,وحتريػفؿ سمؾ صـ إدًمي قمـ خترصوت اًمؼقم ووالهلؿ اًمذي أدى إمم
أقمظؿ احلرام وهق اًمؼقل قمغم اهلل سمغػم قمؾؿ ىمول شمعومم﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾[إقمراف.]11:

وجوب اـسر يف آيات اـصػات طذ ؽفم
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اـسؾف

وجوب اهضري يف آيات اهضفات عوى فٍٔ اهضوف
:
قال
ُ َ ُ
َك
ر َ ُ َ
ََ ْ ُ َ
ََ
ََ َ ر
َدلبأ ِ ُّنكككَ ب ءكككَبكمكككَبطءككك بتتقككك َتأبتِ َّو ب ب
كككَدلبت ككك ِ
وَجَِّككك بلي ِ

ب
ب
أي :أؾمػم ذم آيوت اًمصػوت قمغم مـفٍ أهؾ اًمسـي واجلامقمي ,وقمغم معتؼد اًمذيـ
كؼؾقهو مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم هلؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ مـ همػم حتريػ وٓ شمعطقؾ
وٓ شمؽققػ وٓ متثقؾ وذم هذه اًمشطر مـ اًمبقً رد قمغم إؿموقمرة اًمذيـ يثبتقن
سمعض اًمصػوت ويعطؾقن إيمثر مع مو ذم صـقعفؿ مـ اًمتـوىمض ومنن اًمؼقل ذم سمعض
اًمصػوت يموًمؼقل ذم اًمبعض ,وىمد ضموءت أدًمي اًمؽتوب واًمسـي سمنصمبوت صػوت اًمبوري
واهلل

متصػ سموًمؽامل اعمؼدس مـ يمؾ وضمف.
قوله( :حؼا) :أي قمغم طمؼقؼتفو ٓ جموزهو يمام يؼقل اعمبتدقمي.
قوله( :اـطراز إول ) :اعمراد هبؿ اًمصحوسمي ومـ ؾمور قمغم ؾمػمهؿ مـ اًمتوسمعلم

هلؿ سمنطمسون.
وًمقس ذم هذا اًمؼقل سموًمتػقيض ,يمام اؾمتدل سمعض أهؾ اًمضالل سمؼقل اًمسؾػ:

ِ
(أم يروهو يمام ضموءت سمال يمقػ) .ومػل اًمعبورة إصمبوت اعمعـك ,ومؾق مل يثبً اعمعـك عمو ىمول:
(سمال يمقػ) ومتـبف!
وومقف :أن اإلمجوع طمجي ذم هذا اًمبوب يمغػمه ,وىمد كؼؾ هذا اإلمجوع اسمـ قمبداًمؼم

ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف  ,واًمبقفؼل ذم إؾمامء واًمصػوت  ,وأؿمور إًمقف اسمـ
شمقؿقي ذم اًمتدمريي وهمػمهو.
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قبوي خرب اهجقات اهعدوي يف باب األمساء واهضفات
:

قال
ُ َ َ َّ ُ
َ ُ ْ
َ َ َ َ ُ َّ َ
َ ُ
َُ َ ْ ُر َ
َوأ ُِدبع كككككككك َبإ ِ ببطءَ ِ ككككككككَ ب َوأ ككك ط َبعكككوب بقكككَبَت َّككك ب ب
ب
ب
يعـل :أرد شمبعوت إصمبوت هذه اًمصػوت إمم اًمذيـ كؼؾقهو ًمـو وهؿ أقمرف سمؿراد اهلل
ومراد رؾمقًمف

ومـثبً أًمػوفمفو ومعوكقفو اًمالئؼي سموهلل

 ,وشمصون قمـ اًمتؿثقؾ

واًمتشبقف ,وقمـ اًمتؽققػ ,وموإلموم موًمؽ سمـ أكس عمو ؾملًمف سمعض اعمبتدقمي قمـ ىمقًمف
شمعومم﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[ـمف ]5:يمقػ اؾمتقى؟ ىمول ًمف( :آؾمتقاء معؾقم,
وآؾمتقاء هق اًمعؾق وآرشمػوع ,واًمصعقد وآؾمتؼرار ,-واًمؽقػ جمفقل,واإليامن سمف واضمى- ,اإليامن سمام أظمؼم اهلل سمف وسمام أظمؼم سمف رؾمقل اهلل

واضمى,-

ىمول( :واًمسمال قمـف سمدقمي ,ىمؿ قمـل) ,أي اًمسمال قمـ يمقػقي اًمصػي سمدقمي ٕن
اًمصحوسمي مو يموكقا يسلًمقن قمـفو واًمؼوقمدة قمـد أهؾ اًمسـي أن اعمثبً ًمؾصػوت جيى أن
يتخغم مـ حمظقريـ إول اًمتؽققػ واًمثوين اًمتؿثقؾ ,واعمـزه جيى قمؾقف أن أن يتخغم
مـ حمظقريـ :اًمتحريػ واًمتعطقؾ.

  

خطر اإلطراض طن إدـة وإخذ بأراء
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خطز اإلعزاض عّ األدهة واألخذ باآلراء
:

قال
َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ
َ ْ ََ َ ُ َ َ
ُْ ً
تن ()9ب َو َِ َ
تص بهُ ب َو ِإ ِِجتبتاككت بَءكك بقككَ بتِ قكك ب ب
ِحككَب ِمككوبطِككَبَتتءكك
ب
ب
هذا شمؼبقح عمـ يؽمك يمتوب اهلل  ,اًمذي ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ﴾[ومصؾً ,]12:صمؿ يعتؿد قمغم أىمقال مـ ٓ يعتد سمؼقًمف ,ويمؾ مـ مل يلظمذ سمؽالم
اهلل

ويمال رؾمقًمف

ٓ سمد أن يلظمذ مو خيوًمػف وهذا مـ شمـوىمض اعمعتزًمي وشمـوىمض

أهؾ اًمبدع ,إذا ىمؾـو :ىمول اهلل ,ىمول رؾمقل اهلل

 ,ىموًمقا :إذا يمون متقاشمرا ,اًمظوهر همػم

مراد ,وإذا يمون آطمودا ,ىموًمقا :هذه أطموديٌ آطمود ,وأطمود ٓ شممظمذ هبو اًمعؼوئد,
ؾمبحون اهلل! أطموديٌ رؾمقل اهلل

اًمتل شمـوىمؾفو إئؿي إقمالم ,واحلػوظ اًمؽرام,

ٓ شممظمذ هبو اًمعؼوئد ,وسمقً إظمطؾ اًمـٍماين شممظمذ سمف اًمعؼوئد.
ىمول اسمـ اًمؼقؿ:
َو َدًمِإإإق ُؾ ُف ْؿ ِذم َذ َ
إإإق ٌل َىمو ًَمإإإ ُف
اك َىم ْ

ِ
إإؾ اًمـلٍم ِ
إإول ْإَ ْظم َط ُ
إإقام ُي َؼ ُ
إإاين
وم َ
ْ َ

يعـل أَنؿ :يستدًمقن قمغم أن آؾمتقاء سمؿعـك آؾمتقالء سمؼقل إظمطؾ
اًمـٍماين ,وهؿ ذم هذا اًمصـقع ىمد ؿموهبقا اًمقفقد.
ىمول اسمـ اًمؼقؿ:
ِ
ِ
ُكإ ُ
مهإإو
إل ُ َ
إقن ا ًْم َق ُفإإقد َو َٓ ُم َضم ْفؿإ ٍّ
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

( )3وذم كسخي (اًمؽتوب).

