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الحؿد هلل رب العالؿقـ.. والصالة والسالم طؾك أشرف الؿرسؾقـ.. 

 وآلف وصحبف أجؿعقـ.كبقـا محؿد 

 أّما بعد...

دؾ٠ؿة املؤتيس رشح ٔٞيؽة احلةِٚ ففذه هل الطبعة الثاكقة لؽتابل )
( وأشقر هـا إلك أن مـ ذكرتف يف مؼدمة الطبعة إولك ٔجؽ ا٣٘ين املٞؽيس

وقد قام أحد اإلخقة إفاضؾ جزاه اهلل خقًرا بتػريغ الشرح مـ بؼقلل 

, رحؿف اهلل نادر السنىس ي العمزاني الليبيهق الشقخ الدكتقر  إشرصة...

 وغػر لف وجعؾف مـ أهؾ الػردوس إطؾك وأكزلف مـازل الشفداء.

ستف طـدما كان صالًبا يف كؾقة الحديث بالجامعة اإلسالمقة,  وقد درَّ

وشارك يف العديد مـ الدورات العؾؿقة التل ألؼقتفا, ومـفا شرحل لعؼقدة 

 ـ.طبد الغـل الؿؼدسل يف صقػقتق

 فؽان مـ أمقز الطالب أدًبا وسؿاًطا ومتابعة, ومشاركة وهق كادر كاسؿف,

 يف البحقث العؾؿقة التل كـت ُأكؾػ هبا الطالب أثـاء الدورة.

 كثقًرا يف إخراج الؽتاب مشروًحا حتك قبؾُت, ثؿ بذل 
َّ
وكان يؾح طؾل

جفقًدا كبقرة يف العـاية بف تػريًغا ومراجعة لألصقل وكحق ذلؽ مـ وجقه 

 ؽان كعؿ التؾؿقذ الؿعقـ لشقخف.فالعـاية, فجعؾف اهلل سببًا لخروج هذا الؽتاب, 
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 كف سبحاكف سؿقعجزاه اهلل خقر الجزاء, وجعؾ ذلؽ يف مقازيـ حسـاتف, إ

 حؿ طؾقف والدطاء لف.ن يف هذا التـبقف فتُح باٍب لؾرتمجقب, وأرجق أن يؽق

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف.

 

 

 كًلذج٫
 ٔجؽ الؿزاؽ ث٨ ٔجؽ املعك٨ ابلؽر

 7341٬/مٕجةف/ 71يف يـٮ اخل٧حف املٮاٜٚ 
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 إمام طؾك والسالم والصالة لؾؿتؼقـ, والعاقبة العالؿقـ, رب   هلل الحؿد

  أجؿعقـ. وأصحابف آلف وطؾك محؿد ـاكبق   الؿرسؾقـ:

ا   :بعد أمَّ

ط, شرح ففذا ر وبقان مبسَّ  الديـ تؼل محؿد أبل الحافظ لؽتاب مقسَّ

اطق الؿؼدسل سرور بـ طؾل بـ القاحد طبد بـ الغـل طبد  الصالحل ؾلالجؿَّ

, والجؿاطة. السـة أهؾ معتؼد الحؼ: الؿعتؼد بقان يف ألَّػف الذي  

 بلسؾقب العؼقدة مسائؾ  مملػف فقف طرض فذ, ققؿ مملػ وهق

 طؼقدة بقان يف الؿملػة الؿختصرات أهؿ يف معدود وهق متقـ. وتحؼقؼ شقؼ,

وقد بؾغـل طـ سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ باز  . الصالح السؾػ

  :طؼقدة الحافظ طبد الغـل »أكف قال  مـ الؿتقن التل حػظـاها

 .«يف بداية صؾبـا لؾعؾؿ

 طؾؿقة دورة يف ألؼقتفا دروس إصؾ يف هق الؽتاب لفذا وشرحل

  أشار وقد الـبقية, الؿديـة يف أققؿت
َّ
 مـ تػرغ بلن خقةاإل مـ طدد طؾل

 طؾك وشجعـل رب,أك وفائدهتا أطؿ كػعفا لقؽقن :كتاب يف وتجعؾ إشرصة

 وقصقر العؾؿ بؼؾة اطرتايف مع مطبقع, شرح لؾؽتاب يقجد ٓ أكف :ذلؽ

 بتػريغ اخقرً  اهلل جزاه إفاضؾ إخقة أحد قام وقد .إهؾقة وطدم الػفؿ
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 وتقثقؼ الؿؽررات, وحذف الؿتـ, تصحقح وجرى إشرصة, مـ الشرح

 إضافة مع ديث,وإحا أيات وطزو مصادرها, مـ ألػاضفا وكؼؾ الـؼقل

 ااحةِٚ ٔٞدؽة حرح املؤتيس دؾ٠ؿة» وسؿقتف: والؾطائػ, الػقائد مـ جؿؾة
 حسـ, بؼبقل الجفد هذا ؾيتؼب أن  اهلل وأسلل ,(1)«املٞؽيس ا٣٘ين ٔجؽ

 بلي   إخراجف يف ساطد مـ كؾَّ  يجزي وأن الؼبقل, لف يؽتب وأن بف, يـػع وأن

 مراجعتف أو إشرصة, مـ يغفتػر أو تسجقؾف, يف سقاء- الؿساطدة مـ كقع

 وهق مسمول, خقر سبحاكف إكف الجزاء, خقر -وكشره صباطتف أو وتصحقحف,

 القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق الرجاء أهؾ

 

 

 

 

 ابلؽر الؿزاؽ ٔجؽ كًلذج٫
ٛؿ ٔ٪٫ اهلل ٔٛة  كلٮادلي٫ هل ٗك

 املك٧٤ني كجل٧دٓ

                                                           

وهق «. تذكرة الؿمتسل فقؿـ حدث وكسل»جزء مطبقع بعـقان:  لؾسققصل  (1)

 آتباع. أي:مـ آئتساء, 
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 ال١ذةب ملؤ٣ٙ خمذرصةه  دؿدمحه 
 الغـل طبد محؿد أبق الديـ تؼل الحافظ اإلمام هق وكنيته: ونسبه اسمه

 الؿؼدسل جعػر بـ حسقـ بـ رافع بـ سرور بـ طؾل بـ القاحد طبد بـا

اطقؾل  الصالحل. الدمشؼل الجؿَّ

 وخؿسؿائة. وأربعقـ أربع سـة كابؾس, أرض مـ جؿاطقؾـ ب دَ لِ وُ  مىلده:

 وبقت ,سؽـدريةوإ بدمشؼ, الؽثقر, سؿع» الذهبل: قال شيىخه: بعض

 وكتب وهؿذان, وأصبفان, والؿقصؾ, ان,وحرَّ  وبغداد, ومصر, لؿؼدس,ا

 .(1)«الؽثقر

 الجقؾل, الؼادر وطبد الػراء, رباح بـ وطؾل البطل, ابـ الػتح أبا سؿع

 ,الؿديـل مقسك أبا والحافظ السؾػل, صاهر أبا والحافظ الـؼقر, بـ بؽر وأبا

 غقرهؿ. وصائػة

ث تالميذه: بعض  قدامة, ابـ الديـ مقفؼ قخـالش فتـخال ابـ طـف حدَّ

 والػؼقف اهلل, طبد مقسك أبق افظـوالح محؿد, الديـ طز افظـالح :وأوٓده

 الؿؼدسل. الضقاء والحافظ سؾقؿان, أبق

 مـ إمام الؿؼدسل الغـل طبد الشقخ عليه: العلماء وثناء العلميت مكانته

 كان» لؿؼدسل:ا الضقاء قال السـة, أوطقة ومـ إطالم, مـ وطؾؿ إئؿة,

َّٓ  حديث طـ يسلل يؽاد ٓ الحافظ شقخـا  أو صحتف وذكر وبقَّـف, ذكره إ

 كسبف, ويذكر ,الػالين فالن بـ فالن هق قال: إٓ رجؾ طـ يسلل وٓ سؼؿف,

                                                           

 .(11/444)السقر  (1)
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 .(1)«الحديث يف الؿممـقـ أمقر فؽان

 ابةـاإلص ــتبقق) ابـكت طـ امتحدثً - الؿديـل مقسك أبق افظـالح الـوق

 طؾقـا قدم مـ قؾَّ » :-الغـل طبد لؾحافظ (الصحابة معرفة يف صؾتح ٕوهام

 محؿد أبل الديـ ضقاء اإلمام الشقخ كػفؿ الشلن هذا يػفؿ إصحاب مـ

 هذه لتبققـ ُوف ؼ وقد -اتقفقؼً  اهلل زاده- الؿؼدسل القاحد طبد بـ الغـل طبد

 مـ وقؾ فعؾف, لصقبقا إحقاء يف وأمثالف الدارقطـل كان ولق الغؾطات,

 .(2)«ففؿ لؿا زماكـا يف يػفؿ

 يف رفقؼل وكان والعؿؾ, لؾعؾؿ اجامعً  كان» قدامة: ابـ الؿقفؼ وقال

 الؼؾقؾ, إٓ إلقف سبؼـل إٓ خقر إلك كستبؼ كـا وما العؾؿ, صؾب ويف الصبا,

ؾ  طؾقف, وققامفؿ إياه وطداوهتؿ البدطة أهؾ بلذى بابتالئف فضقؾتف اهلل وكؿَّ

 يف غرضف يبؾغ حتك يعؿر لؿ أكف إٓ الؽثقرة, الؽتب تحصقؾو العؾؿ وُرِزق

 .(3)«وكشرها روايتفا

 بالجد ؾةـحاف اةـحق دـيج ؾـالرج ذاـه ةـترجؿ طؾك يطؾع مـ مائله:ـش

 والرحؾة وتحصقؾف, العؾؿ صؾب يف الققت وبذل والعطاء, وآجتفاد والـشاط,

  طـفؿ. وإخذ العؾؿاء إلك

 العباد مـ كان فالرجؾ , اهلل إلك لتؼربوا بالعبادة حافؾة حقاةً 

 والؿحافظة اهلل, طؾك واإلقبال والخشقع والبؽاء العبادة بحسـ يعرفقن الذيـ

                                                           

 .(11/448)السقر  (1)

 .(9-4/8)ذيؾ صبؼات الحـابؾة  (1)

 .(4/11)ذيؾ صبؼات الحـابؾة  (3)
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 الؿجال. هذا يف طجقبة اأمقرً  حقاتف يف لف ويذكرون والصقام, الســ طؾك

 العؼقدة وكصرة اهلل, ديـإلك  والدطقة لؾؿسؾؿقـ, الـصح يف جادة حقاةً 

 لقمة اهلل يف تلخذه ٓ وكاكت الؿـؽر, طـ والـفل بالؿعروف روإم السـة,و

 الجاكب. هذا يف اجد   وممثرة رائعة كؿاذج ترجؿتف ويف ,ٓئؿ

 مـ إخقرة الؾحظات اواصػً - ابـف مقسك أبق الحافظ يؼقل وفاته:

 والؼقام, الؽالم مـ مـعف اشديدً  امرًض  إول ربقع يف أبل مرض» :-حقاتف

 الجـة, أشتفل فقؼقل: تشتفل؟ ما :اكثقرً  أسللف وكـت ,ايقمً  طشر ستة واشتد

 وقت فقضلتف يده فؿد حار بؿاء فجئتف ذلؽ. طؾك يزيد ٓ اهلل. رحؿة أشتفل

 وصؾك بالجؿاطة, فصؾقت وخػػ, بـا فصؾ قؿ اهلل طبد يا فؼال: الػجر,

 ,أؤمـ وأكا يدطق وجعؾ فؼرأهتا, يس, اقرأ فؼال: رأسف, طـد جؾست ثؿ ,اجالًس 

 فؼؾت: الؿقت. إٓ بؼل ما بـل يا فؼال: تشربف؟ طؿؾـاه قد دواء هـا فؼؾت:

 طـل أكت ما فؼؾت: تعالك. اهلل وجف إلك الـظر أشتفل قال: ؟اشقئً  تشتفل ما

 بشلء؟ تقصل ما فؼؾت: إخقتؽ. وطـ راض طـؽ أكا واهلل, بؾك قال: راض؟

  ٕحد وٓ شلء, أحد طؾك لل ما قال:
َّ
 قال: صقـل؟تق قؾت: شلء. طؾل

 فسؾؿقا, يعقدوكف جؿاطة فجاء صاطتف. طؾك والؿحافظة اهلل, بتؼقى أوصقؽ

 إٓ إلف ٓ ققلقا: اهلل, اذكروا !هذا؟ ما فؼال: يتحدثقن, وجعؾقا طؾقفؿ, فرد

 رجاًل  ٕكاول فؼؿت بعقـقف, ويشقر بشػتقف, اهلل يذكر جعؾ قامقا فؾؿا اهلل,

 يقم وذلؽ , روحف جتخر وقد فرجعت الؿسجد, جاكب مـ اكتابً 

 .(1)«ستؿائة سـة إول ربقع مـ والعشريـ الثالث ثـقـاإل

                                                           

 (.19-4/18), وذيؾ صبؼات الحـابؾة (468-11/467)سقر أطالم الـبالء  (1)
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 الرشح يؽم ثني
 إمقر: بعض طـ أتحدث أن أود الشرح, هذا يف الشروع قبؾ

 السـة أهؾ طؼقدة السؾػ: بعؼقدة العؾؿ صالب طـاية أهؿقة طـ ألاول:

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب طؾك الؿبـقة والجؿاطة,

 وإصقل لؾبـقان, إساس بؿثابة كؾفا وإطؿال لؾعؾقم دةفالعؼق

 طؾك إٓ يؼقم ٓ والشجر أساسف, طؾك إٓ يؼقم ٓ البـاء أن فؽؿا لألشجار.

 .صحقح اطتؼاد طؾك قامت إذا إٓ تـػع ٓ وطؾقمف الؿرء أطؿال فنن أصقلف,

 بوشرا صعام مـ إمقر بسائر العـاية طؾك مةمؼدَّ  بالعؼقدة فالعـاية

 هبا وتزكق الحؼقؼقة, الحقاة الؿممـ هبا ايحق التل هل العؼقدة ٕن ولباس:

 اهلل طـد درجاتف هبا وترتػع صاطاتف, هبا وُتَتؼبَّؾ أطؿالف, هبا وتستؼقؿ كػسف,

. شموكف طؾك ذلؽ اكعؽس ,ذهبت أو فسدت, أو العؼقدة, تاختؾَّ  وإذا 

 يف صاحبفا طؾك اشممً  دةالػاس لؾعؼقدة فنن ولفذا جؿقعفا. وأطؿالف كؾفا,

 لف. ومفؾؽة مردية وهل وأخالقف, أطؿالف

 الحديث ٕهؾ الؿخالػقن اوأيًض » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال

 الؼؾب يف مرض طـ وإما وكػاق, طؼقدة سقء طـ إما إطؿال: فساد مظـة هؿ

 وآستخػاف الحدود واطتداء القاجبات تركِ  مـ فػقفؿ إيؿان, وضعػ

 يرمقن ققخفؿـش وطامة د,ـأح لؽؾ ضاهر قـه اـم الؼؾب قةـقسو بالحؼقق

 .(1)«بالعظائؿ

                                                           

 .(45:ص)كؼض الؿـطؼ  (1)



 
 13 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 وسـة اهلل كتاب طؾك وبـقت أمرها, واستؼام العؼقدة صؾحت إذا بقـؿا

 فقف, مقجقد وآستؼامة الصالح أساس ٕنَّ  يصؾح: اإلكسان فننَّ  ملسو هيلع هللا ىلص كبقف

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ : اهلل قال كؿا

 اإليؿان أصقل سبحاكف فجعؾ ,[14إبراهقؿ:] ﴾جئ ی ی ی ی

 وإذا الشجرة, طؾقف تؼقم الذي إصؾ بؿثابة -آطتؼاد هل التل- وأسسف

 وزكائفا, كؿائفا, يف الشجرة: يف أكؿؾ ذلؽ كان اثابتً  اراسخً  إصؾ كان

  إصؾ. هذا صالح بحسب ثؿرها, وصقب

 وصحة العؿؾ, أصؾ العؾؿ أن الؿعؾقم ومـ» : اإلسالم شقخ قال

 .(1)«الػروع صحة تقجب ٕصقلا

 سقؿا ٓ أمر, بؽؾ العـاية طؾك مؼدمة بالعؼقدة العـاية تؽقن أن لزم ولفذا

 جقاكب يف فقف آكحرافات وتعددت الـاس, يف كثر قد آطتؼاد يف والػساد

 وقال .(2)«اكثقرً  ااختالفً  فسقرى مـؽؿ يعش مـ إكف» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال مختؾػة.

 راقـآفت ذاـوه .(3)«فرقة بعقــوس ثالث طؾك ةاألم هذه تػترقـوس» :ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .(45:ص)كؼض الؿـطؼ  (1)

وقال: حسـ صحقح,  (,1676), والرتمذي رقؿ (4667)أخرجف أبق داود رقؿ  (1)

 (,54), وابـ أبل طاصؿ يف السـة رقؿ (4/116), وأحؿد (43)ماجف رقؿ وابـ 

, والحاكؿ يف (5)ـاده صحقح, وابـ حبان يف صحقحف رقؿ ـوقال إلباين: إس

 وقال: هذا حديث صحقح ولقس لف طؾة. (,176-1/174)الؿستدرك 

, (4/161), وأحؿد (3991), وابـ ماجف رقؿ (4597)أخرجف أبق داود رقؿ  (3)

 .(163)وصححف إلباين يف الصحقحة رقؿ  (,3-1)بـ أبل طاصؿ يف السـة رقؿ وا
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 اطتؼادات إلك الـاس تجر التل الؿحدثة الباصؾة إهقاء بسبب هق وآكؼسام

 . اهلل ديـ مـ لقست باصؾة وأطؿال مـحرفة,

 ُأِخذ الذي الصحقح, الحؼ الؿعتؼد طؾك يؼػ أن الؿسؾؿ طؾك فقتعقـ

 مـ الصحابة سؿعف الذي لؿباركا الؿعتؼد ذلؽ ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب مـ

 امحػقضً  يزال وٓ بعدهؿ, لؿـ التابعقن وبؾَّغف لؾتابعقـ, وبؾَّغقه ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

  اهلل يرث أن إلك ومميدوه, وأطقاكف أكصاره لف , اهلل بحػظ

 اهلل, بلمر قائؿة أمتل مـ صائػة تزال ال» الحديث: ويف طؾقفا. ومـ إرض

 طؾك ضاهرون وهؿ اهلل رـأم يلتل حتك فؿػـخال أو فؿـخذل مـ رهؿـيض ال

 . اهلل بحػظ محػقضة باققة فالعؼقدة .(1)«الـاس

 هذه الؿعتؼد: هذا لحػظ لعباده  اهلل هقلها التل القسائؾ ومـ

 والرد طـفا, والدفاع العؼقدة, بقان يف  العؾؿ أهؾ كتبفا التل الرسائؾ

 اورد   ,وتلصقاًل  اتؼريرً  تؼادآط يف كثقرة مملػات فؾفؿ فقفا. الباصؾ أهؾ طؾك

 متقن مـفؿ ولؽثقر الباصؾ, أهؾ يثقرها التل لؾشبفات اوإزهاقً  الباصؾ طؾك

 متضافرة, جفقد والجؿاطة. السـة أهؾ طؼقدة بقان يف مطقلة وكتابات مختصرة,

 إسباب مـ هذا وكان العؾؿاء, همٓء هبا قام مشؽقرة ومساعٍ  مباركة, وأطؿال

 العؼقدة. هذه لحػظ لعباده  اهلل ققَّضفا التل

 طؾك كان مـ- أطـل آطتؼاد يف امختصرً  مـفؿ القاحد يملػ وطـدما

 ٕن :ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب طؾك امبـق   يملػف -وصريؼتفؿ السـة أهؾ َســ

 . هلل هق وإكؿا لؾـاس, لقس السؾػ طـد العؼقدة أمر
                                                           

 .(4931), ومسؾؿ رقؿ (3641)أخرجف البخاري رقؿ  (1)
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 كػسف, قِبَؾ مـ اتؼادً اط لؾـاس يـشئ والجؿاطة السـة أهؾ مـ أحد يؽـ لؿ

 يبتدطقن, وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ جاء ما يتبعقن يبتدطقن: وٓ يتبعقن هؿ بؾ

 فؼال: , مسعقد بـ اهلل طبد بذلؽ وصػفؿ كؿا يبتدون, وٓ ويؼتدون

 ,(1)«بإثر تؿسؽـا ما كضؾ ولـ كبتدع, وٓ وكتبع كبتدي, وٓ كؼتدي إكا»

تؽؾػقن إكشاء معتؼدات مـ قبؾ بخالف أهؾ إهقاء والؿبتدطة فنهنؿ ي

أكػسفؿ, وبآرائفؿ وأهقائفؿ وتصقراهتؿ وضـقهنؿ الػاسدة, ويـشروهنا بقـ 

 الذي يـبغل أن يدان بف. الـاس طؾك أهنا ديـ اهلل 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿فشتان بقـ همٓء وهمٓء: 

  .[11]الؿؾؽ: ﴾ۈئ ۆئ

 األهقاء اطتؼاداتفؿفلهؾ السـة اطتؼادهؿ ملخقذ مـ الؽتاب والسـة, وأهؾ 

 ملخقذة مـ تصقرات فاسدة, وآراء مـْحؾَّة. 

ومـ أراد معرفة الػرق بقـ الطريؼتقـ فؾقـظر إلك كتب همٓء وكتب 

 همٓء, فؽتب أهؾ السـة يف آطتؼاد: مـ أولفا إلك آخرها قائؿة طؾك الدلقؾ,

 ,ملسو هيلع هللا ىلصكبقف تجد اإلمام مـفؿ يذكر العؼقدة ويتبعفا بدلقؾفا مـ كتاب اهلل وسـة 

 دلقؾ, وٓ يعتؿدون طؾك حجة. بقـؿا أهؾ إهقاء ٓ يذكرون يف ذلؽ أيَّ 

 , فنين أذكر حقلوبؿا أكـا مع كتاب لؾحافظ طبد الغـل الؿؼدسل 

 .هق  مـ خالل ترجؿتف هذا إمر قصتقـ لطقػتقـ

                                                           

 (.166)رواه الاللؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ  (1)
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أكف وشك بف بعض الؿبتدطة طـد الؿؾؽ الؽامؾ, وقالقا: إكف  األولك:

 وتؽؾؿقا فقف. فطؾبف الؿؾؽ العادل, وُأحِضَر إلقف, وُأمِر أن يؽتبفاسد الؿعتؼد, 

: ملسو هيلع هللا ىلصاطتؼاده. فؽتب: أققل كذا لؼقل اهلل: كذا, وأققل: كذا لؼقل رسقل اهلل 

ا وقػ طؾقفا الؿؾؽ الؽامؾ  كذا. حتك فرغ مـ الؿسائؾ التل يخالػقن فقفا, فؾؿَّ

 .(1)ك سبقؾفؾَّ . فخملسو هيلع هللا ىلص, وققل رسقلف قال: إيش يف هذا؟ يؼقل بؼقل اهلل 

وطرف أن هذه وشاية حاسديـ: ٕكف وجد أنَّ كؾ كؾؿة يؼقلفا يف معتؼده 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمؼروكة بدلقؾفا مـ كالم اهلل وكالم رسقلف 

يف أثـاء ترجؿتف لؾحافظ طبد الغـل كالًما  ذكر ابـ رجب  الثاكقة:

 حقل حال أهؾ إهقاء, وأهنؿ ٓ يؼقؿقن معتؼدهؿ طؾك الؽتاب والسـة, ويف

ولؼد ُطؼد مرة مجؾس لشقخ اإلسالم أبل العباس »ـاء هذا الحديث قال: أث

ابـ تقؿقة, فتؽؾؿ فقف بعض أكابر الؿخالػقـ, وكان خطقب الجامع, فؼال 

كالمـا مع أهؾ السـة, وأما أكت: »الشقخ شرف الديـ طبد اهلل أخق الشقخ: 

 فوأضـ-فلكا أكتب لؽ أحاديث مـ الصحقحقـ, وأحاديث مـ الؿقضقطات 

 .(2)«فسؽت الرجؾ -أو كؿا قال-فال تؿقز بقـفؿا,  -قال: وكالًما مـ سقرة طـرت

فال يؿقز القاحد مـفؿ بقـ الحديث الصحقح, والحديث الؿقضقع, 

 والؼصة التل هل مـ قصص طـرتة بـ شداد. فلهؾ إهقاء بعقدون كؾَّ البعد

قال , حتك ملسو هيلع هللا ىلصطـ إدلة, وطـ الـصقص, وطـ كالم اهلل وكالم رسقلف 

كجد يف أئؿة طؾؿاء همٓء مـ »يف وصػفؿ:  شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

                                                           

 .(4/16)اكظر: ذيؾ صبؼات الحـابؾة  (1)

 (.4/13)ذيؾ صبؼات الحـابؾة  (1)
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كرت طـده آية فؼال: ٓ كسؾؿ صحة ٓ يؿقز بقـ الؼرآن وغقره, بؾ ربؿا ذُ 

 كذا. وتؽقن آية مـ كتاب اهلل. وقد بؾغـا الحديث, وربؿا قال: لؼقلف 

 .(1)«مـ ذلؽ طجائب, وما لؿ يبؾغـا أكثر

 , الذيـ يذكرون الؿعتؼدالسؾػ ودطاة السـة فليـ همٓء مـ أئؿة 

 . ملسو هيلع هللا ىلصيف كؾ  جاكب مـ جقاكبف مؼروًكا بدلقؾف: قال اهلل, وقال رسقلف 

اطتـقا هبذه العؼقدة طـاية فائؼة: بتؼريرها وبقاهنا  إن أهؾ السـة 

 وبسط أدلتفا, والرد طؾك الؿخالػ لفؿ فقفا, وبذلقا يف ذلؽ جفقًدا كبقرة.

 هذا الؽتاب الذي بقـ أيديـا لإلمام الحافظ طبد الغـل ومـ هذه الجفقد:

 .الؿؼدسل 

فعؾك صالب العؾؿ أن يعتـل هبذه العؼقدة, وأن يفتؿ هبا. وأقؾ الؼؾقؾ أن 

يعتـل بؿتـ مـ هذه الؿتقن الؿختصرة, يضبطف ويػفؿف, ويعتـل بشروحف, 

صالب ويؼرأه طؾك أهؾ العؾؿ: فنن الشبف تتزايد وتؽثر, وإذا لؿ يؽـ لدى 

العؾؿ أصؾ ثابت, وأساس راسخ, مبـل طؾك الدلقؾ فنن الشبفات تجرفف, 

إكؿا ألَّػقا  -مثؾ الؿؼدسل -وتلخذه إلك أبعد ما يؽقن. وأهؾ العؾؿ 

 هذه الؿختصرات لفذا الغرض.

 لشقخ اإلسالم, وكتاب( العؼقدة القاسطقة) وأكا أجد شبًفا كبقًرا بقـ كتاب

فبقـ هذيـ الؽتابقـ تشابف ضاهر,  :(طؼقدة طبد الغـل الؿؼدسل )

 .وطبد الغـل متؼدم طؾك شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

                                                           

 .(81:ص)كؼض الؿـطؼ  (1)
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 :«طؼقدة» كؾؿة ألامز الثاني:

مقصقفة هبذا القصػ: طؼقدة, طؼقدة  كثقر مـ مملػات السؾػ 

 فالن, العؼقدة القاسطقة, آطتؼاد لػالن. 

, دالة طؾك وهذه الؽؾؿة: كؾؿة طربقة, واضحة الؿعـك, ضاهرة الدٓلة

 الؿؼصقد يف هذا الؿقضع طؾك أتؿ ما يؽقن: ٕن العؼقدة أو آطتؼاد ملخقذة

 يف الؾغة مـ العؼد, وهق الربط والحزم والشد والتقثقؼ. 

 :أصؾؼقا هذا القصػ طؾك أصقل اإليؿان وأهؾ العؾؿ مـ السؾػ 

ؽقن ٕكف مطؾقب مـ الؿسؾؿ أن يربط طؾقفا قؾبف, ويقثؼ طؾقفا جـاكف, وأن ي

 ھ﴿ؽ فقف وٓ ريب وٓ تردد, قال تعالك: ـاًكا جازًما ٓ شـفا إيؿـاكف بـإيؿ

أيؼـقا  :أي ,[15]الحجرات: ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 ولؿ يشؽقا.

 ما بلبؾغ طؾقف وتدل الؿعـك, هذا طؾك تصدق اطتؼاد أو طؼقدة فؽؾؿة

 ثؿة ؿاف الؿراد الؿعـك طؾك الؾػظ دلَّ  وإذا الؿعاين, ققالب وإلػاظ يؽقن,

 إشؽال.

 الؼرون يف امتؼدمً  كان مـ مـفؿ-  السؾػ مـ كثقر درج ولفذا

 شئت وإذا آطتؼاد. أو بالعؼقدة اإليؿان أصقل تسؿقة طؾك -الؿػضؾة الثالثة

 ًٓ  ذكر فؼد ,(آطتؼاد شرح) لؽتابف الاللؽائل مؼدمة فاكظر ذلؽ طؾك مثا

 وبعضفؿ آسؿ, هبذا امـف كثقر آطتؼاد, يف لؾسؾػ طديدة مختصرة رسائؾ

 الؿػضؾة. الثالثة الؼرون يف
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ًٓ  حقلفا رـيثق ــوم ة,ـواضح ةـكؾؿ الؽؾؿة: ذهـفف  ررـمب الـب يثقره جد

 مسقغ. وٓ

 :مثاًل  يؼال كلن السؾػ, أئؿة مـ إمام إلك الؽؾؿة هذه تضاف وطـدما

 ,وهؽذا ,الؿؼدسل الغـل طبد طؼقدة حـبؾ, بـ أحؿد طؼقدة تقؿقة, ابـ طؼقدة

 إما إلقف أضقػت حقث كسبقة, إضافة ٕهنا صحقحة: اأيًض  اإلضافة ففذه

 باطتبار أو وتصـقػفا. وتبقيبفا برتتقبفا وطـايتف أدلتفا, وجؿع لفا, جؿعف باطتبار

 يديـ التل طؼقدتف ففل ومضؿقهنا, بؿدلقلفا  اهلل ويديـ هبا, مممـ أكف

 هبا. اهلل

 (الغـل طبد طؼقدة) اإلصالق: اهذ مثؾ لؿـع وجف ٓ أكف كعؾؿ هـا ومـ

 فـؼقل: بلحد. خاصة ولقست اإلسالم, طؼقدة أو الؿسؾؿقـ طؼقدة أهنا بحجة

 الؿذكقريـ. بآطتباريـ كسبقة إضافة هـا اإلضافة لؽـ اإلسالم, طؼقدة هل كعؿ

 ديـ فقؼال: ديـ, كؾؿة مثؾ -فالن طؼقدة :أعني- الؽؾؿة هذه يف والشلن

 باطتبار :ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ديـ ويؼال: وشرطف. بف أمر  هق أكف باطتبار اهلل:

 بف آمـقا أهنؿ باطتبار الؿسؾؿقـ: ديـ ويؼال: إلقف. ودطا وبؾغف بف آمـ ملسو هيلع هللا ىلص أكف

  إلقف. أضقػ مـ بحسب مقضع كؾ يف فاإلضافة واطتؼدوه.

ا  داود أبل ابـ أن الؿعـك: هذا طؾك الؾطقػة الشقاهد ومـ  ختؿ لؿَّ

 بؼقلف: بدأها وجؿقؾة, رائعة مـظقمة وهل ,(قةالحائ) العؼقدة يف مـظقمتف

ػ جػٓكاد   اهلل حبجػ٢ ٟد٧ك    ؽلال٭ي
 

ٟي  كال   ٤ٛػػطي دي  ٤ٕ٣ٟ ػػ ةثػػؽٔد   دػػ
 طؼقدة يف الؿختصرة الؿـظقمات أحسـ مـ وهل ,ابقتً  وثالثقـ ثالث يف 

 صار ثؿ بف. اهلل أديـ وما طؼقديت, هذه قال: ختؿفا لؿا والجؿاطة, السـة أهؾ
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 طؼقديت, هذه أققل: وأكا يؼقل: مـفؿ واحد كؾ -بعده- صقدةالؼ هذه رواة

 بف. اهلل أديـ وما

 بؿضؿقهنا,  اهلل يديـ أكف باطتبار :أي طؼقديت. هذه داود: أبل ابـ فؼقل

 َّٓ  الؿسؾؿقـ. جؿقع طؼقدة هل والسـة الؽتاب مـ الؿلخقذة العؼقدة فنن وإ

 هق إكؿا ؼقدةالع هذه يف  الؿؼدسل الغـل طبد الحافظ فدور نإذ

 كػسف, قبؾ مـ أكشله شلء فقفا لف ولقس وتـظقؿفا. وترتقبفا, جؿعفا, يف

 اهلل كتاب مـ دلقؾ إلك مستـد وهق إٓ اشقئً  فقفا تجد ٓ أكؽ هذا وشاهد

 العؼقدة أن -اهلل شاء إن سقليت كؿا- بدايتفا يف ذكر إكف بؾ ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة

 كذلؽ تؽـ لؿ إنأكَّفا و ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف ةوسـ اهلل كتاب طؾك أمرها ويؼام تبـك إكؿا

 والفالك. الردى سبقؾ إلك بصاحبفا أخذت

 هذه أصؾؼ إذا ففنك طؼقديت. هذه الفقى: صاحب ققل بخالف وهذا

 بعؼؾل, إلقف وخؾصت طـدي, الذي التصقر هق هذا أنَّ  فؿؼصقده: الؿؼالة

 لمراء خالصات طؼائدهؿ ٕن فالن: طؼقدة فقؼال بػؽري. إلقف ووصؾت

 والسـة, الؽتاب مـ ملخقذة السـة أهؾ طؼقدة بقـؿا والتصقرات. لتجاربوا

 والرتتقب. الجؿع هق إكؿا فقفا ودورهؿ

 مـف وصؾبقا الؿعتؼد مرة  تقؿقة ابـ اإلسالم لشقخ ذكروا ولفذا

 آطتؼاد أما» فؼال: الؿعـك, هذا طؾك تدل كؾؿة لفؿ فؼال فقف, مختصر تصـقػ

 وما ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف اهلل طـ يمخذ بؾ مـل, أكرب هق طؿـ وٓ طـل يمخذ فال

 ثبت ما وكذلؽ اطتؼاده, وجب الؼرآن يف كان فؿا إمة, سؾػ طؾقف أجؿع
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 .(1)«ومسؾؿ البخاري صحقح مثؾ الصحقحة إحاديث يف

ا  إٓ اشقئً  فقف يذكر ولؿ القاسطقة, العؼقدة كتابف ألَّػ طؾقف ألحقا فؾؿَّ

 يـشئ مـ فقفؿ لقس السـة, أهؾ َســ ففذا والسـة. الؽتاب مـ دلقؾ وطؾقف

 وسـة اهلل كتاب يف جاء بؿا اإليؿان هق معتؼدهؿ وإكؿا كػسف, قبؾ مـ امعتؼدً 

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف

 هذه ثبات طؾقف ترتب الؽرام همٓء طؾقف كشل الذي الؿبارك التلصقؾ هذا

 قديؿفا العؼقدة: يف السـة أهؾ كتب يف كظرت فؾق إيام, مر   طؾك العؼقدة

 تجدها أزماهنؿ, وتباطد ألسـتفؿ, وتبايـ بؾداهنؿ, اختالف طؾك ا,وحديثف

 أخذت الذي الؿصدر وسالمة الؿـبع وصػاء ٓتحاد وذلؽ واحدة, طؼقدة

 التل العؼقدة هل هبا, وآمـقا أصحابف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلقفا دطا التل فالعؼقدة مـف.

 اهلل كتاب مـ طؼقدهتؿ يلخذون الذيـ الزمان, هذا يف السـة أهؾ يعتؼدها

 واحد. مـبع مـ ملخقذة ٕهنا :ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة

 الحؼ: طؾك الحديث أهؾ أن طؾك يدل ومؿا» السؿعاين: الؿظػر أبق قال

 وحديثفا, قديؿفا وآخرها, أولفا الؿصـػة, كتبفؿ جؿقع صالعت لق أكؽ

 وسؽقن الديار, يف بقـفؿ ما وتباطد وزماهنؿ, بؾداهنؿ اختالف مع وجدهتا

 وكؿط واحدة وتقرة طؾك آطتؼاد بقان يف إقطار, مـ اقطرً  مـفؿ واحد كؾ

 يف قؾقهبؿ طـفا, يؿقؾقن وٓ طـفا يحقدون ٓ صريؼة طؾك فقف يجرون واحد,

 قؾ, وإن ما شلء يف اتػرقً  وٓ ااختالفً  فقف ترى ٓ وكؼؾفؿ واحد, قؾب طؾك ذلؽ

                                                           

, واكظر: مجؿقع الػتاوى (113:ص), والعؼقد الدرية (3/161)مجؿقع الػتاوى  (1)

(3/163.) 
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 بقؾ طـ كلكف وجدتف سؾػفؿ طـ وكؼؾقه ألسـتفؿ طؾك جرى ما جؿعت لق بؾ

 .(1)«هذا مـ أبقـ دلقؾ الحؼ طؾك وهؾ واحد, لسان طؾك وجرى واحد,

ؾ مـفؿ اأحدً أن  ُيعَؾؿ وٓ  آخر, إلك معتؼد مـ أو ديـ, إلك ديـ مـ تـؼَّ

 فؿا والحديث السـة أهؾ وأما» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال كؿا

 هؿ بؾ واطتؼاده, ققلف طـ رجع طامتفؿ صالح وٓ طؾؿائفؿ مـ أحد يعؾؿ

 بلكقاع وفتـقا الؿحـ, بلكقاع امتحـقا وإن ذلؽ, طؾك اصربً  الـاس أطظؿ

 أو الرأي, أو الفقى, الؿـبع: جعؾقا الذيـ إهقاء, أهؾ بقـؿا .(2)«الػتـ

 فتجد ذلؽ, غقر أو الػؾسػة, أو الؿـطؼ, أو العؼؾ, أو الذوق, أو القجد,

 وقـاطات. راتتصق طـده الؽؾ ٕن الشقخ: لعؼقدة مخالػة التؾؿقذ طؼقدة

 أخرى. طؼقدة إلك تتغقر بليام وبعدها طؼقدة, لف كػسف الشقخ تجد بؾ

ًٓ  الـاس أكثر الؽالم أهؾ» تقؿقة: ابـ اإلسالم شقخ يؼقل  ققل مـ اكتؼا

 مقضع يف قائؾف وتؽػقر بـؼقضف اوجزمً  مقضع, يف بالؼقل اوجزمً  ققل, إلك

  .(3)«القؼقـ طدم دلقؾ وهذا آخر.

 ديـ يف والتؾقن إياكؿ» إهقاء: أهؾ مـ التحذير يف ػالسؾ قال ولفذا

 مـ يتؼؾبقن إهقاء, ٕهؾ صػة التؼؾب ٕن :(4)«واحد اهلل ديـ فنن اهلل,

                                                           

 واكظر: رسالة لل بعـقان: ثبات طؼقدة السؾػ وسالمتفا (,1/415)مختصر الصقاطؼ  (1)

 مـ التغقرات.

 (.41:ص)كؼض الؿـطؼ  (1)

 (.4/56)الػتاوى  (3)

 .(1/565)اكظر: اإلباكة  (4)
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 آخر. إلك معتؼد

 متؽئ وهق الؿسجد مـ ايقمً  مالؽ اكصرف» طقسك: بـ معـ وقال

  فؼال: -باإلرجاء يتفؿ كان- الجقيرية أبق لف يؼال رجؾ فؾحؼف يدي, طؾك

 فنن قال: برأيل. وأخربك وأحاجؽ بف أكؾؿؽ اشقئً  مـل اسؿع اهلل طبد أبا يا

 فغؾبـا؟ فؽؾؿـا آخر رجؾ جاء فنن قال اتبعتـل. غؾبتؽ فنن قال: غؾبتـل؟

 وأراك واحد, بديـ ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  اهلل بعث اهلل, طبد يا مالؽ: قال كتبعف. قال

 .(1)«ديـ إلك ديـ مـ تتـؼؾ

 اثـتان خطقة, كسخ خؿس -أطؾؿ فقؿا- العؼقدة هلفذ ُوِجد الثالث: ألامز

 يف آقتصاد) بعـقان: التل الطبعة هبذه الؽتاب حؼؼ ضقئفؿا طؾك مـفا

 طؾك اهلل حػظف الغامدي ططقة أحؿد الشقخ محؼؼفا اطتؿد فؼد ,(آطتؼاد

 لؾؽتاب. خطقتقـ كسختقـ

 فتاءواإل العؾؿقة لؾبحقث العامة الرئاسة يف صبعت ثاكقة, صبعة وهـاك

 طؾك حؼؼفا اهلل, حػظف البصقري اهلل طبد الشقخ بتحؼقؼ واإلرشاد والدطقة

 الخطقتقـ الـسختقـ غقر طؾقفا اطتؿد التل الثالث والـسخ خطقة, كسخ ثالث

ؾ أحؿد, الشقخ طؾقفؿا اطتؿد الؾتقـ  خؿس التحؼقؼقـ مجؿقع مـ فتحصَّ

 الؽتاب. لفذا خطقة كسخ

 وتحؼقؼ بعـاية ,ه1391 طام -أطؾؿ فقؿا- مرة ٕول الؽتاب صبع وقد

 الؿجؿقطة) بعـقان مجؿقع ضؿـ  حؿقد بـ اهلل طبد العالمة الشقخ

 طؼقدة بقـفا: مـ الؿفؿة, العؼقدة متقن بعض فقفا ُجِؿع ,(السعقدية العؾؿقة

                                                           

 .(1/568)اإلباكة  (1)
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 الؿؼدسل. الغـل طبد الحافظ

 يف آقتصاد) بعـقان صبعت أيديـا بقـ التل الطبعة هذه أن الزابع: ألامز

 طؾقفا الؽتاب اسؿ ُأثبِت الؿتقفرة الخؿس الخطقة الـسخ وجؿقع ,(آطتؼاد

 (الؿؼدسل الغـل طبد الحافظ طؼقدة)أو (الؿؼدسل الغـل طبد طؼقدة) بعـقان

هذا العـقان  مـفا كسخة يف ولقس ,(الؿؼدسل الغـل طبد الشقخ طؼقدة)أو

 ـقالخطقت ـقالـسخت ذلؽ يف بؿا- الذي صبع الؽتاب بف )آقتصاد يف آطتؼاد(

 ذلؽ يف اطتؿد -اهلل وفؼف- لؽـف ,-الطبعة هذه محؼؼ طؾقفؿا اطتؿد ـقالؾت

 يف جزءً  لف أن ترجؿتف يف ذكروا فؼد الؿؼدسل, الغـل طبد الحافظ ترجؿة طؾك

 لؽـ الؽتاب. هذا أكف ضـف طؾك فغؾب ,(آطتؼاد يف آقتصاد) اسؿف آطتؼاد

 لؾؿملػ آخر كتاب آطتؼاد يف آقتصاد أن -أطؾؿ واهلل- لل يظفر الذي

 مـفا: ٕسباب, وذلؽ

 الغـل طبد ترجؿة يف كؿا- ُوِصَػ  (آطتؼاد يف آقتصاد) أن :أواًل 

 طؾك يـطبؼ ٓ -أطؾؿ واهلل- لل يظفر فقؿا وهذا ,(1)كبقر جزء بلكف -الؿؼدسل

 الصغقرة. إجزاء مـ يعترب ففق أيديـا, بقـ الذي الجزء هذا

 طبد طؼقدة) باسؿ ُطـقكت كؾفا لؾؽتاب الخؿس الخطقة الـسخ أن :اثاكقً 

 يف آقتصاد) الؽتاب: تسؿقة مـفا كسخة أي يف يقجد وٓ ,(الؿؼدسل الغـل

 .(آطتؼاد

 العؼقدة, باسؿ اكتابً  لف ذكر الؿؼدسل الغـل لعبد ترجؿ مـ بعض أن :اثالثً 

  لل يرتجح فالذي ولفذا الصغقر. الجزء هذا كسخ يف ُوجد لؿا مطابؼ وهق

                                                           

 (.4/19)اكظر: ذيؾ صبؼات الحـابؾة  (1)
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  طؼقدة) الؽتاب هذا اسؿ أن -أطؾؿ تعالك واهلل الؼاصر ففؿل حسب-

 العـقان: هذا دٓلة أوضح أن هـا الؿـاسب مـ لعؾف ثؿ .(الؿؼدسل الغـل طبد

 لؾحافظ آخر كتاب اسؿ أو كتابـا اسؿ هق كان سقاء (آطتؼاد يف آقتصاد)

  . الغـل طبد

 يب ىب﴿ تعالك: اهلل قال وآطتدال, قسطالت هق الؾغة: يف االقتصاد

 الؼصد الؼصد» :ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل يؼقل الحديث ويف ,[19لؼؿان:] ﴾جت

 سـة يف اقتصاد» : مسعقد ابـ ويؼقل بالؼصد. طؾقؽؿ أي ,(1)«تبؾغقا

  .(2)«بدطة يف اجتفاد مـ خقر

 أهؾ طؼقدة أن الؿعؾقم ومـ فقف. التقسط االطتؼاد: يف باالقتصاد والؿراد

 اإلفراط أهؾ الجػاء, وأهؾ الغؾق أهؾ بقـ وسط طؼقدة والجؿاطة السـة

  التػريط. وأهؾ

 وخقر طـف, والجايف فقف الغالل بقـ اهلل فديـ» : الؼقؿ ابـ يؼقل

 بغؾق يؾحؼقا ولؿ الؿػرصقـ, تؼصقر طـ ارتػعقا الذيـ القسط, الـؿط الـاس

 العدل: الخقار وهل ,اوسطً  إمة هذه سبحاكف اهلل جعؾ وقد الؿعتديـ,

 الجقر صريف بقـ القسط هق والعدل: الؿذمقمقـ, الطرفقـ بقـ لتقسطفا

 بلصراففا, محؿقة وإوساط إصراف, إلك تتطرق إكؿا وأفات والتػريط,

                                                           

 (.6463)أخرجف البخاري رقؿ  (1)

, والاللؽائل (16/168), والطرباين يف الؽبقر (89)رواه الؿروزي يف السـة رقؿ   (1)

 (.115)يف شرح آطتؼاد رقؿ 

 .طـ أبل الدرداء  (116)كؿا رواه الاللؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ        
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 .(1)«أوساصفا إمقر فخقار

 العؼقدة. دراسة طـد طـف كغػؾ قد شلء طؾك التـبقف أود الخامس: ألامز

 فؿدخقل, ققة والقؼقـ اإليؿان يزيد ٓ وطؿؾ طؾؿ كؾ» : الؼقؿ ابـ يؼقل

 رياء, إما شلء, دخؾف يعـل ,(2)«فؿدخقل العؿؾ طؾك يبعث ٓ إيؿان وكؾ

 فقف. يبارك وٓ بف, ُيـتػع فال ذلؽ. كحق أو الدكقا, إرادة أو

 أمر اطؿقمً  الديـ أمقر ودراسة العؼقدة, دراسة يف الـقة حسـ فنن ولفذا

 آصالع زيادة أجؾ مـ يدرسفا ٓ العؼقدة العبد يتعؾؿ مافعـد مـف. بد ٓ

 طباده, بف أمر الذي اهلل ديـ ٕهنا يتعؾؿفا أن طؾقف وإكؿا الؿعرفة, وكثرة

 أدلتفا, ففؿ يف فقجتفد لتحؼقؼف. وأوجدهؿ ٕجؾف, وخؾؼفؿ إلقف, ودطاهؿ

 ـوُيؿؽ   قؾبف, يف ويرسخفا هبا, واإليؿان باطتؼادها  اهلل إلك ويتؼرب

 رتوأثَّ  طظقؿة, ثؿرات فقف أثؿرت الـقة هبذه العؼقدة درس فنذا فماده. يف لفا

 لؾعؼقدة دراستف كاكت إذا أما كؾفا. حقاتف ويف وأخالقف, وأطؿالف سؾقكف يف

 وآصؿئـان والثؼة باإليؿان الؼؾب تزكقة بجاكب يعتـ ولؿ وكؼاش, جدل مجرد

 ممثرة. تؽـ ؿل طباده بف  اهلل أمر الذي آطتؼاد هبذا

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل :-اهلل برؤية باإليؿان يتعؾؼ فقؿا- ذلؽ طؾك إمثؾة ومـ

 ال رواية: ويف- ُتضاُمقن ال الؼؿر, ترون كؿا الؼقامة يقم ربؽؿ سترون إكؽؿ»

ون امقن ال رواية: ويف ,ُتضارُّ  طؾك تغؾبقا أال استطعتؿ فنن رؤيتف, يف -َتضَّ

ژ ژ ڑ  ﴿ قرأ: ثؿ فافعؾقا, غروبفا وقبؾ الشؿس صؾقع قبؾ صالة

                                                           

 (.1/161)الؾفػان إغاثة  (1)

 (.86:ص)الػقائد  (1)
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  العصر. وصالة الػجر صالة :يعني .(1)«[136:صف] ﴾ ک ڑ ک ک ک

 هل التل العؼقدة لفؿ ذكرفؼد  والعؿؾ, العؼقدة بقـ آرتباط ٓحظ

 الصحقح, آطتؼاد هذا ثؿرة هق الذي العؿؾ لفؿ ذكر ثؿ اهلل, برؤية اإليؿان

 .«تغؾبقا... أال استطعتؿ فنن» لفؿ: فؼال

 وكاقش وأساكقدها, صرقفا وتتبع الرؤية, أحاديث درس اشخًص  أن ؾقف

 الؾقؾ, يف السفر يػضؾ أخذ ذلؽ مع إكف ثؿ حقلفا, شبفاهتؿ يف الؿتؽؾؿقـ

 :الؿمذن يـادي طـده, وزن الصالة لفذه يؽقن ٓ قد بؾ الػجر, صالة ويضقع

 لصالة,ا مـ خقر طـده الـقم وفعؾف حالف بؾسان وهق ,الـقم مـ خقر الصالة

 العافقة. اهلل كسلل طؾقف. آطتؼاد لفذا أثر فلي

 حتك العؼقدة دراسة يف ومؼصده كقتف تصحقح إلك يحتاج هذا مثؾ إن

 يتعؾؿ فالؿسؾؿ صاحبفا. طؾك الؿباركة أثار وتحؼؼ الؿرجقة, الثؿرة تثؿر

 لفا تؽقن أن يف ويجتفد بف,  اهلل أمره الذي وديـف طؼقدتف, ٕهنا العؼقدة

 وإسؿاء» : الؼقؿ ابـ قال . اهلل إلك وتؼربف طبادتف وطؾك طؾقف, رأث

 ٔثارها هاؤاقتضا وإمر العبقدية مـ ٔثارها مؼتضقة العال والصػات الحسـك

 ومؼتضقاهتا مقجباهتا مـ هل خاصة طبقدية صػة فؾؽؾ والتؽقيـ, الخؾؼ مـ

 أكقاع جؿقع يف مطرد وهذا بؿعرفتفا, والتحؼؼ هبا العؾؿ مقجبات مـ أطـل

 والـػع بالضر الرب بتػرد العبد فعؾؿ والجقارح. العؾؿ طؾك التل العبقدية

                                                           

 (.1431), ومسؾؿ رقؿ (554)متػؼ طؾقف, أخرجف البخاري رقؿ  (1)

تضامقن بضؿ أولف مخػًػا أي ٓ يحصؾ : »(1/41)قال الحافظ ابـ حجر يف الػتح         

 .«لؽؿ ضقؿ حقـئذ, وروي بػتح أولف والتشديد مـ الضؿ, والؿراد: كػل آزدحام
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 التقكؾ طبقدية لف يثؿر :واإلماتة واإلحقاء والرزق والخؾؼ والؿـع والعطاء

 وطؾؿف وبصره تعالك بسؿعف وطؾؿف .اضاهرً  وثؿراتف التقكؾ ولقازم اباصـً  طؾقف

 السر يعؾؿ وأكف إرض, يف وٓ السؿاوات يف ذرة مثؼال طؾقف يخػك ٓ وأكف

 وجقارحف لساكف حػظ لف يثؿر الصدور: تخػل وما إطقـ خائـة ويعؾؿ وأخػك,

 بؿا إطضاء هذه تعؾؼ يجعؾ وأن اهلل, يرضل ٓ ما كؾ طـ قؾبف وخطرات

 الؿحرمات اجتـاب الحقاء لف ويثؿر ,اباصـً  الحقاء ذلؽ لف فقثؿر ويرضاه اهلل يحبف

 لف تقجب :ورحؿتف وإحساكف وبره وكرمف وجقده بغـاه ومعرفتف ئح.والؼبا

 وطؾؿف. معرفتف بحسب والباصـة الظاهرة العبقدية أكقاع مـ لف وتثؿر الرجاء سعة

 وآستؽاكة الخضقع لف تثؿر :وطزه وطظؿتف اهلل بجالل معرفتف وكذلؽ

 مقجباهتا. هل العبقدية مـ اأكقاطً  الباصـة إحقال تؾؽ لف وتثؿر ,والؿحبة

 بؿـزلة خاصة محبة لف يقجب :العال وصػاتف وجؿالف بؽؿالف طؾؿف وكذلؽ

 وارتبطت والصػات إسؿاء مؼتضك إلك كؾفا العبقدية فرجعت العبقدية. أكقاع

 .(1)«هبا الخؾؼ ارتباط هبا

 قراءة يدي بقـ طـدها أقػ أن الؿـاسب مـ رأيت الؿؼدمات بعض ففذه

 ,والعؿؾ الؼقل يف اإلخالص وإياكؿ يرزقـل أن  اهلل للوأس الؽتاب. هذا

 السبقؾ. سقاء إلك اجؿقعً  يفديـا وأن

 

                                                           

 (.96:ص)دار السعادة مػتاح  (1)
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  [دقمة امل]

 ظكب٪ة كظؽق، هلل كااح٧ؽ كأ٨ٔ، يرس رب   الؿظد٥، الؿمح٨ اهلل بك٥»
  الٮًلد٢. ك٥ٕ٩ اهلل

ـا٬ؽ ا٣ٕةل٥ اإل٦ةـ الندغ ٝةؿ  ا٣٘ين ٔجؽ حم٧ؽ أثٮ ادلي٨ دٌف ااحةِٚ ال
  دٕةىل/ اهلل رمح٫ املٞؽيس ااح٪جٌل رسكر ث٨ يلع ٨ث الٮاظؽ ٔجؽ ث٨ا

 ثةلىٛةت املٮوٮؼ كال١ربيةء، كا٣ٕـ كابلٞةء، ثةل٧١ةؿ املذٛؿد هلل ااح٧ؽ
 ث٧عك٥ ثؿيذ٫ يف ٫٧٤ٔ قجٜ اذلم كاجلْؿاء، األمجةق ٨ٔ املزنق كاألق٧ةء،

 .«الك٧ةء ٚٮؽ ٔؿم٫ ىلع كاقذٮل كالنٞةء، الكٕةدة ٨٦ ا٣ٌٞةء

 ,«الؿظد٥ الؿمح٨ اهلل بك٥» بالبسؿؾة: الؽتاب هذا  الؿصـػ بدأ

 طؾقف. والثـاء اهلل وحؿدِ 

 مملػف. يف ومؼصقده كتابف, مضؿقن إلك بف أرشد احؿدً   اهلل َحِؿدَ 

  أول مـ أكؽ أي آستفالل, براطة الصـقع: هذا يسؿل العؾؿ أهؾ وبعض

 ابالؽت مضؿقن تعرف الؿملػ بف بدأ الذي آستفالل أو الحؿد تؼرأ ما

 ومؼصقده.

 ٓ الحؿد فنن سبحاكف: حبف مع اهلل طؾك الثـاء هق الحؿد: «هلل ااح٧ؽ»

 مدح. ففق الحب طـ اطري   ثـاءً  كان فنذا وحب, ثـاءٍ  طـ إٓ احؿدً  يؽقن

 وكؿال وطظؿتف وجاللف, وطزه لؽؿالف ويحب: طؾقف يثـك  واهلل

 آٓئف طؾك وُيحؿدُ  وصػاتف, أسؿائف طؾك ُيحؿدُ  , وكعقتف صػاتف

 سبحاكف. وأفضالف وكعؿائف
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 التػرد ولف القحداكقة, لف الذي الؿتقحد أي :الؿتػرد «ثةل٧١ةؿ املذٛؿد»

 الؽامؾ السقد ففق , وطظؿتف وكعقتف وصػاتف أسؿائف يف بالؽؿال

 الؿؾؽ رحؿتف, يف الؽامؾ الرحقؿ طظؿتف, يف الؽامؾ العظقؿ سمدده, يف

 وصػاتف. أسؿائف يف ؼالؿطؾ الؽؿال  فؾف مؾؽف, يف الؽامؾ

 تعالك: قال يؿقت, ٓ الذي الحل ففق بالبؼاء, والؿتػرد :أي «كابلٞةء»

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وقال: ,[58الػرقان:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 شلء فؽؾ ,[17الرحؿـ:] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وقال: ,[88لؼصص:]ا

 . اهلل إٓ الفالك إلك

 والؼقة, الغؾبة,و الؼفر, مـفا: معان, ولؾعز العزيز.  ففق «كا٣ٕـ»

 . وصػاتف وكعقتف أسؿائف يف والعظؿة

 معاين مـ كؾفا ففل والرفعة, والتعالل والعظؿة العؾق :أي «كال١ربيةء»

 الؽريؿ الـبل قال كؿا اهلل, مـ أكرب شلء فال ,«أكرب اهلل» ققلـا: يف كؿا الؽربياء,

 مـ أكبر اشقئً  أن وتعؾؿ أكبر. اهلل تؼقل: أن تػر إكؿا» حاتؿ: بـ لعدي ملسو هيلع هللا ىلص

 وسجقده: ركقطف يف يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان كؿا الؽربياء, لف  فاهلل .(1)«اهلل؟

  اهلل يسبح ,(2)«والعظؿة والؽبرياء والؿؾؽقت الجبروت ذي سبحان»

 . وطظؿتف كؿالف طؾك الدالة إمقر هبذه

                                                           

 , وابـ حبان(4/378)حسـ غريب, وأحؿد  :وقال (1953)أخرجف الرتمذي رقؿ  (1)

 (.189-186:ص)الؼسؿ إول , واكظر: كتاب فؼف إدطقة وإذكار (.7166)رقؿ 

 (.6/14), وأحؿد (1131, 1649), والـسائل رقؿ (873)أخرجف أبق داود رقؿ  (1)

 ــ أبل داود.وصححف إلباين يف صحقح س
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 ذاـوه «كاجلْؿاء جةقػاألم ٨ٔ املزنق ٧ةء،ػكاألق ةتػثةلىٛ ٮؼػاملٮو»

 إجؿالل تؼرير فػقف يؽقن, ما أروع مـ  الؿصـػ مـ آستفالل

ـفؿا أصؾقـ, طؾك قائؿ وأكف والصػات, إسؿاء باب يف السـة أهؾ لؿعتؼد  ضؿَّ

 بؼقلف: اإلشارة وإلقف ,تؿثقؾ بال اإلثبات :إصؾ إول هذا, ققلف الؿصـػ

 وإلقف ,تعطقؾ بال التـزيف الثاين: وإصؾ .«كاألق٧ةء ثةلىٛةت املٮوٮؼ»

 الشبقف طـ مـزه  أكف أي ,«كاجلْؿاء األمجةق ٨ٔ املزنق» بؼقلف: اإلشارة

 .[11الشقرى:] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ والـظقر,

 الؿخؾققات أي ثؿيذ٫/ «ا٣ٌٞةء ث٧عك٥ ثؿيذ٫ يف ٫٧٤ٔ قجٜ اذلم»

 الؿخؾققات, لقجقد سابؼ أزلل, الربية يف  فعؾؿف وأوجدها, برأها التل

 : قال كؿا يؽقن, كقػ كان لق يؽـ لؿ وما سقؽقن وما كان ما يعؾؿ

 مج حج يث﴿ سبحاكف: وقال ,[11الطالق:] ﴾مخ حخ جخ مح جح مج حج﴿

 .[18الجـ:] ﴾جح

 يف -محؽؿ  قضائف وكؾ- محؽؿ قضائف مـ يؼع ما أن أي

 : الشافعل اإلمام يؼقل هذا ويف سابؼ. فقف فعؾؿف بريتف

ــــؿ أشــــلْ  ــــا شــــئَت كــــان وإن ل  م
 

 ومــا شــئُت إن لــؿ تشــْل لــؿ يؽـــ 
 

 ؾؼـــت العبـــاد طؾـــك مـــا طؾؿـــتخ
 

 يف العؾـــؿ يجـــري الػتـــك والؿســــ 
 

ــــت وهــــذا خــــذلت ــــك ذا مــ  طؾ
 

 وهـــــذا أطــــــت وذا لـــــؿ تعـــــــ 
 

 فؿـــــفؿ شــــؼل ومـــــفؿ ســــعقد
 

 (1)ومــــفؿ قبـــقم ومــــفؿ حســــ 
 

                                                           

 (.1364)رواه الاللؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ  (1)
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 الؿملػ: ققل كظقر هذا .طؾؿت ما طؾك العباد خؾؼت ققلف: الشاهد:

 ومحقط. سابؼ ؿفطؾ أن أي «ا٣ٌٞةء ث٧عك٥ ثؿيذ٫ يف ٫٧٤ٔ قجٜ اذلم»

 وَمـ السعقد َمـ إزل يف  ؿَ ؾِ طَ  يعـل «كالنٞةء الكٕةدة ٨٦»

 : الشافعل قال ما مثؾ الشؼل,

 فؿـــــفؿ شــــؼل ومـــــفؿ ســــعقد
 

 ومــــــفؿ قبـــــقم ومــــــفؿ حســــــ 
 

 شاءه, ثؿ الؿحػقظ, الؾقح يف كتبف ثؿ إزل, يف  اهلل فؿَ ؾِ طَ  هذا كؾ

 شاء. كؿا  أوجده ثؿ

ر طؾقفؿ قضك بؿا يعـل :«ذ٫ ث٧عك٥ ا٣ٌٞةءقجٜ ٫٧٤ٔ يف ثؿي»فـ   وقدَّ

 سعادة. أو شؼاوة مـ

 لؾربية الؼضاء فؿحؽؿ .الؼضاء محؽؿ لؼقلف بقاكقة, تػسقرية هـا «٨٦»و

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ تعالك: اهلل قال .اوسعقدً  اشؼقً  مـفؿ أن

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ

 ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ﴿ سبحاكف: وقال ,[36لـحؾ:]ا ﴾ڈ

 يعـل- بريتف يف  طؾؿف فسبؼ ,[8فاصر:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 والشؼاء. السعادة مـ الؼضاء بؿحؽؿ -مخؾققاتف

 طؾك  اهلل استقاء إثبات فقف: «الك٧ةء ٚٮؽ ٔؿم٫ ىلع كاقذٮل»

 وجاللف. بؽؿالف يؾقؼ ما طؾك العرش

ـ ففـا ًٓ  الحؿد الؿملػ ضؿَّ  هذه يف بسطفا يليت الؿعتؼد, مـ اوكتػً  أصق

 لة.الرسا
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 أمران: الؿصـػ بف افتتم الذي الحؿد هذا فػل

 مضؿقكف. إلك أولف مـ الؽتاب هذا يؼرأ لؿـ إرشاد :أواًل 

 الذي الؿعتؼد, لفذا التقفقؼ كعؿة طؾك أولف يف  هلل حؿد :اثاكقً 

 طؾقفا. يؼقم التل وأسسف أصقلف بعض هذه

 حم٧ؽ ا٣٘ؿاء، كالرشيٕح ابلدٌةء، املعضح إىل اهلةدم ىلع اهلل كوًل»
 داا٧ح والة األدٞدةء، ا٣ُة٬ؿي٨ كوعج٫ آهل كىلع كاأل٩بدةء، املؿق٤ني قدؽ

 ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك بالصالة والثـاء الحؿد هذا الؿصـػ ختؿ .«ال٤ٞةء يـٮ إىل

 : لؼقلف :إكؿؾ هق بقـفؿا والجؿع السالم, دون بالصالة واكتػك

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 قؾؿف. طـف كد لعؾف لؽـ ,[ 56إحزاب:] ﴾ڇ

 واإلرشاد. الدٓلة هداية هبا الؿراد هـا الفداية :«اهلةدم»

 الظاهرة. البقـة القاضحة الطريؼة يعـل «ابلدٌةء املعضح إىل»

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلقف دطا الذي الؼقيؿ الديـ أي «ا٣٘ؿاء كالرشيٕح»

د٫ ملة كإيةؾ اهلل كٚٞ٪ة- ا٥٤ٔ» قال:  كا٢٧ٕ٣، كاجلدح ا٣ٞٮؿ ٨٦ يًؿ
 كقةدة اخل٤ٙ، كػدةر الك٤ٙ، وة٣ط أف -كالـل٢ الـيٖ ٨٦ كإيةؾ ذ٩ةكأاع

٧٤ةء األا٧ح،  ثةهلل اإلي٧ةف ىلع/ آراؤ٥٬ كدُةثٞخ أٝٮاهل٥، ادٛٞخ األ٦ح، ٔك
، يح و٧ؽ، ٚؿد أظؽ كأ٫٩ ،  كزيؿ، كال هل حريٟ ال ثىري، ق٧دٓ ٝدـٮ

 .«٦س٢ كال ٔؽؿ كال ٩ْري، كال هل مبد٫ كال

 العظقؿة إمقر يف هبا ويمتك العؾؿ, مـ أمر فعؾ الؽؾؿة هذه «ا٥٤ٔ»

 وحض لؾفؿؿ, تحػقز فػقفا الؿخاَصب, هبا يعتـل أن يـبغل التل الؿفؿة,
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 وإططائف إلقف, آستؿاع وحسـ طؾقف, الؿؾؼك بإمر آهتؿام طؾك لؾسامع

 وآهتؿام. والعـاية الرطاية مـ حؼف

 بؼقلف بالعؾؿ فقفا  اهلل يلمر آية الثالثقـ قرابة الؽريؿ الؼرآن ويف

: «بتقحقد يتعؾؼ جؾُّفا طظقؿة, اأمقرً  يذكر ثؿ «اطؾؿقا» أو «اطؾؿ  

  الؿحقط, الشامؾ طؾؿف إما , وصػاتف وبلسؿائف بف واإليؿان اهلل

 جت يب﴿ : ققلف ذلؽ ومـ كؿالف. أو غـاه, أو طظؿتف, أو قدرتف, أو

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ سبحاكف: وققلف ,[19محؿد:] ﴾ىت مت خت حت

  .[167البؼرة:] ﴾ۓ ۓ ے ے ھ﴿ وققلف: ,[131البؼرة:]

 الؽؾؿة. هذه طؼب يذكر الذي إمر بلهؿقة -أسؾػت كؿا- يشعر وهذا

 غاية يف أمر كتابف يف  الؿصـػ سقذكره ما أن ريب وٓ شؽ وٓ

 واإليؿان , اهلل تقحقد وهق أٓ وأطظؿفا, إمقر أهؿ هق بؾ إهؿقة,

 وجاللف. وكؿالف طظؿتف طؾك الدالة فوكعقت وصػاتف وبلسؿائف بف

 أيفا أي: «ا٥٤ٔ» الؽؾؿة: هبذه كتابف  الؿملػ رصدَّ  هذا ٕجؾ

  الؽتاب. مسائؾ ذكر ثؿ طؾقف والؿطؾع الؽتاب لفذا الؼارئ

 لؼارئ دطا أن :-الجزاء خقر وجزاه رحؿف اهلل- الؿصـػ كصح ومـ

 الؽتاب بؿقضقع اأيًض  تعؾؼ لفا مباركة, بدطقة طؾقف يطؾع ولؿـ الؽتاب,

  فؼال: ومضؿقكف

د٫ ملة ةؾكإي   اهلل كٚٞ٪ة»  ةؾكإي   كأاعذ٩ة كا٢٧ٕ٣، كاجلدح ا٣ٞٮؿ ٨٦ يًؿ
 .«كالـل٢ الـيٖ ٨٦

د٫ ملة»  حقاتف يف الؿسؾؿ بف يفتؿ أن يـبغل ما أهؿ أن إلك إشارة فقف وهذا «يًؿ
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 د.الؿؼاص وأطظؿ الغايات, غاية هق اهلل رضك فـقؾ , اهلل رضك كقؾ كؾفا

 . ربف رضك يـال أن لديف مؼصدٍ  وأطظؿ الؿسؾؿ طـد غاية فلهؿ

 كتاب هبا جاء واطتؼادات, وأطؿال بلققال طبده طـ يرضك  واهلل

 ما مـفا بذلؽ, إٓ لؾعبد ووٓيتف  اهلل رضك ُيـال وٓ ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل

 قارح,بالج متعؾؼ هق ما ومـفا بالؼؾب, متعؾؼ هق ما ومـفا بالؾسان, متعؾؼ هق

 ولؽـ بالتحؾل, وٓ بالتؿـل اإليؿان لقس» : البصري الحسـ قال كؿا

 ٹ﴿ يؼقل:  واهلل ,(1)«إطؿال وصدقتف الؼؾب يف وقر ما اإليؿان

 .[113الـساء:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ُيـال التل الثالثة إمقر هذه إلك بالتقفقؼ الؽتاب قارئ لؽ دطا فؾفذا

 وإطؿال. والـقات إققال اهلل: رضا هبا

 صالح أن وهق أٓ إهؿقة, غاية يف أمر طؾك تـبقف هذه: دطقتف يف ثؿ

 ولفذا . اهلل بتقفقؼ يؽقن إكؿا واطتؼاداتف وأطؿالف أققالف يف العبد

 وأكرب الحاجات, أطظؿ هل وتقفقؼف لف اهلل إصالح إلك العبد حاجة فنن

 ؾفا.وكق صؾبفا يف يسعك أن لؾعبد يـبغل التل إمقر

 يرتجزون وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان كؿا ,ضؾَّ  لذلؽ طبده اهلل يقفؼ لؿ وإذا

  الخـدق: يقم

 واهلل لـــــــقال اهلل مـــــــا اهتـــــــديـا»
 

ـــــــدقـا وال صـــــــؾقـا   .(2)«وال تص
 

                                                           

 (.56)رواه الخطقب البغدادي يف اقتضاء العؾؿ العؿؾ رقؿ  (1)

وال صؿـا : »(6616)ويف لػظ طـد البخاري رقؿ ( 4146)أخرجف البخاري رقؿ  (1)

 .«وال صؾقـا

 .«صؾ القزن, وهق الؿحػقظبف يح»طـ الؾػظ إول:  (11/514)قال الحافظ يف الػتح      
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ : اهلل يؼقل الؼرآن ويف

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ سبحاكف: ويؼقل ,[8-7لحجرات:]ا ﴾گ

 وأيات ,[17لحجرات:]ا ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی یی

 كثقرة. الؿعـك هذا يف

ًٓ   اهلل طؾك ؾؼبِ يُ  أن العبد طؾك يجب ولفذا  ويسللف ,اصادقً  إقبا

 وكقتف. وطؿؾف وإيؿاكف طؼقدتف لف يصؾح أن سبحاكف

 الؿعـك, هذا حقل يدور مـفا الؽثقر لقجدت ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أدطقة تلمؾت ولق

 لل وأصؾم أمري, طصؿة هق الذي ديـل لل أصؾم الؾفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف فؿـفا:

 الحقاة واجعؾ معادي, فقفا التل آخرتل لل وأصؾم معاشل, فقفا التل دكقاي

 .(1)«شر كؾ مـ لل راحة الؿقت واجعؾ خقر, كؾ يف لل زيادة

 الؼقل- الثالثة إمقر لفذه ذكره يف «كا٢٧ٕ٣ كاجلدح ا٣ٞٮؿ ٨٦»

 مؽقن  اهلل رضا بف ُيـال الذي اإليؿان أن إلك إشارة :-والـقة والعؿؾ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ تعالك: قال .ةالثالث إمقر هذه مـ

 فؼط, ااطتؼادً  اإليؿان فؾقس ,[ 3لؿائدة:]ا ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ًٓ  وٓ  الثالثة: إمقر هذه مـ مؽقن اإليؿان بؾ فؼط. طؿاًل  وٓ فؼط, قق

 وستقن بضع أو نوسبعق بضع اإليؿان» :ملسو هيلع هللا ىلص قال والعؿؾ. والـقة الؼقل

 والحقاء الطريؼ, طـ األذى إماصة وأدكاها: اهلل, إال إلف ال ققل فلفضؾفا: شعبة,

                                                           

 (.7841)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)
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 ما مـف اإليؿان أن إلك إشارة هذا: الؿصـػ ققل فػل .(1)«اإليؿان مـ شعبة

 وهق بالؾسان يتعؾؼ ما ومـف الصحقح, آطتؼاد أو الـقة وهق بالؼؾب يتعؾؼ

 بالؿعروف وأمر كتابف وتالوة اهلل ذكر هل التل إققال ثؿ بالشفادتقـ الـطؼ

 يتعؾؼ ما ومـف اإليؿان, مـ هل التل إققال مـ ذلؽ وغقر الؿـؽر طـ وهنل

 هذا بقان وسقليت . اهلل إلك الؿؼربة الصالحة كإطؿال بالجقارح

 اهلل. شاء إن آحؼً  الؿقضقع

 :(2)قـقبؿعـ تؼع العؾؿ أهؾ كالم يف :الـقة «كاجلدح»

 ومحؾفا بعض, طـ بعضفا العبادات هبا ؿقزتت التل الـقة األول: ؿعـكال

 وإحؽام, الػؼف كتب يف الػؼفاء طـد يؽثر الذي هق آستعؿال وهذا الؼؾب.

 والعصر الظفر صاليت يف هبا يمتك التل وإققال والحركات إطؿال :فؿثاًل 

 صقام يف الؿمدى العؿؾ وكذلؽ بالـقة. بقـفؿا التؿققز يحصؾ وإكؿا واحدة,

 بالـقة. إٓ بقـفؿا يػصؾ وٓ واحد, والـػؾ الػرض

  ,-بالعؿؾ ُقِصدَ  َمـ يعـل- بالعؿؾ الؿؼصقدِ  تؿققز الثاين: والؿعـك

 أم هلل الـقة هؾ أخرة؟ والدار اهلل وجف كقتف هؾ طؿؾف؟ يف اإلكسان كقة ما

 تقصػ التل وهل صالحة كقة هـاك ولفذا ولغقره؟ هلل الـقة أم اهلل؟ لغقر

  بف.  اهلل لغقر تسقية فقفا التل وهل فاسدة وكقة باإلخالص,

 بؿعـك هق الذي الثاين, اإلصالق هـا: بالـقة  الؿملػ ومؼصقد

 يبتغل ٓ بلن الؼصد وسالمة اإليؿان وسالمة آطتؼاد وصحة اإلخالص

                                                           

 والؾػظ لف. (151), ومسؾؿ رقؿ (7)أخرجف البخاري رقؿ  (1)

 (.8:ص)اكظر: جامع العؾقم والحؽؿ ٓبـ رجب  (1)
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 .(1) اهلل وجف إٓ بعؿؾف العامؾ

 التقحقد, كتب آطتؼاد: كتب يف يؽثر اإلصالق هبذا الـقة طؾك والؽالم

 إكؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقل الحديث ويف العؿؾ, كقة الـقة: لتصحقح مملػة ففل

 اهلل إلك هجرتف كاكت فؿـ كقى, ما امرئ لؽؾ وإكؿا بالـقات, األطؿال

 إلك أو يصقبفا, دكقا إلك هجرتف كاكت ومـ ورسقلف, اهلل إلك ففجرتف ورسقلف

 .(2)«إلقف هاجر ام إلك ففجرتف يـؽحفا امرأة

 إلك آلتجاء والعقذ: وقاكا, أي :أطاذكا «كالـل٢ الـيٖ ٨٦ ةؾكإي   كأاعذ٩ة»

 العبادات, أجؾ   مـ طبادة وهق . بف وآطتصام وآحتؿاء  اهلل

 وٓ سقاه, لفؿ معقذ ٓ طباده, يعقذ الذي ففق باهلل, إٓ آستعاذة تؽقن وٓ

 ڀ ڀ ڀ﴿ سبحاكف: قال كؿا هق, إٓ لفؿ كايف وٓ واقل وٓ لفؿ حافظ

 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ تعالك: وقال ,[161طؿران: آل] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 وحػظ خقر لؽؾ يقفَّؼ إلقف ويؾتجئ  باهلل يستعقذ فالذي ,[36لزمر:]ا

 وكػاية. ووقاية

 الؿستؼقؿ. والصراط السقية الجادة طـ وآكحراف الؿقؾ هق :«الـيٖ»

 يف تؽقن أن بؿعـك والـقة, ؿؾوالع الؼقل بصالح لؽ دطا  فالؿملػ

 يعصؿؽ أن اهلل بسمال ذلؽ أتبع ثؿ الجادة. طؾك امستؼقؿً  وكقتؽ وطؿؾؽ ققلؽ

                                                           

اإلخالص »ويف هذا الؿقضقع كتب كثقرة, مـفا: كتاب الحافظ ابـ أبل الدكقا  (1)

 ب العؾؿ. , وهق كتاب جؿقؾ ومػقد لطال«والـقة

 والـقة يف إصالقف بؿعـك اإلخالص.       

 (.1964), ومسؾؿ رقؿ (1)أخرجف البخاري رقؿ  (1)
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 طـفا. وتـحرف إمقر هذه طـ تؿقؾ أن مـ أي: الزيغ مـ ويعقذك ويسؾؿؽ

 لؽ فدطا سؼط. أي: فالن قدم زلت يؼال: والسؼقط, الفقيُّ  «كالـل٢»

 السؼقط. وهق مـف أشد اأمرً  يجـبؽ وأن الصراط, طـ الؿقؾ اهلل يجـبؽ بلن

 الخقر صؾب جؿعت الخقر, ٕبقاب وجامعة وطظقؿة, مباركة دطقة ففذه

 فقف. القققع ومـ الشر مـ الققاية وصؾب وتحصقؾف,

٧٤ةء األا٧ح، كقةدة اخل٤ٙ، كػدةر الك٤ٙ، وة٣ط أف  »  ادٛٞخ األ٦ح ٔك
 آطتؼاد أمقر أن كطؾ  الؿصـػ يـبف هـا «ىلع آراؤ٥٬ كدُةثٞخ أٝٮاهل٥

 شلء يف بقـفؿ خالف وٓ كؾؿتفؿ, يف اتػاق وفقفا السؾػ, بقـ طؾقفا مجؿع

 معتؼدهؿ بؾ الؿعتؼد, يف خالف الخؾػ وخقار السؾػ صالح بقـ فؾقس مـفا.

 واحدة. طـدهؿ اإليؿان وأصقل واحد,

 الخؾػ, ءوسل السؾػ صالح بقـ واسع وبقن شاسع خالف هـاك كعؿ

 ضالقن. سبقؾفؿ وطـ مـحرفقن, صريؼتفؿ وطـ ,مخالػقن لفؿ ففؿ

 السؾػ وصريؼة والسـة الؽتاب طـ اكحرف الذي هق الخؾػ: ءوسل

, والجؿاطة السـة ٕهؾ ومخالػ مػارق أكف شؽ فال كذلؽ كان ومـ 

 الؿعتؼد. يف

 بسـة والؿتؿسؽ اهلل بؽتاب لؾؿعتصؿ صػة :لصالحا «الك٤ٙ وة٣ط»

 هذا كان فؿـ طؾقفؿ, اهلل رضقان صحابةال ٔثار والؿؼتػل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 الطالح. ففق ذلؽ بخالف كان ومـ الصالح, ففق شلكف

 والشرار السؾػ, صالح صريؼة طؾك يسقرون الذيـ هؿ «اخل٤ٙ كػدةر»

 صريؼ مـ حظف بحسب الخقر مـ اإلكسان وحظ ذلؽ. خالف طؾك كاكقا مـ
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 أقرب. لخقروا الحؼ إلك ففق أشبف السؾػ بصالح كان ومـ السؾػ, صالح

 مؼدمقهؿ, أي: األئؿة سادة فؼقلف: الؿؼدم, هق السقد «األا٧ح كقةدة»

 راسخ وطؾؿ صادقة قدم لفؿ الذيـ العؾؿ, أهؾ أئؿة مـ الؿتؼدمقن أي:

 واإليؿان. الحؼ طؾك وثبات

٧٤ةء»  فقف. وتؿؽـقا بالعؾؿ, تضؾعقا الذيـ «األ٦ح ٔك

 كأ٫٩ ثةهلل، اإلي٧ةف ىلع آراؤ٥٬ كدُةثٞخ أٝٮاهل٥، ادٛٞخ» همٓء: كؾ
، يح و٧ؽ، ٚؿد أظؽ  هل مبد٫ كال كزيؿ، كال هل حريٟ ال ثىري، ق٧دٓ ٝدـٮ
 والجؿاطة السـة أهؾ لؿعتؼد خالصة هذه «٦س٢ كال ٔؽؿ كال ٩ْري، كال

  .والصػات إسؿاء تقحقد يف

 طؾك قائؿ -والجؿاطة السـة أهؾ طـد- والصػات األسؿاء فتقحقد

 صػات مـ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف أثبتف وما لـػسف, اهلل أثبتف ما إثبات :والـػل اإلثبات

 وما كػسف, طـ اهلل كػاه ما وكػل الحسـك. وإسؿاء الجالل وكعقت الؽؿال

 يف خؾؼف مـ أحد يشبفف أن ومـ والعققب, الـؼائص مـ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طـف كػاه

  سبحاكف. وصػاتف خصائصف مـ شلء

 وترشد غقرها, طؾك تدل بؾ الحصر, هبا يؼصد وٓ لإلثبات أمثؾة ذكر ثؿ

 :سقاها ما إلك

 والؽربياء, والعظؿة الجالل وصػات الؽؿال بـعقت متػرد أي «ٚؿد أظؽ»

 يؼقلقن العؾؿ وأهؾ كعقتف. وجؿقؾ وصػاتف أسؿائف يف فرد أحد  ففق

, والػرد بؿعـاهؿا ولؿ يرد لػًظا يف الحسـك اهلل أسؿاء مـالقاحد  إحد إن

  أمريـ: طؾك ؿاأسؿاء اهلل الؿلثقرة, وه
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 أحد فاهلل , هلل والؿشابف والؿساوي والؿثقؾ الـظقر كػل أولفؿا:

 أحد ففق سبحاكف, وكعقتف وصػاتف أسؿائف مـ شلء يف لف مثقؾ ٓ أي: فرد

 مثقؾ. لف لقس

 أحد ففق , لف الجالل وكعقت الؽؿال صػات ثبقت وثاكقفؿا:

 وإسؿاء الجؾقؾة ػاتوالص العظقؿة والـعقت الؽامؾة بالصػات متػرد أي:

  الؽامؾة. الحسـك

 القاحد. إحد طؾقفؿا يدل إمران ففذان

 ففق كؾفا, حاجاهتا يف وتؼصده الخالئؼ, إلقف تصؿد الذي أي «الى٧ؽ»

 مطالبفا كؾ يف إلقف وترجع كؾفا, حاجاهتا يف إلقف تصؿد الخالئؼ أي صؿد

  ومؼاصدها.