يإإإإإـ اهللِ َز ِائإإإإإدَ شم ِ
ِ
ِ
َون
ذ ِع ِد
ذم َ ْ
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اًمقفقد ىمقؾ هلؿ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[اًمبؼرة ,]51:ىموًمقا :طمـطي.
طمبي ذم ؿمعػمة ,واجلفؿقي واعمعتزًمي ىمول اهلل هلؿ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ,ىموًمقا:
اؾمتقمم ,زادوا (ٓم) مو اًمدًمقؾ؟ ىموًمقا:
ِ
نم َقمإ َ
إغم ا ًْم ِعإ َإر ِاق
َىمإإد ْ
اؾمإت ََقى سمِإإ ْ ٌ

ِ
ٍ
ِمإإ ْـ َهم ْ ِ
إإر ِاق
إإػم َؾمإإ ْقػ َأ ْو َد ٍم م ْف َ

وىموًمقا :آؾمتقاء اعمراد سمف آؾمتقالء.
مع أن اًمبقً ىمد وضمد ذم كسخي:
ِ
اؾم إت َْق َمم َقمإ َ
إغم ا ًْم ِعإ َإر ِاق
نم إ َىمإإد ْ
سمِ ْ ٌ

إػم ؾم إق ٍ
ِ
ػ َأ ْو َد ٍم ِم ْفإ َإر ِاق
م إ ْـ َهمإ ْ ِ َ ْ

طمتك وإن صحً كسبي اًمبقً إمم إظمطؾ ,ومفذا اًمرضمؾ زائغ ٓ َيتٍ سملسمقوشمف,
وىمقًمف مردود قمؾقف؛ ٕن اهلل

أقمؾؿ سمـػسف وسمغػمه ,ىمول﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ﴾[ـمف ,]5:وآؾمتقاء معؾقم قمـد أهؾ اًمسـي قمغم مو شمؼدم.
وًمػظ( :اؾمتقى) إذا ُقمدي سمـػسف ,يراد سمف اًمؽامل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ﴾[اًمؼصص ]31:أي :يم َُؿ َؾ.
وإذا ُقمدي سموًمقاو ,اعمراد سمف اعمسوواة :اؾمتقى اعموء واخلشبي ,وإذا ُقمدّ ي سمإ(قمغم)
اعمراد سمف اًمعؾق﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[ـمف﴿ ,]5:ﭫ ﭬ
ﭭ﴾[اًمزظمرف ]31:أي :شمعؾق.
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صػة اـعؾو

صفة اهعوو
تنبيه :صػي آؾمتقاء مـ اًمصػوت اًمػعؾقي ,وأدًمي آؾمتقاء شمدل قمغم قمؾق اهلل
قمغم قمرؿمف.
وقمؾق اهلل شمعومم قمغم ظمؾؼف صموسمً سموًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع ,وىمد شمـققمً دًٓمي اًمؼرآن
واًمسـي قمغم إصمبوت هذه اًمصػي هلل ؾمبحوكف وشمعومم ,ومتورة شمليت سمؾػظ اًمػقىمقي ىمول شمعومم:
﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾[اًمـحؾ ,]51 :وىمول﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾[إكعوم.]31:
يمام ذم طمديٌ أيب هريرة قمـد اًمشقخلم اًمبخوري ( ,)13٠1ومسؾؿ
وىمول
َب فِل كِتَابِ ِفَ ،ف ُف َق ِطـْدَ ُه َف ْق َق ا ْل َع ْر ِ
الل َ
ش :إِ َّن
الخ ْؾ َؼَ ،كت َ
(َ « :)2753لـ َّؿا َخ َؾ َؼ ُ
ِ
ب َغ َضبِل».
َر ْح َؿتل َت ْغؾِ ُ
وشمورة يليت سمؾػظ اًمعؾق ىمول شمعومم﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[إقمغم ,]3:وىمقًمف﴿ :ﯚ
ﯛ ﯜ﴾[اًمبؼرة.]255:
وضموء مـ طمديٌ طمذيػي قمـد مسؾؿ ( :)772أكف صغم مع رؾمقل اهلل
يؼقل ذم ؾمجقدهُ « :س ْب َحا َن َر ِّب َل إَ ْط َؾك».

ومسؿعف

وشمورة يليت سمؾػظ آؾمتقاء ىمول شمعومم﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[ـمف ,]5:ذم قمدة
ؾمقر مـ اًمؼرآن ,وىمول﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾[إقمراف.]51:
وشمورة يليت سمؾػظ ذم اًمسامء ىمول اهلل شمعومم:

﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾[اعمؾؽ]33:

أيتلم ,أي قمغم اًمسامء ومنن أطمرف اجلر شمتـووب ,ىمول شمعومم قمـ ومرقمقن:
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﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾[ـمف ,]73:أي قمغم ضمذوع اًمـخؾ ,وىمول شمعومم﴿ :ﭪ
ﭫ ﭬ﴾[اعمؾؽ ,]35:واعمراد سمػل ذم إمجوع اًمعؼالء قمغم إذا ٓ يعؼؾ أن يؿٌم ذم سموـمـ
إرض.
قمـد اًمبخوري (,)1153

يمام ذم طمديٌ أيب ؾمعقد
وىمول رؾمقل اهلل
ومسؾؿ (َ « :)3131أ َٓ َت ْلمـُقكِل و َأكَا َأمِقـ مـ فِل السؿ ِ
اء؟!».
ُ َ ْ
َ
َّ َ
َ

قمـد اإلموم مسؾؿ ( :)571أن رؾمقل
وضموء مـ طمديٌ معوويي سمـ احلؽؿ
الل؟» ىموًمً :ذم اًمسامء ,ىمولَ « :م ْـ َأكَا؟» ىموًمً :رؾمقل
اهلل
ؾملل اجلورييَ « :أ ْي َـ ُ
اهلل ,ىمولَ « :أ ْطتِ ْؼ َفا؛ َفنِك ََّفا ُم ْممِـَ ٌة» ,ومؿـ زقمؿ أن اهلل شمعومم سمذاشمف ذم يمؾ مؽون ومؼد يمػر.
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إثبات رؤية ادممـع ـرهبم يوم اـؼقامة

إثبات رؤية املؤًِني هزبٍٔ يوَ اهقياًة
:

قال
َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ك َ َّ ُ ْ
ككَبِ ككْب
وت مؤقُِكك نبيكك ونب ء

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

رؤيي اعمممـلم ًمرهبؿ يقم اًمؼقومي صموسمي سموًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع ,واعمممـقن يرون
اهلل

يقم اًمؼقومي ,ذم اعمحنم ,واجلـي.
وؾد اختؾف اــاس يف رؤية اهلل يف أرض ادحػ هل هي ـؾؿممـع خاصة ،أم

ـؾؿممـع ومجقع أهل ادوؾف؟
ومذهى ـموئػي مـ أهؾ اًمعؾؿ مـ أهؾ اًمسـي إمم أن اًمرؤيي قمومي ًمؾؿممـلم
وهمػمهؿ ذم اعمقىمػ وهذا هق اًمؼقل اًمصحقح وشمدل قمؾقف قمؿقم أدًمي اًمؾؼوء قمغم مو
سمقـتف ذم يمتويب اجلومع اًمصحقح ذم اًمرؤيي واحلؿد هلل.
وذهى ـموئػي إمم أن اًمرؤيي ظموصي سموعمممـلم ومـ يمون فموهره اإليامن ذم اًمدكقو
يموعمـوومؼلم.
وذهى سمعضفؿ إمم أن اًمرؤيي ظموصي سموعمممـلم ,ويمؾفو أىمقال أهؾ اًمسـي ٓ ُيبدّ ع
اعمخوًمػ ومقفو.
وًمؽـ يبدع مـ أكؽر اًمرؤيي.
وإدـة طذ إثبات اـرؤية ؿثرة:
مـفو ىمقًمف شمعومم﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ﴾[اعمطػػلم﴿ ,]21:ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ
ﰢ﴾[ق﴿ ,]15:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[اًمؼقومي﴿ ,]21-22:ﭒ ﭓ
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سملَنو اًمـظر إمم وضمف اهلل
ﭔ ﭕ﴾[يقكس ,]23:واًمزيودة ومنهو اًمـبل
ؾمبحوكف وشمعومم ,ومػل طمديٌ صفقى قمـد مسؾؿ (َ )313قم ْـ ُص َف ْق ٍ
َ ,قم ِـ
ى
َىم َول« :إِ َذا َد َخ َؾ َأ ْه ُؾ ا ْل َجـ َِّة ا ْل َجـَّ َةَ ،ق َالَ :ي ُؼ ُ
الل َت َب َار َك َو َت َعا َلكُ :ت ِريدُ و َن
اًمـلبِ ِّل
قل ُ
قهـَا؟ َأ َل ْؿ ُتدْ ِخ ْؾـَا ا ْل َجـَّ َةَ ،و ُتـ َِّجـَا مِ َـ الـ ِ
َّار؟
َشقْ ًئا َأ ِزيدُ ك ُْؿ؟ َفقَ ُؼق ُلق َنَ :أ َل ْؿ ُت َبقِّ ْض ُو ُج َ
َق َالَ :فق ْؽ ِش ُ ِ
ب إِ َل ْق ِف ْؿ مِ َـ الـَّ َظ ِر إِ َلك َر ِّب ِف ْؿ شَ ,و َزا َد
ابَ ،ف َؿا ُأ ْط ُطقا َش ْق ًئا َأ َح َّ
ػ ا ْلح َج َ
َ
 ذم روايي ُ -صم لؿ شم ََال َه ِذ ِه ْأ َي َي﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾[يقكس .]23 :واًمـبليؼقل« :إِ َّك ُؽ ْؿ َست ََر ْو َن َر َّب ُؽ ْؿ ،ك ََؿا َت َر ْو َن َه َذا ال َؼ َؿ َرَ ،
ٓ ُت َضا ُّمق َن فِل ُر ْؤ َيتِ ِفش متػؼ
قمؾقف مـ طمديٌ أيب هريرة وأيب ؾمعقد

 ,ومشبف اًمرؤيي سموًمرؤيي ٓ اعمرئل سموعمرئل,

وهبذا احلديٌ وهمػمه اؾمتدل أهؾ اًمسـي قمغم أن اهلل

يرى ذم اًمعؾق ظمال ًومو

ًمألؿموقمرة اًمذيـ يؼقًمقن( :يرى ٓ ذم ضمفي) وهذا همويي اًمتـوىمض ومنن اعمرئل ٓسمد أن
اًمسػؾ.
اًمسػؾ واهلل ّ
مـزه قمـ ُ
ُيرى ذم اًمعؾق أو ُ
وذم ىمقًمف شمعومم ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[اًمؼقومي ,]21-22:عمو ُقمدِّ ي
اًمـظر سمإ(إمم) ّ
دل قمغم اًمـظر احلؼقؼل ,وىمقًمف َ « :و َأ ْس َل ُل َؽ َل َّذ َة الـَّ َظ ِر إِ َلك َو ْج ِف َؽش
أظمرضمف اًمـسوئل ( )3115قمامر سمـ يوه
صحقح اجلومع (.)3113

 ,وصححف اًمشقخ إًمبوين ذم
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إثبات كزول اهلل تعاغ إغ اـسامء اـدكقا

إثبات ُشوي اهلل تعاىل إىل اهضٌاء اهدُيا

َ َ
.... .... .... .... .....
وإ ِ
ب
َر َؿق ٍ
ِ
ف َيـ ِْز ُل) أي :يممـقن سملن اهلل يـزل إمم اًمسامء
اـسؿـاء بِغ ْ ِ ْ
قوله( :وإغ َّ
اًمدكقو يمؾ ًمقؾي طملم يبؼك صمؾٌ اًمؾقؾ أظمر ,صح هذا قمـ مجع مـ اًمصحوسمي مـفو ذم
َ ْ ُ
َّ َ َ ْ َ ْ
كَ ب ب
بَ
ك
َّ
ْ بك ٍ
ِ
بت سمَصِبعِي ِ

أظمرضمف اًمبخوري ( ,)3315ومسؾؿ
اًمصحقحلم طمديٌ أيب هريرة
ىمولَ « :يـ ِْزل َر ّبـَا َت َب َار َك َو َت َعا َلك َّ
كؾ َل ْق َؾ ٍة إِ َلك
( )751وًمػظف :أن رؾمقل اهلل
السؿ ِ
اء الدّ ْكقَا ِحق َـ َيبْ َؼك ثؾث ال َّؾقْ ِؾ ْأ ِخرَ ،يؼقل :م ْـ َيدْ طقكِل َف َلست ِ
قب َلفَ ،م ْـ
َج َ
ْ
َ
َّ َ
َي ْس َللـِل َفل ْططِ َقفَ ،م ْـ َي ْس َت ْغ ِػركِل َف َل ْغ ِػ َر َلف» .ومـ طمديٌ أيب ؾمعقد أظمرضمف مسؾؿ
( ,)372 ,751وصػي اًمـزول إمم اًمسامء اًمدكقو صموسمتي هلل
اًمػعؾقي؛ ٕن شمعؾؼفو سمؿشقئي اهلل

وهل مـ اًمصػوت

.

َر َؿق ٍ
ف َيـ ِْز ُل) كممـ سملن اهلل يـزل إمم اًمسامء اًمدكقو يمؾ ًمقؾي ذم اًمثؾٌ
قولهَ ( :بغ ْ ِ ْ
إظمػم مـ اًمؾقؾ ,يمام أظمؼم اهلل سمف رؾمقًمف

 ,سمعقدً ا قمـ اًمتؽققػ واًمتؿثقؾ ,وسمعقدً ا

قمـ اًمتحريػ واًمتعطقؾ.
وهذا اًمبقً ومقف ر ٌد قمغم اسمـ سمطقـمي ,إذ زقمؿ أكف ىمدم دمشؼ ,وؿمقخ اإلؾمالم
خيطى ,وىمول :إن اهلل يـزل مـ قمغم قمرؿمف يمام أكزل مـ قمغم مـؼمي هذا .ومفق دظمؾ
َر َؿق ٍ
ِ
ف َيـ ِْز ُل)
اـسؿـاء بِغ ْ ِ ْ
دمشؼ واسمـ شمقؿقي ذم اًمسجـ ,وموسمـ شمقؿقي يؼقل( :وإغ َّ
كممـ سموًمـزول ,واًمـزول معروف ,ومـممـ أن اهلل يـزل وٓ كؽقػ وٓ كؿثؾ.
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ومسلًمي خيؾق مـف اًمعرش أو ٓ خيؾق مـف اًمعرش سمحريمي واكتؼول أو سمغػم طمريمي
واكتؼول ,هذه ًمقازم ٓ يستطرد هلو ,سمؾ كؼقل :يـزل وكممـ سمذًمؽ وكتقىمػ مع إدًمي.
وأيضو ٓ كؼقل :يـزل سمذاشمف ,كؼقل :يـزل ,يمام ىمول رؾمقل اهلل
ً