 السقد الصؿد:» طباس: ـاب طـ جاء كؿا الؽامؾ, الصؿد: معاين ومـ

 الذي والعظقؿ شرفف, يف كؿؾ قد الذي والشريػ سمدده, يف كؿؾ قد الذي

 كؿؾ قد الذي والغـل حؾؿف, يف كؿؾ قد الذي والحؾقؿ طظؿتف, يف كؿؾ قد

 طؾؿف, يف كؿؾ قد الذي والعالؿ جربوتف, يف كؿؾ قد الذي والجبار غـاه, يف

 الشرف أكقاع يف كؿؾ قد يالذ وهق حؽؿف, يف كؿؾ قد الذي والحؽقؿ

 لف الذي فالصؿد .(1)«لف إٓ تـبغل ٓ صػتف هذه سبحاكف, اهلل وهق والسمدد,

 . الجالل وصػات الؽؿال كعقت

 جؿقع العؾؿ أهؾ يؼقل كؿا إلقفؿا ترجع آسؿان هذان «ٝدـٮ يح»

 والقد والبصر السؿع مثؾ: الذاتقة, الصػات إلقف ترجع فالحل: الصػات,

                                                           

 (.38319)رواه ابـ جرير الطربي يف تػسقره رقؿ  (1)
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 والـزول آستقاء مثؾ: إفعال, صػات إلقف ترجع :والؼققم ذلؽ. قروغ والؼدم

 بـػسف الؼائؿ أي والؼققم: ذلؽ. وغقر واإلكرام واإلكعام واإلماتة واإلحقاء

  خؾؼف. مـ لغقره الؿؼقؿ

 وققؾ: .(الؼققم الحل) كفإ إطظؿ آسؿ يف ققؾت التل إققال ومـ

 فقف والخالف إطظؿ, آسؿ يف ققؾ ما أققى مـ الؼقٓن وهذان .(اهلل) إكف

 ققؾ ما أققى مـ لؽـ كثقرة, فقف ققؾت التل وإققال العؾؿ, أهؾ طـد صقيؾ

  .(الؼققم الحل) أو ,(اهلل) إكف ذلؽ يف

حة إسباب ومـ  أن إطظؿ: اهلل اسؿ هق (الؼققم الحل) لؽقن الؿرج 

 الذاتقة, الصػات إلقف ترجع فالحل آسؿقـ. هذيـ إلك ترجع الصػات جؿقع

 إفعال. صػات إلقف ترجع والؼققم

 جؿقع يسؿع سبحاكف ففق بالسؿع, متصػ  اهلل أن أي «ق٧دٓ»

 مـ كؾفؿ الـاس أن فؾق الؾغات. واختالف الحاجات تػــ طؾك إصقات,

 اهلل يرث أن إلك آدم زمـ مـ كؾفؿ واحد, صعقد يف قامقا آخرهؿ إلك أولفؿ

 واحد كؾ واحدة, لحظة يف اجؿقعً  وتؽؾؿقا اهلل وسللقا طؾقفا, ومـ إرض

 أو بؾغة, لغة أو بصقت, صقت طؾقف يختؾط أن دون اجؿقعً  لسؿعفؿ بؾغتف,

  بحاجة. حاجة

 وآخركؿ, أولؽؿ أن لق طبادي يا» : اهلل يؼقل الؼدسل الحديث ويف

 مسللتف إكسان كؾ فلططقت فسللقين, واحد صعقد يف قامقا وجـؽؿ, وإكسؽؿ

  .(1)«البحر ُأدخؾ إذا الؿخقط يـؼص كؿا إال طـدي مؿا لؽذ كؼص ما

                                                           

 (.6517)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)
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 متبايـة, وحاجاهتؿ مختؾػة, لغاهتؿ أن مع الجؿقع, بحاكفـس ؿعـفقس

 ٓختؾط واحدة, وبؾغة اثـان, طـده تؽؾؿ لق اإلكسان بقـؿا متغايرة. وأصقاهتؿ

 قال كؿا أخر, كالم لقسؿع أحدهؿا ُيسؽِت أن وٓحتاج كالمفؿا, طؾقف

 .[4ٕحزاب:]ا ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ لك:تعا

 سؿاوات, سبع فقق مـ شلء كؾ سبحاكف يرى بالبصر, متصػ أي «ثىري»

 كان لق الظؾؿاء. الؾقؾة يف الصؿاء, الصخرة طؾك السقداء, الـؿؾة دبقب يرى

 وحؾَّؼت واقرتبت مـفا ودكقت صؿاء, صخرة طؾك سقداء, وكؿؾة دامس, لقؾ

َـّ  تراها, ٓ فنكؽ بعقـقؽ  بؾ سؿاوات, سبع فقق مـ يراها  اهلل لؽ

 سؿقع ففق أجزائفا. مـ جزء كؾَّ  سبحاكف ويرى طروقفا, يف الدم جريان يرى

  الؿرئقات. جؿقع ويرى إصقات, كؾَّ  يسؿع بصقر,

 طؾك أثر تعالك اهلل صػات مـ وغقرها الصػة هبذه الؿسؾؿ وإليؿان

 لفؿا: بؼقلف فاكتػك بة,ري يف وامرأة رجاًل  السؾػ أحد رأى وطؿؾف. سؾقكف

رهؿا .اوإياكؿ اهلل سرتكا يراكؿا, اهلل إنَّ   طؾقفؿا تمثر التل العؼقدة هبذه ذكَّ

  قؾب. لفؿا كان إن العؿؾ استؼامة يف التلثقر غاية

 وهل البصقر, السؿقع الؼققم الحل الصؿد الثبقتقة: لؾصػات أمثؾة ففذه

 سقاها. ما طؾك ودالة غقرها, إلك مرشدة

 كزيؿ، كال هل حريٟ ال» فؼال: الـػل, بصػات يتعؾؼ ما بذكر بدأ ثؿ
 يـزه مـػقة, صػات كؾفا وهذه :«٦س٢ كال ؽؿٔى  كال ٩ْري، كال هل مبد٫ كال

 لـػسف, تعالك اهلل أثبتف ما بنثبات مطالب الؿسؾؿ أن فؽؿا طـفا,  اهلل

ه فؼد كػسف. طـف كزه طؿا تعالك اهلل يـزه بلن مطالب كذلؽ ففق   هللا كزَّ
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  والؿثؾ. والعدل والـظقر والشبقف والقزير الشريؽ كؾفا: إمقر هذه طـ كػسف

ل التسقية, هق والشرك الؿساوي, هق والشريؽ:  ٕن اشركً  الشرك وُسؿ 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ الـار: أهؾ طـ تعالك قال بف. اهلل لغقر تسقية فقف

 رغق جعؾقا أي الشرك: هق هذا .[98-97لشعراء:]ا ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ

  وصػاتف. أسؿائف أو ألقهقتف, أو ربقبقتف, يف سقاء لف, امساويً  اهلل

 إلقهقة, يف وشرك الربقبقة, يف شرك ثالثة: أكقاع الشرك فنن ولفذا

 ثالثة فالشرك أقسام, ثالثة التقحقد أن كؿا والصػات. إسؿاء يف وشرك

 الشرك. أكقاع مـ كقع يؼابؾف التقحقد أكقاع مـ كقع كؾ أقسام,

 : مقسك دطقة ويف والؿساطد, الؿعقـ هق القزير: «كزيؿ كال»

 ,اومساطدً  امعقـً  أي .[36-19صف:] ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿

 سبحاكف لف فؾقس القزير, طـ مـزه  فاهلل أمري. يف ويساطدين يعاوكـل

 ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ : اهلل قال اطد.ـمس وٓ معقـ

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 ومساطد. ووزير معقـ أي ضفقر: ,[11بل:]س ﴾ىب مب خب حب جب

 واحد. بؿعـك وهؿا «مج٫ كال» الـسخ: أكثر ويف «مبد٫ كال»

 شلء يف لف شبقف ٓ  فاهلل والـظقر. الؿؿاثؾ هق الشبقف: أو والشبف

 وصػاتف. خصائصف مـ

 أي: كظقر, لف لقس  فاهلل الؿؿاثؾ, :-اأيًض - الـظقر «هل ٩ْري كال»

 . صػاتف مـ شلء يف يمساو أو مؿاثؾ لف لقس
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اج: يؼقل صحقح, كالهؿا ,-وبؽسرها العقـ بػتح- «ؽؿٔ كال»  الزجَّ

 الؿعـك يف سقاء هؿا والِعدل فالَعدل .(1)«الؿثؾ معـك يف واحد والِعدل الَعدل»

 َطدل ٓ  فاهلل وَطدلف. ِطدلف يؼال: الشلء, مثؾ والؿؿاثؾ. الؿساوي وهق

 . لف مساوي ٓو مؿاثؾ ٓ أي: .لف ِطدل وٓ لف,

 : قال كؿا صػاتف, مـ شلء يف مثقؾ لف لقس أي: «٦س٢ كال»

 وقال: ,[65ريؿ:]م ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ وقال: ,[11لشقرى:]ا ﴾ٿ ٿ ٺ﴿

  .لف مثؾ ٓ  فاهلل ,[4إلخالص:]ا ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 والؿثؾ, دلوالعَ  الـظقرو والشبقف والقزير الشريؽ كػاها: التل إمقر هذه

 لؽـ بعض, طؾك يدل وبعضفا والدٓلة, الؿعـك يف متؼارب مـفا كثقر

 اهلل تـزيف أهؿقة طؾك لقمكد الـػل يف الؿتؼاربة إلػاظ هبذه أتك الؿملػ

 ذلؽ. طـ 

 تطابؼت التل إمقر مـ أي: «ا٣ٞؽي٧ح ثىٛةد٫ مٮوٮؼ  كأ٫٩»

 الؼديؿة, بصػاتف مقصقف  أكف ققلفؿ فقفا واتػؼ السؾػ, كؾؿة طؾقفا

 بصػاتف شلء قبؾف لقس الذي إول  فاهلل إزل, يف هبا الؿقصقف أي

, فصػاتف  .طـد دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل ذلؽ: ومـ أزلقة 

 مـ الؼديؿ, وسؾطاكف الؽريؿ, وبقجفف العظقؿ, باهلل أطقذ» الؿسجد: دخقل

 مـ وهق بالؼدم, اهلل لسؾطان وصٌػ  الحديث هذا فػل ,(2)«الرجقؿ الشقطان

  اهلل إلك أضقػ إذا والؿصدر مصدر, السؾطان ٕن سبحاكف: أوصافف
                                                           

 (.1/169)هتذيب الؾغة  (1)

 (.441) ود رقؿوصححف إلباين يف صحقح ســ أبل دا (466)أخرجف أبق داود رقؿ  (1)
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 الؿقصقف السؾطان وهـا الصػة, أثر بف يؼصد وتارة الصػة, تارة بف يراد

 . اهلل صػة هق وإكؿا الصػة أثر لقس بالؼدم

 شلء, قبؾفا لقس التل إولقة بالؼدم: والؿراد بالؼدم, مقصقف فسؾطاكف

 فؼال: دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هفسر وقد [3لحديد:]ا ﴾ۈئ ۈئ﴿ : اهلل قال كؿا

 بؼقلف:  الؿصـػ مراد هق ففذا ,(1)«شلء قبؾؽ فؾقس األول أكت الؾفؿ»

 .«ا٣ٞؽي٧ح ثىٛةد٫»

                                                           

 (.6817)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)
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 التلدقٌ[ ]ةصمر

 كال يؽي٫ ثني ٨٦ ابلة٢َ يأدد٫ ال اذلم ا٣ٕـيـ ٠ذةث٫ ث٭ة ٩ُٜ ا٣يت»
 ٨٦ كػريد٫ ٩بد٫ ٨ٔ اجل٢ٞ ث٭ة كوط محدؽ، ظ١د٥ ٨٦ دزني٢ ػ٫ٛ٤ ٨٦

 .«ا٣برش قدؽ حم٧ؽ ػ٫ٞ٤

 وهذا العؼقدة, لفذه آستدٓل مصدر طـ  الؿصـػ يتؽؾؿ هـا

 آطتؼاد يف الؿملػة السؾػ كتب طامة صالعت ولق إهؿقة, غاية يف إمر

 مصدر بذكر البداية: هبذه تبدأ أهنا لقجدت الؿختصر أو مـفا الؿطقل سقاء

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب هق الذي آستدٓل,

ـ الذي الؿعتؼد أن إلك رشادإ هذا ويف  مصدره, هذا الؽتاب هذا ُضؿ 

 اتبعً - لف سؾِؿ مصدره لإلكسان سؾِؿ وإذا .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب مـبعف: وهذا

 سؾؿ والسـة الؽتاب آطتؼاد: يف مصدره كان فؿـ ومعتؼده, إيؿاكف -لذلؽ

 واكحرف. ضؾ سقاهؿا امصدرً  لـػسف اتخذ ومـ اطتؼاده. لف

 مـ يؼقل:  اإلسالم شقخ كان ما اكثقرً » : الؼقؿ ابـ يؼقل

 وٓبـ .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف جاء بؿا إٓ دلقؾ وٓ السبقؾ, ضؾ الدلقؾ فارق

 طؾؿ إلك القصقل يرام كقػ» فقفا: يؼقل جؿقؾة, كؾؿة الحـػل العز أبل

 لؾعبد يؿؽـ فال محال, هذا أن أي ,(2)«ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف جاء ما بغقر إصقل

 صريؼ مـ إٓ السؾقؿة الصحقحة العؼقدة هل التل إصقل إلك يصؾ أن

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب مـ طؼقدتف يلخذ بلن :ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل

                                                           

 (.96:ص)مػتاح دار السعادة  (1)

 (.18:ص)شرح العؼقدة الطحاوية  (1)
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 إلك باإلرشاد الؿعتؼد يف مملػاهتؿ بافتتاح  السؾػ اطتـك ولفذا

 هذا طؾك الؿعتؼد إقامة أهؿقة إلك العؾؿ وصالب لؾؿسؾؿ اتـبقفً  الؿصدر: هذا

 وأققالفؿ, ٔرائفؿ وٓ لؾرجال, الؿعتؼد فؾقس ده.معتؼ لف لقسؾؿ الؿصدر:

  . اهلل طـ يمخذ الؿعتؼد وإكؿا وأهقائفؿ, ومقاجقدهؿ ٕذواقفؿ وٓ

 مـ كزلت والجؿاطة السـة أهؾ طؼقدة إنَّ » :-اهلل حػظف- القالد يؼقل

 فؾقس اهلل, مـ وحل ٕهنا السؿاء مـ كزلت «إرض مـ تخرج ولؿ السؿاء,

 ٕن يتؽؾػ: أو يتصقر, أو يبتدع, أو يـشئ, أو إكسان, رتعيخ ٕن مجال ثؿة

 . اهلل مـ وحل العؼقدة

 تعالك: قال البالغ,وسائر أمقر الديـ:  آطتؼاد يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ومفؿة

 فالرسقل , اهلل طـ مبؾغ ففق ,[48لشقرى:]ا ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿

 هنجف, سؾقك طؾقفؿ والقاجب أتباطف ومفؿة مرسؾف, كالم إبالغ مفؿتف

 فؼد إهقاء أهؾ طؼائد أما السـة, أهؾ طؼقدة شلن ففذا خطاه, رسؿوت

 أفؽارهؿ وكسج طؼقلفؿ كتاج مـ ٕهنا فقفا: وكبتت إرض مـ خرجت

 أوهامفؿ. وحصاد

 طؾك العؾؿ صالب لقـبف الؿفؿة, البداية هبذه العؼقدة هذه الؿملػ بدأ

 والسـة. تابالؽ طؾك ديـف يؼقؿ بلن وتصحقحف: التؾؼل مصدر إصالح أهؿقة

 ,اوإثباتً  اكػقً  أي (1)«دارت حقث السـة مع كدور» : إوزاطل قال كؿا

  كػقـاه. والسـة الؽتاب يف كػل وما أثبتـاه, والسـة الؽتاب يف ثبت ما

                                                           

 (.1/64)رواه الاللؽائل  (1)
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 ووصػف كػسف, بف وصػ بؿا إٓ اهلل كصػ ٓ» : أحؿد اإلمام ويؼقل

 الؿعـك هذا يف ؿوأققالف ,(1)«والحديث الؼرآن كتجاوز ٓ ,ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف

 .اجد   كثقرة

 كتاب طؾك الدياكة ويمسسقن الؿعتؼد, يبـقن صريؼتفؿ: هذه فالسؾػ

  .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل

 والتلكقد الؿبدأ, هذا تلصقؾ طؾك السؾػ حرص طؾك إمثؾة أضفر ومـ

  داود أبل ابـ مثاًل  ففذا الصغقرة. كتبفؿ يف حتك يذكروكف أهنؿ طؾقف:

 بؼقلف: (الحائقة) قصقدتف بدأ

 تؿســـؽ بحبـــؾ اهلل واتبـــع الفـــدى
 

 وال تــــؽ بــــدطًقا لعؾــــؽ تػؾــــم 
 

ــــل ــــــ الت ــــاب اهلل والس  ودن بؽت
 

 أتــت طـــ رســقل اهلل تـجــق وتــربم 
 

 ُأططِل الؿصدر ُصِحَح  فنذا آستدٓل, مصدر لتصحقح البداية هذه

 يسقر وهبذا والسـة, الؽتاب يف جاءت التل آطتؼاد أمقر مـ أمثؾة الطالب

 مستؼقؿ. صراط طؾك اسقي   ,امطؿئـً  ممـالؿ

 العؼؾ, تارة آستدٓل, مصادر يف يتلرجحقن إهقاء أصحاب بقـؿا

 يستؼقؿ أن لفؿ فلكك الفقى, وتارة الرأي, وتارة الؿـطؼ, وتارة القجد, وتارة

 صريؼ؟! لفؿ يسؾؿ أو إيؿان, لفؿ يصح أو اطتؼاد, لفؿ

 اإليؿان يف العؾؿ وصالب الؿسؾؿ بف يفتؿ أن يـبغل ما أهؿ مـ كان ولفذا

 واطتؼاده. ديـف طؾقف يؼقؿ الذي الؿصدر يصحح أن وآطتؼاد

                                                           

 (.134:ص)اكظر: أقاويؾ الثؼات  (1)
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  .«ا٣ٕـيـ ٠ذةث٫ ث٭ة ٩ُٜ ا٣يت» الؿصـػ: قال هذا وٕجؾ

 طـد الثبقتقة اهلل فصػات الؿتؽؾؿقـ, وصريؼة الطريؼة هذه بقـ قارن

 يثبتفا التل بعةالس الصػات فؿثاًل  بالعؼؾ. إٓ لؿعرفتفا مجال ٓ الؿتؽؾؿقـ

 جاءت التل إخرى الصػات أما طؾقفا, العؼؾ لدٓلة يثبتقهنا إكؿا إشاطرة,

  كثبتفا. فال العؼؾ طؾقفا يدل لؿ يؼقلقن: الؼرآن يف

 الؽتاب. هبا كطؼ التل يؼقل: السـة فصاحب اختؾػ, التؾؼل مصدر نإذ

 فؽري, إلقفا قصؾوت طؼؾل هبا كطؼ التل :اطؿقمً  والؿتؽؾؿ إشعري يؼقل بقـؿا

 الؿسؾؽقـ. بقـ وفرٌق  الطريؼتقـ, بقـ فشتان أثبتف. فال ذلؽ سقى ما أما

 هذا وصػ السـة, أهؾ طـد التؾؼل مصدر  الؿصـػ ذكر لؿا

 ٨٦ كال يؽي٫ ثني ٨٦ ابلة٢َ يأدد٫ ال اذلم ا٣ٕـيـ ٠ذةث٫» فؼال: الؿصدر
 هذا أن إلك العؾؿ صالب يـبف أن بذلؽ وأراد «محدؽ ظ١د٥ ٨٦ دزني٢ ػ٫ٛ٤

 فقف ما كؾ خؾػف, مـ وٓ يديف بقـ مـ الباصؾ يلتقف ٓ اهلل, كالم هق الؿصدر

 ٺ ٺ﴿ :وقال ,[111لـساء:]ا ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: قال حؼ,

 ,[95طؿران: ل]آ ﴾ژ ژ ڈ﴿ :سبحاكف وقال ,[87لـساء:]ا ﴾ٿ ٿ ٺ

 اصدقً  :أي [115ٕكعام:]ا ﴾﮲﮳ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ﴿ وقال:

ًٓ وط إخبار, يف  وصدق, حؼ  فؽؾؿاتف والـقاهل. إوامر يف د

 الباصؾ. يلتقف وٓ

 يؽقن فربؿا خائػ, وأكت مـف ٕخذت الـاس كالم مـ هذا كان فؾق

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ تعالك: قال اكحراف, فقف يؽقن أو ,لً خط



 
 51 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 مطؿئـ: وأكت فخذ العالؿقـ, رب كالم وهق أما .[81لـساء:]ا ﴾ڈ ڎ

  حؿقد. حؽقؿ مـ تـزيؾ خؾػف مـ وٓ يديف بقـ مـ الباصؾ يلتقف ٓ ٕكف

 تؼؾؼ أن لؽ يجقز هؾ الؽريؿ, الؼرآن يف الصػات آيات طؾقؽ مرت إذا

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: ققلف طؾقؽ يؿر طـدما قبقلفا؟ يف ترتدد أو

 ﴾ک ڑ ڑ﴿ ققلف: أو [64الؿائدة:] ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿ ققلف: أو ,[5صف:]

 تؼؾؼ؟! أن لؽ هؾ أيات, هذه مثؾ ؽطؾق تؿر طـدما كحقها, أو [14الؿجادلة:]

 تلخذها أكؽ شؽ ٓ آصؿئـان؟! بغاية تلخذها أكؽ أم مـفا؟! تستقحش أو

 حؿقد. حؽقؿ مـ تـزيؾ ٕهنا آصؿئـان: بغاية

ا  صريؼة الؼرآن يف التل الصػات هذه مع التعامؾ يف فطريؼتف الؿبتدع أمَّ

 كصقص مـ هبا يحذروهنؿ ققاطد لطالهبؿ الؿبتدطة وضع بؾ أخرى,

 طؾقف يػسد أن خائػ وهق الؽريؿ الؼرآن الؿبتدع فقؼرأ الؽريؿ, الؼرآن

 تؾقؼ ٓ أمقر وفقفا وتجسقؿ, تشبقف فقفا -طـدهؿ- الؼرآن ضقاهر ٕنَّ  طؼقدتف:

 إياكؿ قراءة, مجرد الؼرآن اقرأوا لطالهبؿ: يؼقلقن ولفذا .-بزطؿفؿ- باهلل

 الصدد, هذا يف كثقرة ققاطد ووضعقا .الؼرآن مـ اشقئً  تػفؿقا أن تحاولقا أن

 الؿجال. هذا يف والخبث السقء غاية يف كالم ولفؿ

 أن الؼرآن: تدبر طـ الصد يف وضعقها التل الؼقاطد هذه ضؿـ ومـ

 أن والـتقجة: زماكـا. يف مجتفدون يقجد ٓ وأكف مجتفد. إٓ يتدبره ٓ الؼرآن

 التعبد. لؿجرد طابرة راءةق يؼرأ وإكؿا ُيتدبر, وٓ مـف يمخذ ٓ الؼرآن

 أي بدون قراءة, مجرد وهناؤيؼر الصػات بـصقص يؿرون وطـدما

 كتابف يف اهلل ذكره الذي الؿعتؼد ومـ اهلل كالم مـ يستقحشقن ففؿ فْفؿ,
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 الـػقر. أشد مـف ويـػرون آستقحاش, غاية وتدبره بتػفؿف طباَده وتعبَّد

 وأن الثابت, بالصحقح ايةلؾعـ تـبقف هذا :«٩بد٫ ٨ٔ اجل٢ٞ ث٭ة كوط»

 بف يصح أن ٓبد بؾ ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال فقف يؼال ما كؾَّ  يلخذ ٓ الؿسؾؿ

 والؿقضقطة القاهقة وإحاديث الضعقػة, إحاديث أما .ملسو هيلع هللا ىلص إلقف السـد

 واإليؿان العؼقدة تمسس إكؿا إيؿان. طؾقفا يمسس وٓ طؼقدة, طؾقفا تؼام فال

 .ملسو هيلع هللا ىلص كالؿصطػ طـ الثابتة إحاديث طؾك

 واحد. والؿمدى «ػ٫ٞ٤ دمدٓ ٨٦» :الـسخ بعض يف «ػ٫ٞ٤ ٨٦ كػريد٫»

 يف كصة٬ؽ أل٦ذ٫، ك٩ىط رب٫، رقة٣ح ث٤ٖ اذلم ا٣برش، قدؽ حم٧ؽ»
 الاكٚؿي٨، ك٧ٝٓ ادلي٨، كأك٢٧ املعضح، كأكًط امل٤ح، كأٝةـ ص٭ةدق، ظٜ اهلل
  .«٦ٞةالن  ٣ٞةا٢ كال ،جمةالن  مل٤عؽ يؽع كل٥

ا  الؿصـػ لؽـ يطقل, دق كالم الؽؾؿة هذه تحت  وصػ لؿَّ

 وإخذ وتدبره طؾقف اإلقبال الؿسؾؿ طؾك تقجب التل الصػات بتؾؽ اهلل كتاب

 العؾؿ وصالب الؿسؾؿ لقؼبؾ :ملسو هيلع هللا ىلص الؿختار لؾـبل الصػات هذه بذكر ثـَّك طـف,

 ٕكَّف آصؿئـان: بغاية طؼقدتف مـفا ويلخذ طـف, صحت التل إحاديث طؾك

 لديـف, وأرشدهؿ اهلل, لعباد وكصح الؿبقـ, البالغ بؾَّغ ,اهلل طـ مبؾغ رسقل

ًٓ  لؼائؾ يدع ولؿ الؿؾة, وأقام الؿحجة, وبقَّـ ًٓ  لؿتؽؾؿ وٓ مؼا   .مجا

 إلك ويصار ققُلف ُيرتك فؾؿاذا الؿؽاكة, وهبذه الؿثابة هبذه إمر كان وإذا

 طـف. جاء ما الـاس يسع ٓ لؿاذا الؿعتؼد؟! يف غقره ققل

 زيادة. وٓ كؼص بال كامؾة, وافقة اهلل رسالة ملسو هيلع هللا ىلص بؾغ «رب٫ رقة٣ح ٤ٖث اذلم»
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 كػسف, مـ لإلكسان أكصح هق إذ الـصح, غاية يف ملسو هيلع هللا ىلص فؽان «أل٦ذ٫ ك٩ىط»

 ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ : ققلف يف ققؾت التل الؿعاين مـ وهذا

 مـ أكثر لـػسؽ فقـصح كػسؽ, مـ لؽ أكصح أكف أي [6ٕحزاب:]ا ﴾ۈ

 .ملسو هيلع هللا ىلص مـؽ ؽكػس طؾك وأحرص لـػسؽ, كصحؽ

 اإلسالم, : اهلل ديـ هل :الؿؾة «امل٤ح كأٝةـ ص٭ةدق ظٜ اهلل يف كصة٬ؽ»

 جفاده. حؼ اهلل يف والؿجاهدة واإلرشاد والدٓلة واإليضاح بالبقان ملسو هيلع هللا ىلص فلقامف

 ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل الؿستؼقؿة, السقية الطريؼ هل الؿحجة: «املعضح كأكًط»

  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ : اهلل قال كؿا الؿحجة, أوضح

 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[53-51لشقرى:]ا

 إٓ شلء مـف يبؼ فؾؿ الديـ, بف أكؿؾ  اهلل أن أي «ادلي٨ كأك٢٧»

 ققلف: -اوتبققـً  اتـصقًص - ذلؽ يف  اهلل أكزل حتك ملسو هيلع هللا ىلص يؿت ولؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص بقـف

 .[3لؿائدة:]ا ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿

 :فؼؿعفؿ ع,والدف الرأس طؾك الضرب هق الؼؿع: «الاكٚؿي٨ ك٧ٝٓ»

 شبفاهتؿ. وأزهؼ باصؾفؿ, ورد دفعفؿ أي

 مجال ٓ أكَّف بقاكف تؿام مـ «٦ٞةالن  ٣ٞةا٢ كال ،جمةالن  مل٤عؽ يؽع كل٥»

 متؽؾؿ. أو لؼائؾ وٓ لؿؾحد, فقف

 كؿا- كؾُّف وهذا والؽػاية, والغـقة القفاء فقفؿا والسـة الؽتاب أن فقف وهذا

 كتاب مـ يمخذ الذي بالؿعتؼد ثققوالق آصؿئـان أهؿقة طؾك تلكقد -أشرت

 والسـة الؽتاب طؾك ؼبؾيُ  أن العؾؿ صالب طؾك يـبغل وأكَّف ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل
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 قال اهلل, بحبؾ ويعتصؿ مـفؿا, ويلخذه طـفؿا, ديـف يتؾؼك وأن اإلقبال, تؿام

 .[161طؿران: ل]آ ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ تعالك:

  اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ إىل ي٭ٮدم صةء» ٝةؿ/ م٭ةب ث٨ َةرؽ ٚؿكل
 ي٭ٮد ٦ٕرش ٤ٔد٪ة لٮ ك٩٭ة،أدٞؿ ٠ذةثك٥ يف آيح املؤ٦٪ني، أ٦ري ية ٚٞةؿ/

 آيح؟ أم ٝةؿ/ .أدؽن  احلـٮ ذلٟ الختؾ٩ة ٚد٫ ٩ـ٣خ اذلم احلـٮ ٥٤ٕ٩ ٩ـ٣خ،
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ ٝةؿ/

 ىلع ٩ـ٣خ كاملاكف، ٩ـ٣خ اذلم احلـٮ أل٥٤ٔ إين ٚٞةؿ/ .[3]الؿائدة: ﴾ڌ
 .«دمٕح ٔندح ثٕؿٚح كحن٨ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ

 السـة أهؾ طـد والتؾؼل آستدٓل مصدر  الؿصـػ ذكر أن بعد

 وصػاتف وأسؿائف برهبؿ وإيؿاهنؿ ديـفؿ يف يعتؿدون أهنؿ وبقـ والجؿاطة,

 أكؿؾ اهلل أن إلك وأشار ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـة بف وصحت الؽتاب بف كطؼ ما طؾك

 لؿ وأكف الؽافريـ, بف وقؿع حجتف, بف وأقام كعؿتف, بف وأتؿ ديـف, ملسو هيلع هللا ىلص بـبقف

ًٓ  لؼائؾ يدع ًٓ  لؿتؽؾؿ وٓ مؼا  ذلؽ, طؾك دلقاًل  أورد ذلؽ ذكر الؿَّ  ,مجا

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ تعالك: اهلل ققل وهق

 وٓ حالل بعدها يـزل ولؿ القداع, حجة يف كزلت وقد ﴾ڌ ڌ ڍ

 كامؾ, ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف جاء الذي  اهلل ديـ أن طؾك دالة فأية :حرام

 الديـ مـ شلء يبؼ فؾؿ اإليضاح, غاية وأوضحف البقان, غاية بقـف ملسو هيلع هللا ىلص وأكف

 خالل مـ العؼائد إلكشاء مجال فال الػروع, يف وٓ إصقل يف ٓ يبقـ, لؿ

  اهلل إلك التؼربات وأكقاع العبادات إلحداث وٓ وآرائفؿ, الـاس أفؽار

 وأذواقفؿ. الـاس مقاجقد خالل مـ



 
 55 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 ُأْكؿؾ كؾف الديـ والػروع, لألصقل شامؾ ﴾ڇ﴿ تعالك: اهلل وققل

 يتعؾؼ وما واإليؿان, بآطتؼاد يتعؾؼ ما فقف ُبقـ والػروع: إصقل يف وُبقـ

 بقـت كؾفا وإخالق, بأداب يتعؾؼ وما , اهلل إلك والتؼربات بإطؿال

 الؽتاب يف جاءت التل العؼائد إلك جئت فنن البقان. غاية والسـة بالؽتاب

 التل العبادات إلك جئت وإن وأسؾؿفا, وأققمفا العؼائد صحأ ففل والسـة

 إخالق إلك جئت وإن وأتؿفا, العبادات أكؿؾ ففل والسـة الؽتاب يف بقـت

 وأصقبفا. إخالق أزكك ففل والسـة الؽتاب يف بقـت التل

 أهؾف طؾك يبؼ لؿ -كامؾ بلكَّف سبحاكف الباري وصػف- شلكف هذا فديـ

 فؿا والؽؿال, التؿام طؾك بف ويؼقمقا ويػفؿقه ويتعؾؿقه فطؾق ُيؼبؾقا أن إٓ

 ديـفؿ, طـفؿا فقلخذوا ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقفؿ وسـة رهبؿ بؽتاب يتؿسؽقا أن إٓ طؾقفؿ

 اهلل قال كؿا . رهبؿ خاللفؿا مـ ويعبدوا إيؿاهنؿ, مـفؿا ويتؾؼقا

  .[1لحجرات:]ا ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك:

 يديف, بقـ التؼدم طـ هنك قد اكفسبح كان فنذا» : الؼقؿ ابـ يؼقل

 السؾػ: مـ واحد غقرُ  قال بف. جاء ما طؾك طؼؾف تؼديؿ مـ أبؾغ تؼدم فليُّ 

 طؼؾف مقدَّ  مـ أنَّ  اقطعً  ومعؾقم .«يلمر حتك تػعؾقا وٓ يؼقل, حتك تؼقلقا ٓ»

 اتؼدمً  وأشدهؿ الـبل, لفذا الـاس أطصك ففق بف جاء ما طؾك غقره طؼؾ أو

 .(1)«يديف بقـ

                                                           

 والؼقل الجامع: »(1/51)وقال يف إطالم الؿققعقـ  (,3/996)الصقاطؼ الؿرسؾة  (1)

 .«أو يػعؾ ملسو هيلع هللا ىلصتعجؾقا بؼقل وٓ فعؾ قبؾ أن يؼقل رسقل اهلل  يف معـك أية: ٓ
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 وققلفؿ: بآطتؼاد. يتعؾؼ هذا «يؼقل حتك تؼقلقا ٓ» السؾػ: فؼقل

 والعؿؾ. بالعبادة يتعؾؼ هذا «يلمر حتك تػعؾقا ٓ»

 مـ كثقرة جقاكب يف امػرصً  فتجده ذلؽ, خالف طؾك الؿبتدع حال بقـؿا

 اخرتطفا ببدع امتشبثً  والسـة, الؽتاب طؾقفا دلَّ  التل بقاجباتف مخاًل  الديـ,

 شققخف. بعض لف رتطفااخ أو هق,

 الؽريؿة أية هذه مثؾ طـ أففامفؿ تذهب أيـ الؿبتدطة؟! طؼقل فليـ

 لقست طبادة أو بعؼقدة أتك مـ ولفذا وتؿامف؟! الديـ هذا كؿال طؾك الدالة

 فعؾف إنَّ  بؾ الشارع, طؾك كالؿستدرك إمر حؼقؼة يف ففق والسـة الؼرآن يف

 بقان. دون  اهلل ديـ مـ جقاكب ركت أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل ااهتامً  يتضؿـ هذا

 لفا واستشفد العظقؿة, كؾؿتف  أكس بـ مالؽ اإلمام قال هذا وٕجؾ

 زطؿ فؼد حسـة: يراها بدطة اإلسالم يف ابتدع مـ» قال: الؽريؿة أية هبذه

 لؿ فؿا ﴾ڇ چ چ چ﴿ يؼقل: اهلل ٕنَّ  الرسالة: خان ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  أنَّ 

 صؾح بؿا إٓ إمة هذه آخر يصؾح ولـ ,اديـً  الققم يؽقن فؾـ اديـً  يقمئذ يؽـ

 .(1)«أولفا بف

 شلهنا, لفا يعرف أن الؿسؾؿ طؾك كان الؿؽاكة, هبذه أية هذه كاكت ولؿا

 أوردها وإكؿا فؼط, بنيرادها  الؿصـػ يؽتػ لؿ ولفذا حؼفا. لفا ويؼدر

  اإليؿان. أهؾ قؾقب يف قدرها وجاللة شلهنا طظؿ يبقـ ما معفا وأورد

 إىل ي٭ٮدم صةء /ٝةؿ» طؾقف: الؿتػؼ شفاب بـ صارق حديث لوردف
 «ك٩٭ةأدٞؿ ٠ذةثك٥ يف آيح املؤ٦٪ني أ٦ري ية ٚٞةؿ/  اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ

                                                           

 (.1/111)آطتصام لؾشاصبل  (1)



 
 57 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 ومؽاكتفا طظقؿ, شلهنا أنَّ  وطرف ومؽاكتفا, أية هذه ققؿة القفقدي هذا أدرك

 احلـٮ ٥٤ٕ٩ ٩ـ٣خ، احل٭ٮد ٦ٕرش ٤ٔد٪ة لٮ» وقال: , طؿر فلتك طالقة,
 كزلت الذي الققم لعظؿـا يعـل «أدؽن  احلـٮ ذلٟ الختؾ٩ة ٚد٫ ٩ـ٣خ اذلم

 ٚٞةؿ» شلهنا. وطظؿ مؽاكتفا وٕجؾ أجؾفا, مـ شلن طـدكا لف ولؽان فقف,
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ ٝةؿ/ آيح؟ أم / ٧ٔؿ

 أنَّ  مػاده اكالمً   طؿر فذكر .«[3]الؿائدة: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ

 طـدهؿ, ومـزلتفا قدرها لفا وأنَّ  قـ,الؿممـ كػقس يف مؽاكتفا لفا أية هذه

 كيف- ٩ـ٣خ اذلم احلـٮ أل٥٤ٔ إين» : فؼال شلهنا, لفا يعرفقن وأهنؿ
 الـبل طؾك فقف كزلت الذي الققت أي الققم فقعؾؿ «كاملاكف -ٚد٫ ا٣جكغ/ ثٕي

 ٩ـ٣خ» فؼال: ذلؽ بقـ ثؿ أية. هذه فقف كزلت الذي الؿؽان ويعؾؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك كزلت« دمٕح ٔندح ٕؿٚح،ث كحن٨ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ىلع

 طؾك وأفضؾفا, السـة أيام سقد هق الذي العظقؿ, الققم ذلؽ يف طرفة, يقم

 بعده. الذي الـحر يقم أو طرفة يقم أفضؾ: أيفؿا يف العؾؿ أهؾ بقـ خالف

 أفضؾ» :قال أكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث يف جاء لؿا طرفة يقم أكف وإققى

 .(1)«اهلل إال إلف ال قبؾل: مـ والـبققن أكا قؾت ما وأفضؾ فة,طر يقم دطاء :الدطاء

 طرفة, يقم إيام سقد ٕن إيام: أفضؾ يف الذكر أفضؾ مـ يؽثر ملسو هيلع هللا ىلص فؽان

 هق إيام سقد يف إذكار سقد مـ فاإلكثار اهلل. إٓ إلف ٓ هق إذكار وسقد

 .والتقافؼ الؿـاسبة غاية يف

                                                           

, وصححف (3585), والرتمذي رقؿ (413-1/411)أخرجف مالؽ يف الؿقصل  (1)

 .(1563)إلباين يف الصحقحة رقؿ 
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  الجؿعة يقم ووافؼ طرفة, يقم السـة: أيام أطظؿ طظقؿ, يقم يف فـزلت

 فضؾ ٓجتؿاع فضؾ مزيد الؿقافؼة هذه ويف ,-إسبقع أيام أفضؾ وهق-

 جاءت مـفؿا فؽؾ طرفة, يقم وطشقة الجؿعة يقم طشقة سقؿا وٓ ,(1)الققتقـ

 خاصة. كصقص فقف

 اإليؿان, أهؾ قؾقب يف مؽاكتفا أية لفذه أنَّ  :الحديث هذا مـ والشاهد

 اهلل يحؿد وأن حؼفا, لفا يرطك وأن قدرها, لفا يؼدر أن مسؾؿ لؽؾ   فقـبغل

 الـعؿة. هذه طؾك 

 السؾػ صريؼة بقان طؾقفا بـك الؽريؿة, أية هذه  الؿصـػ ذكر لؿا

 الذي الباب هذا يف وٓسقؿا والسـة, الؽتاب كصقص مع التعامؾ يف 

  فؼال: ادوآطتؼ اإليؿان باب وهق أٓ ٕجؾف, الؿصـػ هذا ألػ

 محؿد إمة خقر هدي طؾك وآستؼامة والسـة الحؼ أهؾ أي :«ٚآ٦٪ٮا»

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طبد بـا

 الؽتاب يف جاء ما كؾ يعـل «٩بد٫ ٨ٔ كوط   ٠ذةث٫، يف قجعة٫٩ اهلل ٝةؿ ث٧ة»

 وطدم والتصديؼ, واإليؿان والتسؾقؿ بالؼبقل تؾؼقه اإليؿان أمقر مـ والسـة

 الرسالة,  اهلل مـ» : الزهري اإلمام لقا كؿا الرتدد, أو آطرتاض

  .(2)«التسؾقؿ وطؾقـا البالغ, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وطؾك

                                                           

 (.65-1/66)اكظر: زاد الؿعاد ٓبـ الؼقؿ  (1)

تعؾقًؼا, ووصؾف الحؿقدي يف الـقادر, وابـ  (13/511)رواه البخاري يف صحقحف  (1)

 (.13/513)أبل طاصؿ يف إدب كؿا يف الػتح 
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كق» وا يعـل «كرد ٧٠ة كأمؿُّ  إخبار مؼدمتفا ويف- إخبار هذه أمرُّ

 جاءت. كؿا -والصػات بإسؿاء الؿتعؾؼة

 والؿـؼقلة السؾػ, طـ الؿشفقرة الؿؼقلة كظقر هق هذا الؿصـػ وققل

 بـ وسػقان الثقري وسػقان وإوزاطل مالؽ اإلمام مـفؿ: احد,و غقر طـ

 كؿا أمروها» الصػات: كصقص يف يؼقلقن أهنؿ سعد, بـ والؾقث طققـة,

 .(1)«كقػ بال جاءت

 الـصقص, إمرار يطؾؼقا لؿ هذه مؼالتفؿ يف السؾػ أن لف: التـبف يـبغل ومؿا

 لؿ الصػات صوكصق ورَدت. كؿا أو جاءت كؿا يؽقن بلن ذلؽ ققدوا بؾ

 ,بؿعانٍ  محؿؾة جاءت وإكؿا مدلقل, وٓ لفا معـك ٓ جقفاء األػاضً  تلت

 بؿعـك, محؿاًل  جاء [5ف:]ص ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: اهلل ققل فؿثاًل 

 ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿ سبحاكف: وققلف العرش. طؾك اهلل استقاء إثبات وهق

 بسط,بال ووصػفؿا  هلل القديـ إثبات وهق بؿعـك, محؿاًل  جاء [64لؿائدة:]ا

 الصػات. كصقص مـ ذلؽ غقر إلك

 طؾقف, دلت الذي الؿعـك بنثبات إٓ جاءت كؿا إمرارها ٕحد يستؼقؿ فال

  جاءت. كؿا أمرها مؿـ يؽـ لؿ بف يممـ لؿ أو فقضف, أو الؿعـك, ططَّؾ فنن

ـْ  سقؿا وٓ الخؾػ, مـ يؼقل مـ ققل فساد ُيعؾؿ وهبذا  طؾك هؿ َم

 بدلقؾ السؾػ: صريؼة هق الؿعـك تػقيض إن يؼقلقن: طـدما التػقيض, مسؾؽ

                                                           

 ,(76:ص), والصػات لؾدارقطـل (936, 875)اكظر: شرح آطتؼاد لؾاللؽائل رقؿ  (1)

 (.118:ص)وآطتؼاد لؾبقفؼل 
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 تػفؿقا أن بدون مجردة قراءة وهاؤاقر أي ,«جاءت كؿا أمروها» ققلفؿ:

 معـك. أي مـفا

 أن الػفؿ: يف آكحراف هذا يمكد ومؿا ومـحرف. بعقد ففؿ وهذا

 طؾؿ بال أي .«كقػ بال» بؼقلفؿ: جاءت كؿا أمروها ققلفؿ: يعؼبقن السؾػ

 الؿعـك يثبت ٓ الذي فننَّ  لؾؿعـك: إثباهتؿ طؾك دال هذا قلفؿوق بالؽقػقة. مـا

 الؽقػقة. يـػل أن يحتاج ٓ أصاًل 

 التالوة مجرد .«جاءت كؿا أمروها» بؼقلفؿ: السؾػ مراد كان لق ولفذا

 بال يؼقل: أن يحتاج الذي فننَّ  كقػ, بال يؼقلقا: أن احتاجقا لؿا ففؿ بدون

 مؼالة قالقا الـظر أهؾ مـ الؿتلخرون» هبل:الذ قال الؿعـك. يثبت مـ هق كقػ

 وٓ جاءت كؿا تؿر الصػات هذه قالقا: هبا. سبؼفؿ اأحدً  طؾؿت ما مقلدة,

 أمران: بف ُيعـك الظاهر أن هذا مـ فتػرع مراد, غقر ضاهرها أن اطتؼاد مع تمول,

 آستقاء السؾػ: قال كؿا الخطاب, دٓلة غقر لفا تلويؾ ٓ أكف أحدهؿا:

 يف واضحة بقـة أهنا يعـل تػسقرها. قراءهتا وغقره: سػقان قال وكؿا معؾقم.