مع اقمتؼودكو

وإيامكـو أن اهلل ؾمبحوكف وشمعومم يـزل طمؼقؼي ,وًمقس اعمراد كزول أمره وٓ كزول رمحتف,
وٓ كزول مؾؽ مـ مالئؽتف يمام يؼقل أهؾ اًمبدع مـ اعمعتزًمي وهمػمهؿ ومنكف يؼقل ذم
احلديٌ مـ يستغػرين وٓ يغػر اًمذكقب إٓ اهلل شمعومم.
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إثبات احلوض وادقزان

إثبات احلوض وامليشاْ
:
قال
َ
َ
َ
َُ
َْ ُ
ر ْ ُ ك
َّ ْ ْ ُ
َْ َ َ ْ
بِيكككَبأط ككك ب ب
تنبوتحلكككك ِابت ب
وأقِكككك بعِككككَ ِمك ِ
ِي ب أِ ككك بعِكككِْبقُِكككه ِ

ب
ب
مـ قمؼقدة أهؾ اًمسـي اإليامن سموحلقض واعمقزان واًمٍماط ,وهمػم ذًمؽ ممو هق

داظمؾ وؿـ اإليامن سموًمققم أظمر ,واإليامن سموًمغقى ,ىمول شمعومم﴿ :ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾[اًمبؼرة.]1:
ويدل قمغم إصمبوت اعمقزان ىمقل اهلل شمعومم﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ﴾[إكبقوء ,]17:وىمول شمعومم﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ﴾[اعمممـقن.]311-312:
انَ ،ث ِؼق َؾت ِ
َان َط َؾك ال ِّؾس ِ
َان َخ ِػق َػت ِ
« :كَؾِؿت ِ
َان فِل
وذم طمديٌ أيب هريرة
َ
َ
ِ
ِ ِ
الل ال َعظِ ِ
قؿُ ،س ْب َح َ
الل َوبِ َح ْؿ ِد ِه» أظمرضمف
الؿ َقزانَ ،حبِق َبتَان إِ َلك َّ
ان َ
الر ْح َؿ ِـُ :س ْب َحا َن َ
اًمبخوري ( ,)7531ومسؾؿ (.)23٠1
وًمف يمػتون وهل اًمتل شمقوع ومقفو إقمامل واًمدًمقؾ طمديٌ قمبداهلل سمـ قمؿرو قمـد
اًمؽممذي (َ :)231٠ىم َول َر ُؾم ُ
الل َس ُق َ
ص َر ُج ًل مِ ْـ ُأ َّمتِل َط َؾك
خ ِّؾ ُ
قل اهللَ « :إِ َّن َ
الخ َلئِ ِؼ يقم ِ
ج ًّل ك ُُّؾ ِس ِ
الؼقَام ِة؛ َف َقـ ُْشر َط َؾ ْق ِف تِس َع ًة َوتِس ِعق َـ ِس ِ
ُر ُءو ِ
س َ
جؾ مِثْ ُؾ َمدِّ
ْ
ْ
ُ
َ
َْ َ
ِ
ِ ِ
قنَ ،ف َق ُؼ ُ
ال َب َص ِرُ ،ث َّؿ َي ُؼ ُ
الحافِ ُظ َ
قلَ َٓ :يا َر ِّب،
قل َأ ُتـْؽ ُر م ْـ َه َذا َش ْقئًا َأ َض َؾ َؿ َؽ َك َت َبتل َ
ِ
قلَ َٓ :يا َر ِّبَ ،فقَ ُؼ ُ
قلَ :أ َف َؾ َؽ ُط ْذ ٌرَ ،فقَ ُؼ ُ
َفقَ ُؼ ُ
ؾؿ
قلَ :ب َؾك إِ َّن َل َؽ طـْدَ كَا َح َسـَ ًة؛ َفنِ َّك ُف َٓ ُض َ
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ِ
َط َؾ ْق َؽ ال َق ْق َمَ ،فت ْ
الل َو َأ ْش َفدُ َأ َّن ُم َح َّؿدً ا َط ْبدُ ُه
َخ ُر ُج بِ َطا َق ٌة ف َ
قفاَ :أ ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
ج َّل ِ
قلَ :يا ر ِّب ما َه ِذ ِه البِ َطا َق ُة م َع َه ِذ ِه الس ِ
َؽَ ،فقَ ُؼ ُ
َو َر ُسق ُل ُفَ ،فقَ ُؼ ُ
اح ُض ْر َو ْزك َ
ت؟
قلْ :
ِّ
َ
َ َ
اش ِ
ُقض ُع الس ِ
ت فِل َك َّػ ٍةَ ،والبِ َطا َق ُة فِل َك َّػ ٍة؛ َف َط َ
ت
ج َّل ُ
َف َؼ َال :إِك ََّؽ َٓ ُت ْظ َؾ ُؿَ ،ق َالَ :فت َ
ِّ
ِ
الس ِ
الل َش ْل ٌء».
ج َّل ُ
تَ ،و َث ُؼ َؾت البِ َطا َق ُةَ ،ف َل َي ْث ُؼ ُؾ َم َع ْ
ِّ
اس ِؿ َ
وًمؾؿقزان ًمسون وهق مو يؿسؽ سمف اعمقزان.
ويقزن اًمعومؾ ,واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ طمديٌ اسمـ مسعقد

إكف يمون جيتـل

ؾمقايمًو مـ إراك ,ويمون دىمقؼ اًمسوىملم ,ومجعؾً اًمريح شمؽػمه ,ومضحؽ اًمؼقم مـف,
ومؼول رؾمقل اهلل « :مِ َّؿ َت ْض َح ُؽق َن؟» ىموًمقا :يو كبل اهلل ,مـ دىمي ؾموىمقف ,ومؼول:
«وا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِق ِد ِه َلـفؿا َأ ْث َؼ ُؾ فِل ِ
الؿ َقز ِ
ان مِ ْـ ُأ ُح ٍد» أظمرضمف أمحد (.)1٠٠3
َ
َ
ُ َ
ويقزن اًمعؿؾ ,واًمدًمقؾ طمديٌ أيب هريرة

اًمسوسمؼ.

وشمقزن اًمصحػ ,واًمدًمقؾ طمديٌ قمبداهلل سمـ قمؿرو

اًمسوسمؼ.