 مع السؾػ, مذهب هق وهذا والتحريػ. التلويؾ مضايؼ لفا يبتغك ٓ الؾغة

 ذاتف يف ٓ لف, مثؾ ٓ الباري إذ بقجف, البشر صػات تشبف ٓ أهنا اأيًض  اتػاقفؿ

 صػاتف. يف وٓ

 يتشؽؾ كؿا الصػة, مـ لخقالا يف يتشؽؾ الذي هق ضاهرها أن الثاين:

 لقس صؿد, فرد تعالك اهلل فننَّ  مراد: غقر ففذا البشر, وصػ مـ الذهـ يف

 ذا فؿـ كظقر, وٓ مثؾ لفا ما ولؽـ حؼ, فنهنا صػاتف تعددت وإن كظقر, لف

 كالمف؟ سؿع كقػ لـا يـعت أن يستطقع الذي ذا ومـ لـا؟! وكعتف طايـف الذي
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 تعرج وكقػ فقـا, التل الروح حد يف باهتقن حائرون كالُّقن لعاجزون إكا واهلل

 وكقػ الؿقت؟ بعد تستؼؾ وكقػ يرسؾفا, وكقػ بارئفا تقفاها إذا لقؾة كؾَّ 

 وكقػ أن؟ الـبققـ حقاة وكقػ قتؾف؟ بعد ربف طـد الؿرزوق الشفقد حقاة

 السادسة السؿاء يف رآه ثؿ ؟اقائؿً  قربه يف يصؾل مقسك أخاه ملسو هيلع هللا ىلص الـبل شاهد

 أمتف؟ طؾك مـف التخػقػ وصؾب العالؿقـ, رب بؿراجعة طؾقف وأشار ره,وحاو

 التقبة بعد الؾقم وبلنَّ  السابؼ, بالؼدر آدم وحجف آدم, أباه مقسك كاضر وكقػ

 ووصػ الجـة, يف هقئاتـا وصػ طـ كعجز وكذلؽ فقف؟ فائدة ٓ وقبقلفا

 بعضفؿ وأنَّ  قػقتفا,وك وذواهتؿ الؿالئؽة إلك اكتؼؾـا إذا بـا فؽقػ العقـ, الحقر

 الـقراين, جقهرهؿ وصػاء وحسـفؿ روكؼفؿ مع لؼؿة يف الدكقا يؾتؼؿ أن يؿؽـف

 :أصاًل  لف مثؾ وٓ الؿطؾؼ, والؽؿال إطؾك الؿثؾ ولف وأطظؿ, أطؾؿ فاهلل

 .(1)«٢٥ عمران: آل ﴾ جئ ی ی ی ی﴿

 وهق  السؾػ طـد التػقيض يليت هـا « ل١دٛدح دٕؿض ٗري ٨٦»

 لؽـ يثبت. بؾ يػقض ٓ فالؿعـك , اهلل إلك لؽقػقةا طؾؿ تػقيض

 أو لف, يتعرض أن أو فقف, يخقض أن -كان مـ اكائـً - ٕحد يجقز ٓ الؽقػ

 الباصؾ. وأبطؾ الؿحال أمحؾ مـ هذا فننَّ  معرفتف, يف الؼاصر ففؿف يؼحؿ أن

 بعجزه طؾؿف : الرب صػة كقػقة إدراك طـ العبد صؿع يؼطع ومؿا

 إدراك طـ طجز إن فنكَّف الؿخؾققات, مـ كثقر صػة كقػقة اكإدر طـ وقصقره

 أطجز.  الخالؼ صػة كقػقة معرفة طـ ففق الؿخؾقق, صػة كقػقة

 مع  مفدي بـ الرحؿـ لعبد حصؾت لطقػة قصة الباب هذا ويف

                                                           

 (.171-176:ص)مختصر العؾق  (1)
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 بؾغـل» مفدي: ابـ لف فؼال , الرب صػة كقػقة معرفة يحاول كان غالم

 اشقئً  اهلل خؾؼ مـ كر فؾؿ كظركا كعؿ, قال: شبفف.وت وتصػف الرب يف تتؽؾؿ أكؽ

 بـل, يا رويدك لف: فؼال والؼامة, الصػة يف يتؽؾؿ فلخذ اإلكسان. مـ أحسـ

 أطجز. الخالؼ طـ فـحـ طـف طجزكا فنن الؿخؾقق, يف شلء أول كتؽؾؿ حتك

ا أخربين  ہ ہ ہ ہ﴿ اهلل: طبد طـ جبقر بـ سعقد طـ شعبة حدثـل طؿَّ

 يـظر. الغالم فبؼل جـاح. ستؿائة لف جربيؾ رأى قال: [18لـجؿ:]ا ﴾ھ ھ

 الثالث الجـاح وَرك ب أجـحة, ثالثة لف اخؾؼً  لل صػ طؾقؽ, أهقن أكا فؼال:

 فلشفدك الؿخؾقق, صػة طـ طجزكا سعقد أبا يا قال: أطؾؿ. حتك امقضعً  مـف

 .(1)«ورجعت طجزت قد أين

 أكرب اهلل الؿسؾؿقـ: قلق اهلل: صػات كقػقة إدراك يف الطؿع يؼطع ومؿا

 إلك دطاه طـدما حاتؿ بـ لعدي ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا شلء, كؾ   مـ أكرب أي:

 اهلل؟ سقى إلف مـ تعؾؿ ففؾ اهلل؟ إال إلف ال تؼقل أن يػرك ما» قال: اإلسالم,

 وتعؾؿ أكبر, اهلل تؼقل: أن تػر إكؿا قال: ثؿ ساطة, تؽؾؿ ثؿ قال ال. قؾت: قال:

 .(2)«هلل؟ا مـ أكبر اشقئً  أن

 يف ويدور اإلكسان, بال يف يخطر ومفؿا كبقر, كؾ   مـ أكرب  فاهلل

 أكرب فاهلل والؽؿال والحسـ والجالل والجؿال القصػ يف كرب مـ خقالف

 اهلل الـاطتقن, ذاتف كقػقة يدرك وٓ القاصػقن, صػاتف كـف يبؾغ ٓ ذلؽ, مـ

                                                           

 /9), والذهبل يف سقر أطالم الـبالء (3/536)رواه الاللؽائل يف شرح آطتؼاد  (1)

 والؾػظ لف. (196-197

 سبؼ تخريجف. (1)
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 طؼقل صػاتف طظؿةو وجؿالف وجاللف كؿالف تدرك أن مـ وأجؾ وأطظؿ أكرب

 الؼاصرة. الـاس

 صػة كقػقة معرفة وهق- الباب هذا يف الخائض يعدون  والسؾػ

 كؿا ,امبتدطً  امحدثً  امسؾؽً  مسؾؽف ويعدون إهقاء, أهؾ الؿبتدطة مـ -اهلل

 كقػ ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ السائؾ: سللف طـدما  مالؽ اإلمام فعؾ

 معؾقم, آستقاء» وقال: ,العرق أي: الرحضاء, طاله حتك فغضب استقى؟

َّٓ  أراك وما بدطة, طـف والسمال واجب, بف واإليؿان مجفقل, والؽقػ  رجؾ إ

 محدثة صريؼة صريؼتف ٕنَّ  :مجؾسف مـ بنخراجف فلمر .(1)«طـل أخرجقه سقء,

 يتعرض أن ٕحد يجقز ٓ باصؾ, أمر طـفا والسمال الؽقػقة, طـ سلل إذ وباصؾة,

 فقف. يخقض أو لف

 هلل يثبت طـدما مـفا يحرتز أن لؾؿسؾؿ يـبغل التل ذيرالؿحا مـ اإذً 

 السـة أهؾ درج ولفذا التؽققػ. والسـة: الؽتاب يف القاردة صػاتف 

 هذا يف القققع مـ التحذير طؾك التـصقص طؾك يؽتبقهنا التل العؼائد يف

 غقر مـ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف أثبتف وما لـػسف, اهلل أثبتف ما كثبت فقؼقلقن: الؿحذور,

 تؿثقؾ. وٓ تؽققػ غقر ومـ تحريػ, وٓ ؾتعطق

 طدم وهق إول, الؿحذور ذكر اإلثبات  الؿصـػ ذكر فؾؿا

 فؼال: الثاين الؿحذور ذكر ثؿ لؾؽقػقة, التعرض

                                                           

اكظر صرق هذه الؼصة والؽالم طـفا يف كتابل: إثر الؿشفقر طـ اإلمام مالؽ يف  (1)

مـ مجؾة  (111-111)صػة آستقاء دراسة تحؾقؾقة وهق مطبقع ضؿـ العدديـ 

 الجامعة اإلسالمقة.
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حو  أذٞةد أك» ج٭ى  ,«٦ًس٤دحو  أك ًمٍجً٭٫ أذٞةد» الـسخ: بعض ويف ,«٦ًس٤دحو  أك مي

سًد٫ً٤ أك ًمٍجً٭٫» بعضفا: ويف  التؿثقؾ, أو التشبقف اطتؼاد طدم اهـ والؿؼصقد .«٦ى

 أو بالتشبقف  اهلل صػات يف الخقض مـ الؿممـ يحرتز أن يعـل

 فروق. وبقـفؿا متؼارب, ومعـاهؿا التؿثقؾ,

 كان سقاء يؼدرها, ذهـف يف كقػقة لؾصػة اإلكسان يتصقر أن التؽققػ:ف

 بقؾس طؾك أو -التؿثقؾ هق وهذا- الؿخؾقق صػة طؾك الؼقاس سبقؾ طؾك هذا

 ,تؿثقاًل  يؽقن قد فالتؽققػ وففؿف. بتصقره إلقف يتقصؾ الذهـ يف أمر تؼدير

 .كذلؽ يؽقن ٓ وقد

 الؿخؾقق, صػة يؿاثؾ وجف طؾك  هلل الصػة إثبات التؿثقؾ:و

 إسحاق اإلمام يؼقل ولفذا الؿخؾقق. صػة طؾك  الخالؼ صػة فقؼقس

 أو يدي, مثؾ أو كقد, يد قال: إذا التشبقف يؽقن إكؿا» : راهقيف بـا

 فال وبصر, وسؿع يد اهلل: قال كؿا قال إذا وأما تشبقف, ففذا كسؿعل. سؿع

 طـده, اتشبقفً  يؽقن ٓ ففذا كسؿع. وٓ سؿع, مثؾ يؼقل وٓ كقػ, يؼقل

 .(1)«[11لشقرى:]ا ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ تعالك: اهلل قال

 كقػقة,  اهلل لصػة جعؾ ٕكف مؽقػ: مؿثؾ فؽؾُّ  هذا وطؾك

 أحقالف بعض يف ٕكَّف :مؿثاًل  مؽقػ كؾُّ  ولقس الؿخؾقق. صػة ؽقػقةك وهل

ر إذا وذلؽ الؿخؾقق: صػة طؾك  الخالؼ صػة يؼقس ٓ  لصػة قدَّ

 .الؿخؾققات مـ ويشاهده يراه ما ضقء طؾك ولقست يخرتطفا, ذهـف يف صػة اهلل

                                                           

 (.153-151:ص)اجتؿاع الجققش  (1)
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 وئ﴿ : اهلل ققل مـف والتحذير التؽققػ, بطالن طؾك يدل ومؿا

 ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ﴾ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿ تعالك: اهلل وققل ,[36إلسراء:]ا

  .[116:صف]

 ققلف مـفا كثقرة, إبطالف يف فالـصقص التشبقف, بطالن طؾك إدلة وأما

 ڀ ڀ﴿ وققلف: ,[11لشقرى:]ا ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ تعالك:

 لف. سؿل ٓ أي: الـػل, بؿعـك إكؽاري هـا وآستػفام ,[65مريؿ:] ﴾ڀ ڀ

 تعالك: وققلف ,[4إلخالص:]ا ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: وققلف

 .[11لبؼرة:]ا ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 ومرادهؿ ,«بخؾؼف يؼاس ٓ» : اهلل يف يؼقلقن  فالسؾػ

 بالؿخؾقق العظقؿ الؽامؾ لؾرب   ققاس التؿثقؾ ٕنَّ  التؿثقؾ: إبطال بذلؽ

 الضعقػ. الـاقص

 الؿحاذير مـ الثالث الؿحذور هق ذاوه «اتلُٕد٢ إىل يؤدم دأكي٢ أك»

 التلويؾ. : هلل الصػات إثباتف طـد الؿسؾؿ يجتـبفا أن يـبغل التل

 الؿصـػ دققَّ  ولفذا مذمقم, هق ما ومـف مؿدوح, هق ما مـف والتلويؾ

 اتلُٕد٢ إىل يؤدم اذلم» بؼقلف: التلويؾ». 

 ضقء طؾك ومدلقلف معـاه وففؿ الـص, تػسقر هق: الؿؿدوح فالتلويؾ

 يسؿقف الذي وهق ومطؾقب, حؼ ففذا .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف ومراد  اهلل مراد

 طؾؿف الؾفؿ» : طباس ٓبـ دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا ,تلوياًل  السؾػ
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 «كذا أية هذه تلويؾ» : الطربي جرير ابـ ققل ومـف .(1)«التلويؾ

 التػسقر. أهؾ أي: «التلويؾ أهؾ قال» ققلف: وكذا تػسقرها. أي:

 التعطقؾ, إلك يمدي الذي هق: ويذم ويجتـب ُيحذر الذي يؾوالتلو

  طؾقف. تدل قريـة بغقر ضاهره طـ الؾػظ صرف وهق اإلكؽار, إلك ويػضل

 الػاسد التقهؿ طؾك مبـقة واحدة قريـة طـدهؿ الصػات معطؾة والؿبتدطة

 التشبقف, دفع وهل أٓ ضقاهرها, طـ وصرففا الـصقص تلويؾ يف طؾقفا واماتؽ

 مقهؿة والسـة الؽتاب يف والصػات إسؿاء كصقص ضقاهر أنَّ  افزطؿق

 فـزهقا ,-بزطؿفؿ-  هلل اتـزيفً  بالتلويؾ فقفا خاضقا ولفذا لؾتشبقف,

 , لف مرادة لقست معان إلك ضقاهرها طـ وصرففا صػاتف, بتعطقؾ اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص لرسقلف وٓ

 الجقهرة: صاحب قال كؿا

ـــــص   ـــــؾُّ ك ـــــبقف وك ـــــؿ التش  أوه
 

ــــــف   ْل ــــــقِّ أوِّ ــــــأو ف  اض وُرْم تـزيف
 

لف» فؼقلف:  الـصقص تلولقا الذيـ ففمٓء التشبقف, تقهؿ طؾك مبـل «أوِّ

 بالتشبقف تؾقثقا أهنؿ فقفؿ ذلؽ سبب مرادها طـ وصرفقها ضقاهرها طـ

 ًٓ  الـص فلولقا كػقسفؿ, يف وقع الذي هذا طـ اهلل يـزهقا أن فلرادوا ,أو

 ققؾ: وكؿا كؿالف. صػة طـ  بالر بذلؽ فعطَّؾقا مراده, طـ وصرفقه

                                                           

وقال:  (3/617), والحاكؿ (7655), وابـ حبان رقؿ (1/166)أخرجف أحؿد  (1)

 صحقح اإلسـاد.

 (.6318), ومسؾؿ رقؿ (75)وأصؾ الحديث بدون لػظ التلويؾ يف البخاري رقؿ        
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 مبـقة الصػات لـصقص الؿبتدطة تلويالت فؽؾُّ  .ابعًض  بعضفا يقلد البدع

 .التقهؿ هذا طؾك

 وضـقا التقهؿ, تحت مضقا أكاس» التقحقدي: حقان أبق يؼقل هذا مثؾ ويف

َـّ  معفؿ, الحؼ أنَّ   يتقهؿقن التقهؿ, تحت سائرون ففؿ «وراءهؿ الحؼ ولؽ

َـّ  معفؿ, الحؼ أنَّ  يظـقن أشقاء, ؾقفط فقبـقن اشقئً   قال وراءهؿ. الحؼ ولؽ

 متؽؾؿ ٕكَّف :(1)«لقائفؿ حامؾ أكت قؾت:» :-الؽؾؿة هذه طؾك امعؾؼً - الذهبل

 وفقؾسقف.

 لؾتشبقف. مقهؿ أكَّف الـص يف يظـقن التشبقف, تقهؿ تحت ماضقن ففمٓء

 طـد إٓ التشبقف ؿيقه ٓ والـص التشبقف. أوهؿ كص وكؾُّ  قائؾفؿ: قال ولفذا

 يف كراه ما إٓ الـصقص هذه مـ كعؼؾ ٓ يؼقلقن: لقثة. فقف الذي الؿريض

 الذي التشبقف مـ الػرار أرادوا إهنؿ ثؿ الؿشاهبة, إٓ ثؿة ما أي الشاهد.

 بعض. فقق بعضفا ضؾؿات والتعطقؾ, التلويؾ إلك فصاروا بف تؾقثقا

 أن سبحاكف وحاشاه ,اقفً تشب اهلل كالم يف يتقهؿ فال السـة صاحب أما

 الصػات آيات الصحابة سؿع لؿا ولفذا .اتشبقفً  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف كالم أو كالمف يقهؿ

 بؾ الؿخؾقققـ, يف يروهنا التل الصػات خقاصرهؿ يف يدر لؿ وأحاديثفا

 وكؿالف. وجاللف العظقؿ بالرب يؾقؼ وصػ هذا أنَّ  طرفقا

 الرابع الؿحذور لكإ إشارة فقف هذا «اتلُٕد٢ إىل يؤدم» الؿصـػ: وققل

 التعطقؾ. وهق الصػات, هلل إثباتف طـد اجتـابف الؿسؾؿ طؾك يجب الذي

                                                           

 (.111-17/111)سقر أطالم الـبالء  (1)
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 ﴾ۅ ۋ﴿ تعالك: اهلل ققل ومـف اإلثبات, وطدم الـػل هق والتعطقؾ:

 ومفجقرة. مرتوكة أي: [45لحج:]ا

 هق الذي والؿمول , هلل إثباهتا وطدم كػقفا الصػات: فتعطقؾ

 التحريػ يستؼقؿ ٓ ٕكَّف : اهلل صػةل معطؾ لؾـص محرف الحؼقؼة يف

 معطؾ, محرف كؾُّ  العؾؿاء: يؼقل ولفذا بالـص, الثابتة الصػة بتعطقؾ إٓ

 .امحرفً  معطؾ كؾُّ  ولقس

 هل اهلل رحؿة يؼقل: مـ مثؾ الصػة, يحرف مـ ٕنَّ  معطؾ: محرف فؽؾُّ 

 حؿةالر صػة ططؾ ٕكَّف معطؾ: كػسف الققت ويف محرف, هذا اإلكعام. إرادة

 ففق آكتؼام إرادة إكَّف الغضب طـ يؼقل مـ وكذلؽ يثبتفا. ولؿ  هلل

 معطؾ. كػسف الققت ويف محرف,

 يخقض أن دون بالتعطقؾ يؽتػل قد الؿعطؾ ٕنَّ  :امحرفً  معطؾ كؾُّ  ولقس

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: ققلف يف يؼقل كلن لؾـص, آخر معـك ذكر يف

 هلل لقست ﴾ۇئ ۇئ وئ ﴿ تعالك: اهلل ققل يف يؼقل أو العرش. طؾك يستق لؿ

 آخر. معـك لف يذكر لؿ إذ لؾـص, تحريػ فقف لقس لؽـ تعطقؾ, ففذا يدان.

 خاللف مـ بقَّـ  الؿصـػ بف بدأ جؿقؾ تؾخقص ففذا كؾ   وطؾك

 اإلثبات, طؾك قائؿ مـفجفؿ وأنَّ  الصػات, يف والجؿاطة السـة أهؾ مـفج

 إربعة الؿحاذير مـ ٓحرتازا مع .«كرد ٧٠ة كأمؿكق» ققلف: يف واضح وهق

  والتعطقؾ. التلويؾ, هق الذي والتحريػ والتؿثقؾ, التؽققػ, ذكرها: التل

 أثبتف وما لـػسف, اهلل أثبتف ما يثبتقن الجؿاطة:و السـة أهؾ صريؼة هل ففذه

 تؽققػ, وٓ تعطقؾ, وٓ تحريػ, غقر مـ الؽؿال صػات مـ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف
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 يف تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ذكره ما وبقـ ذاه بقـ قاركت ولق تؿثقؾ. وٓ

 طؾك كؾف تجده العؼقدة, كتب يف السؾػ أئؿة يذكره وما ,(1)القاسطقة العؼقدة

 واحدة. مشؽاة مـ ملخقذ كؾَّف ٕكَّف واحد: كسؼ

 وجدوا يعـل السـة, كػتفؿ أي وسعتفؿ: «املع٧ؽيح الك٪ح ككقٕذ٭٥»

 إلك يتجاوزوها ولؿ غقرها, إلك قايحتاج فؾؿ والشػاء, والغـقة الؽػاية فقفا

 سقاها. ما

 بالصػات, يتعؾؼ شلء يف الؿتؽؾؿقـ, أحد مع مـاضرة يف السؾػ أحد كان

 وطؿر بؽر أبق الصحابة: طؾؿف وهؾ ؟ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾؿف هؾ تؼقلف, الذي هذا فؼال:

ِخرَ  همٓء يعؾؿف ولؿ أكت طؾؿتف شلء هق أم وطؾل؟ وطثؿان  دوهنؿ؟ لؽ وادُّ

 يدل ما أيـ بالبقان, فقطالب الصحابة وطؾؿف ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ؿفطؾ قال: إنْ 

 الصحابة. كالم يف ذلؽ طؾك يدل ما وأيـ إحاديث, يف ذلؽ طؾك

ِخر اشقئً  لـػسف ادطك فقؽقن يعؾؿقه, لؿ قال: وإن  الـبل يعؾؿف لؿ لف ادُّ

 ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وسع ما يسعؽ أٓ لف: قال الؿـاضرة أثـاء ويف أصحابف. وٓ ملسو هيلع هللا ىلص

 السـة, ووسعتفؿ الؼرآن, وسعفؿ  فالصحابة حابف.أص وسع وما

 .(2)والغـقة الؽػاية فقفؿا ووجدوا

 ۇ ۇ ڭ﴿ تعالك: اهلل ققل الؼرآن: يف الؿعـك هذا طؾك يدل ومؿا

 والغـقة. الؽػاية فقف فالؼرآن ,[51لعـؽبقت:]ا ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

                                                           

 صػ بف كػسف يف كتابف العزيز,ومـ اإليؿان باهلل: اإليؿان بؿا و: »(65:ص) قال  (1)

ٓ تؿثقؾ ؟وبؿا وصػف بف رسقلف محؿد ـ غقر تؽققػ و ٓ تعطقؾ, وم  .«مـ غقر تحريػ و

 .(16/335اكظر: البداية والـفاية ٓبـ كثقر ) (1)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص محؿد الؽريؿ الـبل سـة أي: «املع٧ؽيح»

دح كا٣ُؿيٞح »   . وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقفا كان لالت « املًؿ

 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ تعالك: قال كؿا اهلل رضقفا التل أي والؿرضقة:

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ سبحاكف: وقال ,[3لؿائدة:]ا

 الـبل طؾقفا كان مرضقة وصريؼة لعباده, اهلل رضقف صريؼ ففذا ,[153ٕكعام:]ا

 بنحسان. تبعفؿ ومـ وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص

 والطريؼة الؿحؿدية السـة يتجاوزوا لؿ أي « ؽٔحابل إىل يذٕؽك٬ة كل٥ »

 .يتجاوزوها ولؿ طؾقفا, واقتصروا بالسـة, اكتػقا وإكؿا البدطة, إلك الؿرضقة

 ومـف لصاحبفا, الؿفؾؽة أي: «املؿديح» فؼال: بصػتقـ البدطة وصػ ثؿ

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ تعالك: ققلف

 لصاحبفا. مفؾؽة فالبدطة أهؾؽؽؿ, أي أرداكؿ: ,[13فصؾت:]

 ففل ,اطؿقمً  لؾبدع صػتان ففاتان كػسفا. يف الػاسدة أي: «الؿديح»

 لصاحبفا. ومفؾؽة كػسفا يف فاسدة كؾفا

 بالسـة. تؿسؽفؿ األولك: :بصػتقـ الحؼ أهؾ وصػ  والؿصـػ

 الـجاة هبؿا تؽقن الؾذان هؿا إمران وهذان البدطة. طـ بعدهؿ والثاكقة:

 يعش مـ إكَّف» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا وآختالف, آفرتاق حدوث طـد والسالمة

 مـ الراشديـ الخؾػاء وسـة بسـتل فعؾقؽؿ ,اكثقرً  ااختالفً  فسقرى مـؽؿ

 فننَّ  األمقر, ومحدثات وإياكؿ بالـقاجذ, طؾقفا وطضقا بفا تؿسؽقا بعدي,
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 طـفؿا طبَّر وقد .(1)«الـار يف ضاللة وكؾَّ  ضاللة, بدطة وكؾَّ  بدطة, محدثة كؾَّ 

دح، كا٣ُؿيٞح املع٧ؽيح الك٪ح كقٕذ٭٥» بؼقلف:  ابلؽٔح إىل يذٕؽك٬ة كل٥ املًؿ
 .«الؿديح املؿديح

 بالسـة بتؿسؽفؿ يعـل «ا٤ٕ٣دح كاملزن٣ح الكجدح، الؿدجح ثؾلٟ ٚعةزكا»

ؾقا كالقا أي: حازوا .لؾبدطة ومجاكبتفؿ  .السـقة الرتبة بذلؽ وحصَّ

 والرفعة. العؾق وهق السـاء مـ الرفقعة, الدرجة :«الكجدح الؿدجح» و

 الرفقعة. العالقة أي :«ا٤ٕ٣دح املزن٣ح» و

 وأخرة الدكقا يف الرفقعة والؿـازل العالقة الؿراتب كقؾ أن ُيعؾؿ وهبذا

 وحده وباهلل البدطة, ومجاكبة بالسـة, التؿسؽ إمريـ: هبذيـ إٓ يؽقن ٓ

 التقفقؼ.

                                                           

 سبؼ تخريجف. (1)
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 العلى[ ]صف 

 كأػرب ٠ذةث٫، ث٭ة ك٩ُٜ ،٩ٛك٫ ث٭ة كوٙ ا٣يت دٕةىل اهلل وٛةت ٨٧ٚ»
 .«٩ٛك٫ ٨ٔ أػرب ٧٠ة ٔؿم٫ ىلع مكذٮ أ٩ ٫ /ملسو هيلع هللا ىلص ٩بد٫ ث٭ة

 والجؿاطة, السـة أهؾ لؿـفج اطامً  تلصقاًل   الؿملػ ذكر أن بعد

 وكعقت كؿالف صػات تعالك هلل يثبتقن وأهنؿ الصػات, يف صريؼتفؿ وبقَّـ

 وٓ تعطقؾ وٓ تشبقف, وٓ تؽققػ بال بف, يؾقؼ الذي القجف طؾك جاللف

 وسـة كتابف يف الثابتة اهلل صػات بعض التػصقؾ مـ بشلء يسقق بدأ تؿثقؾ,

 أهؾ شلن ذلؽ يف شلكف الحصر, ٓ الؿثال سبقؾ طؾك أدلتفا وبعض ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف

 الؿختصرات. هذه مثؾ يف العؾؿ

 العظقؿة  اهلل صػات مـ يذكره لؿ ما إلك يرشد يذكره بؿا وهق

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة كتابف فاطؾق دل التل الؽريؿة وكعقتف

 وذلؽ خؾؼف, طؾك  اهلل طؾق العظقؿة: الصػة هبذه  وبدأ

 لسببقـ: -أطؾؿ تعالك واهلل- لل يظفر فقؿا

 الصػة. هذه طؾك الدالة ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب يف إدلة كثرة ألاول:

 قال كؿا بأٓف, والسـة الؽتاب يف اهلل طؾق أدلة طد مـ العؾؿ أهؾ ومـ

 الشافقة: كافقتف يف قؿالؼ ابـ

 لؼقلـــــــا إنَّ  واهلل ققمـــــــا يــــــا
 

ــــا  ــــدل ألًػ ــــف ت ــــؾ طؾق  ألػــــان ب
 

 كؿا وهل ألػان. أو ألػ  اهلل طؾق أدلة أنَّ  باهلل  فقؼسؿ

 سلذكر ,اكقطً  طشريـ مـفا الؼقؿ ابـ طدَّ  أكقاع, تحت تدخؾ العؾؿ أهؾ بقـ
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 مـفا. جؿؾة إلك أشار  الؿصـػ ٕنَّ  بعضفا:

 العرش. طؾك باستقائف سبحاكف حفتصري فؿـفا:

  السؿاء. يف بلكَّف سبحاكف إخباره ومـفا:

 إلقف وطروجفا الؿخؾققات بعض بصعقد سبحاكف إخباره ومـفا:

 طؾق. مـ إٓ يؽقن ٓ والـزول مـف, كالمف بـزول سبحاكف إخباره ومـفا:

  بعؾقه. سبحاكف تصريحف ومـفا:

  خؾؼف. طؾك فقققتف بالػقققة: سبحاكف تصريحف ومـفا:

 إدلة. طشرات إكقاع هذه مـ كقع كؾ   وتحت

 براهقـف ووضقح أدلتف كثرة طؾك  اهلل طؾق أنَّ  فهى: الثاني السبب أما

 إكؽار يف وكالمفؿ كثقر, فقف وضاللفؿ والباصؾ إهقاء أهؾ غؾط فننَّ  ودٓئؾف

 وإيؿاهنؿ, وأدياهنؿ طؼائدهؿ يف الـاس فشؽؽقا ,اجدً  كثقر إثباتف وطدم العؾق

 مذهبقـ أحد إلك الخؾقص العؾق: إكؽار هذا: الباصؾ ققلفؿ طؾك وترتب

 فاسديـ:

 شؿالف, طـ وٓ العالؿ يؿقـ طـ وٓ تحت, وٓ فقق ٓ اهلل أنَّ  األول:

 بعض قال كؿا بالعدم  هلل وصػ وهذا خارجف. وٓ داخؾف وٓ

  .(1)«اطدمً  يعبد الؿعطؾ» الؿعطؾة: همٓء وصػ يف السؾػ

                                                           

 (.1/148), والصقاطؼ الؿرسؾة (4/466)اكظر: الجقاب الصحقح ٓبـ تقؿقة  (1)
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 العرش فقق لقس أكف ممداه فقجدت الجفؿقة, ققل تلمؾت» آخر: وقال

 ربؽؿ لـا صػقا لفؿ: ققؾ إذا ٕهنؿ :(1)«وُيسجد لف ُيصؾك رب وٓ ُيعبد, إلف

 طـ وٓ العالؿ يؿقـ طـ وٓ تحت, وٓ فقق ٓ يؼقلقن: تعبدون الذي

 هق ذاوه طـف. مـػصاًل  وٓ بف متصاًل  وٓ خارجف, وٓ داخؾف وٓ شؿالف,

 وٓ أكؿؾ وجد لؿا بؾقغة بصػة العدم يصػ أن أحد مـ ُصؾِب لق بؾ العدم,

 .(2)رهبؿ الجفؿقة هبا يصػ التل الصػة هذه مـ أحسـ

 مـف يخؾق ٓ مؽان, كؾ   يف -الظالؿقن يؼقل طؿا تعالك- اهلل أنَّ » الثاين:

 ؾكط وترتب مؽان. كؾ   ويف الفقاء, ويف إرض ويف السؿاء يف ففق مؽان,

 والحؾقل, آتحاد, مثؾ: الباصؾ, أهؾ يف كثرت التل العؼائد ضفقر الؼقل هذا

 الػاسدة. الؿـحرفة العؼائد مـ ذلؽ وغقر القجقد, ووحدة

 أهؾ وكتب العؼقدتقـ, هاتقـ إحدى إٓ اهلل طؾق يـؽر مـ أمام فؾقس

 كالمفؿ وكثر والسـة الؽتاب صريؼة طـ حادوا الذيـ- وإهقاء الباصؾ

 تؼريره. يف بالشبف مشحقكة بـقطقف, الباصؾ هبذا مؾقئة -لفؿوضال

 العؾق. صػة بذكر الؿصـػ بدأ -أطؾؿ تعالك واهلل- السببقـ هذيـ فألجؾ

 أهؾ مـ واحد غقر مسؾؽ سؾؽ الصػة, هذه بقان يف  شرع ولؿا

 أمثؾة بذكر امؽتػقً  العؾق أدلة أكقاع ذكر يف والؿتلخريـ الؿتؼدمقـ مـ العؾؿ

 آتجاه لقس -ذكرت كؿا- ٕكَّف الدلقؾ, كقع إلك هبا لقرشد أدلتفا: دأفرا مـ

                                                           

 (.1/135)ؿرسؾة اكظر: الصقاطؼ ال (1)

 حسـ)ولفمٓء الجفؿقة ورثة إلك طصركا هذا, وأحد الؿعاصريـ كتب كتابًا بعـقان:  (1)

 قرر فقف هذه العؼقدة الباصؾة. (الؿحاججة يف بقان أن اهلل ٓ داخؾ العالؿ وٓ خارجف
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  غقره. طؾك يدل شلء ذكر وإكؿا آستؼصاء, إلك الؿختصرات هذه مثؾ يف

  طؾقه أدلة أحد طرشف طؾك سبحاكف اهلل واستقاء بآستقاء, فبدأ

 استقى» :فؿعـك وآرتػاع, العؾق هق: العرب لغة يف آستقاء ٕنَّ  خؾؼف: طؾك

 بؾغة خقصبـا ٕكـا طؾقف: وارتػع طال :-السؾػ بنجؿاع- أي «العرش طؾك

 إٓ مدلقل لفا لقس هذا, هق العرب لغة يف الؽؾؿة هذه ومدلقل العرب,

 وآرتػاع. العؾق

  :الػروق بعض وآستقاء العؾق صػتل بقـ لؽـ وارتػاع, طؾق اإذً  فآستقاء

 اختقارية فعؾقة صػة ففق آستقاء أما تعالك. هلل ذاتقة صػة العؾق أنَّ  مـفا:

  بالؿشقئة. تتعؾؼ

 وإدلة الخرب ولقٓ الخرب, طؾقفا دل خربية: صػة آستقاء أنَّ  ومـفا:

 ففق العؾق أما الصػة. هذه الـاس طرف لؿا والسـة الؽتاب يف جاءت التل

 إدلة ـوم اهلل, طؾق طؾك يدل فالعؼؾ الخرب, دٓلة مع العؼؾ طؾقفا دل صػة

 الـؼؾ. إلك باإلضافة والػطرة العؼؾ اهلل: طؾق طؾك العؾؿ أهؾ ذكرها التل

 فؼال: -بف يممـقن الذي هبذا لفؿ امخقفً - الؿشركقـ خاصب اهلل فننَّ  ولفذا

ـْ  أأمـتؿ أي [16لؿؾؽ:]ا ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿  السؿاء. يف أكَّف تعؾؿقن َم

 يمكد مؿا السؿاء, يف اهلل بلنَّ  اإلقرار الجاهؾققـ أشعار يف يليت وكذلؽ

 أحدهؿ: قال كؿا فطرهؿ, يف ذلؽ استؼرار

 مفــرُب  الؿـقــة مـــ أيـــ طبــؾ يــا

 

 قضــاها الســؿاء يف ربــل كــان إن 
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 حصقـ, يا» ٕبل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال قال:  حصقـ بـ طؿران وطـ

 قال: السؿاء. يف اوواحدً  إرض يف استً  سبعة, أبل: قال ؟اإلفً  الققم تعبد كؿ

 إكؽ أما حصقـ يا قال: السؿاء. يف الذي قال: ؟ورهبتؽ غبتؽلر تعد فليفؿ

 يف ربف أنَّ   حصقـ فعرف (1)«تـػعاكؽ كؾؿتقـ طؾؿتؽ أسؾؿت لق

 مشرك. وهق السؿاء

 هق الرحؿـ فعرش خؾؼف, طؾك  اهلل طؾق طؾك دلقؾ وآستقاء

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال طرشف. طؾك مستق  واهلل وأطالها, الؿخؾققات سؼػ

 الجـة, وأطؾك الجـة أوسط فنكَّف ٭األطؾك الػردوس فاسللقه اهلل لتؿسل فنذا»

  .(2)«الجـة أكفار تػجر ومـف الرحؿـ, طرش وفققف

 يف العرش» إزهري: قال الؿؾؽ, سرير العرب: لغة يف العرش ومعـك

  اهلل سؿاه سبل, مؾؽة سرير ذلؽ طؾك يدلؽ الؿؾؽ, سرير العرب: كالم

 ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فؼال: اطرًش 

 .(3)«[13لـؿؾ:]ا

 طديدة. صػات والسـة الؽتاب يف لؾعرش ورد وقد

 اهلل رسقل قال وأوسعفا, وأكربها وأطالها الؿخؾققات سؼػ أكَّف مـفا:

 وفضؾ فالة, بلرض مؾؼاة كحؾؼة إال الؽرسل يف السبع السؿاوات ما» :ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 , وابـ(4/444)وقال: هذا حديث غريب, وأحؿد  (3483)أخرجف الرتمذي رقؿ  (1)

 وإسـاده جقد. (3586), والبزار رقؿ (1355)أحاد والؿثاين رقؿ أبل طاصؿ يف 

 (.1796)أخرجف البخاري رقؿ  (1)

 (.1/413)هتذيب الؾغة  (3)
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 .(1)«الحؾؼة تؾؽ طؾك الػالة تؾؽ كػضؾ الؽرسل طؾك العرش

 تساوي فؿاذا صحراء, يف ألؼقت كحؾؼة لؾعرش بالـسبة الؽرسل كان فنذا

 كحـ التل إرض تساوي ماذا أو لؾعرش؟! بالـسبة وإرض السؿاوات

 .لؾعرش؟! بالـسبة طؾقفا

 تخقروا ال» :ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل قال ققائؿ, لف أن السـة: يف القاردة أوصافف ومـ

 طـف تـشؼ مـ أول فلكقن امةالؼق يقم يصعؼقن الـاس فننَّ  األكبقاء, بقـ

 .(2)«العرش ققائؿ مـ بؼائؿة آخذ بؿقسك أكا فنذا األرض,

 وبحؿده, اهلل سبحان» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا ,اوزكً  الؿخؾققات أثؼؾ أكَّف ومـفا:

 اإلسالم شقخ قال .(3)«كؾؿاتف ومداد طرشف, وزكة كػسف, ورضا خؾؼف, طدد

 .(4)«ٕوزانا أثؼؾ العرش زكة أنَّ  يبقـ ففذا» : تقؿقة ابـ

 ابـ قال .[15لربوج:]ا ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ تعالك: قال كؿا مجقد, أكَّف ومـفا:

 طؾك والجر , لؾرب صػة أكَّف طؾك الرفع قراءتان: فقف الؿجقد» كثقر:

 .(5)«صحقح معـك وكالهؿا لؾعرش. صػة أكَّف

                                                           

, وأبق (1/166), وأبق كعقؿ يف الحؾقة (58)أخرجف ابـ أبل شقبة يف العرش رقؿ  (1)

 (861), والبقفؼل يف إسؿاء والصػات رقؿ (649-1/648)الشقخ يف العظؿة 

وجؿؾة »وقال:  (169)ولؾحديث صرق أخرى ذكرها إلباين يف الصحقحة رقؿ 

 .«الؼقل أن الحديث هبذه الطرق صحقح

 (.6163), ومسؾؿ رقؿ (1411)أخرجف البخاري يف صحقحف رقؿ  (1)

 (.6851)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (3)

 (.8:ص)الرسالة العرشقة  (4)

 (.4/497)التػسقر  (5)
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 اطؾػً  الـاقة أمجد العرب: تؼقل السعة, معـك يعطل العرب لغة يف والؿجد

 وهؿا- والعػار الؿرخ استؿجد ويؼقلقن: العؾػ. لفا وأكثر فال أوسع أي

 وكبقر. واسع بشؽؾ وجقدهؿا كثر أي -الشجر مـ كقطان

 دال تعالك اهلل حؼ يف وهق السعة, طؾك يدل الؿجقد القصػ: ففذا

 وجاللفا. وكؿالفا وطظؿتفا صػاتف سعة طؾك

 اهلل, بلسؿاء يتعؾؼ فقؿا مػقدة قاطدة طؾك  الؼقؿ ابـ كبف وقد

 صػة طؾك دال ففق السؿقع مثؾ واحدة, صػة طؾك يدل ما مـفا أنَّ  وهل

 ومـفا الرحؿة. صػة طؾك دال والرحقؿ البصر. صػة طؾك دال والبصقر السؿع.

 يدل هذا فالؿجقد والؿجقد, والعظقؿ السقد مثؾ صػة, مـ أكثر طؾك يدل ما

 .(1)كثقرة صػات طؾك

 ڑ ڑ ژ ژ﴿ : قال الؿالئؽة, مـ حؿؾةً  لف أنَّ  ومـفا:

 .[17لحاقة:]ا ﴾ ک ک

 ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ تعالك: قال والعظؿة, الؽرم ومـفا:

  .[119لتقبة:]ا ﴾ ەئ ائ ائ ى﴿ وقال: ,[116لؿممـقن:]ا

  واهلل مقجقد, طظقؿ مخؾقق أكَّف طؾك تدل كؾُّفا الصػات وهذه

 تقاءـاس بفـيش ٓ بحاكف,ـس وطظؿتف وكؿالف بجاللف يؾقؼ تقاءً ـاس طؾقف تقـمس

 الؿخؾقققـ.

                                                           

 (.1/168)د اكظر: بدائع الػقائ (1)
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  اهلل استقاء طؾك الدالة أيات ذكر وهق الدلقؾ, هبذا بدأ فالؿملػ

 سبعة يف طرشف طؾك باستقائف صرح سبحاكف اهلل أنَّ   وذكر طرشف, طؾك

  فؼال: ساقفا ثؿ الؽريؿ, كتابف مـ مقاضع
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ األٔؿاؼ/ قٮرة يف ٝةا٢ ٨٦ ٔـ ٚٞةؿ»

 يف كٝةؿ ،[٨٧راف:ألط]ا ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ : يٮنف قٮرة

ؽ/ قٮرة يف كٝةؿ ،[٦قكس:]ي ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ  ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ الٔؿ

 ژ ڈ﴿ ٫َ/ قٮرة يف كٝةؿ ،[٥لرطد:]ا ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ ا٣ٛؿٝةف/ قٮرة يف كٝةؿ ،[٨ف:]ص ﴾ڑ ژ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ الكضؽة/ قٮرة يف كٝةؿ ،[٨٬لػرقان:]ا

 ااحؽيؽ/ قٮرة يف كٝةؿ ،[٧لسجدة:]ا ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 [٧لحديد:]ا ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 «.ا٣ٕؿش ىلع أ٫٩ قجعة٫٩ ٚد٭ة اهلل أػرب مٮآً قجٕح ٚ٭ؾق

 يف يرد ولؿ بآستقاء, التصريح فقفا ورد الؼرآن يف مقاضع سبعة ففذه

 الؿصـػ وكلن ,«العرش طؾك استقلك»ـك آخر بؾػظ الؼرآن مـ مقصـ أي  

 تلول مـ تلويؾ إبطال إلك السبعة الؿقاضع هذه طؾك بتـصقصف قريش 

 مقضع يف ولق لجاء طؾقف آستقالء الؿراد كان لق إذ معـاه, غقر طؾك آستقاء

 بحؿؾ الؼقل يؿؽـ حتك «العرش طؾك استقلك ثؿ» السبعة الؿقاضع هذه مـ

 ذلؽ. ؽـيؿ فال السبعة الؿقاضع هذه يف الؾػظ اتػؼ وقد أَما هذا, طؾك هذا
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 يتلولقن الذيـ إهقاء أهؾ طؾك رد فقفا مفؿة فائدة طؾك العؾؿ أهؾ كبَّف وقد

 طظؿة بقان يف السبعة الؿقاضع هذه جؿقع يف السقاق أنَّ  وهل أٓ آستقاء,

 طؾك يثـل سبحاكف ففق , وكعقتف صػاتف بذكر وكؿالف وجاللف اهلل

 هبا أثـك التل الصػات هذه بقـ ومـ صػاتف, بذكر ويعظؿفا ويؿجدها كػسف

 يليت ذلؽ ومع .﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ العرش: طؾك استقاؤه كػسف: طؾك

 سبحاكف, بف يؾقؼ ٓ العرش طؾك آستقاء فقؼقلقن: أيات هذه إلك الؿبتدطة

 بف. طؾقفا وأثـك كػسف, بف مدح طؿا اهلل فقـزهقن ذلؽ, طـ كـزهف وكحـ

  ؟!(1)[146لبؼرة:]ا ﴾ى ې ې ې﴿

 بالحرف امعطقفً  الؿقاضع هذه أكثر يف جاء العرش طؾك آستقاء أنَّ  كؿا

  وإرض: السؿاوات خؾؼ ذكره بعد -والؿفؾة الرتتقب يػقد الذي- «ثؿ»

 ﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿

 كؿـ معـاه, بغقر آستقاء يتلول لؿـ إبطال فقف -اأيًض - وهذا .[4: سجدة]ال

 وغؾبتف لؾعرش ُمْؾَؽف يعـل ؾقف,ط آستقالء هق العرش طؾك آستقاء يؼقل:

 -يزطؿقن كؿا الُؿؾؽ هق الذي- طرشف طؾك اهلل استقاء كان لق إذ طؾقف,

 وإرض!! السؿاوات خؾؼ بعد إٓ لؾعرش اهلل مؾؽ يحصؾ لؿ أكف مـف لؾزم

 لقست «ثؿ» فؼالقا: الالزم هذا مـ التخؾص الؿعطؾة همٓء فحاول

 والؿفؾة. الرتتقب قدتػ ٓ الؿقاضع هذه يف ففل باهبا, طؾك

                                                           

دراسات يف مـفج أهؾ السـة يف )يف كتابف  لؾشقخ محؿد إمقـ الشـؼقطل  (1)

 كالم جؿقؾ حقل هذه أيات السبع, وبقان أهنا (17-15:ص) (إسؿاء والصػات

 .بذكر طظؿة صػاتف سقؼت يف سقاق بقان طظؿة اهلل 
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 غقر طؾك محؿقلة واستقى باهبا, غقر طؾك طـدهؿ محؿقلة «ثؿ» فـ اإذً 

 العظؿة, طـ كـاية -بزطؿفؿ- ٕكف بابف: غقر طؾك محؿقل «العرش»و باهبا,

 اإذً  اإلكعام. إرادة طـ كـاية ٕكف بابف: غقر طؾك محؿقل اأيًض  «الرحؿـ»و

 وتحريػات بعض فقق بعضفا مجازات فركبقا بابف!! طؾك شلء أية يف فؾقس

  اهلل استقاء إكؽار يف مـفؿ إمعان ذلؽ وكؾُّ  بعض, فقق بعضفا

 طرشف. طؾك

 تام, غـك طـ بؾ حاجة, طـ لقس طرشف طؾك  استقاءه إنَّ  ثؿ

 الغـل وهق بؼدرتف, وإرض والسؿاوات لؾعرش الؿؿسؽ  ففق

 تعالك: قال اهلل, إلك محتاجقن فؼراء دوكف وما والعرش دوكف, وما العرش طـ

 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ﴿

 ففق [1لرطد:]ا ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ : وقال ,[41اصر:]ف

 . بؼدرتف الؿخؾققات وكؾ والعرش وإرض لؾسؿاوات الؿؿسؽ

 كؿا حاجة, طـ طؾقف يستقي فنكؿا شلء, طؾك استقى فنذا الؿخؾقق أما

 فاستقاء وإكعام. الػؾؽ أي [13لزخرف:]ا ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ تعالك: ققلف يف

 غرقت لق بحقث إلقفا, مـف حاجة طـ هق وإكعام الػؾؽ طؾك الؿخؾقق

 لسؼط. الدابة سؼطت ولق لغرق, الػؾؽ

 ٓزم أنَّ  وهل لؾغاية, مفؿة الباب هذا يف العؾؿ أهؾ يؼررها قاطدة وهـا

 إضافتفا طـد لؾصػة آزمً  يؽقن ٓ  اهلل إلك إضافتفا طـد الصػة

 العؽس. وكذلؽ الؿخؾقق, إلك
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 مستق هق لؿا احتقاجف الؿخؾقق: إلك آستقاء إضافة لقازم مـ :فؿثاًل 

 أضقػ فنذا الؿخؾقق. وهق إلقف أضقػ بؿـ خاص الالزم وهذا طؾقف,

 إلقف كضقػ أن القجقه مـ وجف بلي   يصح ٓ  اهلل إلك آستقاء

 الؿخؾقق. إلك إضافتفا حال الصػة ٓزم

 ققلفؿ: وهل آستقاء, إلكؽار همٓء طـد شبفة أققى سادف ُيعؾؿ وهبذا

 محتاج اهلل أن ذلؽ مـ لؾزم حؼقؼة طرشف طؾك مستق  اهلل أن أثبتـا لق

 العرش. إلك

 لؾؿخؾقق إضافتفا حال الصػة ٓزم جعؾفؿ مـ الشبفة هذه جاءهتؿ وقد

 صػة,ال هذه يف وأساسف الػساد سبب وهذا لؾخالؼ, إضافتفا حال لؾصػة آزمً 

 بالباصؾ. همٓء فقفا خاض صػة كؾ   ويف بؾ

 :(1)اطتبارات ثالثة لفا الصػة يؼقلقن: العؾؿ وأهؾ

 خالؼ إلك ٓ تضاف أن بدون أي اإلصالق, حقث مـ األول: االطتبار

 إلك وٓ اهلل, إلك ٓ كضقػف وٓ آستقاء, كؼقل فعـدما مخؾقق. إلك وٓ

 الخارج. يف لف حؼقؼة ٓ ـ,الذه يف أمر الحال هذه يف ففق الخؾؼ.

 مثؾ , اهلل إلك إضافتفا حقث مـ الصػة اطتبار الثاين: االطتبار

 مضافة الصػة ففـا [59:ػرقانل]ا ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ العرش: طؾك اهلل استقاء

 تخصف اهلل إلك الؿضافة فالصػة التخصقص, تؼتضل واإلضافة اهلل, إلك

 وطظؿتف. بجاللف ئؼالال الؽؿال وٓزمفا: وكؿالف, بجاللف وتؾقؼ 

 لؾؿخؾقق. تضاف طـدما لؾصػة آزمً  يجعؾ أن يجقز ٓ الالزم وهذا

                                                           

 (.1/165)اكظر: بدائع الػقائد  (1)
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 وٓزم الؿخؾقق, إلك إضافتفا حقث مـ الصػة اطتبار الثالث: االطتبار

 وكؼصف وبضعػف بالؿخؾقق تؾقؼ وهل والضعػ, الـؼص الحال: هذه يف الصػة

 الؿخؾقق إلك إضافتفا بارباطت الصػة يؾزم الذي الالزم وهذا .امخؾققً  وكقكف

 الخالؼ. إلك إضافتفا باطتبار لؾصػة آزمً  لقس

 باطتبار لفا آزمً  الؿخؾقق إلك إضافتفا باطتبار الصػة ٓزم جعؾ فنذا

 ٓزم جعؾ وإذا بالؿخؾقق, لؾخالؼ اتشبقف بذلؽ يؽقن الخالؼ إلك إضافتفا

 يؽقن لؾؿخؾقق فتفاإضا باطتبار لؾصػة آزمً  لؾخالؼ إضافتفا باطتبار الصػة

 يشبفف وٓ خؾؼف, مـ اأحدً  يشبف ٓ  واهلل بالخالؼ, لؾؿخؾقق اتشبقف بذلؽ

 وتشبقف بالؿخؾقق, الخالؼ تشبقف باصؾ: التشبقفقـ فؽال خؾؼف, مـ أحد

 بالخالؼ. الؿخؾقق

 وٓ خؾؼف, مـ إشقاء مـ اشقئً  يشبف ٓ» : حـقػة أبق اإلمام يؼقل

 .(1)«خؾؼف مـ شلء يشبفف

 واستقائف اهلل لعؾق التحريػ هذا إبطال يف العؾؿ أهؾ ذكرها التل والقجقه

 .(2) الؼقؿ ٓبـ الؿرسؾة الصقاطؼ يف مبسقصة وهل ,اجدً  كثقرة طرشف طؾك

 اهلل إف يٞٮؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ق٧ٕخ ٝةؿ/  ٬ؿيؿة أثٮ كركل»
 ؽق ٚ٭ٮ ٌٗيب. قجٞخ رمحيت إف   اخل٤ٜ/ خي٤ٜ أف ٝج٢ ة٠ذةثن  ٠ذت٪ٔ 

 .«ا٣ٕؿش ؽٚٮ
 طؾق طؾك إدلة مـ إول الـقع ذكر مـ  الؿصـػ فرغ أن بعد

                                                           

 (.117:ص)واكظر: شرح الطحاوية  ,(14:ص)الػؼف إكرب  (1)

 (.158-1/116)مختصر الصقاطؼ  (1)
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 وهق الثاين: الـقع بذكر شرع العرش طؾك بآستقاء التصريح وهق: اهلل,

 بالػقققة. التصريح

 : اهلل قال كؿا والسـة, الؼرآن يف إدلة مـ الـقع هذا جاء وقد

 ﴾جب يئ ىئ مئ﴿ سبحاكف: وقال ,[56لـحؾ:]ا ﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 .[18ٕكعام:]ا

  اهلل بػقققة التصريح فقف الؿصـػ أورده الذي هريرة أبل وحديث

 اهلل طـد أي طـده «العرش فقق طـده» وهق ققلف: فقف والشاهد طرشف, طؾك

 العرش. فقق

 طؾك  اهلل فقققة طؾك دٓلتف إلك إضافة- مشتؿؾ والحديث

 رحؿتل إن» ققلف: يف والغضب, الرحؿة وهؿا صػتقـ, ذكر طؾك -خؾؼف

 .«غضبل -غؾبت رواية ويف- سبؼت

 صػات بقـ التػاضؾ طؾك العؾؿ أهؾ هبا استدل التل إدلة أحد أكف كؿا

 دلقؾ وهق وغؾبتف, غضبف سبؼت رحؿتف أنَّ  سبحاكف بقَّـ فؼد , اهلل

 أفضؾ. الرحؿة أن طؾك

 سجقده: يف دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل التػاضؾ: طؾك -اأيًض - إدلة ومـ

 بؽ وأطقذ طؼقبتؽ, مـ وبؿعافاتؽ سخطؽ, مـ برضاك أطقذ ؿالؾف»

 بف والؿستعاذ (1)«كػسؽ طؾك أثـقت كؿا أكت طؾقؽ, ثـاء أحصل ال مـؽ,

                                                           

 (.1696)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)
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 .(1) هلل صػة والؽؾُّ  مـف, الؿستعاذ مـ أفضؾ

 ق٧ةكات قجٓ ذ٠ؿ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أف    امل٤ُت ٔجؽ ث٨ ا٣ٕجةس كركل»
 ق٧ةء، إىل ق٧ةء ثني ٧٠ة كأق٫٤ٛ القأٔ ثني حبؿ/ ذلٟ كٚٮؽ ٝةؿ/ ز٥ ثح٪٭ة، ك٦ة
 ق٧ةء، إىل ق٧ةء ثني ٦ة كرًلج٭٨ أّالٚ٭٨ ثني ٦ة أكاعؿ، ز٧ة٩دح ذلٟ ٚٮؽ ز٥
 كاهلل ق٧ةء، إىل ق٧ةء ثني ٦ة كأق٫٤ٛ أٔالق ثني ٦ة ا٣ٕؿش، ّ٭ٮر٨٬ ٚٮؽ ز٥

 «.ا٣ٞـكيين ٦ةص٫ كاث٨ كا٣رت٦ؾم داكد أثٮ ركاق .ذلٟ ٚٮؽ دٕةىل
 طؾك دال وهق إوطال, بحديث العؾؿ أهؾ طـد مشفقر الحديث هذا

 خؾؼف. طؾك  اهلل فقققة مـ السابؼ الحديث طؾقف دل ما

  والؿملػ ,«ذلؽ فقق واهلل» آخره: يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل مـف والشاهد

 كصقص طؾقفا دلت اهلل فقققة أن طرفـا وقد الشاهد, لفذا الحديث ساق

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب مـ كثقرة

 قال اإلسـاد, ضعقػ  الؿصـػ ساقف ذيال الحديث هذا لؽـ

 إلباين: وقال ,(2)«جفالة فقف اهلل وطبد اهلل, طبد طـ سؿاك بف تػرد» الذهبل:

 .(3)«ضعقػ إسـاده»

 يضر ٓ ثبقتف طدم لؽـ ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يثبت وٓ كالم, فقف فالحديث

 الحديث يف ثابتة الحديث هذا ٕجؾفا الؿصـػ ساق التل الصػة ٕنَّ  هـا,

                                                           

ا بعـقان: ٕخقـا الشقخ محؿد بـ طبد الرحؿـ أبق سقػ حػظف اهلل رسالة ققؿة جد   (1)

 مباحث الؿػاضؾة يف العؼقدة تـاول فقفا هذا الؿقضقع وبسط الؽالم فقف.

 (56:ص)العؾق  (1)

 (154:ص)ل الجـة ضال (3)
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 كان إن- ااطتؿادً  ٓ ااستئـاًس  هـا ذكره فؾعؾف الؽريؿ, الؼرآن ويف قبؾف, لذيا

ـ مـ العؾؿ أهؾ مـ فننَّ  -(1)طـده ثابت غقر  ربؿا وهذا ,(2)الحديث هذا حسَّ

 لف أطرف فال بإوطال يتعؾؼ فقؿا أما بالػقققة, يتعؾؼ فقؿا العامة لؾشقاهد

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـة يف اشاهدً 

جف مـ بذكر الحديث هذا أطؼب  الؿصـػ أنَّ  الؿالحظ ومـ  خرَّ

 أحاديث سبؼت وقد« ا٣ٞـكيين ٦ةص٫ كاث٨ كا٣رت٦ؾم داكد أثٮ ركاق» فؼال:

 طؾقفا كبَّف هذا, كتابف يف قاطدة  لف أنَّ  وذلؽ أخرجفا, مـ إلك يعزها لؿ

 ومسؾؿ البخاري الشقخقـ طـد طؾقف امتػؼً  كان إذا الحديث أنَّ  وهل آخره, يف

 يف أو وحده مسؾؿ يف أو وحده البخاري يف كان إذا أما طزو. بدون يرتكف فنكَّف

 هذا يف رأيت فنذا وطؾقف إلقف. ويعزوه خرجف مـ يذكر فنكَّف الؽتب مـ غقرهؿا

 ومسؾؿ. البخاري رواه طؾقف متػؼ أكف فاطؾؿ الؿصـػ يخرجف لؿ احديثً  الؽتاب

 ،ملسو هيلع هللا ىلص جليبا زكج ق٧٤ح أـ كٝة٣خ» إثر: هذا  الؿملػ أورد ثؿ
 ٗري االقذٮاء /﴾ڑ ژ ژ ڈ ﴿ / ٝٮهل يف أنف ث٨ ك٦ةلٟ
 .«كٛؿ ث٫ كاجلعٮد إي٧ةف، ث٫ كاإلٝؿار ٦ٕٞٮؿ، ٗري كال١دٙ جم٭ٮؿ،
 اإلسالم شقخ قال الؼقل. هذا طـفا يصح لؿ سؾؿة, بلم يتعؾؼ فقؿا :أواًل 

 ولؽـ ,اومرفقطً  امقققفً   سؾؿة أم طـ الجقاب هذا ُرِوي» تقؿقة: ابـ

                                                           

وأهؾ الحديث : »(13:ص)يف كؼض الؿـطؼ   قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة (1)

ٓ يستدلقن بحديث ضعقػ يف كؼض أصؾ طظقؿ مـ أصقل الشريعة, بؾ إما يف 

 .«تليقده, وإما يف فرع مـ الػروع

 , وصححف الحاكؿ يف مستدركف«حسـ غريب: »(3316)قال الرتمذي يف ســف رقؿ  (1)

(1/416.) 
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ا» الذهبل: وقال .(1)«طؾقف يعتؿد مؿا ـادهإس لقس  .(2)«يصح فال سؾؿة أم طـ فلمَّ

 يف إثر هذا طـف روى مـ جؿعت فؼد أكس, بـ مالؽ اإلمام طـ أما

 العؾؿ أهؾ وتـاقؾف صحقحة, بلساكقد طـف ثابت وهق طشرة, فبؾغقا (3)رسالة

 الؽالم هذا ـاسال تؾؼك قد» تقؿقة: ابـ اإلسالم شقخ قال بالؼبقل. وتؾؼقه طـف

 .(4)«يـؽره مـ السـة أهؾ يف فؾقس بالؼبقل,

 يؼرر ٕكَّف وذلؽ :اكثقرً  إهقاء أهؾ تغقظ متقـة, قاطدة إثر هذا ويعترب

 ولقس والصػات, إسؿاء تقحقد يف والجؿاطة السـة ٕهؾ متؽاماًل  امـفجً 

 مالؽ مـ الجقاب وهذا» : الؼقؿ ابـ قال فحسب. بآستقاء امختًص 

 ,(5)«الصػات جؿقع يف طام شاف. 

 امالؽً  اإلمام بلنَّ  معـاه تحريػ محاولة يف اقديؿً  الؿبتدطة دأب ولفذا

 هؽذا الؽريؿ. الؼرآن يف القرود معؾقم أكَّف« معؾقم آستقاء» بؼقلف: أراد

 الؿحاوٓت لفذه تقؿقة اـب اإلسالم شقخ ومـفؿ العؾؿ, أهؾ تصدى وقد يؼقلقن.

 كؼض طؾك -أطؾؿ فقؿا- مـفؿ أحد يتجرأ ولؿ كثقرة. وجقه ـم فسادها وبقـقا

 يتجرأ لؿ ما طؾك فتجرأ الؿعاصريـ أحد جاء حتك ثبقتف, يف والطعـ إسـاده

                                                           

 (.5/365)الػتاوى  (1)

 (.65:ص)العؾق  (1)

 سبؼ اإلشارة إلك هذه الرسالة, وهل بعـقان إثر الؿشفقر طـ اإلمام مالؽ يف صػة (3)

 آستقاء دراسة تحؾقؾقة

 (.5/516), واكظر: (13/369)مجؿقع الػتاوى  (4)

 (.1/86)مدارج السالؽقـ  (5)
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 أهؾ كالم بذكر يـتؼدها وأخذ إثر هذا صرق بعض فجؿع أسالفف, طؾقف

 طـ الطرف غضف مع -وثؼف مـ ذكر إهؿال مع- رواتف بعض جرح يف العؾؿ

 وقال: إساكقد بعض فاكتؼك الثبقت. القاضحة الصحقحة, الطرق بعض

 ؾ:قق ؟ابعًض  بعضفا يؼقي أٓ ققؾ فنن قال: ثؿ تثبت. ٓ إساكقد هذه جؿقع

 -التـزل سبقؾ طؾك هذا- ثبقتف فرض وطؾك قال: ثؿ شديد. ضعػفا ٕنَّ  ٓ:

ًٓ  ولقس مالؽ, لإلمام ارأيً  يبؼك  !!لألمة امؾزمً  قق

 أن إٓ اهلل ويلبك ,امتـً  أو اإسـادً  إثر هبذا إلصاحةل فاشؾة محاولة وهل

 لجؾج. والباصؾ أبؾج والحؼ كقره, يتؿ

 العربقة: الؾغة يعرف مـ طـد الؿعـك معؾقم يعـل:« جم٭ٮؿ ٗري االقذٮاء»

 الؾغة. يعرف أحد معـاه يجفؾ ٓ أي وآرتػاع, العؾق معـاه:

 يؼؾ ولؿ جفقل.م طـف تسلل الذي الؽقػ أي« ٦ٕٞٮؿ ٗري كال١دٙ»

 يؼال: أن بقـ فػرق كجفؾفا. لؽــا كقػقة لفا اهلل صػة أن فائدة هذا ويف معدوم.

 ثابت أكف يعـل مجفقل فالؽقػ مجفقل. الؽقػأن يؼال: و معدوم, الؽقػ

 هـا الـػل لؽـ لف, وجقد ٓ لف كقػقة ٓ ما فنن كقػقة: لفا اهلل صػة وأن هلل,

 بالؽقػقة. لعؾؿـا

 واإليؿان» مالؽ: اإلمام لػظ :«كٛؿ ث٫ كاجلعٮد ،إي٧ةف ث٫ كاإلٝؿار»

 .«بدطة طـف والسمال واجب, بف

 بدطة. آستقاء: كقػقة طـ أي: طـف والسمال آستقاء. يعـل بف اإليؿان

 الؿؽان. ذلؽ مـ الرجؾ بنخراج أمر ثؿ

 قال لق مثاًل  صػة. كؾ   يف تؼقلف أنَّ  تستطقع  مالؽ قالف الذي هذا



 
 89 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 يـزل؟ كقػ (1)«الدكقا السؿاء إلك لقؾة كؾَّ   ربـا يـزل» :ملسو هيلع هللا ىلص قال قائؾ:

 بف: واإليؿان مجفقلة, وكقػقتف: الؿعـك, معؾقم أي معؾقم الـزول: تؼقل:

 بدطة. طـف: والسمال واجب,

 معؾقمتان, القدان: يؼال: يداه؟ كقػ ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿ قائؾ: قال لق وكذلؽ

 بدطة. كقػقتفؿا: طـ الوالسم واجب, هبؿا: واإليؿان مجفقلة, وكقػقتفؿا:

 يف طام شاف,  مالؽ مـ الجقاب وهذا» : الؼقؿ ابـ قال

 [46صف:] ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿ ققلف: طـ سلل فؿـ الصػات, مسائؾ جؿقع

 معؾقم, والبصر السؿع لف: فؼقؾ بعقـف, الجقاب هبذا أجقب ويرى؟ يسؿع كقػ

 رادةواإل والؼدرة والحقاة العؾؿ طـ سلل مـ وكذلؽ معؼقل. غقر والؽقػ

 كؾُّفا فؿعاكقفا ذلؽ, وغقر والضحؽ والرحؿة اوالرض والغضب والـزول

ؾ إذ معؼقلة: فغقر كقػقتفا وأما مػفقمة,  الذات بؽقػقة العؾؿ فرع الؽقػقة تعؼُّ

 الصػات؟! كقػقة لفؿ يعؼؾ فؽقػ لؾبشر, معؼقل غقر ذلؽ كان فنذا وكـففا,

 وبؿا كػسف, بف وصػ بؿا اهلل يقصػ أن الباب: هذا يف الـافعة والعصؿة

 تؿثقؾ, وٓ تؽققػ غقر ومـ تعطقؾ, وٓ تحريػ غقر مـ ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بف وصػف

 إثباتؽ فقؽقن الؿخؾققات. مشاهبة طـف وَتـػل والصػات إسؿاء لف ُتْثبُِت  بؾ

هً  هً  وكػُقؽ التشبقف, طـ امـزَّ  ففق آستقاء حؼقؼة كػك فؿـ التعطقؾ, طـ امـزَّ

 قال: ومـ مؿثؾ, ففق الؿخؾقق طؾك الؿخؾقق ءباستقا شبَّفف ومـ معطؾ,

د ففق شلء كؿثؾف لقس استقاء  .(2)«الؿـزه الؿقح 

                                                           

 (.1769)قؿ , ومسؾؿ ر(1145)( أخرجف البخاري رقؿ 1)

 .(3/15(, واكظر: مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )1/86مدارج السالؽقـ ) (1)
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 ثدؽق ٩ٛيس كاذلم ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أف    ٬ؿيؿة أثٮ كركل»
 الك٧ةء يف اذلم اكف إال ٤ٔد٫، ٚذأىب ٚؿام٭ة إىل امؿأد٫ يؽٔٮ رص٢ ٨٦ ٦ة

ُن   .«يؿىض ظىت ٤ٔد٭ة ةقةػ

 يف سبحاكف بلكَّف التصريح العؾق: أدلة أكقاع ـم الثالث الـقع هق هذا

 .[16لؿؾؽ:]ا ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ تعالك: قال الؼرآن, يف جاء وقد السؿاء.

 كؼقل الؿبـقة هبا الؿراد يؽقن أن إما معـققـ, أحد تحتؿؾ «السؿاء يف»و

 تعالك: ققلف يف كؿا العؾق مطؾؼ إماو ,[47لذاريات:]ا ﴾ۇئ ۇئ﴿ تعالك: اهلل

 .[11ة:لبؼر]ا ﴾﮲ ۓ ۓ ے﴿

 يف» معـك: فقؽقن طؾك, بؿعـك« يف» ـف الؿبـقة بالسؿاء الؿراد كان فنن

 طؾك« يف» ـف العؾق مطؾؼ بالسؿاء الؿراد كان وإذا السؿاء. طؾك أي« السؿاء

 العؾق خؾؼف, طؾك  اهلل طؾق طؾك يدل آطتباريـ بؽال وهق باهبا.

 وكؿالف. بجاللف يؾقؼ الذي

 الشاهد. مقضع وهذا اهلل, أي« الك٧ةء يف اذلم»

 الػعؾقة. صػاتف مـ وهل , هلل السخط صػة إثبات اأيًض  الحديث ويف

 األرض يف مـ ارحؿقا» أخر: الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص ققلف الحديث هذا وكظقر

 ٕكؽ« السؿاء يف» بؼقلف: الؿراد يقضح مؿا وهق ,(1)«السؿاء يف مـ يرحؿؽؿ

                                                           

( وقال: حسـ صحقح, 1914(, والرتمذي رقؿ )4941أخرجف أبق داود رقؿ ) (1)

, وصححف إلباين يف (4/175, والحاكؿ يف الؿستدرك )(1/166وأحؿد )

 (.915)الصحقحة رقؿ 
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 قائؾ قال إذا فؿثاًل  الؿعـك, لؽ اتضح وآخره الحديث أول بقـ قابؾت لق

 السؿاء يف اهلل إنَّ  قؾتؿ: إذا يؼقلقن ٕهنؿ ضرفقة, هـا« يف» إهقاء أهؾ مـ

 لفمٓء: فقؼال الظرفقة. تػقد« يف» ٕنَّ  بف محقطة السؿاء أنَّ  ذلؽ فؿعـك

 إرض. طؾك أي« األرض يف مـ ارحؿقا» وآخره, الحديث أول بقـ قابؾقا

 طؾك- الحديث معـك فقؽقن الظرفقة, طؾك إٓ« يف» تستعؿؾ ٓ ققؾ: فنذا

 أما إرض, داخؾ الؿقجقدة والحشرات الديدان ارحؿقا :-الػفؿ هذا

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٕنَّ  الحديث: يشؿؾفؿ فال إرض فقق يؿشقن الذيـ الـاس

 إرض!! فقق وهمٓء« األرض يف» يؼقل:

 «األرض يف مـ ارحؿقا» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف أنَّ  متلمؾ: لؽؾ   يظفر الذي والحؼ

 «السؿاء يف مـ يرحؿؽؿ» وققلف: .«طؾك» بؿعـك هـا «يف»ـف إرض, طؾك أي

 لؽ اتضح وآخره الحديث أول بقـ قابؾت فنذا السؿاء. طؾك مـ أي

 .(1)الؿعـك

 كأ٩ة دأ٦٪ٮين أال ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أف    اخلؽرم قٕدؽ أثٮ كركل»
 .«كمكةءن  ةوجةظن  الك٧ةء يف ٨٦ ػرب يأدحين الك٧ةء، يف ٨٦ أ٦ني

  التصريح طؾك الؿشتؿؾة إحاديث يذكر  الؿصـػ يزال ٓ

 اهلل طؾق طؾك الدالة إدلة أكقاع أحد -تؼدم كؿا- وهذا السؿاء, يف اهلل بلنَّ 

 خؾؼف. طؾك 

 وأجؾفا إمقر أطظؿ طؾك ائتؿـف فؼد , اهلل أي:« الك٧ةء يف ٨٦»

 كامؾة. وافقة فرب رسالة ملسو هيلع هللا ىلص فبؾَّغ وتـزيؾف, وحقف طؾك ائتؿـف اإلصالق: طؾك

                                                           

 ., وإكؿا سؿعتفا مـ الشقخ إلباين هذه الػائدة لؿ أرها مؽتقبة (1)
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 لفؿ, وكالمف ديـف بالغ يف طباده وبقـ اهلل بقـ والقاسطة السػقر ملسو هيلع هللا ىلص وهق

 قؾقؾ طؾك إرض يف مـ بعض يلتؿـف لؿ ذلؽ ومع السؿاء, يف مـ فائتؿـف

 .«الك٧ةء يف ٨٦ أ٦ني كأ٩ة دأ٦٪ٮين أال» :ملسو هيلع هللا ىلص قال فؾفذا الؿال, مـ

ًٓ  قسؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  وهل قصة, ولؾحديث  الخقيصرة وذ فجاءه ,ما

  هذه. كؾؿتف وقال ملسو هيلع هللا ىلص فغضب بالسقية, أو بالعدل تؼسؿ لؿ إكؽ فؼال:

 فؼال: - اهلل أي:- السؿاء يف مـ طؾقف ائتؿـف الذي هق ما بقَّـ ثؿ

 باستؿرار القحل طؾقف يتـزل أي «كمكةءن  ةوجةظن  الك٧ةء يف ٨٦ ػرب يأدحين»

 فؽقػ وتـزيؾف, هللا وحل إمقر: أطظؿ طؾك ممتؿـ ففق والؿساء, الصباح يف

 الجؾؾ إمر هذا مؼابؾ يف بشلء لقس دكققي أمر وهق الؿال, طؾك يمتؿـ ٓ

 العظقؿ.