ويدل قمغم إصمبوت احلقض ىمقل اهلل شمعومم﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ .
قمـد مسؾؿ ( )111ىمول رؾمقل اهلل َ « :أ َتدْ ُرو َن َما
وذم طمديٌ أكس
ال َؽق َثر؟» َوم ُؼ ْؾـَو :اهللُ ورؾمق ًُمف َأ ْقم َؾؿَ ,ىم َولَ « :فنِ َّكف َكفر وطَدَ كِ ِ
قف َر ِّبل َ ،ط َؾ ْق ِف َخ ْق ٌر كَثِ ٌقر
ُ ٌْ َ
ََ ُ ُ
ُ
ْ ُ
ُهق حق ٌض َت ِرد َط َؾق ِف ُأمتِل يقم ِ
الؼ َقا َم ِة آك ِ َقتُ ُف طَدَ ُد الـ ُُّجق ِم؛ َفقُ ْختَ َؾ ُج ال َع ْبدُ مِـْ ُف ْؿ َف َل ُق ُ
قل:
َ َ ْ
ُ ْ َّ َ ْ َ
َر ِّب إِ َّك ُف مِ ْـ ُأ َّمتِلَ ،ف َق ُؼ ُ
قلَ :ما َتدْ ِري َما َأ ْحدَ َث ْت َب ْعدَ َك».
وأطموديٌ احلقض متقاشمرة ,ىمد مجعً مـفو ذم ممًمػ ىمري ًبو مـ اًمثامكلم طمدي ًثو,
َ « :أكَا َف َر ُص ُؽ ْؿ
ومػل اًمبخوري ( ,)351٠ومسؾؿ ( )221٠مـ طمديٌ ضمـدب
الح ْق ِ
ض».
َط َؾك َ

إثبات احلوض وادقزان
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وومقفام اًمبخوري ( ,)7153ومسؾؿ ( )22٠1مـ طمديٌ ؾمفؾَ « :أكَا َف َر ُص ُؽ ْؿ
الح ْق ِ
ضَ ،م ْـ َو َر َد َش ِر َبَ ،و َم ْـ َش ِر َب َل ْؿ َي ْظ َؿ ْل َأ َبدً اَ ،و َلقَ ِر َد َّن َط َؾ َّل َأ ْق َقا ٌم
َط َؾك َ
َأ ْط ِر ُف ُف ْؿَ ،و َي ْع ِر ُفقكِلُ ،ث َّؿ ُي َح ُال َب ْقـِل َو َب ْقـ َُف ْؿ».
وهلام اًمبخوري ( ,)357٠ومسؾؿ ( )22٠2قمـ قمبداهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص:
ِ
ب مِ َـ
« َح ْق ِضل َم ِس َقر ُة َش ْف ٍرَ ،و َز َوا َيا ُه َس َقا ٌءَ ،و َم ُ
يح ُف َأ ْصقَ ُ
الق ِر ِق َو ِر ُ
اؤ ُه َأ ْبقَ ُض م َـ َ
ؽ ،وكِ َقزا ُكف َكـُجق ِم السؿ ِ
الؿس ِ
ِ
اء؛ َف َؿ ْـ َش ِر َب مِـْ ُف َف َل َي ْظ َؿ ُل َب ْعدَ ُه َأ َبدً ا» ,هذا سمعض
ُ ُ
َ
َّ َ
ْ
مـ يمؾ وىمؾقؾ مـ يمثػم.
مقضمقد أن؛ ومػل اًمصحقحلم اًمبخوري (,)33٠3
وطمقض اًمـبل
َ « :ومِـْ َب ِري َط َؾك َح ْق ِضل».
ومسؾؿ ( )31٠3قمـ أيب هريرة
و ُيطرد قمـ احلقض كققمون مـ أهؾ اعمؾي اعمبتدقمي ,ويدل قمغم ذًمؽ طمديٌ أيب
قمـد مسؾؿ (َ « :)21٠أ َٓ َل ُق َذا َد َّن ِر َج ٌال َط ْـ َح ْق ِضل ك ََؿا ُي َذا ُد ا ْل َب ِع ُقر
هريرة
الض ُّال ُأك ِ
َاد ِيف ْؿ َأ َٓ َه ُؾ َّؿ َف ُق َؼ ُال :إِك َُّف ْؿ َقدْ َبدَّ ُلقا َب ْعدَ َك َف َل ُق ُ
قل ُس ْح ًؼا ُس ْح ًؼا».
َّ
وضموء سمـحقه مـ طمديٌ طمذيػي قمـد مسؾؿ (.)211
ويطرد يمذًمؽ ىمق ٌم مـ اًمعصوة؛ ومػل مسـد أمحد ( )123/1مـ طمديٌ ضموسمر
ذم ىمصي يمعى سمـ قمجرة ,ىمول رؾمقل اهلل َ « :أ َطا َذ َك الل مِـ إِمار ِة الس َػف ِ
اء»
ُ ْ َ َ ُّ َ
َىم َول :ومو إِمور ُة اًمس َػف ِ
وء؟ َىم َولُ « :أ َم َرا ُء َي ُؽقكُق َن َب ْع ِديَ َٓ ،ي ْؼتَدُ و َن بِ َفدْ يِلَ ،و َٓ
ي َ
َ َ َ َ
َي ْستَـُّق َن بِ ُسـَّتِل؛ َف َؿ ْـ َصدَّ َق ُف ْؿ بِ َؽ ِذبِ ِف ْؿ َو َأ َطا َك ُف ْؿ َط َؾك ُض ْؾ ِؿ ِف ْؿَ ،ف ُلو َلئِ َؽ َلقْ ُسقا مِـِّل،
َو َل ْس ُت مِـ ُْف ْؿَ ،و َٓ َي ِر ُدوا َط َؾ َّل َح ْق ِضل».
و قوله( :أَنؾ) أي أذب صبو.
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إثبات اهضزاط
:

قال
َّ ٌ َ
َ َ
َُْ ُ
َ َ
ر َ ُ ُ َ ُّ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ
بول كككك ُ بَ مكككك ب ب
ككككََ
تبتتكككصتطبَمكك ب كك َب ككُ ٍْب ب فمسككككْْب
َوكككَ
ٍ

ب
ب
أيضو سموًمٍماط ,وأكف ضمن قمغم متـ ضمـفؿ ,أطمد مـ اًمسقػ وأدق مـ
كممـ ً
اًمشعرة ,دطمض مزًمي ,قمؾقف ظمطوـمقػ ويمالًمقى ,وطمسؽ مثؾ ؿمقك اًمسعدان,
وش َكاجٍ َو ُم َؽ ْر َد ٌس َط َؾك َو ْج ِف ِف فِل ك ِ
وهل ملمقرة سمؼبض مـ ُأ ِمرت سمفَ « :ف َؿ ْ
خدُ ٌ
َار
َج َفـ ََّؿش يمام ذم اًمصحقح قمـ أيب ؾمعقد

.