 يف« الك٧ةء يف ٨٦» الحديث: يف مرتقـ ملسو هيلع هللا ىلص ققلف الحديث: مـ الشاهد

 ,«الك٧ةء يف ٨٦ ػرب يأدحين» قال: ثؿ ,«الك٧ةء يف ٨٦ أ٦ني كأ٩ة» ققلف:

 تؽقن أن إما -قدمت كؿا- والسؿاء اء,السؿ يف اهلل بلنَّ  التصريح فقف ففذا

« يف» وتؽقن العؾق, بؿعـك تؽقن إما أنو طؾك. بؿعـك« يف» فتؽقن الؿبـقة,
 باهبا. طؾك

 جلةريذ٫/ ٝةؿ /ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أف    الك٤يم ااحك٥ ث٨ ٦ٕةكيح كركل»
 ٔذٞ٭ةأ ٝةؿ/ اهلل. رقٮؿ أ٩خ ٝة٣خ/ أ٩ة؟ ٨٦ ٝةؿ/ الك٧ةء. يف ٝة٣خ/ اهلل؟ أي٨

 .«ا٣جكةيئ الؿمح٨ ٔجؽ كأثٮ داكد كأثٮ ااحضةج ث٨ مك٥٤ ركاق .مؤ٦٪ح ٚإ٩٭ة
 جاريتف مع قصتف يف الحؽؿ بـ معاوية حديث  الؿصـػ أورد ثؿ

 فلكؾفا, مـفا شاة طؾك ذئب ايقمً  فعدى أغـامف, برطاية طـده مؽؾػة كاكت التل
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 ضرهبا أي: صؽة وصؽفا إمر هذا طؾك وأسػ  معاوية فغضب

  فلتك ضرهبا, طؾك كدم لؽـف شديدة, ضربة
َّ
 طتؼفا, طؾقف وطرض ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ر أن اهلل لعؾ  هبا يمتك أن ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فطؾب ضرهبا. التل الضربة تؾؽ طـف يؽػ 

 سمالقـ: مـ اكً مؽقَّ  آختبار فؽان ولقختربها. إيؿاَكفا لَقؿتحـ

 «اهلل؟ أي٨» فسللفا: اهلل, تقحقد طـ : اهلل وهق الؿرِسؾ طـ سمال

 إلك ارتـفلش ويؿتثؾ؟ أمره اعـوُيط جد,ـوُيس فـل وُيخضع د,ُيعب الذي :أي

 السؿاء. يف وقالت: السؿاء

 فؼال ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل الؿتابعة بتجريد يتعؾؼ الؿرَسؾ, طـ الثاين والسمال

 بالرسالة. ملسو هيلع هللا ىلص لف شفادة وهذه «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أ٩خ ٝة٣خ/ أ٩ة؟ ٨٦» :ملسو هيلع هللا ىلص لفا

 فؼط, يدطقفا دطقى أو العبد, يؼقلف ققل مجرد لقست الشفادة وهذه

 وآكتفاء أخرب, فقؿا وتصديؼف أمر, فقؿا صاطتف ثالثة: ٕمقر متضؿـة هل بؾ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: قال كؿا وزجر. طـف هنك طؿا

 .[64لـساء:]ا ﴾ہ

 أوامر الثالثة: إمقر هذه مـ امؽقكً  تجده ملسو هيلع هللا ىلص بف جاء ما تتلمؾ وطـدما

 إوامر, يطقع أن طؾقف اهلل رسقل ادً محؿ أنَّ  أشفد قال: فؿـ وأخبار, وكقاهٍ 

 ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل شفادتف تؽقن وهبذا إخبار, يصدق وأن الـقاهل, طـ يـتفل وأن

 صادقة. بالرسالة

 طؾك بـاءً  باإليؿان لفا فحؽؿ« مؤ٦٪ح ٚإ٩٭ة ٔذٞ٭ةأ» :ملسو هيلع هللا ىلص قال فعـدئذ

 رسقل ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  بلنَّ  والشفادة السؿاء, يف اهلل بلنَّ  اإلقرار الجقابقـ: هذيـ

 ففق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل امحؿدً  أنَّ  احؼ   وشفد السؿاء, يف اهلل بلنَّ  أقر ومـ هلل.ا
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 , اهلل مـ الؿرَسؾ الرسقل هبذا ومممـ بف, مممـ بربف مؼر ٕكَّف مممـ:

 إذا السمال هذا فجقاب وصاطتف. ربف طبادة طؾك فسقؼبؾ حالف هذا كان ومـ

 اإليؿان. طؾك دلقؾ صادق قؾب مـ اصحقحً  اجقابً  كان

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث فػل» : الدارمل سعقد بـ طثؿان اإلمام قال

 فؾقس إرض دون السؿاء يف  اهلل أنَّ  يعؾؿ لؿ إذا الرجؾ أنَّ  طؾك دلقؾ هذا

 السؿاء, يف اهلل أن يعؾؿ ٓ إذ مممـة, رقبة يف ُيْجزِ  لؿ فُلطتِؼ اطبدً  كان ولق بؿممـ,

 .(1)«السؿاء يف اهلل أنَّ  معرفتفا إيؿاهنا أمارة جعؾ اهلل رسقل أنَّ  ترى أٓ

 السمالقـ, هذيـ أهؿقة طؾك التلكقد مـفا: طظقؿة: فقائد الحديث هذا ويف

 طـفؿا: إٓ ُيسللقن ٓ -الؼقامة يقم- الـاس إنَّ  بؾ وأجؾفا, الؿسائؾ أطظؿ وأهنؿا

 الؿرسؾقـ؟ أجبتؿ وماذا تعبدون؟ كـتؿ ماذا

 الباصـ أما بظاهره, طؾقف حؽؿيُ  اإلكسان أنَّ  طؾك دلقؾ -اأيًض - وفقف

 لؾـاس فؾقس بنيؿاكف, حؽؿ هبا وأقر اإليؿان أمقر َذكرَ  فؿـ , اهلل فنلك

 السرائر. يتقلك واهلل الظاهر, إٓ

 ومشروطقتف, السمال هذا صحة طؾك دلقؾ :«اهلل أي٨» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل ويف

 مالالس هذا وجقاب والتعؾقؿ. والػائدة لؾحاجة الـاس طؾك إلؼائف وجقاز

 لق إذ ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾقف وأقرها الجارية, بف أجابت الذي الجقاب هذا هق

 يخػك. ٓ كؿا ذلؽ طؾك أقرها لؿا صحقح غقر جقاهبا كان

 شرطقةُ  إحداهؿا: مسللتان: الخرب فػل» : الذهبل اإلمام قال

 هاتقـ أكؽر فؿـ السؿاء. يف الؿسمول: ققل وثاكقفؿا: اهلل. أيـ الؿسؾؿ: ققل

                                                           

 (.17:ص)الرد طؾك الجفؿقة  (1)
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 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص الؿصطػك طؾك يـؽر فنكؿا لتقـالؿسل

  حؼف يف تجقز ٓ طؼائدهؿ: يف يؼقلقن ما اكثقرً  الؽالم أهؾ والؿبتدطة

 قال بؾ بنصبع, إلقف يشار وٓ ,«أيـ»ـب طـف ُيسلل ٓ أي: إيـقة, -اهلل أي-

 تؼطع: أن يجب اهلل إلك مشقرة السؿاء إلك ترفع التل اإلصبع إنَّ  بعضفؿ:

 صؾة.با إشارة ٕهنا

 مع هذا يؼقلقن سقاء. البطالن يف اهلل؟ ومتك ,«اهلل؟ أيـ» ققلؽ: فعـدهؿ

 وأوسع مشفد, وأكرب جؿع, أطظؿ يف ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل طـ اإلشارة هذه ثبقت

 اهلل إٓ يحصقفؿ ٓ أمؿ أمامف وكان الـاس, خطب لؿا القداع حجة يف محػؾ:

, أمام أشار ,اإلسالم متؼدم هق ومـ اإلسالم, حديث هق مـ فقفؿ 

 السؿاء, إلك يشقر مرات ثالث بؾ واحدة, مرة لقس اإلشارة, هذه همٓء

 إلك يرفعفا السبابة, بنصبعف ملسو هيلع هللا ىلص فؼال» : اهلل طبد بـ جابر قال كؿا

 .(2)«مرات ثالث اشفد, الؾفؿ اشفد, الؾفؿ الـاس: إلك ويـؽتفا السؿاء

 السؿاء. يف اهلل بلن التصريح فقف الجارية فحديث

 :-الحديث هذا طؾك امعؾؼً - الؿصـػ قال ثؿ

 جيٮز ال إ٫٩ يٞٮؿ/ مم٨ قبدالن  كأ٢ً ،ٔٞالن  كأقؼٙ ،ص٭الن  أص٭٢ ك٨٦»
 يؼقلقن: الذيـ إهقاء, أهؾ الؿتؽؾؿقـ حال هق كؿا أي« اهلل أي٨ يٞةؿ/ أف

 .«أيـ»ـب طـف يسلل ٓ

                                                           

 (.1139-4/1138, واكظر كالم ابـ الؼقؿ يف الصقاطؼ الؿرسؾة )(46:ص)العؾق  (1)

 .(1941أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 مؿـ سبقاًل  وأضؾ ,طؼاًل  وأسخػ ,جفاًل  أجفؾ مـ يؼقل: فالؿملػ

 كؿا بربف, الـاس أطؾؿ وهق لف, ملسو هيلع هللا ىلص الـبل صرح بعد السمال ذاه صرح يؿـع

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ ,(1)«أكا باهلل وأطؾؿؽؿ أتؼاكؿ إن» :ملسو هيلع هللا ىلص قال

 حديث يف« اهلل أيـ» السمال: هبذا التصريح طـف فقليت ,[4-3لـجؿ:]ا ﴾ٿ ٿ

 أهؾ الضالل همٓء بعض يؼقل ثؿ بالؼبقل, إمة تؾؼتف ثابت, صحقح

 دلقؾ - الؿصـػ قال كؿا- ففذا يجقز. ٓ باصؾ مالس هذا إهقاء:

 وسبقؾف. مسؾؽف يف وضاللف طؼؾف وسخػ قائؾف جفؾ طؾك

 الشريعة صاحب كان إذا «اهلل أي٨ ثٞٮهل/ الرشيٕح وةظت درصيط ثٕؽ»

 يؼقلقن: الذيـ- الؿتؽؾؿقـ همٓء أنَّ  شؽ فال اهلل. أيـ قال: اهلل طـ الؿبؾغ

 وضاللة. هقى أصحاب -اهلل أيـ يؼال أن يجقز ٓ

 ولزم خطاه وترسؿ هنجف وسؾؽ سبقؾف تبع ومـ الشريعة, فصاحب

 صاحب صريؼة طؾك لقسقا أهقاء, فلهؾ همٓء وأما اهلل. أيـ يؼقلقن: غرزه

 .[56لؼصص:]ا ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ ,ملسو هيلع هللا ىلص الشريعة

 أن فؿا الغقظ, أشد الحديث هذا مـ مغتاضقن إهقاء فلهؾ ولفذا

 اجتفد هذا وٕجؾ واكؼبض. واكؽؿش اشؿلز وتراه إٓ ؿأحده طؾك تؼرأه

 شتك, مسالؽ فقف وسؾؽقا تحريػف, يف بعضفؿ واجتفد تضعقػف, يف بعضفؿ

 أهقاءهؿ, يقافؼ ٓ حديث كؾ   مع أسالففؿ حال هق الحديث هذا مع وحالفؿ

 يف مـاضرة الؿتؽؾؿقـ بعض وبقـ بقـف دارت أكَّف  الؼقؿ ابـ ذكر فؼد

 اهلل كالم الؼرآن كؼقل: إمة وسائر كحـ» الؿتؽؾؿ: هذا فؼال الؽالم, صػة

                                                           

 (.16)أخرجف البخاري رقؿ  (1)
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 امتؽؾؿً  بـػسف اهلل يؽقن أن مـفا يؾزم ٓ ولؽـ أحد, اإلضافة هذه يف يـازع ٓ

 كان مـ بعض لف فؼال الؼقؿ: ابـ قال ذلؽ؟ لؽؿ أيـ فؿـ يتؽؾؿ, أكَّف وٓ

 طائشة وقالت ,(1)«بالقحل اهلل تؽؾؿ إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال قد أصحابـا: مـ معل

: «فرأيت قال: .(2)«يتؾك بقحل يفَّ اهلل يتؽؾؿ أن مـ أحؼر كان ولشلين 

 كريفة رائحة شؿ كالذي طـف وجفف وزوى وكؾح وبسر طبس قد الجفؿل

 أهؾ شلن ففذا .(3)«مذاقف امرً  اكريفً  اصعامً  ذاق أو بقجفف, طـفا أطرض

 ٕهقائفؿ. الؿخالػة الـصقص مع إهقاء

 مـ غقره أو الحديث هذا سؿع إذا الشريعة وصاحب لسـةا صاحب أما

 كقػ بالؼبقل. ويتؾؼاه ويػرح وجفف ويتفؾؾ يستبشر فنكف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أحاديث

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف كالم وهق ٓ,

 أنف كركل» فؼال:  مالؽ بـ أكس طـ اأثرً  الؿصـػ أورد ثؿ
 /ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أزكاج ىلع دٛؼؿ صعل ث٪خ زي٪ت اك٩خ ٝةؿ/  ٦ةلٟ ث٨ا

 ركاق .٧ةكاتػق جٓػق ٚٮؽ ٨٦ اهلل كزكصين أ٬ةحلك٨، ٨كي صى زك   دٞٮؿ/

                                                           

 طـ ابـ مسعقد (167)(, وابـ خزيؿة يف التقحقد رقؿ 4738أخرجف أبق داود رقؿ ) (1)

 طـ ابـ مسعقد مقققًفا( 13/461)مرفقًطا. وطؾؼف البخاري يف صحقحف  مع الػتح 

 والؿقققف وإن كان أصح مـ(: »1193جازًما بف. قال إلباين يف الصحقحة رقؿ )

فنكف ٓ يعؾ الؿرفقع: ٕكف ٓ يؼال  -ولذلؽ طؾؼف البخاري يف صحقحف- الؿرفقع

 .«مـ قبؾ الرأي كؿا هق ضاهر

 .(6951(, ومسؾؿ رقؿ )4756أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

 (.1638-3/1637الصقاطؼ الؿرسؾة ) (3)
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 إدلة أكقاع أحد -سبؼ كؿا- وهق بالػقققة, التصريح وفقف .«ابلؼةرم

 . اهلل طؾق طؾك الدالة

جفا  جحش بـت وزيـب  كؿا سؿاوات, سبع فقق مـ اهلل زوَّ

 تػخر فؽاكت ,[٧٣ األحزاب:] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ تعالك: قال

, زوجؽـ تؼقل: ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل واجأز طؾك بذلؽ َـّ َـّ  واحدة كؾُّ  أي: أهالقؽ  مـؽ

 سؿاوات. سبع فقق مـ اهلل فزوجـل أكا أما ولقفا. إماو أبقها إما أهؾفا, زوجفا

 .«ق٧ةكات قجٓ ٚٮؽ ٨٦» ققلفا: ذلؽ مـ الشاهد

 ٔ٪ؽ املؤ٨٦ ذ٠ؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أف    ٬ؿيؿة أيب ظؽير كيف»
 ركاق . اهلل ٚد٭ة ا٣يت الك٧ةء إىل ذىهيج ظىت ثؿكظ٫ يٕؿج كأ٫٩ مٮد٫،
ري٧٬ة كادلارُٝين أمحؽ اإل٦ةـ   .«ٗك

 قبض ذكر يف وهق  هريرة أبل حديث الحديث: هذا أورد ثؿ

 إولك بالسؿاء تؿر وأهنا السؿاء, إلك هبا والعروج مقتف طـد الؿممـ روح

 طقبة.ال الروح أيتفا ويؼقلقن: الؿالئؽة, مـ السؿاء تؾؽ يف مـ هبا فقرحب

 الك٧ةء إىل يجذىه ظىت» قال: أن إلك تؾقفا, التل السؿاء إلك هبا يصعد ثؿ
 حسب طؾك الؿبـقة هـا بالسؿاء والؿراد اهلل, طؾقفا التل أي «اهلل ٚد٭ة ا٣يت

 قال: أن إلك الثاكقة, السؿاء إولك, السؿاء الحديث: يف جاء الذي التسؾسؾ

 ٕنَّ  اهلل: طؾقفا التل السابعة السؿاء ـليع ,اهلل فقفا التل السؿاء إلك يلتل حتك

 . العرش فقق واهلل السؿاوات, فقق العرش

 السابؼة إدلة إلك فقضؿ السؿاء, يف اهلل بلنَّ  التصريح مـف: فالشاهد

 بذلؽ. الؿصرحة
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 ٨٦ يٞٮؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ق٧ٕخ ٝةؿ/  ادلرداء أثٮ كركل»
 دٞؽس الك٧ةء يف اذلم اهلل رب٪ة ٤ٚد٢ٞ/ هل أخ امذىك أك ٦٪ك٥، امذىك

 ظٮب٪ة جلة اٗٛؿ الك٧ةء، يف رمحذٟ ٧٠ة كاألرض، الك٧ةء يف أمؿؾ اق٧ٟ،
 الٮصٓ ٬ؾا ىلع مٛةاٟ ٨٦ كمٛةءن  رمحح أ٩ـؿ ا٣ُدبني، رب أ٩خ كػُةية٩ة،

 «.قج٪٫ يف ا٣ُربم ا٣ٞةق٥ أثٮ ركاق ٚدربأ.

 صح لق لف, أخ اشتؽك أو هق, اشتؽك سقاء لؾؿريض, تؼال رققة هذه

َـّ  ,الحديث  بف, يعؿؾ فال ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يثبت لؿ إذ يصح, لؿ الحديث لؽ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الثابت بالصحقح يعؿؾ وإكؿا

 فؿـ غقرهؿا, ويف الصحقحقـ يف هق ما مـفا ثابتة, كثقرة رقك الباب ويف

 إال شػاء ال الشايف, أكت اشػ الـاس, رب الباس, أذهب» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ذلؽ:

 .(1)«اسؼؿً  يغادر ال شػاء شػاؤك,

 مقضع هل التل الؾػظة وهذه ,«الك٧ةء يف اذلم اهلل رب٪ة» الشاهد:

 يف بؾ ,اجدً  كثقرة أحاديث يف طؾقفا يدل ما سبؼ الحديث, هذا مـ الشاهد

 وإحاديث ,[16لؿؾؽ:]ا ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ : قال كؿا الؽريؿ, الؼرآن

 طـده يثبت لؿ إن- الؿملػ ولعؾ كثقرة, السؿاء يف  اهلل بلنَّ  الؿصرحة

 يؽقن إكؿا آطتؿاد إذ آستئـاس, سبقؾ طؾك أورده إكؿا -الحديث هذا سـد

 تؼريره. سبؼ كؿا مـفا والقاهل الضعقػ طؾك ٓ الثابتة الصحقحة إحاديث طؾك

 السـة أهؾ اطتؼاد أصقل شرح صاحب هق« ا٣ُربم ا٣ٞةق٥ أثٮ ركاق»

                                                           

 .(5671(, ومسؾؿ رقؿ )5675أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 .(1)بالاللؽائل مشفقر والجؿاطة,

 قال: العؾق طؾك إدلة أكقاع مـ أمثؾة رذك مـ الؿصـػ اكتفك لؿا ثؿ

 ك٦٪١ؿ ال١ذةب، ثؾ٠ؿ٬ة يُٮؿ كالك٪ح ال١ذةب ٨٦ أد٣ح املكأ٣ح ٬ؾق كيف»
 اهلل، ل١ذةب خمة٣ٙ كاألظةدير اآليةت ٬ؾق ثٕؽ ا٤ٕ٣ٮ ص٭ح يف اهلل يكٮف أف

 «.اهلل رقٮؿ لك٪ح ٦٪١ؿ

 صػة:ال هذه أدلة طؾك يسقرة وأمثؾة كؿاذج لؽ سؼت إكؿا الؼارئ أيفا أي

 ابسطً  بسطفا مـ العؾؿ أهؾ ومـ الؽتاب. هبا يطقل أدلتفا فننَّ  وإٓ العؾق, صػة

 خالة ابـ قدامة وابـ ,(العؾق) كتابف يف الذهبل مثؾ كبقر, مجؾد يف امقسعً 

 وشقخ ,(الجققش اجتؿاعكتابف ) يف الؼقؿ وابـ ,(العؾق) كتابف يف الؿملػ

 .(2)(الحؿقيةكتابف ) يف تقؿقة ابـ اإلسالم

 كثقرة أهنا إلك وأشار إدلة, هذه مـ ايسقرً  اصرفً  ذكر  فالؿملػ

 لميات مخالػ الؿسللة هذه يف الؿخالػ وأنَّ  بذكرها, الؽتاب يطقل اجدً 

 فقفا. الصريحة وإحاديث

                                                           

 (648)وهق مطبقع يف خؿس مجؾدات بتحؼقؼ د. أحؿد سعد حؿدان. وهق فقف رقؿ  (1)

 ر الحديث.ويف سـده: زيادة بـ محؿد إكصاري. قال يف التؼريب: مـؽ

 وقد تصحػ اسؿف يف مطبقطة الاللؽائل إلك زياد بـ محؿد يف الؿتـ والحاشقة.       

 واكظر ما قالف السػاريـل يف لقامع إكقار طـ مصـػات أهؾ العؾؿ حقل هذه الصػة (1)

(1/195-196.) 
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٫٧٤ الك٧ةء، يف اهلل أنف/ ث٨ ٦ةلٟ كٝةؿ»  ٨٦ خي٤ٮ ال ماكف، ك   يف ٔك
 «.ماكف ٫٧٤ٔ

 وأكد الباب, هذا يف وإحاديث أيات رَ ذكْ   الؿصـػ أهنك لؿا

 يف إمة سؾػ طـ أثار بعض أورد بؿدلقلفا, اإليؿان طدم خطقرة طؾك

 طؾك تبارك اهلل بعؾق تصريحف وفقف هذا, مالؽ اإلمام أثر فلورد كػسف, الباب

 ومع خؾؼف. مـ بائـ طرشف, طؾك مستق العؾق, يف أي: السؿاء يف وأكَّف خؾؼف,

 يف خافقة طؾقف تخػك ٓ بالخؾؼ, محقط فعؾؿف سؿاءال يف  كقكف

 .السؿاء يف وٓ إرض

 الؼرآن, يف والعؾؿ آستقاء الصػتقـ: هاتقـ بقـ الجؿع يليت ما اوكثقرً 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الحديد: سقرة يف تعالك ققلف كحق

  وقال ,[4لحديد:]ا ﴾...ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ صف: سقرة يف

 فذكر [7-5ف:]ص ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڄ ڄ ڦ﴿ تعالك: قال السجدة, سقرة ويف العؾؿ. ذكر ثؿ آستقاء

 بآية بعدها ثؿ [4لسجدة:]ا ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 الرطد, سقرة ويف .[6لسجدة:]ا ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ قال:

 ثؿ [1لرطد:]ا ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: قال

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ قال: آيات بخؿس هابعد

 ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

 طؾؿف فننَّ  خؾؼف, مـ ابائـً  طرشف طؾك امستقيً  سبحاكف كقكف فؿع ,[9-8لرطد:]ا
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 طـده الغقب السؿاء, يف وٓ إرض يف خافقة طؾقف تخػك ٓ بخؾؼف, محقط

 طالكقة. طـده والسر شفادة,

 ٤ٔد٭ة كدمٓ ق٧ةا٫، يف اهلل ٌٝة٬ة ظٜ ثكؿ أيب ػالٚح النةٚيع/ كٝةؿ»
 «ق٧ةا٫ يف» الشافعل: ققل هق إثر هذا مـ والشاهد «ملسو هيلع هللا ىلص ٩بد٫ أوعةب ٤ٝٮب

 السؿاء. يف  اهلل بلن التصريح فقف وهذا

 ٨٦ ةثةا٪ن  ق٧ةكات قجٓ ٚٮؽ رب٪ة ٩ٕؿؼ املجةرؾ/ ث٨ اهلل ٔجؽ كٝةؿ»
 هق هذا« األرض إىل كأمةر ٬ة٬٪ة، إ٫٩ اجل٭٧دح/ ٝة٣خ ٧٠ة ٩ٞٮؿ كال ػ٫ٞ٤،

 وسـة رهبؿ بؽتاب الؿتؿسؽقن الؿسؾؿقن ويعتؼده السـة, أهؾ يعتؼده الذي

 رهبؿ يعرفقن الشبفات, تتؾؼػفؿ ولؿ إهقاء, قؾقهبؿ تخالط لؿ مؿـ ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف

 خؾؼف. مـ بائـ سؿاواتف سبع فقق بلكَّف

 مـ شلء ذاتف يف وٓ ذاتف, مـ شلء خؾؼف يف لقس أي: :«بائـ» ومعـك

 يممـ ولؿ اهلل, طؾق يثبت لؿ الؿبايـة أو البقـقكقة يثبت ٓ ومـ اتف,مخؾقق

 سبحاكف. بعؾقه

 القجقد, ووحدة وآتحاد, الحؾقل أهؾ لؼقل إبطال :«ةثةا٪ن » ققلف: ويف

 خؾؼف. مـ بائـ  اهلل فننَّ  الضالل, أهؾ مـ وغقرهؿ

 تلال هل إذ :(1)اكثقرً  طـفؿ متـاقؾة السؾػ, طـ مشفقرة الؽؾؿة وهذه

 الؿتؽؾؿقـ بعض مـ وجد فؼد الباب, هذا يف الؿبطؾ مـ الؿحؼ تؿحص

                                                           

 حػظف اهلل- اكظر: مؼدمة تحؼقؼ رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين لؾشقخ بؽر أبق زيد (1)

 فؼد جؿع كؼقٓت كثقرة مـ مصادر كثقرة جًدا طـ السؾػ -ومتعف بالصحة والعافقة

 فقفا تصريحفؿ هبذه الؽؾؿة بائـ مـ خؾؼف.
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 معـك -طـده- لالستقاء لؽـ العرش, طؾك مستق اهلل بلنَّ  أؤمـ اأك يؼقل: مـ

 حتك« ػ٫ٞ٤ ٨٦ ثةا٨» الؽؾؿة هذه إلك فاحتقج الـص, طؾقف يدل الذي غقر

 خؾؼف مـ ئـبا طرشف طؾك مستق اهلل أنَّ  أثبت فؿـ الؿبطؾ. مـ الؿحؼ يتبقـ

 آستقاء. لػظ طؾقف دل الذي الحؼقؼل العؾق أثبت

 يثبت ٓ ٕكَّف الجفؿقة: أحد بسجـ أمر (1)السـة أهؾ مـ الؼضاة أحد وكان

 بالرجؾ, فجاءوا أمتحـف. بف ائتقين فؼال: تاب. إكف فؼقؾ: طرشف. طؾك اهلل استقاء

 اهلل بلن أؤمـ أكا فؼال: خؾؼف؟ مـ بائـ طرشف طؾك مستق اهلل بلنَّ  أتممـ لف: فؼال

 يتب. لؿ فنكف السجـ إلك ردوه فؼال: بائـ. ما أدري وٓ طرشف, طؾك مستق

 الجفؿقة «األرض إىل كأمةر ٬ة٬٪ة، إ٫٩ اجل٭٧دح/ ٝة٣خ ٧٠ة ٩ٞٮؿ كال»

 الجفؿقة ٕنَّ  الجفؿقة: متصقفة طـد الؼقل وهذا مؽان, كؾ   يف اهلل إنَّ  يؼقلقن:

 وقسؿ متؽؾؿقن, قسؿ قسؿقـ: طؾك -تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ذكر كؿا-

 طـ وٓ تحت, وٓ فقق ٓ اهلل إنَّ  يؼقلقن: الجفؿقة فؿتؽؾؿق متصقفة.

 مـػصاًل  وٓ بف متصاًل  وٓ خارجف, وٓ داخؾف وٓ شؿالف, طـ وٓ العالؿ يؿقـ

 مؽان. كؾ   يف اهلل إنَّ  يؼقلقن: فنهنؿ متصقفتفؿ أما طـف.

 الؿتصقف أما مجال. طـده لؾعبادة لقس وجدل, كالم صاحب فالؿتؽؾؿ

 تحت, وٓ فقق ٓ اهلل إنَّ  قال: فؾق إلقف, يتجف اشقئً  يريد والؿتعبد تعبد, فعـده

 ثؿة وما طدم, معبقده أنَّ  يعـل ففذا شؿالف طـ وٓ العالؿ يؿقـ طـ وٓ

 إلقف. يتجف شلء

                                                           

هق هشام بـ طبقد اهلل الرازي, طالؿ الري مـ أئؿة الػؼف طؾك مذهب أبل حـقػة.  (1)

 (.146:ص)الؼصة يف اجتؿاع الجققش اإلسالمقة : واكظر
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 فأكَّ  طـف كؼؾ الجفؿقة بعض أنَّ   تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ذكر لذا

 شؿالف. طـ وٓ العالؿ يؿقـ طـ وٓ تحت, وٓ فقق ٓ اهلل إنَّ  يؼقل: مرة

 مؼتضك هذا فؼال: تـاقضَت. لف فؼقؾ مؽان. كؾ   يف اهلل إنَّ  يؼقل: ومرة

 .(1)!ل!ومعرفت ذوقل مؼتضك وذاك طؼؾل,

 ولؿا تحت. وٓ فقق ٓ أققل: والؽالم والجدل بالـظر أشتغُؾ  لؿا يعـل

 وٓ فقق ٓ اهلل قال: إذا ٕكَّف مؽان. كؾ يف أققل: تعبدوال بالقجد أشتغؾ

 يعبده. شلء هـاك فؿا يتعبد, أن ويريد تحت

 معبقدهؿ. ضقعقا قد الجفؿقة: طـ السؾػ بعض قال ولفذا

  

                                                           

 (.199-1/198ى )مجؿقع الػتاو (1)
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 الىجه[ ]صف 

 مـ أدلتفا بعض وذكر العؾق, صػة طؾك الؽالم  الؿصـػ أهنك لؿا

 اكتؼؾ ذلؽ, يف السؾػ طـ الؿروية أثار بعض وذكر ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب

 .القجف صػة وهل: , الرب صػات مـ أخرى صػة طـ الؽالم إلك

 الؼرآن يف وأدلتفا والسـة, الؽتاب يف ثابتة , هلل ذاتقة صػة والقجف

 صػات إلقف وأضقػت السـة ويف الؼرآن يف القجف ُذكر وقد ,اجد   كثقرة والسـة

 ذلؽ. غقر إلك ...بصروال والسبحات, الـقر, مثؾ كثقرة,

 جؿقع يف مـفجفؿ هق الصػة هذه يف مـفجفؿ  السـة وأهؾ

 كتابف, بذلؽ كطؼ كؿا وكؿالف, بجاللف يؾقؼ اوجفً  هلل إن يؼقلقن: الصػات:

 تحريػ بال بف, الالئؼ الؿعـك طؾك هلل يثبتقكف ففؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف طـ وصح

 ٿ ٺ﴿ : اهلل ققل حد طؾك تؿثقؾ, وٓ تؽققػ وٓ تعطقؾ, وٓ

 .[11: شقرى]ال ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 مختؾػة تلويالت يتلولقكف بؾ , هلل يثبتقكف فال إهقاء أهؾ أما

 ...الثقاب القجف يؼقل: مـ ومـفؿ الذات, القجف يؼقل: مـ فؿـفؿ ومتـقطة,

 .(1)الباصؾة تلويالهتؿ مـ ذلؽ غقر إلك

 وإلك الزمان إلك ويضاف الشلء, مستؼبؾ هق: العرب لغة يف والقجف

 الؼاطدة طؾك إلقف, أضقػ ما بحسب مقصـ كؾ   يف وهق الحققان, وإلك لؿؽان,ا

                                                           

وهذه »ثؿ قال:  (174:ص)أشار ابـ الؼقؿ إلك صرف مـفا يف مختصر الصقاطؼ  (1)

 .«أققال كعقذ بقجف اهلل العظقؿ مـ أن يجعؾـا مـ أهؾفا
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 التخصقص. تؼتضل اإلضافة الؿعروفة:

 يبدو الذي يعـل الؿسللة؟ هذه وجف ما فؼقؾ: ,مثاًل  الؿسللة إلك أضقػ فنذا

 الـفار ووجف أولف, ُيعـَك الـفار وجف يؼال: وطـدما مسللة. الؿسللة ووجف مـفا,

 بحسبف. مقصـ كؾ يف ففق الحققان, ووجف اإلكسان وجف يؼال: دماوطـ هنار.

 كؿثؾف لقس القجف كان شلء, كؿثؾف لقس مـ إلك القجف أضقػ فنذا

 يف كالشلن فقف والشلن وكؿالف, بجاللف يؾقؼ حؼقؼل, وجف  فؾؾف وجف,

 وأخرب كػسف, طـ أخرب كؿا- فؾف الذوات, تشبف ٓ اذاتً  هلل أنَّ  فؽؿا اهلل, ذات

 القجقه. يشبف ٓ وجف -ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف ـفط

 ٩ُٜ ا٣يت الىٛةت ك٨٦» بؼقلف: الصػة هذه طـ الؽالم الؿصـػ فبدأ
 .«الٮص٫ األػجةر/ ث٭ة كوعخ ا٣ٞؿآف، ث٭ة

 الؽتاب يف ثبت ما إثبات ذكرها: السابؼ السـة أهؾ قاطدة طؾك وهذا

 هلل القجف إثبات فقفا السـة, ومـ الؼرآن مـ إدلة بعض أورد ثؿ والسـة.

, :فؼال 

 سبحاكف فلضاف .«[٫٫لؼصص:]ا ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ / اهلل ٝةؿ»

 دالة فأية .«وجفف» فؼال: كػسف, إلك الصػة هذه وأسـد كػسف, إلك القجف

 وكؿالف. وبجاللف بف الالئؼ الؿعـك طؾك  هلل صػة القجف ثبقت طؾك

 بؼاء طؾك لةدٓ هالكف وطدم القجف بؼاء ذكر يف إذ سبحاكف, بؼائف طؾك تدل كؿا

 الؿخؾققات وكؾ شلء, بعده لقس الذي أخر الباقل ففق سبحاكف, ذاتف

 ٹ ٹ﴿ تعالك: اهلل قال كؿا يؿقت, ٓ الذي الحل ويبؼك هتؾؽ
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 .[58لػرقان:]ا ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڌ ڌ﴿ / اهلل كٝةؿ» فؼال: الؼرآن مـ آخر بدلقؾ أطؼبفا ثؿ

 الؽؾ أي: بؼة,السا أية بؿعـك وهل. «[٪٥لرحؿـ:]ا ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ

 اهلل. وجف والباقل هالؽ,

ش وقد  أية هذه مـ أثبتـا لق فؼالقا: الـاس, طؾك الؿبتدطة بعض شقَّ

. لؿ ٕكف :-يؼقلقن طؿا اهلل تعالك- الذات هالك ذلؽ مـ لؾزم القجف, ـَ  ُيْسَتث

 لؽالمف تعظقؿ وٓ  هلل تقققر فقف ولقس وأقبحف, الػفؿ أأسق مـ وهذا

 ٕن سبحاكف: بؼائف وطؾك لف, صػة القجف ثبقت طؾك دالة أية فننَّ  سبحاكف,

 ذاتف. بؼاء طؾك دال واإلكرام بالجالل ىالؿذو بؼاء طـ اإلخبار

 زائد, أي: صؾة إكف قبؾف: التل أية ويف هـا القجف يف يؼقل وبعضفؿ

 هق. إٓ هالؽ شلء كؾ الؿعـك: فقؽقن

 إلك أضقػ البؼاء أنَّ  لقجدت تلمؾت لق ٕكؽ باصؾ: هذا وققلفؿ

 ففق ,﴾ڈ ڈ ڎ﴿ :ـب كعت ثؿ الذات, إلك أضقػ والقجف القجف,

  .«واإلكرام الجالل ذي» : لؼال لؾرب صػة كان لق إذ لؾقجف, صػة

 بلكف واإلكرام الجالل بصػتقـ: أية يف وصػ شلء يف يؼال فؽقػ

 , الرب لقجف وصٌػ  ﴾ڈ ڈ ڎ﴿ هـا: فالقصػ زائد. شلء

 الجالل ويف واإلكرام. بالجالل أخرى آيات يف سبحاكف كػسف اهلل وصػ وقد

 والبفاء. والجؿال الحسـ معـك اإلكرام ويف والعظؿة, الؽؿال معـك

 الصػة, هذه إثبات يف أيتقـ هاتقـ ذكر طؾك  الؿصـػ اقتصر وقد

 كثقرة. الؼرآن يف ثبقهتا طؾك الدالة فأيات وإٓ
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 فؼال: السـة, مـ القجف صػة إثبات طؾك دلقاًل   الؿصـػ أورد ثؿ

 زجذةف أربٓ، ا٣ٛؿدكس ص٪ةت» ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ  مٮىس أثٮ كركل»
 كآ٩حذ٭٧ة ظ٤دذ٭٧ة ٌٚح ٨٦ كزجذةف ٚد٭٧ة، ك٦ة كآ٩حذ٭٧ة ظ٤دذ٭٧ة ذ٬ت ٨٦
 ال١ربيةء رداء إال  رب٭٥ إىل ي٪ْؿكا أف كبني ا٣ٞـٮ ثني ك٦ة ٚد٭٧ة، ك٦ة
 «.ٔؽف ص٪ح يف كص٭٫ ىلع

 الػردوس, جـات ذكر هذا  إشعري مقسك أبل حديث يف

 قال كؿا متبايـة, مـازلفؿ وأنَّ  متػاوتة, الجـة يف الجـة أهؾ درجات وأنَّ 

 متػاوتة وهل جـات, فقفا فالجـة [19ٕحؼاف:]ا ﴾ائ ائ ى ى﴿ تعالك:

 أهؾ لقتراءون الجـة أهؾ إنَّ » آخر: حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل الؿـازل, متبايـة

 الؿشرق مـ األفؼ مـ الغابر الدري الؽقكب تتراءون كؿا فققفؿ مـ الغرف

 الجـة, يف رفقعة مـازل لفؿ الغرف فلهؾ .(1)«بقـفؿ ما لتػاضؾ الؿغرب, أو

 أطؾك يف الذي الـجؿ إلك كـظر ما مثؾ إلقفؿ لقـظرون الجـة أهؾ إنَّ  حتك

 إلك يـظر حتك اشديدً  ارفعً  رأسف يرفع ٕن اإلكسان يحتاج بحقث السؿاء:

 الل.الع الـجؿ ذاك

 يتحدث التل الجـات هذه إلك إشارة القاقعة وسقرة الرحؿـ سقرة ويف

 ڦ ڦ﴿ تعالك: قال الرحؿـ سقرة فػل الحديث, هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل طـفا

 ﴾ەئ ائ ائ﴿ قال: ثؿ أوصاففؿا, ذكر ثؿ [46لرحؿـ:]ا ﴾ڄ ڄ ڦ

 ذكر ثؿ الؿؼربقـ, جـة ذكر القاقعة سقرة ويف أوصاففؿا. ذكر ثؿ [61لرحؿـ:]ا

 الجـتقـ. لفاتقـ طديدة أوصاف ذكر مع القؿقـ صحابأ جـة

                                                           

 .( والؾػظ لف7673(, ومسؾؿ رقؿ )3156أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 ذ٬ت ٨٦ زجذةف» إربع: الػردوس جـات وصػ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقل وهـا
 أتقتقـ, الجـتقـ مـ أرفع الجـتان هاتان :«ٚد٭٧ة ك٦ة كآ٩حذ٭٧ة ظ٤دذ٭٧ة

 فضة, مـ جـتقـ بعدهؿا ذكر ثؿ لؾؿؼربقـ, -أطؾؿ تعالك واهلل- ولعؾفؿا

 يف القارد التؼسقؿ يف كؿا القؿقـ, ٕصحاب -أطؾؿ تعالك واهلل- ولعؾفؿا

 والقاقعة. الرحؿـ سقريت

 الؿممـقن يراه الؼقامة, يقم ُيرى  اهلل وأنَّ  الرؤية, إثبات الحديث ويف

 الجـة. يف بف يحظقن كعقؿ وأطظؿ أكؿؾ وهل حؼقؼة, بلبصارهؿ اطقاكً 

 أخر: حديثال يف كؿا , هلل الؽربياء صػة إثبات :-اأيًض - وفقف

 .(1)«إزاري والعظؿة ردائل, الؽبرياء»

 . هلل صػة القجف إثبات فػقف« كص٭٫ ىلع» ققلف: هق مـف والشاهد

 إلك والشقق وجفؽ, إلك الـظر لذة وأسللؽ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أدطقة ومـ

 .(2)«مضؾة فتـة وال مضرة, ضراء غقر يف لؼائؽ,

 اهلل إف   ٚٞةؿ/ ،ثأربٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٚد٪ة ٝةـ ٝةؿ/ مٮىس أثٮ كركل»
ًٛي ي٪ةـ، أف هل يججيغ كال ي٪ةـ، ال ٍى  خيى  ال٤د٢ ٢٧ٔ إحل٫ ييؿٚٓ كيؿ٫ٕٚ، ا٣ٞك

٢٧ اجل٭ةر، ٝج٢ خ ٠نٛ٭ة لٮ اجلةر، ظضةث٫ ال٤د٢، ٝج٢ اجل٭ةر ٔك  قجعةت ألظٝؿ
                                                           

(, 1/148(, وأحؿد )4174(, وابـ ماجف رقؿ )4696أخرجف أبق داود رقؿ ) (1)

 وقال: صحقح طؾك شرط مسؾؿ. (1/119, والحاكؿ )(318)وابـ حبان رقؿ 

( 1971( , وابـ حبان رقؿ )1393(, والبزار رقؿ )1365أخرجف الـسائل رقؿ ) (1)

 واكظر شرًحا لطقًػا لفذا الدطاء ,(1361وصححف إلباين يف صحقح الجامع رقؿ )

 (.95:ص)رجب ٓبـ , «شرح حديث لبقؽ الؾفؿ لبقؽ»يف كتاب 
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 [٫لـؿؾ:]ا ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ ٝؿأ/ ز٥ ثرصق. أدرًل٫ يشء ك كص٭٫

 .«مك٥٤ ركاق

 كؾؿات. أربع بذكر :أي« ربٓثأ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٚد٪ة ٝةـ»

 مـ صػة فذكر «ي٪ةـ أف هل يججيغ كال ي٪ةـ، ال اهلل إف» بؼقلف: بدأها

 مـفج أن بقان سبؼ وقد الـقم, وهل طـفا,  اهلل يـزه التل الصػات

 فقفؿا. ُكِػل ما وكػل والسـة, الؽتاب يف ثبت ما إثبات السـة: أهؾ

 ,«ال ي٪ةـ» فؼال: ربف, طـ الـقم الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل كػك فؼد

 ﴾ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ : ققلف كظقر وهق

 وقققمقتف. حقاتف لؽؿال الـقم طـ مـزه سبحاكف ففق ,[155لبؼرة:]ا

 والقلد والِسـة الـقم مثؾ الؿـػقة, الصػات يف معروفة قاطدة السـة وٕهؾ

 اكػقً  لقس اهلل صػات يف القارد الـػل أنَّ  وهل: ذلؽ, وكحق والظؾؿ والؾغقب

 فالـػل ,(1) هلل الؿـػل ضد كؿال إثبات متضؿـ كػل هق وإكؿا ,افً رِ ِص 

 طـ الشلء ُيـػك فؼد ,امدًح  لقس -اثبقتق   معـك يتضؿـ ٓ الذي- الِصرف

 لف. قابؾقتف لعدم أو طـف, لعجزه اإلكسان

 لعجزه وإكؿا لعدلف, ٓ شخص طـ -مثاًل - وآطتداء الظؾؿ يـػك فؼد

 قبقؾتف: يذم رجؾ قال كؿا وضعػف,

 ُقَبقِّؾـــــــٌة ال يغـــــــدرون بذمـــــــة
 

 وال يظؾؿقن الـاس حبـة خـردل 
 

                                                           

 (.1/161اكظر: بدائع الػقائد ) (1)
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ا لؽـ الظؾؿ, قبقؾتف طـ فـػك  متضؿـ غقر اصرفً  اكػقً  الـػل هذا كان لؿَّ

 لقس وأهنا قبقؾتف, ضعػ طـ يعرب أن أراد ففق لفا, اذم   كان ثبقيت لؿعـك

 اتصغقرً  ُقبقؾة فؼال: لـاس,ا ومؼاومة السالح حؿؾ طؾك ققة وٓ قدرة طـدها

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼقل طدلفؿ. لؽؿال ٓ طـف, لعجزهؿ الظؾؿ طـفؿ وكػك لفؿ,

 كؿال وهق الضد, كؿال إلثبات متضؿـ هق بؾ ,اِصرفً  اكػقً  لقس «ال ي٪ةـ»

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ تعالك: قال كؿا والؼققمقة الحقاة

 وهق- الؾغقب كػل ويف العدل, كؿال إثبات الظؾؿ كػل يف أنَّ  كؿا ,﴾ے ے

 الؼقة كؿال إثبات العجز كػل ويف والؼدرة, الؼقة كؿال إثبات -التعب

 لقس  اهلل بصػات يتعؾؼ والسـة الؼرآن يف كػل فؽؾُّ  وهؽذا, والؼدرة

 الضد. كؿال إثبات متضؿـ هق وإكؿا ,اِصرفً  اكػقً 

 زنتق الذي الؿقزان والؼسط: «كيؿ٫ٕٚ ا٣ٞكٍ خيٛي» الثاكقة: والؽؾؿة

 الؼسط يؽقن بف ٕكَّف اقسطً  الؿقزان وسؿل والصحائػ, وإققال إطؿال بف

 وإكصاف. وسقية بدقة إمقر ووزن ,-العدل هق الذي-

  وبقده الؿقزان,  بقده أي «كيؿ٫ٕٚ ا٣ٞكٍ خيٛي»

 يغقضفا ال مألى, اهلل يؿقـ إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقل أخر, الحديث ويف العدل.