واًمٍماط يـؼسؿ إمم ساط طمز وساط معـقي ,واًمٍماط اعمعـقي :هق اًمؽتوب
واًمسـي ,مـ ؾمور قمغم اًمؽتوب واًمسـي ذم اًمدكقو ,كجو وصور قمغم اًمٍماط احلز ذم
أظمرة .ومرور اًمـوس قمغم اًمٍماط مذيمقر ذم مسؾؿ(َ :)3٠5قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,و َأ ُسمق
قل اهللِ ص لغم ا ُ ِ
َموًم ِ ٍؽَ ,قم ْـ ِر ْسم ِع ٍّلَ ,قم ْـ ُطم َذ ْي َػ َيَ ,ىم َوَٓ :ىم َول َر ُؾم ُ
جي َؿ ُع اهللُ
َ
هلل َقم َؾ ْقف َو َؾم لؾ َؿْ َ " :
قن آ َد َمَ ,وم َق ُؼق ًُم َ
اجلـل ُيَ ,وم َق ْل ُشم َ
لوسَ ,وم َق ُؼق ُم اعمُْ ْم ِمـُ َ
قنَ :يو
قن َطمتلك ُشم ْز ًَم َ
َشم َب َور َك َو َشم َع َومم اًمـ َ
ػ َهل ُ ُؿ ْ َ
قلَ :و َه ْؾ َأ ْظم َر َضم ُؽ ْؿ ِم َـ ْ
اجلَـل َيَ ,وم َق ُؼ ُ
اؾم َت ْػتِ ْح ًَمـَو ْ
اجلَـ ِلي إِ لٓ َظم ِطق َئ ُي َأسمِق ُؽ ْؿ آ َد َمًَ ,م ْس ًُ
َأ َسموكَوْ ,
سمِص ِ
ِ
ى َذًم ِ َؽ ,ا ْذ َهبقا إِ َمم اسمـِل إِسمر ِ
وطم ِ
اهق َؿ َظمؾِ ِ
قؾ اهللِ "َ ,ىم َولَ " :وم َق ُؼ ُ
قؿًَ :م ْس ًُ
ُ
َ
قل إِ ْسم َراه ُ
ْ َْ
ِ
ِ ِ
وطم ِ ِ
سمِص ِ
قؾمك َص لغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف
َ
ى َذًم َؽ ,إِك َلام ُيمـ ًُْ َظمؾ ًقال م ْـ َو َرا َء َو َرا َء ,ا ْقمؿدُ وا إِ َمم ُم َ
هلل َقم َؾ ْق ِف َو َؾم لؾ َؿَ ,وم َق ُؼ ُ
َو َؾم لؾ َؿ ا لًم ِذي َيم لؾ َؿ ُف اهللُ َشمؽْؾِ ًقامَ ,وم َق ْل ُشم َ
قلًَ :م ْس ًُ
قؾمك َص لغم ا ُ
قن ُم َ
وطم ِفَ ,ومق ُؼ ُ ِ
ى َذًم ِ َؽ ,ا ْذهبقا إِ َمم ِقمقسك يمَؾِؿ ِي اهللِ ور ِ
سمِص ِ
وطم ِ
قسك َص لغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف
َ
َُ
َ
قل قم َ
َُ
َ
َ
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إثبات اـَصاط

وؾم لؾؿًَ :مس ًُ سمِص ِ
وطم ِ
ى َذًم ِ َؽَ ,وم َق ْل ُشم َ
قن ُحم َ لؿدً ا َص لغم اهللُ َقم َؾ ْق ِف َو َؾم لؾ َؿَ ,وم َق ُؼق ُم َوم ُق ْم َذ ُن ًَم ُف,
َ
َ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
و ُشمرؾم ُؾ ْإَمو َك ُي و ِ
ِ
ؼم ِق
اًمٍماط َيؿقـًو َوؿم َام ًَٓ ,وم َق ُؿ ير َأ لو ًُم ُؽ ْؿ يمَو ًْم َ ْ
َ َ ل
َ ْ َ
اًمرطم ُؿَ ,وم َت ُؼق َمون َضمـَ َبت َِل ِّ َ
ًْ َو ُأمل َأ يي َر ٍء يمَؿر ا ًْم ِ
ػ
ؼم ِق َيم ْق َ
ؼمق؟ َىم َولَ " :أ َمل ْ شم ََر ْوا إِ َمم ا ًْم َ ْ
ْ َ ِّ َ ْ
" َىم َولُ :ىم ْؾ ًُِ :سم َل ِيب َأك َ ِّ
يحُ ,صمؿ يمَؿر اًم لط ِػمَ ,و َؿمدِّ اًمر َضم ِ
َي ُؿ ير َو َي ْر ِضم ُع ِذم َـم ْر َوم ِي َقم ْ ٍ
ولْ َ ,دم ِري ِهبِ ْؿ
ِّ
اًمر ِ ل َ ِّ ْ
لم؟ ُصم لؿ يم ََؿ ِّر ِّ

قل :رب ؾم ِّؾؿ ؾم ِّؾؿ ,طمتلك َشمع ِج َز َأ ْقمام ُل ا ًْم ِعب ِ
ِ
ِ
ود,
َ
ْ
اًمٍماط َي ُؼ ُ َ ِّ َ ْ َ ْ َ
َ
َأ ْقم َام ُهل ُ ْؿ َوكَبِ يق ُؽ ْؿ َىموئ ٌؿ َقم َغم ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َطمتلك َ ِ
قع ل ِ
قى
اًمٍماط يم ََالًم ُ
اًمر ُضم ُؾ َوم َال َي ْستَط ُ
جيل َء ل
اًمس ْ َػم إ لٓ َز ْطم ًػو "َ ,ىم َولَ « :وذم َطمو َومت َِل ِّ َ
وس ِذم اًمـ ِ
قر ٌة سمِ َل ْظم ِذ َم ِـ ُا ِم َر ْت سمِ ِفَ ,وم َؿ ْخدُ ٌ
وش ك ٍ
لورش َوا لًم ِذي َك ْػ ُس
َوجَ ,و َم ْؽدُ ٌ
ُم َع لؾ َؼ ٌي َم ْل ُم َ

َأ ِيب ُه َر ْي َر َة سمِ َق ِد ِه إِ لن َىم ْع َر َضم َفـ َلؿ ًَم َس ْب ُع َ
قن َظم ِري ًػو

ويؽقن اًمـوس﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾[إسمراهقؿ ]11:ذم
 ,أظمرضمف مسؾؿ قمـ صمقسمون وقموئشي

اًمظؾؿي دون اجلن ,يمام ىمول اًمـبل
ٍ
يقمئذ قمغم اًمٍماط يؼقًمقن :اًمؾفؿ ؾمؾؿ ؾمؾؿ.
وإكبقوء

.

واظمتؾػقا ومقؿـ يصعد اًمٍماط ,واًمراضمح :أكف ٓ جيقزه إٓ اعمممـقن ,وأمو
اًمؽوومرون ومنَنؿ يسوىمقن إمم كور ضمـفؿ يتؼودقمقن ومقفو شمؼودع اًمػراش ,واعمـوومؼقن
يصعدون قمغم اًمٍماط صمؿ شمـطػئ إكقار اًمتل معفؿ ويتسوىمطقن ذم اًمـور يمام ذم
أيوت اًمتل ذم ؾمقرة احلديد﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾[احلديد.]31-31:
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اجلِة واهِار ًوجودتاْ حللٌة
:
قال
َ
ََ َ
َ َْ ُ ُ
َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ
َ
ْ َ
ككَتبتتلَّ
ككَنباككَّ ب ب
ُ
ٍ
بت
إ
ب
ككم
ك
و
ب
ب
كك
ك
م
بْ
ككم
ك
ِب
وتسكككَِبي ككك نَبت
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ

ب

ىمول اهلل

ب

﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾[اًمؾقؾ ,]35:وموًمـور يصالهو اًمشؼل سمحؽؿي اهلل,

ظمؾؼف اهلل حلؽؿي ,ظمؾؼف ًمعبودشمف ,ومقىمع ومقام وىمع ومقف وموؾمتحؼ مو هق ومقف ,ىمول اهلل
﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[هموومر ]13:أيي ,ىمول اهلل

:

﴿ :ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾[اًمغوؿمقي,]7-3:
وأيوت يمثػمة ذم اًمـور ,وقمذاب اًمـور طمؼ ذم اًمؽتوب واًمسـي.
واًمـور واجلـي مقضمقدشمون أن ,واجلـي ذم اًمسامء اًمسوسمعي ,واًمـور ذم إرض
اًمسػغم ,يمام ذم طمديٌ اًمؼماء سمـ قموزب ذم ؾمقوق ىمصي اًمؼؼم ,ومؿـ قمؼقدة أهؾ اًمسـي:
اإليامن سمقضمقد اجلـي واًمـور أن ,واعمعتزًمي ىموًمقا :وضمقدمهو قمبٌ أن ,سمقـام اًمؼرآن
واًمسـي يدٓن قمغم أن اجلـي واًمـور مقضمقدشمون ,وأَنام ٓ شمػـقون أسمدً ا وٓ شمبقدان ,وأن
أهؾ اإليامن ذم اجلـي خيؾدون وأهؾ اًمؽػر ذم اًمـور خيؾدون ومقفو أسمدً ا.
اجلـ ِ
قوله( :وؿذا اـت َِّؼ ُّي إغ ِ
َان َس َقدْ ُخ ُل) ىمول شمعومم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ﴾[اًمـبل .]13 - 13 :وأيوت معروومي ذم هذا اًمبوب.

وجوب اإليامن بـعقم اـؼز وطذابه
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وجوب اإلمياْ بِعيٍ اهقرب وعذابٕ
قال

:

َ
َ َُْ َُ
َ َ ٌ َُ ُ ُ َُ
ْ
ُر َ ّ َ
َ
بويسككك ب ب
َِ كككهبنُكككَ
ء
بَ
ككك
م
ع
ب
ب
ه
كككككع
ب
با
ِككككك
ق
بَع
بم
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
وت ِكككككَ ٍ
ب
ب
ِ
ِ
ىمول :وكممـ سموحلقوة اًمؼمزظمقي ًمؾؿؽؾػلم ىمول شمعوممَ ﴿ :وم ْـ َو َرائ ِف ْؿ َسم ْر َز ٌخ إِ َمم َي ْق ِم
ُي ْب َع ُث َ
قن﴾ [اعمممـقن.]311 :
ومـممـ سمعذاب اًمؼؼم وكعقؿف ,وأن قمذاب اًمؼؼم ًمؾؽوومريـ وعمـ ؿموء اهلل

أن

يعذهبؿ مـ قمصوة اعمممـلم ,وأن اًمؼؼم ومقف قمذاب وكعقؿ ,وؾممال ووؿي ,وموًمضؿي ٓ
يـجق مـفو أطمد إٓ إكبقوء قمغم اًمصحقح ,ىمول اًمـبل « :إِ َّن ل ِ ْؾ َؼ ْب ِر َض ْغ َط ًةَ ،ف َؾ ْق َك َجا
َأو سؾِؿ َأحدٌ مِـْفا َلـَجا سعدُ بـ مع ٍ
اذش صححف إًمبوين ذم اًمصحقحي (.)33٠5
َ َ َ ْ ْ ُ َُ
ْ َ َ َ
وذم اًمؼؼم مسلًمي واعمعؼم قمـفو سموًمػتـي وهل ؿمومؾي ًمؽؾ أطمد مـ اًمـوس إٓ إكبقوء
واًمشفداء واعمراسمطلم واًمصديؼلم ,أمو إكبقوء ومقسلل قمـفؿ ,وٓ يسلًمقن هؿ حلديٌ
ُقنَ ،و َطـِّل ُت ْس َل ُل َ
قمـد أمحد (َ « :)31٠/3فبِل ُت ْػ َتـ َ
قن» ,وأمو اًمشفداء؛
قموئشي
َ « :ك َػل بِ َب ِ
ار َق ِة
ومػل اًمـسوئل ( )2155مـ طمديٌ رضمؾ مـ أصحوب اًمـبل
قف َط َؾك رء ِ
السق ِ
وس ِف ْؿ فِ ْتـَ ًة».
ُّ ُ
ُ ُ
وأمو اعمراسمطقن؛ ومػل مسؾؿ ( )3٠31قمـ ؾمؾامنِ « :ر َب ُ
اط َي ْق ٍم َو َلقْ َؾ ٍة َخقْ ٌر مِ ْـ
ات َج َرى َط َؾ ْق ِف َط َؿ ُؾ ُف ا َّل ِذي كَا َن َي ْع َؿ ُؾ ُفَ ،و ُأ ْج ِر َي َط َؾ ْق ِف ِر ْز ُق ُف
ِص َقا ِم َش ْف ٍر َوقِ َقامِ ِفَ ،وإِ ْن َم َ
َو َأمِ َـ مـ َفت َ
َّان الؼبر».
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وأمو اًمصديؼقن ومؽقَنؿ أومضؾ مـ اًمشفداء واهلل أقمؾؿ ,واًمصديؼ أومضؾ مـ
اعمراسمط ,وأومضؾ مـ اًمشفقد.

واًمعذاب ىمد يـؼطع ذم طمؼ اعمممـلم يموكؼطوقمف قمـفؿ ذم أظمرة ,وأمو ذم طمؼ
اًمؽوومريـ ومنكف دائؿ ,وهلذا يؼقل اًمؽوومر طملم يقوع ذم اًمؼؼم طملم يلشمقف مـ طمر اًمـور
ِ
السا َط َةش ,واعمممـ إذا رأى اجلـي وكعقؿفو يؼقل:
وؾمؿقمفو يؼقلَ « :يا َر ِّب َٓ ُتؼ ِؿ َّ
ِ
ِ
السا َط َةش.
السا َط َةَ ،ر ِّب َأق ِؿ َّ
« َر ِّب َأق ِؿ َّ
ؼاركُـ ُه هــاك َو ُي ْس َ
َ ( :ط َؿ ٌل ُي ِ
ـل ُل) يسلل قمـ أقمامًمف ,ويسلل قمام ىمدم,
ىمول
كسلل اهلل أن يثبتـو سموًمؼقل اًمثوسمً ذم احلقوة اًمدكقو وذم أظمرة.
ِ
ِ
َون ُقم ْث َام ُن ْسم ُـ َقم لػ َ
ويم َ
حل َق َت ُفَ ,وم ِؼ َقؾ ًَم ُف :شم َْذ ُيم ُر
ون إِ َذا َو َىم َ
ػ َقم َغم َىم ْ ٍؼم َي ْبؽل َطمتلك َي ُب لؾ ْ
اجلـل َي َواًمـ َلورَ ,و َٓ َشم ْبؽِلَ ,و َشم ْب ِؽل ِم ْـ َه َذا؟ َىم َول :إِ لن َر ُؾم َ
قل اهلللِ َ ,ىم َول« :إِ َّن ا ْل َؼ ْب َر
َْ
َأ َّو ُل َمـ ِ
َاز ِل ْأ ِخ َر ِةَ ،فنِ ْن ك ََجا مِـْ ُفَ ،ف َؿا َب ْعدَ ُه َأ ْي َس ُر مِـْ ُفَ ،وإِ ْن َل ْؿ َيـ ُْج مِـْ ُفَ ،ف َؿا َب ْعدَ ُه َأ َشدُّ
مِـْ ُفش .رواه اًمؽممذي ( ,)2111واسمـ موضمف ( )1237وطمسـف إًمبوين يمام ذم
ٍ
ومعوص وؾمقئوت ,كسلل اهلل أن
صحقح اجلومع ( .)3311وًمـو ذكقب يمثػمة
يتجووز قمـو.
وطمقوة اًمؼمزخ ـمقيؾي ضمدً ا ,واحلقوة اًمدكقو مو هل رء قمـد اًمؼمزخ ,ىمول اهلل:
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾[اعمممـقن ,]311:وىمول اهلل

﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴾[اًمقاىمعي.]٠3-11:
  

بقان طؼقدة إئؿة إربعة
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بياْ عقيدة األئٌة األربعة
:
قال
َ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ َ ُ ْ َ ُ
َ َ ْ َ ُ َّ
ر َ َ
كككْبألككك بَُءككك ب ب
ِكككحب ب وأ ِِبب َُِّ ككك بُ
بوقَ ٍ ب
نكككَتبت تِءكككَدبت ِبكككَ ِِل
ب
ب
همٓء هؿ أئؿي اعمذاهى إرسمعي.
ؽاـشاؽعي :هق أسمققمبداهلل حمؿد سمـ إدريس اعمطؾبل اًمؼرر

 ,يـسى إًمقف

يدع إمم مذهى ,ومنكف يمون إمو ًمو ذم اًمسـي
اعمذهى اًمشوومعل وهق مل يمؾمس مذه ًبو ,ومل ُ
ذم قمفده وزمـف ,ويمون صوطمى ؾمـي سمعقدا قمـ قمؾؿ اًمؽالم ,طمتك ىمول ذم أهؾ اًمؽالم:
طمؽؿل ذم أهؾ اًمؽالم أن يضسمقا سموجلريد واًمـعول ,ويطوف هبؿ ذم اًمعشوئر
واًمؼبوئؾ ,ويؼول :هذا ضمزاء مـ شمرك اًمؽتوب واًمسـي وأىمبؾ قمغم اًمؽالم.
وىمول اعمزين :أكؼذين اهلل سموًمشوومعل ,ومنكف عمو ىمدم مٍم ومذهبً إًمقف ,ومـوفمرشمف ىمول :يو
سمـل اـمؾى اًمعؾؿ ,اًمذي إذا أظمطلت ومقف ىموًمقا :أظمطلت .وإيوك واًمعؾؿ اًمذي إذا
أظمطلت ومقف ىموًمقا :وؾؾً وشمزكدىمً.
ومـاـك :هق اإلموم موًمؽ سمـ أكس إصبحل اًمقؿـل إموم دار اهلجرة ومػتقفو,
صوطمى اعمقـمل.
وأبوحـقػة :هق اًمـعامن سمـ صموسمً.
و أمحــد :هق اإلموم أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشقبوين ,إموم أهؾ اًمسـي ,اسمتكم
سمؿـحي ظمؾؼ اًمؼرآن ومـجوه اهلل ,ومؽون ممـ طمػظ اهلل هبؿ اًمديـ ,طمتك ىمول قمكم سمـ
اعمديـل

 :طمػظ اهلل اًمديـ سمليب سمؽر ذم اًمردة ,وسملمحد ذم اعمحـي.
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واقمتؼود اًمشوومعل وموًمؽ وأمحد ؾمقاء ,أمو أسمقطمـقػي ومؾف خموًمػوت

 ,خيوًمػ

أهؾ اًمسـي ذم سموب اإليامن ,واًمؼرآن روي قمـف أكف يؼقل :سمخؾؼ اًمؼرآن واؾمتتقى
صمالث مرات ,وقمرض قمغم اًمسقػ صمالث مرات ,يمام هق مذيمقر ذم مصـػ اسمـ أيب
ؿمقبي ,وهمػمه سملؾموكقده اًمصحقحقي ,ويمون صوطمى رأي رمحف اهلل ودمووز قمـف .طمتك
ىمول اًمشوومعل( :سمـك مذهبف قمغم موئي وقمنميـ طمدي ًثو صمامكقن مـفو وعقػي ,وأرسمعقن
صحقحي) ومنذا يمون أصؾ اعمذهى سمـل قمغم إطموديٌ اًمضعقػي ,ومام كتقجي ذًمؽ!.
يؼقل ٓ :أؾمتحؾ ذيمره ذم

وؾمؿل أصحوسمف سموًمرائقلم ,ويمون احلؿقدي
ُ
احلرم ...إمم همػم ذًمؽ.

وأشمبوقمف مـ أؿمد اعمتعصبي ذم اعمذاهى ,وأسمعد اعمذاهى إرسمعي قمـ ـمريؼي
رؾمقل اهلل

مذهى أيب طمـقػي ,وأىمرب اعمذاهى ,مذهى اإلموم أمحد سمـ حمؿد سمـ

طمـبؾ .ومذهى موًمؽ واًمشوومعل ,ويمؾ همٓء مل يدقمقا إمم اًمتؿذهى ٔرائفؿ
وأومؽورهؿ ,سمؾ يؼقًمقن :إذا صح احلديٌ ومفق مذهبل ,وموًمؽ يؼقل :يمؾ يمظمذ مـ
ىمقًمف ويرد إٓ صوطمى هذا اًمؼؼم ,يعـل اًمـبل

 .إٓ أن ُمتلظمري اعمتذهبي وىمع ومقفؿ

اًمتلويؾ واًمتؿشعر يمام ذم أصحوب موًمؽ ,وذم أصحوب اًمشوومعل ,وسمعض احلـوسمؾي.
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اخلامتة

اخلامتة
قال

:

َ
َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ ٌ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ
ككحببقفكك َّ ب ب
كككا ِ ِنبت ِفكككعباوَِّْكككك ْبفم فككك ب ب وإ ِ ِنبت تكك عبفمككَب َّْ ب

ب
ب
أي :إن اشمبعً ؾمبقؾ اًمؼقم ذم آشمبوع ًمسـي رؾمقل اهلل

وًمطريؼي اًمصحوسمي

روقان اهلل قمؾقفؿ ,ذم اًمعؾؿ اًمعؿؾ ,واًمتػؼف ذم اًمديـ ,ومنن هذا مـ أقمظؿ اعمؽوؾمى
واعمطوًمى ,وهذا هق قمالمي اًمتقومقؼ ,واًمتسديد ,وإن ظموًمػً ـمريؼفؿ سموًمبدقمي ومام
قمؾقؽ طمزن وٓ يبومم سمؽً ,مؽـ اًمقاىمع أكـو سموًمـظر إمم اًمؼدر اًمؽقين كتلمل قمؾقفؿ
وكرمحفؿ ,وسموًمـظر إمم اًمؼدر اًمنمقمل كحذر مـفؿ ومـ سموـمؾفؿ كصقحي ًمإلؾمالم
واعمسؾؿلم.
ؾمبحوكؽ اًمؾفؿ وسمحؿدك ٓ إًمف إٓ أكً كستغػرك وكتقب إًمقؽ.
وكؽقن ذم يقمـو هذا اًمثالصموء إول مـ ؿمفر رسمقع اًمثوين مـ قموم (3113ه) ىمد
ا كتفقـو مـ اًمتعؾقؼ قمغم ٓمقي ؿمقخ اإلؾمالم ذم وادي ؾمقف مـ سمالد اجلزائر ,وهذا
شمعؾقؼ خمتٍم ,وإٓ ومحؼ اعمـظقمي أيمثر مـ هذا.
كسلل اهلل ًمـو وًمؽؿ اًمسداد واًمتقومقؼ ,واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.
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