 واألرض, السؿاوات خؾؼ مـذ أكػؼ ما أرأيتؿ والـفار, الؾقؾ سحاء كػؼة,

 يرفع الؼبض األخرى وبقده الؿاء, طؾك وطرشف يؿقـف, يف ما يـؼص لؿ فنكَّف

 .(1)«ويخػض

                                                           

(, ويف لػظ طـد البخاري 1366( , ومسؾؿ رقؿ )7419أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

 .«وبقده إخرى: الؿقزان يخػض ويرفع(: »7411رقؿ )
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 ذكر ٕكف : اهلل يد يف ققؾ تلويؾ لؽؾ   إبطال الحديث: هذا ويف

 رتفقد يؼال: ففؾ إخرى. القد ذكر ثؿ كػؼة, يغقضفا ٓ مألى وأهنا القؿقـ

 .إخرى!! ققتف أو إخرى

ٓ» قال: :الثالثة الؽؾؿة ٢٧ اجل٭ةر، ٝج٢ ال٤د٢ ٢٧ٔ إحل٫ ييٚؿ  ٝج٢ اجل٭ةر ٔك
 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل وهق ,(1)طؾقف الؿتػؼ أخر الحديث بؿعـك وهذا« ال٤د٢

 الػجر صالة يف ويجتؿعقن بالـفار, ومالئؽة بالؾقؾ مالئؽة فقؽؿ يتعاقبقن»

 كقػ :-بفؿ أطؾؿ وهق- فقسللفؿ فقؽؿ, باتقا ذيـال يعرج ثؿ العصر, وصالة

 .«يصؾقن وهؿ وأتقـاهؿ يصؾقن, وهؿ تركـاهؿ فقؼقلقن: طبادي؟ تركتؿ

 ,«إلقف يعرجقن» : فؼقلف العؾق, أدلة أكقاع مـ الحديثان: وهذان

 إكؿا والصعقد والعروج الرفع ٕن سبحاكف: اهلل طؾق طؾك دآن« إلقف يرفع»و

 أطؾك. إلك يؽقن

 ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ تعالك: اهلل ققل هذا قروكظ

 .[158لـساء:]ا ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وققلف: ,[16اصر:]ف

٢٧ اجل٭ةر، ٝج٢ ال٤د٢ ٢٧ٔ إحل٫ ييؿٚٓ»  الؾقؾ طؿؾ «ال٤د٢ ٝج٢ اجل٭ةر ٔك

 العصر. صالة يف أي: الؾقؾ قبؾ الـفار وطؿؾ الػجر. صالة يف أي: الـفار قبؾ

ؾ  واهلل  وتصعد جؿاطة تـزل الـاس, يف قبقنيتعا مالئؽة الؿفؿة هبذه وكَّ

 الؿفؿة. هذه يف أخر مـ العؼبك واحد كؾُّ  ويلخذ ويتـاوبقن, يتعاقبقن أخرى,

 طؾك واإلقبال العؿؾ, حب اإلكسان يف يحرك هبذا اإليؿان أنَّ  شؽ وٓ

                                                           

 .(1436, ومسؾؿ رقؿ )(555)أخرجف البخاري رقؿ  (1)
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 صالة طـ كام ما واستحضره التعاقب هذا يف العبد تلمؾ ولق . اهلل

  اهلل إلك أطؿالف ترفع حتك فقفا ويجتفد تالطاطا طؾك يؼبؾ بؾ الػجر,

 إلك يعرجقن الؿالئؽة أن يعؾؿ بؿسؾؿ يؾقؼ فؽقػ خقر, طـف فقفا ُكتب وقد

 طـ يـام أن -ذلؽ حؽؿتف اقتضت ولؽـ بف أطؾؿ وهق- بحالف ويخربوكف اهلل

 لؿا وتضققع تػريط الحال: هبذه طـف وتخرب الؿالئؽة تصعد ثؿ الػجر, صالة

 طؾقف. وأوجبف بف  اهلل أمر

 أن وطؾقف العؼقدة, دراسة طـد الجاكب هذا يراطل أن العؾؿ صالب فعؾك

 واستحضارها تلمؾفا أحسـ إذا فنكَّف تؼصقره, هبا ويعالج قؾبف تحرك أن يف يجتفد

 صاطة طؾك وإقبالف وطؿؾف سؾقكف وطؾك طؾقف أثر -تعالك اهلل بنذن- لفا كان

 . ربف

 حجابف» الحديث: ألػاظ بعض ويف ,«اجلةر ظضةث٫» الرابعة: الؽؾؿة

 الذي الـقر» : الؼقؿ ابـ قال الرواة. بعض مـ تردد ولعؾف ,«الـقر

 الصحقح: الحديث يف لػظف يف الرتدد وقع كؿا ,اوكارً  اكقرً  سؿل بف احتجب

 هذه فننَّ  ,«الـار أو الـقر حجابف» ققلف: وهق إشعري مقسك أبل حديث

 لفا صافقة كار وهل فقفا, مقسك كؾقؿف اهلل ؿكؾَّ  التل وهل كقر, هل الـار

 وإحراق الؼؿر. كـقر إحراق, بال إشراق ثالثة: فإقسام إحراق. بال إشراق

 بنحراق, وإشراق تضلء. ٓ محرقة سقداء ففل جفـؿ كار وهل إشراق, بال

 ففذا واإلحراق, اإلشراق لف الشؿس كقر وكذلؽ الؿضقئة, الـار هذه وهل

 .(1)«كار وهق كقر  الرب وحجاب الؿخؾققة. قدةالؿشف إكقار يف

                                                           

 (.6/387تاوى ), واكظر: مجؿقع الػ(195-1/194مختصر الصقاطؼ ) (1)
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 واحد. معـك إلك يمدي كالهؿا الـار أو الـقر فحجابف

 :بحاتـس «ثرصق أدرًل٫ يشء ك   كص٭٫ قجعةت ألظؿٝخ ٠ن٫ٛ لٮ»

 ـفـوحس فـوجف الـجؿ أي: والجؿال, ســوالح البفاء وهل بحة,ـس جؿع

 . وهباؤه

 إلقف أضاف اوأيًض  حات,سب لف بلنَّ   اهلل وجف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فقصػ

 كؾ   رؤية إلك يـتفل تعالك اهلل بصر أنَّ  ومعؾقم ,«ثرصق أدرًل٫» فؼال: البصر

 طـ يغقب وٓ شلء, كؾَّ  يرى  ففق الؿرئقات, وجؿقع الؿبصرات

 دبقب  يرى وكبقرها, صغقرها وجؾقؾفا, إمقر دققؼ شلء, بصره

 يف الدم جريان ويرى ,الؾقؾ ضؾؿة يف الصؿاء الصخرة طؾك السقداء الـؿؾة

 أجزائفا. مـ جزء كؾَّ  ويرى طروقفا,

 أن ويتلمؾف ويػفؿف الحديث هذا يؼرأ مممـ بؼؾب يخطر أن يؿؽـ ففؾ

 العؼؾ, مـ شلء طـده طاقؾ هـاك هؾ اإلكسان؟! كقجف العظقؿ القجف هذا

 اوجفً  هلل أثبتـا لق وتػاهة ووقاحة حؿاقة بؽؾ   يؼقل ثؿ الحديث هذا يؼرأ

 يصػقن. طؿا اهلل سبحان اإلكسان؟! كقجف يؽقن أن ذلؽ مـ لؾزم احؼقؼق  

 إلك يصؾ فالذي صدورهؿ, ومرض الؿعطؾة طؼقل تػاهة يبقـ ففذا

 السبقؾ. سقاء طـ أضؾ وٓ مـف, طؼاًل  أضؾ وٓ أجفؾف, فؿا الؿستقى هذا

 مثؾ تؽقن أن لؾزم حؼقؼة ايدً  هلل أثبتـا لق يؼقلقن: القد, يف ذلؽ كظقر

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ تعالك: اهلل ققل يؼرأ فؿـ ,أيديـا

 يخطر كقػ ,[67لزمر:]ا ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 ,طؼاًل  وأذهبفؿ الـاس, أجفؾ كان إذا إٓ الؿخؾقق يد أطـل القد؟ هذه ببالف
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 السبقؾ. سقاء طـ وأضؾفؿ بصقرة, وأقؾفؿ

 هذه ونؤيؼر طـدما والؿمولة فالؿعطؾة الػفؿ, هذا هق التلويؾ وسبب

 قجعةت» هـا فؿثاًل  الشاهد, يف الذي هذا إٓ مـفا يػفؿقن ٓ إحاديث

 وجف فقؼقسقن الشاهد, يف كراه ما إٓ اوجفً  كعؼؾ ٓ كحـ يؼقلقن: «كص٭٫

 أو تلويؾفا أو القجف صػة تعطقؾ طؾقف يبـقن ثؿ اإلكسان, بقجف العظقؿ اهلل

 هلل. معـاها تػقيض

 التشبقف هذا مـ سؾِؿقا بلن وأكرمفؿ السـة أهؾ طؾك  اهلل وامتـ

 محالة, ٓ التشبقف يف واقع ففق السـة أهؾ خالػ مـ وكؾُّ  معتؼدهؿ. لفؿ فسؾِؿ

 والصػات, إسؿاء يف القاقع والضالل الؿـتشر البالء سبب هق التشبقف إنَّ  بؾ

 التػقيض إلك إما اكتؼؾقا الـص, مدلقل هق أكَّف وضـقا كػقسفؿ, يف قام لؿا فنكَّف

 الجقهرة: صاحب قال كؿا معتؼده, بحسب كؾ   لويؾ,الت أو التعطقؾ أو

ــــبقف ــــؿ التش ــــص أوه ــــؾُّ ك  وك

 

 أولـــــف أو فـــــقض ورم تـزيًفـــــا 

 متـقطة, وأمراضفؿ مريض, ففق الصػات يف السـة أهؾ خالػ مـ فؽؾُّ  

َـّ   بعضفؿ طـد فقلَّدت التشبقف, وهل واحدة, الجؿقع طـد الؿرض جرثقمة لؽ

 .تلوياًل  البعض ـدوط ,تعطقاًل  البعض وطـد ,اتػقيًض 

 وقعقا ما وسبب مشبفة, كؾفؿ والؿػقض والؿعطؾ الؿمول فننَّ  ولفذا

ًٓ  فقف وقعقا الذي التشبقف هق تعطقؾ أو تلويؾ أو تػقيض مـ فقف  .أو

 صػة القجف إثبات فػقف ,«كص٭٫ قجعةت» ققلف: الحديث: مـ والشاهد

 وطظؿتف. وكؿالف بجاللف يؾقؼ ما طؾك  هلل
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 يف أية «مك٥٤ ركاق [٫لـؿؾ:]ا ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ ٝؿأ/ ز٥»

 [8لـؿؾ:]ا ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ الـؿؾ: سقرة

 . اهلل هق كاداه والذي , مقسك كقدي :أي

ـْ  :«ٝؿأ ز٥»  إٓ ببالف يخطر ٓ الؿصـػ ذكره الذي السقاق هذا يؼرأ َم

ـْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل هق أية هذه قرأ الذي أنَّ   ن:لخط السقاق هذا يف لؽ

 أخرج فؼد فقف, مقجقدة لقست وهل لؿسؾؿ, الزيادة هذه كسبة األول:

 الؽؾؿات طـد طـده الحديث واكتفك صرق, ثالثة مـ صحقحف يف الحديث مسؾؿ

 .(2)إخرى التخريج مصادر بعض يف وقعت وإكؿا ,(1)«قرأ ثؿ» بدون إربعة

 وإكؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هق لقس -التخريج مصادر يف كؿا- أية قارئ أن الثاين:

 إشعري, مقسك أبل طـ الحديث راوي مسعقد بـ اهلل طبد بـ طبقدة أبق هق

 طؾقف. شاهد مـ فقفا لؿا كامؾة: أية هذه قرأ الحديث روى لؿا طبقدة فلبق

 إن واؤواقر يؼقلقن: الحديث, طؼب والتابعقـ الصحابة طـد يؽثر وهذا

 الحديث. يف لقاردةا الؿعاين مـ لؿعـك شاهد فقفا آية فقذكرون شئتؿ,

 أطؾؿ. واهلل ,الـساخ مـ الخطل هذا ولعؾ

                                                           

 (.446-444)الصحقح رقؿ  (1)

 (, ومسـد الطقالسل رقؿ4/466, ومسـد أحؿد )(196)اكظر: ســ ابـ ماجف رقؿ  (1)

 وقد كسبت(, 584)(, ومسـد الروياين رقؿ 7161, ومسـد أبل يعؾك رقؿ )(941)

 الزيادة يف جؿقعفا ٕبل طبقدة بـ طبد اهلل بـ مسعقد.
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 زةثذح وٛح ٚ٭ؾق» بؼقلف: الصػة هذه طـ الؽالم  الؿصـػ ختؿ ثؿ
 ٠كةاؿ كا٣تك٤د٥، ث٭ة اإلٝؿار ٚدضت األ٦ني، الىةدؽ كػرب ال١ذةب ث٪ه

 .«ادلالالت ثٮاًط اثلةثذح الىٛةت

 أدلتفا. بعض مر التل القجف صػة إلك اإلشارة« وٛح ٚ٭ؾق»

 ذلؽ. طؾك الؽتاب مـ إدلة بعض سبؼ كؿا« ال١ذةب ث٪ه زةثذح»

 ذلؽ. طؾك الدالة إحاديث بعض مرت كؿا« األ٦ني الىةدؽ كػرب»

 بؿدلقل يؼر أن مسؾؿ كؾ   طؾك يجب أي« كا٣تك٤د٥ ث٭ة اإلٝؿار ٚدضت»

 وكؿالف. بجاللف يؾقؼ اوجفً  تعالك هلل أنَّ  وهق وإحاديث, أيات هذه

 معروفة قاطدة إلك واضحة إشارة فقف الؽالم هذا« اثلةثذح الىٛةت ةاؿ٠ك»

 واحد وغقر (1)تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ذكرها الصػات, باب يف السـة أهؾ طـد

 أنَّ  وهل: هذا, سقاقف يف الغـل طبد الحافظ اإلمام مـفؿ قبؾف, العؾؿ أهؾ مـ

 كالؼقل لصػاتا بعض يف والؼقل واحد, فقفا والؼقل واحد, الصػات باب

 الصػات. سائر يف كالؼقل القجف يف فالؼقل أخر, البعض يف

 الؿسؾؿ أمام فؾقس واضح, بدلقؾ الصػة ثبتت إذا« ادلالالت ثٮاًط»

 جؿقع ويف الصػة, هذه يف السـة أهؾ مـفج هق هذا واإلقرار, التسؾقؿ إٓ

 . اهلل صػات

 

                                                           

 (.43-31:ص)اكظر: التدمرية  (1)
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 الهشول[ ]صف 

 إىل حل٤ح ك يزنؿ  اهلل فثأ اآلزةر كوعخ األػجةر، كدٮادؿت»
 .«ادل٩دة ق٧ةء

 فعؾقة صػة وهل الـزول, صػة طؾك الؽالم يف هـا  الؿملػ شرع

 ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل حديث طؾقفا دل سبحاكف, بؿشقئتف متعؾؼة  اهلل صػات مـ

 اإلسالم وشقخ ,(1)الرب طبد ابـ مـفؿ العؾؿ, أهؾ مـ واحد غقر كص وقد

 متقاتر. الحديث هذا أنَّ  طؾك (4)والذهبل ,(3)الؼقؿ وابـ ,(2)تقؿقة ابـ

 حقث الؿؼدسل, الغـل طبد الحافظ اإلمام اأيًض  تقاتره طؾك كصَّ  ومؿـ

ر  حديث أن قرر مؿـ ففق «األػجةر كدٮادؿت» بؼقلف: الصػة هذه طؾك كالمف صدَّ

 أورد حقث الصػة, هذه طؾك كالمف هناية يف وأكده متقاتر, حديث الـزول

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الحديث هذا رووا مؿـ الصحابة مـ اجؿعً 

 سائر يف كالؼقل فقف والؼقل حؼ, والجؿاطة السـة أهؾ طـد والـزول

 أخرب كؿا الدكقا سؿاء إلك يـزل  الرب إنَّ  يؼقلقن: ففؿ الصػات,

 بتؽققػ كزولف يف يخقضقن وٓ الفقى, طـ يـطؼ ٓ الذي ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بذلؽ

                                                           

 (.7/118اكظر: التؿفقد ) (1)

 (.168:ص)كتاب الـزول  (1)

 (.148-1/136مختصر الصقاطؼ ) (3)

 (.116:ص)مختصر العؾق  (4)
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ًٓ ك هلل يثبتقن بؾ تعطقؾ, أو تؿثقؾ أو  وطظؿتف وكؿالف بجاللف يؾقؼ احؼقؼقً  زو

 الؿخؾقققـ. كزول يشبف ٓ سبحاكف,

 بالزم لقس وآفتؼار والحاجة الـؼص مـ الؿخؾقق كزول يف يؾزم وما

  الرب إلك يضاف ما فننَّ  سبحاكف, الرب إلك يضاف طـدما لؾـزول

 فبضعػ ويؾقؼ يخصف الؿخؾقق إلك يضاف وما وكؿالف, بجاللف ويؾقؼ يخصف

 تؼريره. سبؼ كؿا وكؼصف

 إثبات ٓ وجقد إثبات هق إكؿا -الصػات وسائر- لؾـزول السـة أهؾ وإثبات

 , اهلل صػات كقػقة ذكر الـصقص يف يلت لؿ فنكَّف وتؽققػ: تحديد

 الـبل فلخربكا كؿالف: وكعقت صػاتف بذكر سبحاكف طـف اإلخبار فقفا جاء وإكؿا

 الخقض إلك سبقؾ فال يـزل. قػك يخربكا ولؿ يـزل,  اهلل أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص

 يف خاض ومـ إدراكفا, طـ الطؿع قطع القاجب بؾ صػاتف, كقػقة معرفة يف

 وتحصقؾف. كقؾف إلك سبقؾ ٓ أمر يف خاض فؼد معرفتفا صؾب

 متقاترة, صحقحة الصػة هذه يف إحاديث أنَّ   الؿصـػ ذكر ولؿا

 اإلي٧ةف ٚدضت» فؼال: الـصقص, هذه مـ السـة صاحب الؿسؾؿ مققػ بقَّـ
 إلك اهلل بـزول يممـ أن الؿسؾؿ طؾك يجب الؿققػ, هق هذا« هل كا٣تك٤د٥ ث٫

 بالؼبقل يتؾؼاه وأن الؿتقاترة, الصحقحة إحاديث يف لثبقتف الدكقا: السؿاء

 والتسؾقؿ.

 وآطرتاض, بآكتؼاد ذلؽ يؼابؾ ٓ وأن أي:« ٤ٔد٫ االٔرتاض كدؿؾ»

 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل طـ ثبت ما طؾك يعرتض وأ يـتؼد أن بؿسؾؿ يؾقؼ كقػ إذ
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 ي٪يف دزني٫ كال دأكي٢، كال د٧سد٢، كال دكددٙ، ٗري ٨٦ كإمؿارق»
 .«ا٣زنكؿ ظٞدٞح

 الؿسؾؿ طؾك يجب والتل إلقفا, اإلشارة سبؼت التل الؿحرتزات هل هذه

 مـ الحذر تؿام يحذر وأن , هلل الصػات إثباتف طـد مـفا يحرتز أن

 والتعطقؾ. والتلويؾ والتؿثقؾ التؽققػ وهل: فقفا, القققع

 مطؾقب,  اهلل صػات يف التـزيف« ا٣زنكؿ ظٞدٞح ي٪يف دزني٫ كال»

ا  اهلل يـزه أن الؿسؾؿ طؾك فقاجب ه بف, يؾقؼ ٓ طؿَّ  طـ سبحاكف فقـَزَّ

 صػات تشبف إهنا صػاتف مـ شلء يف يؼال أن وطـ والعققب, الـؼائص

 الؿخؾقققـ.

 ولفذا لفا, إثبات وطدم لؾصػات تعطقؾ ٕكف باصؾ: ففق الؿبتدطة تـزيف أما

 اهلل يـزهقن ففؿ الصػات. طـ الؿـزه سبحان ققلف: بعضفؿ تسبقحات مـ كان

 أضاففا بف, تؾقؼ هلل ثابتة صػة وهق الـزول, طـ فقـزهقكف بف: يؾقؼ طؿا تعالك

 الؼقل وهؽذا يقحك. وحل إٓ هق إن الفقى طـ يـطؼ ٓ الذي ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف إلقف

 كػل إلك يػضل اتـزيفً  كـزهف أن يجقز فال الصػات, وجؿقع والقد آستقاء يف

 آستقاء. كػل طؾقف يرتتب اتـزيفً  كـزهف أن يجقز وٓ القد,

 الحؼقؼة يف هق لقس صػاتف  اهلل طـ يـػل الذي التسبقح فنن ولفذا

 تسبقح أن ترى أٓ» : هشام ابـ قال لؾصػات, تعطقؾ هق وإكؿا ,اتسبقحً 

 ققلف تػسقر يف- رجب ابـ وقال .(1)«الصػات مـ كثقر تعطقؾ اقتضك الؿعتزلة

                                                           

 مع أكف وقع يف بعض ذلؽ غػر اهلل لف. (1/146مغـل الؾبقب ) (1)
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 كؾُّ  لقس إذ كػسف, بف حؿد بؿا سب حف» :-[3لـصر:]ا ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ تعالك:

 (1)«الصػات مـ كثقر تعطقؾ يؼتضل الؿعتزلة تسبقح أنَّ  كؿا بؿحؿقد, تسبقح

 .اطؿقمً  والسؾػ الؿصـػ, يذمف الذي التـزيف هق هذا

 ,اجدً  ومتقـة دققؼة كؾؿة «ا٣زنكؿ ظٞدٞح ي٪يف دزني٫ كال» الؽؾؿة ففذه

 شـعقا إمر, وٓة طـد طؾقف شـَّعقا لؿا زماكف يف  الؿصـػ وخصقم

 وقعقا الذي الخؾؾ أساس تبقـ التل (2)الؽؾؿة هذه مـفا كتابف, يف بؽؾؿات طؾقف

 ورد ؾقف,ط فـبف الصػات لتعطقؾ بف يتشبثقن الذي الشلء طؾك أتك فؼد فقف:

 حؼقؼة فؽشػ , هلل مـزهة أهنؿ الـاس يقهؿقن الذيـ الؿعطؾة طؾك

 حالفؿ. واقع وجؾَّك أمرهؿ,

 «الـزول حؼقؼة يـػل اتـزيفً  أكزهف وٓ» ققلف: أما» رجب: ابـ الحافظ قال

 حؼقؼة يـػل اتـزيفً  أكزهف ٓ الؼائؾ: كؼقل وهق حؼ, ففق (3)طـف هذا صح فنن

 .(4)«ذلؽ وكحق بصره, أو سؿعف, أو طؾؿف, حؼقؼة أو ,كالمف حؼقؼة أو وجقده,

 طؾك الدالة إدلة يقرد بدأ الخالصة هذه  الؿصـػ قرر لؿا

 فؼال:  الرب كزول

 ك    رب٪ة يزنؿ ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أف    ٬ؿيؿة أثٮ ٚؿكل»
 ٮينػيؽٔ ٨٦ يٞٮؿ/ ؿ،ػاآلػ ال٤د٢ ز٤ر يجًف ظني ادل٩دة ٧ةءػق إىل حل٤ح

                                                           

 (.73:ص)تػسقر سقرة الـصر  (1)

 .(4/11اكظر ذيؾ صبؼات الحـابؾة ) (1)

 كؿا يف كتابف الذي بقـ أيديـا.وهق صحقح طـف  (3)

 .(4/13ذيؾ صبؼات الحـابؾة ) (4)
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 ي٤ُٓ ظىت هل، ٚأٗٛؿ ذ٘ٛؿينػيك ٨٦ ٚأُٔد٫، أ٣ينػيك ٨٦ هل، ذضدتػٚأق
 «. اهلل يزنؿ ٣ِٛ/ كيف .ا٣ٛضؿ

 الرب, إلك الـزول فقف أسـد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  تجد الحديث هذا تتلمؾ طـدما

 يزنؿ اهلل» الؿصـػ كبف كؿا الحديث ألػاظ بعض ويف ,«رب٪ة يزنؿ» فؼال:

», مـ اكبقرً  اطددً  أنَّ  هذا ومعـك متقاتر, حديث تؼدم كؿا والحديث 

 هبذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ سؿعف مـفؿ واحد وكؾُّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ سؿعقه الصحابة

 أو الرحؿة, أو الؿَؾؽ, إما اهلل: غقر يـزل الذي كان فؾق «يزنؿ رب٪ة» الؾػظ:

 الـبل بـصح الالئؼ لؽان الصػة, هذه معطؾة يدطقف مؿا ذلؽ غقر أو إمر,

 تـزل يؼقل: أو ربـا, مَؾؽ يـزل :-مرة كؾ   يف- يؼقل أن وفصاحتف وبقاكف ملسو هيلع هللا ىلص

 هذا يحؿؾ حتك الؿرات بعض يف تؼدير أقؾ طؾك ذلؽ يؼقل أو ربـا, رحؿة

 وهق ,«يزنؿ رب٪ة» بؾػظ: الحديث هذا مـف الجؿقع يسؿع أن أما هذا. طؾك

 يؿؽـ فال أمره, إماو رحؿتف إماو اهلل مَؾؽ إما اهلل, غقر يـزل الذي أن يؼصد

 وهق الـاس, طؾك تعؿقة فقف إسؾقب وهذا الطريؼة هبذه الخطاب فننَّ  ذلؽ:

 والبقان. بالـصح مـف وإحاجل بإلغاز أشبف

 أخقه؟ جاء يؼصد: وهق إستاذ. جاء لطالبف: مدرس يؼقل أن ُيعَؼؾ ففؾ

 أيُّ  كالمف يف يؽقن وٓ الطالب. والد جاء يؼصد: وهق الطالب. جاء يؼقل: أو

 الؿخاصبقن يػفؿ أن ويريد الطالب, والد جاء الذي أن لسامعا مـفا يػفؿ قريـة

 ؟!اوإيضاًح  ابقاكً  يؽقن هذا هؾ الطالب. والد هق جاء الذي أن
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 كؿا- اصحابق   وطشريـ ثؿاكقة إلك يصؾقن الصحابة مـ كبقر عددفؽقػ ل

 اهلل يـزل» «ربـا يـزل» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لفؿ يؼقل -(1) الؼقؿ ابـ ذلؽ ذكر

», أن يؼصد الؿتؽؾؿقـ همٓء طـد وهق الؾػظ, هبذا عقكفيسؿ كؾُّفؿ 

 الؿَؾؽ. هق يـزل الذي

 ولقس الرحؿة, أو الؿؾؽ يـزل الذي كان إذا- ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بـصح أيؾقؼ

يـزل » مختؾػة: أوقات ويف الصحابة, مـ الؽبقر العدد لفذا يؼقل أن -الرب

 فقف بؾ ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كصح كؿال مع يتـاىف هذا اهلل؟! غقر يـزل والذي .«ربـا

 .ملسو هيلع هللا ىلص كصحف يف صعـ

 الـزول يتلول مـ طؾك الرد يف العؾؿ أهؾ ذكرها التل إوجف أحد وهذا

 . اهلل طـ حؼقؼتف يـػل أو

 هق هذا الؾقؾ, مـ إخقر الثؾث يف أي: «اآلػؿ ال٤د٢ ز٤ر يجًف ظني»

 أوقات ذكرُ  إخرى الحديث ألػاظ بعض يف جاء وقد اإللفل, الـزول وقت

 يؿضل حقـ» أو: ,«األول الؾقؾ ثؾث يؿضل حقـ» مثؾ: ,لؾـزول أخرى

 شقخ يؼقل كؿا- محؿقلة ففل ثابتة الروايات تؾؽ كاكت فنن .«الؾقؾ كصػ

 الرواية: هذه يف ما هق فإصح وإٓ الـزول, تعدد طؾك -تقؿقة ابـ اإلسالم

 .(2)«اآلخر الؾقؾ ثؾث يبؼك حقـ»

 . اهلل وهق يـزل, الذي أي« يٞٮؿ»

                                                           

 (.148-136)اكظر: مختصر الصقاطؼ  (1)

 (.168-167:ص)اكظر: شرح حديث الـزول  (1)



 
 124 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 ذ٘ٛؿينػيك ٨٦ ٚأُٔد٫، أ٣ينػيك ٨٦ هل، ذضدتػٚأق ينيؽٔٮ ٨٦»
 أن أيصح الؿَؾؽ, هق -همٓء زطؿ طؾك- يـزل الذي كان إذا« هل ٚأٗٛؿ

 يستغػرين؟! مـ يسللـل, مـ يدطقين, مـ :-الـاس امخاصبً - يؼقل

 الصػة, لفذه وتعطقؾفؿ همٓء تلويؾ فساد تبقـ التل القجقه مـ ففذا

 وُيسلل, ُيدطك , اهلل مع اكد   بذلؽ يجعؾ فٕك ذلؽ: يؼقل ٓ فالؿَؾؽ

 مـف. وُيطؾب بف وُيستغاث

 يـزل» يؼقل: كلن مختؾػة, الصقغة لؽاكت الؿَؾؽ يـزل الذي كان ولق

 إن فقؼقل: اآلخر, الؾقؾ ثؾث يبؼك حقـ لقؾة كؾ الدكقا سؿاء إلك ربـا مَؾؽ

 يثالحد يف كؿا- يستغػرين ومـ يدطقين ومـ يسللـل مـ يؼقل: ربؽؿ

 فقحبف فلحببف, افالكً  يحب اهلل إنَّ  جبريؾ: كادى العبد اهلل أحب إذا -أخر

 فقحبف فلحبقه, افالكً  يحب اهلل إنَّ  السؿاء: أهؾ يف جبريؾ فقـادي جبريؾ,

 .(1)«األرض يف الؼبقل لف يقضع ثؿ السؿاء. أهؾ

 .«امل٤ٟ ٩ـكؿ كال الؿمحح، كال ا٣ٞؽرة، ٩ـكؿ ىلع مح٫٤ يىط كال»

 طؾقف, دلقاًل  هريرة أبل حديث وذكر الـزول,  الؿصـػ بتأث لؿا

 حقث الصػة, لفذه إهقاء أهؾ الؿبتدطة مـ حصؾ الذي التلويؾ إلك أشار

 الؿَؾؽ. أو الرحؿة أو الؼدرة بـزول الـزول أولقا

 ويصرفف الـزول يحرف مـ طؾك بالرد يتعؾؼ أمر طؾك العؾؿ أهؾ كبف وقد

ًٓ  يـظر فؼالقا: ة,السـ طؾقف دلت الذي بابف طـ  هؾ الؿتلول, هذا حال يف أو

                                                           

 .(6647(, ومسؾؿ رقؿ )3169أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 لف: فقؼال بف يممـ وٓ العؾق يثبت ٓ كان فنن ٓ. أم اهلل طؾق يثبت مؿـ هق

 فقق طـدك وما الؿَؾؽ, يـزل ومؿـ الرحؿة, تـزل ومؿـ إمر, يـزل مؿـ

 اهلل. طؾق تثبت ٓ إكؽ إذ إلف:

 أو الؿَؾؽ أو الرحؿة هق يـزل الذي إنَّ  ويؼقل: العؾق, يثبت كان وإن

 إلقفا أشرت التل القجقه بعض مـفا: التل إخرى بالطريؼة فقـاقش إمر

 لؾحديث أخرى روايات أورد حقث  الؿصـػ ذكره ما ومـفا ,اسابؼً 

 فؼال: الؿعطؾة, همٓء ضفقر تؼصؿ

ة»  ٬ؿيؿة أيب ٨ٔ أثد٫ ٨ٔ وة٣ط أيب ث٨ ق٭د٢ ٨ٔ ثإق٪ةدق مك٥٤ ركل ل٧ًى
 ز٤ر ي٧يض ظني ادل٩دة الك٧ةء إىل  اهلل يزنؿ ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٨ٔ

 ٨٦ هل، ٚأقذضدت يؽٔٮين اذلم ذا ٨٦ امل٤ًٟ، أ٩ة امل٤ًٟ، أ٩ة ٚدٞٮؿ/ ال٤د٢
 «.ا٣ٛضؿ ييضء ظىت هل، ٚأٗٛؿ يكذ٘ٛؿين اذلم ذا

 أ٩ة امل٤ًٟ أ٩ة» لػظة: هق الرواية هذه إيراد مـ  الؿصـػ ومؼصقد
 كان إذا الؿصـػ: لفؿ فقؼقل الؿتلولقـ, همٓء لظفقر قاصؿة ففل «امل٤ًٟ

 الؿؾِؽ؟! أكا الؿؾِؽ أكا الؿَؾؽ: هذا أيؼقل الؿالئؽة, مـ مَؾؽ هق يـزل الذي

طقً  كان وإٓ ذلؽ, يؼقل أن يؿؽـ ٓ  شريؽ وأكف والربقبقة, إلقهقة لـػسف امدَّ

 اهلل. دون مـ بف متػرد أو الؿؾؽ, يف هلل

 فقف لؾػظة اأيًض  الجفـل -العقـ تحبػ- َطرابة بـ رفاطة حديث أورد ثؿ

 فؼال: التلويؾ, أهؾ ضفقر تؼصؿ



 
 126 املؤتيس دؾ٠ؿة 

ؿاثح ث٨ رٚةٔح كركل»  ٩ىٙ مىض إذا ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أف   اجل٭ين ٔى
 ٨ٔ أقأؿ ال ٚدٞٮؿ/ ادل٩دة الك٧ةء إىل  اهلل يزنؿ ال٤د٢، ز٤ر أك ال٤د٢

 ينيؽٔٮ اذلم ذا ٨٦ هل، أٗٛؿ يكذ٘ٛؿين اذلم ذا ٨٦ ٗريم، اأظؽن  ٔجةدم
 اإل٦ةـ ركاق .الىجط ي٪ٛضؿ ظىت أُٔد٫. يكأ٣ين اذلم ذا ٨٦ هل، أقذضدت

 .«أمحؽ

 ٔجةدم ٨ٔ أقأؿ ال» الؾػظة: هذه ٕجؾ الحديث هذا الؿملػ ساق
 هق يـزل الذي كان لق إذ الؿعطؾة, همٓء طؾك الرد أبؾغ فػقفا« ٗريم اأظؽن 

 :«غقري اأحًد  ديطبا طـ أسلل ال» يؼقل: أن يصح لؿ غقره, أو جربيؾ الؿَؾؽ:

 . اهلل إٓ يؼقلف ٓ هذا فننَّ 

 قال: السابؼتقـ الؾػظتقـ ٕجؾ الحديثقـ هذيـ  الؿصـػ أورد ولؿا

 ك   ظضح كيؽظٌةف ٦ذأكؿ، ك   دأكي٢ يُٕٞةف ااحؽيسةف ك٬ؾاف»
 .«٦ج٢ُ

 يؼقل: الذي هق يـزل أكف تزطؿقن الذي هؾ لفؿ: تؼقل أن يؽػل أي

 ال» يؼقل: الذي هق يـزل أكف تزطؿقن الذي وهؾ ,؟!«الؿِؾؽ أكا الؿِؾؽ, أكا»

 يؼطعان الؾػظان هذان الؿصـػ, ذكر وكؿا ؟!«غقري اأحًد  طبادي طـ أسلل

 مبطؾ. كؾ   حجة ويدحضان متلول, كؾ   تلويؾ

 وحديث صريؼقـ مـ هريرة أبل حديث السابؼة: إحاديث ذكر لؿا ثؿ

 طـ كالمف صدر يف إلقف أشار أن سبؼ الذي الؿعـك يمكد ما إلك أشار رفاطة,

 مـ جؿاطة أسؿاء فلورد ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ متقاتر الحديث أنَّ  وهق الصػة, هذه

 فؼال: الحديث, هذا رووا مؿـ الصحابة
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جؽ َة٣ت، أيب ث٨ يلع ا٣زنكؿ/ ظؽير كركل»  كصجري مكٕٮد، ث٨ اهلل ٔك
٧ؿك اخلؽرم، قٕدؽ كأثٮ اهلل، ٔجؽ ث٨ كصةثؿ ٥ُٕ٦، ث٨ا  ٔبكح، ث٨ ٔك

س٧ةف ادلرداء، ٮكأث  زكج ق٧٤ح كأـ صج٢، ث٨ ك٦ٕةذ ا٣ٕةص، أيب ث٨ ٔك
 .«قٮا٥٬ كػ٤ٜ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ

 وكذلؽ ,(الـزول) كتاب يف الدارقطـل الـزول: أحاديث جؿع ومؿـ

 شرح) كتابف يف إحاديث هذه مـ جؿؾة أورد تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ

 .(الـزول حديث

 وذكر ,(1)«اكػًس  طشرون ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ رواه» الاللؽائل: اإلمام وقال

 كحق ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ -الـزول حديث أي- رواه» الؼقؿ: ابـ وقال مـفؿ. جؿؾة

 .(2)أحاديثفؿ ساق ثؿ ,«اكػًس  وطشريـ ثؿاكقة

 أهؾ يعتؼدها التل العؼقدة قرر الـصقص  الؿصـػ أورد لؿا ثؿ

 ٨٦ مىؽٝٮف، ثؾلٟ مؤ٦٪ٮف كحن٨» فؼال: إحاديث, هذه طؾك بـاء السـة
 .«املؼ٤ٮٝني ثزنكؿ ننج٭٫ أك ٠دٛدح، هل ٩ىٙ أف ٗري

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة اهلل بؽتاب الؿتؿسؽقن السـة, أهؾ أي :«حن٨»

 الدكقا, سؿاء إلك يـزل اهلل بلنَّ  مؼرون أي:« مىؽٝٮف ثؾلٟ مؤ٦٪ٮف»

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف بذلؽ أخرب كؿا

 اهلل. كزول أي:« هل ٩ىٙ أف ٗري ٨٦»

                                                           

 (.3/434شرح آطتؼاد ) (1)

 (.148-1/136مختصر الصقاطؼ ) :اكظر (1)
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 يؼدر أن يحاول أحد السـة أهؾ ـم ولقس الـزول, كؽقػ ٓ أي:« ٠دٛدح»

 ذلؽ, مـ بشلء بؾساكف يتؽؾؿ أن طـ فضاًل   اهلل لـزول كقػقة ذهـف يف

 كزولف. كقػقة كجفؾ لؽــا الدكقا, السؿاء إلك حؼقؼة يـزل  بلكَّف فـممـ

 بـزول  اهلل كزول يؼاس ٓ أي:« املؼ٤ٮٝني ثزنكؿ ننج٭٫ أك»

 وآحتقاج الـؼص وهل هبؿ, ختصةم لقازم الؿخؾقققـ فؾـزول الؿخؾقققـ,

 وكؿالف. بجاللف يؾقؼ كزول ففق اهلل كزول أما وآفتؼار.

 اإلمام ققل كظقر  الرتمذي جعػر أبق وهق السؾػ أحد طـ جاء

 الـزول لف: فؼال الـزول, طـ رجؾ سللف فؼد آستقاء, طـ ُسئؾ طـدما مالؽ

 مجفقل, الؽقػو معؼقل, الـزول» فؼال: طؾق؟ فققف يبؼك يؽقن, كقػ

 .(1)«بدطة طـف والسمال واجب, بف واإليؿان

 الؼاطدة, بؿثابة هق  مالؽ اإلمام ققل أنَّ  لـا يمكد مؿا وهذا

 بآستقاء. امختًص  ولقس الصػات, جؿقع يف تطبؼ

 زماكف: يف وطالؿفا بغداد فؼقف صدق» :-إثر هذا طؾك اتعؾقؼً - الذهبل قال

  هق: ما الـزول طـ السمال إذ
 
 يف غريبة كؾؿة طـ السمال يؽقن إكؿا ٕكَّف :طل

 جؾقؾة طبارات وآستقاء والعؾؿ والبصر والسؿع والؽالم فالـزول وإٓ الؾغة,

 لؾؿقصقف, تابعة فالصػة شلء, كؿثؾف لقس مـ هبا اتصػ فنذا لؾسامع, واضحة

 .(2)«البشر طـد مجفقلة ذلؽ وكقػقة

                                                           

 :(131:ص)وقال إلباين يف مختصر العؾق (. 1/365لخطقب يف تاريخ بغداد )رواه ا (1)

 .هذا إسـاده رجالف كؾفؿ ثؼات»

 (131:ص)مختصر العؾق  (1)
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 فؼال: ذلؽ, يف لسؾػا طـ أثار بعض ذكر يف  الؿصـػ شرع ثؿ

 ٚٞةؿ/ -ا٣زنكؿ ٨ٔ يٕين- ٔ٪٫ ظ٪دٛح أثٮ قب٢ ا٧٤ٕ٣ةء/ ثٕي ٝةؿ كٝؽ»
 .«٠دٙ ثال يزنؿ

 .(1)(والصػات إسؿاء) كتابف يف البقفؼل ذكره هذا

 هلل الـزول كثبت أي :«يزنؿ» السـة, أهؾ صريؼة هذه« ٠دٙ ثال يزنؿ»

 وكؿالف. بجاللف الالئؼ القجف طؾك 

 كقػقة. الـزول لفذا كحدد أن بدون أي :«٠دٙ ثال»

 أف   صةءت ا٣يت األظةدير /-وةظج٫- النحجةين ااحك٨ ث٨ حم٧ؽ كٝةؿ»
 ٝؽ األظةدير ٬ؾق إف األظةدير ٨٦ ٬ؾا كحنٮ ادل٩دة ق٧ةء إىل ي٭جٍ اهلل

 «.٩ٛرس٬ة كال ث٭ة، ك٩ؤ٨٦ ٩ؿكي٭ة، ٚ٪ع٨ اثلٞةت، ركد٭ة

 يـزل, أي: يفبط «دل٩دةا ق٧ةء إىل ي٭جٍ اهلل أف   صةءت ا٣يت األظةدير»

  مسعقد ابـ فعـ ,«يفبط» بؾػظ: رواياتف بعض يف الحديث جاء وقد

 السؿاء إلك  اهلل يفبط الباقل, الؾقؾ ثؾث كان إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن

 .(2)«الدكقا

  اهلل بـزول التصريح فقفا جاء التل أي «األظةدير ٨٦ ٬ؾا كحنٮ»

  الدكقا. سؿاء إلك

                                                           

(1) (1/386). 

 وقال الفقثؿل يف مجؿع الزوائد ,(5319, وأبق يعؾك رقؿ )(1/388أخرجف أحؿد ) (1)

 .«رجالف رجال الصحقح: »(153/ 16)
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 الؿـفج, ٓحظ «٩ؿكي٭ة ٚ٪ع٨ اثلٞةت، ركد٭ة ٝؽ ظةديراأل ٬ؾق إف  »

 وٓ يرووهنا ٓ البدع أهؾ كرويفا. فـحـ الثؼات روهتا قد إحاديث هذه

 وتلويؾفا. ردها يف يخقضقن وإكؿا هبا, يعتدون

 أخبار. مـ فقفا جاء وبؿا بؿدلقلفا, وكؼر كصدق يعـل« ث٭ة ك٩ؤ٨٦»

 لؾػظ وصرف تحريػ هل تلال الجفؿقة, تػسقرات أي:« ٩ٛرس٬ة كال»

 .(1)باصؾ التػسقر ففذا ومدلقلف, ضاهره طـ

 أحاديث أي« تػسر ال» أو« كػسرها ال» يؼقلقن: طـدما  والسؾػ

 ففؿ هق الذي تػسقرها أما الجفؿقة. تػسقرات تػسر ٓ يؼصدون: الصػات,

 فؿطؾقب هبا خقصبـا التل الؾغة مؼتضك ضقء طؾك مدلقلفا ومعرفة معـاها,

 ـ.ومتعق

 اعثؿي٨ كأيب أ٩ة ٠٪خ ٝةؿ/ ظ٪ج٢ ث٨ أمحؽ ث٨ اهلل ٔجؽ ٨ٔ كركي٪ة»
 اجلىٙ حل٤ح اكف إذا ٚٞةؿ/ ا٣زنكؿ، حبؽير يٞه ةٝةونٌ  ٚك٧ٓ املكضؽ، يف

 د٘ري كال ا٩ذٞةؿ كال زكاؿ ثال ادل٩دة، ق٧ةء إىل  اهلل يزنؿ مٕجةف ٨٦
ــ لٮ٫٩، كاوٛؿ ، أيب ٚةردٕؽ ظةؿ.  قك٨، ظىت كأمك١ذ٫ يؽم، كل

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٬ؾا، ية ٝةؿ/ ظةذاق ٧٤ٚة املذؼٮض، ٬ؾا ىلع ث٪ة ٝٙ ٝةؿ/ ٥ز
 .«كا٩رصؼ .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٝةؿ ٧٠ة ٢ٝ ٦٪ٟ،  رب٫ ىلع أٗري

 الؼاص, لفذا سؿاطف قصة يف أحؿد اإلمام طـ إثر هذا  أورد ثؿ

 أقاويؾ) كتابف يف الحـبؾل الؽرمل مرطل اأيًض  ذكره الخرب وهذا طؾقف. وإكؽاره

                                                           

 (.36:ص)قية ٓبـ تقؿقة اكظر: الحؿ (1)
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 الرد وفقف والحسـ, الجؿال يف غاية وهق .(1)(الصػات أحاديث يف ؼاتالث

 صػات حقل الؽالم يف الؿتخرصقـ وتؽؾػات الؿبطؾقـ, همٓء باصؾ طؾك

 تعالك. اهلل

 كثقر وطادة الـزول, حديث يؼص وهق الؼاص هذا طؾك مر أحؿد فاإلمام

 اوهدفً  قـة,مع مفؿة لؾؼاص ٕنَّ  آقتصار: وطدم الؽالم, يف التزيد مـفؿ

 إخبار, يف ويتقسع الؽالم, يف يزيد فرتاه الـاس. طؾك يمثر أن وهق ,امحددً 

 إضافات. إلقفا ويضقػ

ال الـاس أكذب» : أحؿد اإلمام يؼقل ولفذا  ,(2)«والؼصاص السمَّ

ال:  همٓء فؿثؾ فؼرهؿ, إلقفؿ ويشؽقن حاجتفؿ الـاس يسللقن الذيـ السمَّ

 يف الشلن وكذلؽ أمامفؿ. مـ طؾك التلثقر يدونير ٕهنؿ الؽذب: فقفؿ يؽثر

 ا٩ذٞةؿ، كال زكاؿ، ثال» الؼاص: هذا مـ الزيادات هذه إلك فاكظر الؼصاص,
 أصؾؼفا مجؿؾة ألػاظ وهل لؾحديث, أضاففا طـده مـ أشقاء «ظةؿ د٘ري كال

 الصػات. تعطقؾ يف لفؿ لً متؽ وجعؾقها الؿتؽؾؿقن

ــ لٮ٫٩، كاوٛؿ ردٕؽ،ا» الؽالم هذا أحؿد اإلمام سؿع فؾؿا « يؽم كل

 بقده. أمسؽ أي:

 ٕمقر تلثركا مثؾ ابالغً  اتلثرً  يتلثرون فرتاهؿ السؾػ, يف يؽثر القصػ وهذا

 بشرتف. وتحؿر لقكف, ويصػر مـا, القاحد يرتعد الدكقا أمقر يف كحـ الدكقا.

 إذا لؽـ الدكقا, أمقر يف التلثر هذا طؾقفؿ يظفر كان ما  السؾػ بقـؿا

                                                           

 (.63-61:ص) (1)

 (.1/313ذكره ابـ مػؾح يف الؿؼصد إرشد ) (1)
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 ذلؽ. طؾقفؿ ضفر  اهلل صػات طؾك واطُتِدي اهلل, حرمات ؽتاكتف

 جاءه لؿا  مالؽ خرب يسؿع طـدما الـاس بعض يستغرب ولفذا

 الرحضاء, وطاله غضب وأكف استقى؟ كقػ آستقاء, طـ وسللف الؿبتدع

 والتلثر. الغضب شدة مـ اطرقً  يتصبب صار أي:

 وكالهؿا« املذؼؿص» سخالـ بعض يف« املذؼٮض ٬ؾا ىلع ث٪ة ٝٙ ٝةؿ/ ز٥»

 طؾقف. مـطبؼ

 مـف. اقريبً  لف امحاذيً  صار أي:« ظةذاق ٧٤ٚة»

 الؽؾؿة وهذه «٦٪ٟ  رب٫ ىلع أٗري ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ !٬ؾا ية ٝةؿ/»

 بالصػات, يتعؾؼ فقؿا مبتدع وكؾ   متؽؾؿ, وكؾ   متخرص, كؾ   طؾك هبا ُيرد

 طؾك تبـ ولؿ قص,الـص طؾقفا تدل ٓ اوأمقرً  وتؽؾػات أشقاء يضعقن فنهنؿ

 طؾك أغقر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقل هبا.  اهلل يـزهقن أهنؿ مـفؿ بزطؿ إدلة,

 مـفؿ.  ربف

 أن الصػات: يف السـة أهؾ مـفج هق هذا «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٝةؿ ٧٠ة ٢ٝ»

 الؿتخرصقن, يؼقل كؿا ٓ ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل قال ما مثؾ الؿسؾؿ يؼقل

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

 .[181-186ت:لصافاا] ﴾ مب خب

 إىل اهلل يزنؿ /-أمحؽ اإل٦ةـ يٕين- اهلل ٔجؽ أليب ٤ٝخ ظ٪ج٢/ ٝةؿ»
 لٟ ٦ة ٬ؾا، ٨ٔ اق١خ يل/ ٚٞةؿ ؟ث٧ةذا أك ث٫٧٤ٕ ٩ـكهل ٤ٝخ/ ادل٩دة، ق٧ةء
كم ٦ة ىلع ااحؽير أمي ؟!كهلؾا  اآلزةر، ث٫ صةءت ٦ة ىلع ظؽ، كال ٠دٙ ثال ري
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 .«ال١ذةب ث٫ صةء كب٧ة

 شلء؟ بلي   يعـل« ث٧ةذا؟ أك ث٫٧٤ٕ ٩ـكهل»

 الؿتؽؾؿقـ طـد إٓ ترد ٓ إسئؾة هذه ٕن« ٬ؾا ٨ٔ اق١خ يل/ ٚٞةؿ»

 والؿتؽؾػقـ.

كم ٦ة ىلع ااحؽير أمًي  كهلؾا، ٦ةلٟ ٬ؾا، ٨ٔ اق١خ» ه يعـل «ري  أمِرَّ

 إلقف دَ سـِ أُ  فقف والـزول , الرب لـزول امثبتً  جاء الحديث جاء, كؿا

, ورد. كؿا فلمضف 

 يثبتقهنا الصػات: يف السـة أهؾ صريؼة طؾك وهذا« ؽظ كال ٠دٙ ثال»

 أو معقـ بقصػ يحد ٓ فالـزول وتحديد, تؽققػ إثبات ٓ وجقد إثبات

 كقػقتف. كعرف ٓ  باهلل يؾقؼ كزول هق وإكؿا معقـة, هبقئة

 مـ غقره أو الـزول تلول أكف  السؾػ مـ أحد طـ يـؼؾ ولؿ

 زماكف, يف الؿتؽؾؿقـ بعض قةتقؿ ابـ اإلسالم شقخ تحدى وقد الصػات,

 مـ اشقئً  تلول أكَّف السؾػ مـ واحد طـ يلتقا أن سـقات ثالث وأمفؾفؿ

 .(1)ذلؽ طؾك يؼدروا فؾؿ , اهلل صػات

 يـزل» قال: أكَّف  أكس بـ مالؽ اإلمام طـ كؼؾ أكَّف طؾك أكبف وهـا

 طـف اءتج ٕهنا مالؽ: اإلمام طـ تثبت ٓ الرواية وهذه ,(2)«أمره أي ربـا:

 ابـ يؼقل حبقب, أبل بـ حبقب كاتبف صريؼ مـ إولك الطريؼ صريؼقـ: مـ

 والتعديؾ, الجرح أهؾ باتػاق وضاع كذاب بؾ حبقب, غقر هذا وحبقب» الؼقؿ:

                                                           

 (.3/169اكظر: مجؿقع الػتاوى ) (1)

 (7/143اكظر: التؿفقد ٓبـ طبد الرب ) (1)
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 صريؼ مـ جاءت إخرى والطريؼ .(1)«كؼؾف طؾك العؾؿاء مـ أحد يعتؿد ولؿ

 يثبت. ٓ  مالؽ اإلمام إلك فالسـد يعرف, ٓ رجؾ

 مـ أدركت مـ» قال: طباد بـ زهقر رواه لؿا مخالػ هذا أنَّ  إلك إضافة

 كاكقا ووكقع: الؿبارك بـ وطقسك طقاض بـ وفضقؾ وسػقان مالؽ الؿشايخ:

 السؾػ وصريؼة مالؽ لطريؼة مخالػ أكَّف كؿا ,(2)«حؼ الـزول إن يؼقلقن:

 طؾك هلل اوإثباهت جاءت كؿا إمرارها مـ -الـزول ومـفا- اطؿقمً  الصػات يف

 وكؿالف. بجاللف الالئؼ القجف

  َة٬ؿ/ ث٨ اهلل ٔجؽ األ٦ري يل ٝةؿ را٬ٮي٫/ ث٨ إقعةؽ اإل٦ةـ كٝةؿ»
 رب٪ة يزنؿ /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٨ٔ دؿكي٫ اذلم ااحؽير ٬ؾا يٕٞٮب أثة ية
 األ٦ري، اهلل أٔـ ٤ٝخ/ ٝةؿ/ يزنؿ؟ ٠دٙ ادل٩دة ق٧ةء إىل حل٤ح ك  

 .«٠دٙ ثال يزنؿ إ٧٩ة ٠دٙ.  الؿب ألمؿ يٞةؿ ال

 راهقيف. بـ إسحاق اإلمام يخاصب «يٕٞٮب أثة ية»

 ك  رب٪ة يزنؿ /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٨ٔ دؿكي٫ اذلم ااحؽير ٬ؾا»
 الـزول. كقػقة طـ يسلل «يزنؿ؟ ٠دٙ ادل٩دة ق٧ةء إىل حل٤ح

 مخاصبة ومخاصبتف معف, التؾطػ ٓحظ« األ٦ري اهلل أٔـ ٤ٝخ/ ٝةؿ/»

 الحؼ يتؼبؾ حتك الؿخاصبة هبذه فخاصبف ,القٓة أحد ففق مؼامف, تـاسب

 بالباصؾ. يتؿسؽ وٓ

 هذا يف تصؾح ٓ« ٠دٙ» أنَّ  يعـل« ٠دٙ  الؿب ألمؿ يٞةؿ ال»

                                                           

 (.116:ص), واكظر: شرح حديث الـزول (1/161مختصر الصقاطؼ ) (1)

 .(5/56ػتاوى )ذكره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف مجؿقع ال (1)
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 صػاتف: يف يؼال فال ,«لؿ» أفعالف: يف يؼال ٓ  أكف فؽؿا الؿؼام,

 .اأيًض  باصؾ« لؿ»ـب إفعال طـ والسمال باصؾ, الصػات يف فالتؽققػ .«كقػ»

 .[13ٕكبقاء:]ا ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ :تعالك قال

 ولِؿَ  كذا, َفَعَؾ  لِؿَ  :«لؿ» ـب اهلل أفعال طـ يسلل مـ يسؿقن السـة وأهؾ

 وكؾ   الؿؽقػة. :«كقػ» ـب الصػات طـ يسللقن والذيـ بالؾؿقة, كذا يػعؾ َلؿْ 

 هالك جاء إكؿا أكَّف واطؾؿ» : الربهباري اإلمام قال باصؾ. إمريـ مـ

 وتركقا ,«كقػ»و« لؿ» فلدخؾقا: , الرب يف فؽروا ؿأهن مـ الجفؿقة

 .(1)«رأيفؿ طؾك الديـ وقاسقا الؼقاس, ووضعقا إثر,

 كقػقة, اهلل فؾـزول وإٓ كعؾؿف, كقػ بال أي« ٠دٙ ثال يزنؿ كإ٧٩ة»

 وجقده. ٓ بالؽقػ, طؾؿـا فالؿـػل: كعؾؿفا. ٓ لؽــا

 ا٣زنكؿ ٔ٪ؽ شا٣ٕؿ خي٤ٮ ٝةؿ ك٨٦» : الغـل طبد الحافظ قال ثؿ
 .«خمرتع كرأم ٦جذؽع ثٞٮؿ أىت ٚٞؽ خي٤ٮ، ال أك

 الدكقا, سؿاء إلك  اهلل بـزول تتعؾؼ مسللة إلك  الؿصـػ يشقر

 يخؾق؟ ٓ أو العرش مـف يخؾق هؾ يـزل حقـؿا وهل:

  المـاإلس قخـش لخصفا ثالثة, للةـالؿس هذه يف ذكرت التل وإققال

 ذلؽ يؼقل كؿا يخؾق, ٓ أو يخؾق يؼال: أن يـؽر مـ مـفؿ» بؼقلف: تقؿقة ابـ

 وقد العرش, مـف يخؾق بؾ يؼقل: مـ ومـفؿ وغقره. (2)الغـل طبد الحافظ

                                                           

 (.43:ص)شرح السـة  (1)

 يشقر شقخ اإلسالم إلك كالم الحافظ طبد الغـل الؿقجقد يف هذه العؼقدة, فالظاهر (1)

 أكف وقػ طؾقفا, أو وقػ طؾك كالمف يف كتاب آخر لف.
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 مـف يخؾق ٓ قال: مـ طؾك اإلكؽار يف امصـػً  مـده بـ الرحؿـ طبد صـػ

 وأئؿتفا: إمة سؾػ طـ الؿلثقر وهق الصقاب, وهق الثالث, والؼقل العرش...

 السؿاء إلك وكزولف دكقه مع مـف, العرش يخؾق وٓ العرش, فقق يزال ٓ أكف

 .(1)«فققف العرش يؽقن وٓ الدكقا,

ب وإكؿا  بقـ الجؿع مـ فقف لؿا الثالث الؼقل  اإلسالم شقخ صقَّ

 سبحاكف وأكف بف الالئؼ القجف طؾك  هلل آستقاء تثبت التل الـصقص

 ؾـزول.ل الؿثبت الحديث مع خؾؼف, مـ بائـ طرشف طؾك مستق

 يشبف وٓ شاء, كقػ ويـزل خؾؼف, مـ بائـ طرشف طؾك مستق  فاهلل

 الؿخؾقققـ: كزول يف تؾزم التل والؾقازم الؿخؾقققـ, كزول سبحاكف كزولف

 لقازم هل وإكؿا الرب, لصػة لقازم لقست مؽان, يف وحؾقل مؽان شغر مـ

 الؿخؾقق. لصػة

 الذيـ أما» ل:فؼا الغـل, طبد الحافظ ققل  الؼقؿ ابـ واختار

 طـف. ذلؽ كـػل وٓ ويـتؼؾ يتحرك كؼقل: ٓ وقالقا: إمريـ, طـ أمسؽقا

 وسؽتقا الؽتاب, بف كطؼ بؿا كطؼقا فنهنؿ وآتباع, بالصقاب أسعد ففؿ

 .(2)«طـف سؽت طؿا

                                                           

 (.131:ص)شرح حديث الـزول  (1)

قؾقؾة مـ أهؾ ويف الجؿؾة: فالؼائؾقن بلكف يخؾق مـف العرش صائػة : »(161:ص)وقال  

 الحديث, وجؿفقرهؿ طؾك أكف ٓ يخؾق مـف العرش, وهق الؿلثقر طـ إئؿة الؿعروفقـ

 .«بالسـة, ولؿ يـؼؾ طـ أحد مـفؿ بنسـاد صحقح وٓ ضعقػ أنَّ العرش يخؾق مـف

 (.1/157مختصر الصقاطؼ ) (1)
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 الًميو[ ]صف 

 واحد, ومـفجفؿ واحدة, الصػات إثبات يف والجؿاطة السـة أهؾ صريؼة

 بؿا واإليؿان طؾقفؿا, الؽامؾ والتعقيؾ والسـة, الؽتاب طؾك آطتؿاد وهق

 بؾ أكػسفؿ, قبؾ مـ صػة يثبتقن فال فقفؿا, ثبت ما وإثبات فقفؿا, جاء

 والسـة. الؽتاب بف كطؼ ما طؾك يؼتصرون

 يف الؿؼام اقتضك واإليؿان, العؾؿ وأساس إصقل أصؾ هذا كان ولؿا

 يمكد أن -آطتؼاد يف تؽتب التل الؿطقٓت يف وكذلؽ- الؿختصر هذا مثؾ

 الؿصـػ أنَّ  الؽريؿ الؼارئ يالحظ ولفذا مـاسبة, مـ أكثر يف إمر هذا طؾك

 قال: القديـ صػة ذكر لؿا 

 املىُىف رقٮهل ٨ٔ اثلةثذح ا٣ٕـيـ، ٠ذةث٫ يف الٮاردة قجعة٫٩ وٛةد٫ ك٨٦»
 .«احلؽاف األ٦ني/

 يف قرره ما ؽػلي وكان طؾقف, وأكد الؿصـػ قرره أن سبؼ الؿعـك وهذا

 اوأساًس  امتقـً  وأصاًل  اطظقؿً  امؼامً  الؿؼام هذا كان لؿا لؽـ الرسالة, هذه صدر

 الـػقس يف يستؼر حتك طؾقف, يمكد أن ذلؽ اقتضك الصػات, جؿقع يف مـف ٓبد

 الؼؾقب. يف ويتؿؽـ

ًٓ  الصػات هذه مثؾ يف يخقضقن البدع أهؾ كان ولؿا  وتػصقاًل  إجؿا

 والجؿاطة السـة أهؾ طـد الؿـاسب مـ كان الرديئة, أففامفؿو الؼاصرة بعؼقلفؿ

 إصؾ طؾك مبـل التػصقؾ وجف طؾك الصػات إثبات أنَّ  طؾك يمكدوا أن

 يف جاء ما طؾك اكؾقً  ااطتؿادً  آطتؿاد وهق الصػات, جؿقع يف الؽؾل العام

 والسـة. الؽتاب
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 كالقجف والسـة, الؽتاب يف لثابتةا الذاتقة تعالك اهلل صػات مـ والقدان:

 الذات, طـ تـػؽ ٓ صػات وهل وغقرها, والعؾق والعقـ والساق والؼدم

 بالؿشقئة. تعؾؼ لفا التل -الػعؾقة الصػات بخالف- بالؿشقئة لفا تعؾؼ وٓ

 ويؼقلقن: واحد, والػعؾقة الذاتقة اهلل صػات يف مـفجفؿ السـة وأهؾ

 ويممـقن جاء, كؿا سـةوال الؽتاب يف ثبت ما فقثبتقن واحد, الصػات باب

 تؿثقؾ. وٓ تؽققػ وٓ تحريػ وٓ تعطقؾ بال ورد, كؿا بف

 كصقص ذلؽ طؾك دلت كؿا اثـتان, وهؿا , هلل ثابتتان والقدان

 ,[64لؿائدة:]ا ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا والسـة الؽتاب يف كثقرة

 يف وإحاديث ,[75:]ص ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ سبحاكف: وققلف

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ كثقرة الؿعـك هذا

 : ققلف يف كؿا باإلفراد, الصػة هذه ذكر الـصقص بعض يف جاء وقد

 ﴾ڀ پ پ پ﴿ تعالك: ققلف يف وكؿا ,[1لؿؾؽ:]ا ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ذكره. أيت مقسك آدم محاجة حديث يف وكؿا ,[16لػتح:]ا

 ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا بالجؿع, الـصقص بعض يف وجاءت

 يشؽؾ ٓ وهذا .[71س:]ي ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 وطظؿتف: وكؿالف بجاللف تؾقؼان يديـ لف بلنَّ  مقصقف  اهلل أنَّ  طؾك

 معؾقمة ٕغراض والجؿع بالؿػرد الؿثـك طـ لإلخبار تتسع العرب لغة ٕنَّ 

 بؼدمِل, فالن إلك وذهبت بلذكِل وسؿعت بعقـِل, رأيت العرب: فتؼقل الؾغة. يف

, رأيتف والؿؼصقد:
َّ
, عتفوسؿ بعقـَل

َّ
. إلقف وذهبت بلذَكل

َّ
 بؼدَمل
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ا إلقف, والؿضاف الؿضاف بقـ الؿشاكؾة إغراض: هذه ومـ  يؽقن فؾؿَّ

 : ققلف يف كؿا ,اأيًض  امػردً  الؿضاف يؽقن أن يـاسبف امػردً  إلقف الؿضاف

 الضؿقر: والفاء مػرد, مضاف يد: , اهلل يد أي: يده ,﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

او .اأيًض  مػرد وهق إلقف, مضاف  الؿـاسب فؿـ اجؿعً  إلقف الؿضاف يؽقن لؿَّ

 .﴾پ پ پ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا كذلؽ, اجؿعً  الؿضاف يؽقن أن

 التعظقؿ. الؿػرد: طـ بالجؿع التعبقر أغراض ومـ

 يؼقل حقث الؿؼام, هذا يف ومشاكستفؿ الجفؿقة تؾبقس يزول وهبذا

 مؿا ذلؽ قكح أو كثقرة, أطقـ أو كثقرة, أيد إثبات ذلؽ مـ يؾزم بعضفؿ:

 همٓء. يؼقلف

 والثاكقة: يؿقـ, إحداهؿا: ,ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة كتابف يف ثبتتا يدان,  فؾؾف

 سحاء كػؼة, يغقضفا ال مألى, اهلل يؿقـ إن» الصحقح: الحديث يف كؿا أخرى,

 يـؼص لؿ فنكف واألرض, السؿاوات خؾؼ مـذ أكػؼ ما أرأيتؿ والـفار, الؾقؾ

 ,(1)«ويخػض يرفع الؼبض األخرى وبقده الؿاء, طؾك وطرشف يؿقـف, يف ما

 فقفا العؾؿ أهؾ بعض إسـادها يف تؽؾؿ (2)مسؾؿ صحقح يف رواية يف وجاء

 إخرى: القد طـ يؼال وثبتت الرواية هذه صحت فنن ,«شؿالف» الشؿال: ذكر

                                                           

 سبؼ تخريجف. (1)

 السؿاوات يطقي اهلل : »ملسو هيلع هللا ىلص( طـ طبد اهلل بـ طؿر قال رسقل اهلل 4698رقؿ ) (1)

يقم الؼقامة, ثؿ يلخذهـ بقده القؿـك, ثؿ يؼقل: أكا الؿؾؽ, أيـ الجبارون؟ أيـ 

الؿتؽبرون؟ ثؿ يطقي األرضقـ بشؿالف, ثؿ يؼقل: أكا الؿؾؽ, أيـ الجبارون؟ أيـ 

 .«الؿتؽبرون
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 .«إخرى» فقؼال: وإٓ شؿال, إهنا

 الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص طـف ثبت ما مع يتـاىف ٓ وأخرى, يؿقـ لف سبحاكف وكقكف

 دفع ملسو هيلع هللا ىلص مؼصقده ٕنَّ  :(1)«مباركة يؿقـ ربل يدي كؾتا» قال: أكف الصحقح

 أنَّ  البعض يتقهؿ قد شؿال, أو وأخرى يؿقـ ققؾ: إذا فنكف الـؼص: تقهؿ

 وكؾتا» :ملسو هيلع هللا ىلص قال التقهؿ هذا فؾدفع والؼقة. والعطاء البذل يف أكؼص إخرى

 .«يؿقـ ربل يدي

 تشبفان ٓ وطظؿتف, وكؿالف لفبجال تؾقؼان حؼقؼقتان يدان  فؾؾف

 والطل, والعطاء, وإخذ, والبسط, بالؼبض, مقصقفتان الؿخؾقققـ, أيدي

 : الؼقؿ ابـ قال الحؼقؼقة. القد صػات هل التل الصػات مـ ذلؽ وغقر

 مائة مـ أكثر يف والتابعقـ الصحابة وكالم والسـة الؼرآن يف القد لػظ ورد»

« ...حؼقؼقة يد أهنا طؾك يدل بؿا امؼروكً  فقف, امتصرفً  امتـقطً  اورودً  مقضع

 .(2)إوجف هذه ذكر ثؿ

  يؼاس أن التشبقف وإكؿا بف, تؾقؼ يدٌ   هلل يثبت أن اتشبقفً  ولقس

 حـبؾ ابـ أحؿد السـة أهؾ إمام سئؾ لؿا ولفذا كليديـا, يد فقؼال: بالؿخؾقققـ,

                                                           

, وابـ خزيؿة يف التقحقد «حسـ غريب»( وقال: 3368أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

وقال: صحقح طؾك  (1/131(, والحاكؿ )6167, وابـ حبان رقؿ )(89)رقؿ 

 شرط مسؾؿ.

 إن الؿؼسطقـ: »ملسو هيلع هللا ىلص( طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال رسقل اهلل 4698وأخرج مسؾؿ رقؿ )       

 .«, وكؾتا يديف يؿقـطـد اهلل طؾك مـابر مـ كقر طـ يؿقـ الرحؿـ 

 .(1/171مختصر الصقاطؼ ) (1)
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 كؼدمل وقدم كقدي, ويد كبصري, بصر قال: مـ» قال: هق؟ مـ الؿشبف طـ

 بجاللف تؾقؼ يد يؼقل: مـ أما التشبقف, هق هذا .(1)«بخؾؼف سبحاكف اهلل شبف فؼد

 بعقد. مـ وٓ قريب مـ ٓ اتشبقفً  لقس ففذا سبحاكف وكؿالف وطظؿتف

 بالزيغ ابتؾل مـ إٓ الؿخؾقققـ أيدي تشبف إهنا يؼقل: أن يجرتئ ومـ

 كؿا ره,قد حؼ  قدره وطدم  الرب تعظقؿ وطدم والضالل

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ : قال

 العظؿة: هبذه يده  اهلل وصػ فؼد ,]٧٣الزمر:[ ﴾ۆئ ۇئ ۇئ

 فؽقػ بقؿقـف مطقيات والسؿاوات الؼقامة يقم قبضتف اجؿقعً  إرض أنَّ 

 !!؟كليديـا يد يؼال

 مـ الؿشبف إذ مشبفة, بلهنؿ السـة أهؾ طؾك الؿبتدطة تشـقع يزول وهبذا

 مـ افرارً  اهلل صػات يعطؾ أو التشبقف, يف صراحة قؼعف بخؾؼف  اهلل يؼقس

 .(2)معطؾ مشبف وكؾ مشبف, معطؾ كؾ : السؾػ أئؿة قال ولفذا التشبقف.

 كػسف, يف قام الذي التشبقف مـ افرارً  ططؾفا إكؿا اهلل صػة يعطؾ مـ ٕنَّ 

ؿَ   فعطؾ مـف يػر أن فلراد التشبقف يؼتضل حؼقؼة هلل القد هذه إثبات أن تقهَّ

 بالجؿادات إما  اهلل تشبقف وهق آخر, تشبقف يف وقع الصػة ططَّؾ ولؿا الصػة,

 تعطقؾ كؾَّ  فننَّ  ولفذا تعطقؾف. كقع حسب الؿؿتـعات أو الؿعدومات أو

 بعده. وآخر التعطقؾ قبؾ تشبقف بتشبقفقـ: محػقف

                                                           

 .(131:ص), واجتؿاع الجققش (1/165) بقان تؾبقس الجفؿقة (1)

  .(1/144اكظر: الصقاطؼ الؿرسؾة ٓبـ الؼقؿ ) (1)
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 ﴾ڀ پ پ پ ﴿ تعالك: ققلف يف القد أنَّ  ادطك فؿـ معطؾ, مشبف وكؾُّ 

 يف وقع بؾ واحدة, مرة يعطؾ ولؿ معطؾ, ففق الؿخؾقق كقد يد ]٠١الفتح:[

 التعطقالت: مـ أكقاع ثالثة

 لؿ فنكَّف بجاللف, الالئؼة كؿالف صػة طـ العظقؿ لؾرب تعطقؾف األول:

 بتشبقفف. ططَّؾفا بؾ بف, تؾقؼ ايدً  يثبت

 يممـ لؿ ففق مدلقلف, طـ الصػة لفذه الؿثبت لؾـص تعطقؾف والثاين:

 فقف. وقع التعطقؾ مـ آخر كقع وهذا ﴾ڀ پ پ پ ﴿ قلف:ق بؿدلقل

 ٺ ﴿ تعالك: كؼقلف لؾتشبقف, الـافقة الؽثقرة لميات تعطقؾف والثالث:

 اؿوكظائره ,]٧٢مريم:[ ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ وققلف: ]٠٠الشورى:[ ﴾ ٿ ٿ

 الؿشبف. فقفا وقع التعطقؾ مـ أكقاع ففذه إدلة. مـ

  هلل يثبت الذي السـة, احبص إٓ والتعطقؾ التشبقف مـ يسؾؿ وٓ
 سبحاكف. وطظؿتف بجاللف يؾقؼ الذي القجف طؾك كؿالف, صػة

 شخص وبقـ بقـل دارت قصة أذكر بصدده كحـ الذي السقاق هذا ويف

 بجقاري صؾك الـبقي الؿسجد يف مرة الباب. هذا يف مفؿة فائدة مـ تخؾق ٓ

 مختؾػة, مقضقطات يف بحث وبقـف بقـل وجرى الدول, إحدى مـ رجؾ

 وأشار- ]٠١الفتح:[ ﴾ڀ پ پ پ﴿ لل: فؼال , اهلل صػات بقـفا مـ

 اتَّضح فعؾ ما وفعؾ تحدث فؾؿا قدرتف. يده: جارحة, هذه وقال: -يده إلك

 الذي التشبقف وأساسف: التعطقؾ مرتؽز أنَّ  مـ العؾؿ أهؾ قرره ما بالؿعايـة لل

 وهق أية ؼرأي كان ﴾ڀ پ پ پ﴿ قرأ: لؿا فنكف همٓء, كػقس يف قام
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 تالوتف مـ جاء «قدرتف يده» ققلف: اإذً  قدرتف. يده وقال: كػسف, يد إلك يشقر

 التشبقف, إٓ الـص مـ يػفؿ لؿ فؾؿا الؿخؾقق. كقد ايدً  مـف وففؿف لؾـص

 لؿاذا :-كالمف مـ فراغف بؿجرد- فؼؾت التشبقف. هذا طـ اهلل يـزه أن فالبد

 أية تؼرأ أكت اهلل, تشبف أكت بؾ قؾت: .اهلل أشبف ٓ أكا لل: قال اهلل؟ تشبف

 الذي هق مـؽ وقع الذي التشبقف وهذا التشبقف, طقـ وهذا كػسؽ, يد إلك وتشقر

 أيات مـ وغقرها أية هذه ونؤيؼر طـدما السـة أهؾ أما التعطقؾ. إلك جرك

 أو بللسـتفؿ بف يتؽؾؿقا أن طـ فضاًل - ببالفؿ يخطر ٓ الرب لصػات الؿثبتة

 الصػات مثؾ  اهلل إلك الؿضافة الصػات أن -بجقارحفؿ إلقف قروايش

 التشبقف طـ كامؾ وبعد تامة سالمة يف السـة فلهؾ الؿخؾقققـ, إلك الؿضافة

 وٓبد, سقشبف فنكَّف يعطؾ ومـ وٓبد, سقعطؾ فنكَّف يشبف مـ أما والتعطقؾ,

 يؾقؼ لذيا القجف طؾك  هلل الصػات بنثبات إٓ إمريـ مـ سالمة وٓ

 وكؿالف. وطظؿتف بجاللف

 والسـة الؼرآن مـ إدلة بعض ذكر الصػة هذه ثبقت الؿصـػ قرر لؿا

 .«]٦٤الامئدة:[ ﴾ ۇئ ۇئ وئ ﴿ / اهلل ٝةؿ» فؼال: إثباهتا, طؾك

 اهلل طؾك وافرتائفؿ القفقد إفؽ طؾك الرد سقاق يف آية مـ جزء وهذا

, قالقا بؿا لعـقاو أيديفؿ غؾت- مغؾقلة اهلل يد أن زطؿقا إذ- 

 الظالؿقن همٓء يؼقل طؿا  اهلل تعالك- بخقؾ اهلل أنَّ  بذلؽ: ومرادهؿ

  ائ ى ېى ې ې ې ۉ ﴿ تعالك: قال ,-اكبقرً  اطؾقً  الؿعتدون

 بلهنا يصػقهنا ولؽـفؿ ,ايدً  هلل يثبتقن فالقفقد .]٧٦المائدة:[ ﴾ ەئ ەئ ائ

 القصػ فجعؾقا ,-مثؾفؿ بالبخؾ يعرف فال الـاس, أبخؾ أهنؿ مع- مغؾقلة
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 ٓ مألى يؿقـف الذي العظقؿ لؾرب اوصػً  وقت كؾ   يف طـفؿ يـػؽ ٓ الذي

 كثقرة وشـائع وقبائح مخازٍ  جؿؾة مـ وهذا والـفار. الؾقؾ سحاء كػؼة يغقضفا

 قبحفؿ, وشدة حالفؿ هبا وبقَّـ الؿؾعقكة, الغضبقة إمة هذه طـ اهلل ذكرها

 طؾقف. افرتائفؿ وطظؿ

 الذي الؾعـ فؿقجب ﴾ ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿ بؼقلف: ؿطؾقف اهلل فرد

 العظقؿ. الؼقل هذا  اهلل يف ققلفؿ هبؿ: وكزل طؾقفؿ حؾَّ 

 وصػاتف, أسؿائف يف طؾقف والؼقل اهلل طؾك آفرتاء أنَّ  وهل فائدة, هذا ويف

 رحؿة مـ واإلبعاد الطرد هق الذي- الؾعـ يقجب سبحاكف طظؿتف واكتؼاص

 وطظؿتف الرب ويـتؼص طؾؿ, بغقر اهلل وطؾك هللا يف يؼقل مـ وهؽذا ,-اهلل

 صػاتف. مـ بشلء يتفؽؿ أو

 ادَّطقا -الضالل يف مـفؿ اإمعاكً - ايدً   هلل يثبتقن ٓ الذيـ والجفؿقة

 إلك بذلؽ يتقصؾقا أن ويريدون هلل, القد إلثباهتؿ القفقد طؾك هـا الرد أنَّ 

 هبا. يقصػ ٓ  وأكف , اهلل طـ القد كػل

 القد, إثبات القفقد طؾك  اهلل يـؽر ولؿ استدٓلفؿ, ؼقؿيست وكقػ

 يديـ؟! لف أن وذكر , لف ثبقهتا أكد بؾ

 فؼال ,بتلكقدها؟! لف ثابتة لقست بصػة اهلل يصػ مـ طؾك يرد أن أيؿؽـ

 لـػسف  فلثبت ]٧٦المائدة:[ ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿ سبحاكف:

 همٓء. يدطقف لؿا اخالفً  مبسقصتان بلهنؿا ووصػفؿا القديـ,

 مؼام هـا فالؿؼام أخرب, كؿا يديـ  هلل أن أية هذه دٓٓت ومـ

 القفقد. افرتاء طـ  هلل وتـزيف وتعظقؿ وتؿجقد وثـاء إثبات
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 والعطاء اإلكػاق كثرة دال طؾك والبسط بالبسط, القديـ وصػ أية ويف

 بالؾقؾ يده يبسط  اهلل إن» الصحقح: الحديث يف جاء ولفذا والجقد,

 تطؾع حتك الؾقؾ, مسلء لقتقب بالـفار يده ويبسط الـفار, مسلء قتقبل

 مألى, اهلل يؿقـ إن» أخر: الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص وقال ,(1)«مغربفا مـ الشؿس

 السؿاوات خؾؼ مـذ أكػؼ ما أرأيتؿ والـفار, الؾقؾ سحاء كػؼة, يغقضفا ال

 ألخرىا وبقده الؿاء, طؾك وطرشف يؿقـف, يف ما يـؼص لؿ فنكَّف واألرض,

 .(2)«ويخػض يرفع الؼبض

 يػعؾف كؿا الـعؿة, أو بالؼدرة القد يتلول مـ طؾك واضح رد أية هذه ويف

 مـ يؼقل ففؾ يدان, افؿوأكَّ  بالتثـقة القد ذكر سبحاكف ٕكَّف الصػة: هذه معطؾة

 هلل فقجعؾ مبسقصتان!! قدرتاه الؿؼام: هذا يف الؼدرة بؿعـك القد يجعؾ

 شلء, كؾ   طؾك شامؾة قدرة  هلل أنَّ  طؾك الؿسؾؿقـ اتػاق مع قدرتقـ,

 قدرتقـ. هلل إنَّ  مـفؿ أحد يؼؾ ولؿ شلء, كؾ   يف كافذة ومشقئة

 ڀ ڀ پ پ پ﴿ : اهلل قال وقد كعؿتان, يؼقلقن: وهؾ

 هذا يف لؾقديـ التثـقة فؿع تحصك. وٓ تعد ٓ اهلل كعؿ أي ,]٧٦إبراهيم:[ ﴾ڀ

 الـعؿة. أو بالؼدرة القد لولت مـ ققل َيبطُؾ  وكظائره الـص

 الؼقؿ ابـ أهنك وقد كثقرة, وجقه مـ الؼقل هذا بطالن العؾؿ أهؾ بقـ وقد

 (3)إبطالف يف واضحة ققية كؾفا ,اوجفً  طشريـ إلك القجقه هذه. 

                                                           

 .(6911أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

 سبؼ تخريجف. (1)

  (.168-1/153اكظر: مختصر الصقاطؼ ) (3)
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 .« ]٧٥ص:[ ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿ / كٝةؿ»

 سجقدال طـ امتـع الذي إبؾقس طؾك الرد يف الؽريؿة أية هذه يف والسقاق

 أن والؿالئؽةَ  اهلل أمره فؼد بف,  اهلل أمره طؿا اوتؽربً  اتجربً آدم ٕبقـا

 امخاصبً   اهلل فؼال واستؽرب, أبك إبؾقس إٓ كؾُّفؿ فسجدوا ٔدم يسجدوا

 تؿتـع جعؾؽ الذي الؿاكع ما أي ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿ إبؾقس:

 , مٔد تشريػ سقاق والسقاق بقدي. خؾؼتف الذي لفذا السجقد طـ
 لف أسجد أن العظقؿ الؿؼام هذا يف جعؾف حقث لؼدره, وتعؾقة لف, وتؿققز

 .اوطؾقً  اتؽربً امتـع إبؾقس إٓ كؾُّفؿ فسجدوا مالئؽتف,

 بقديف, خؾؼف أكَّف مـ السقاق هذا يف  اهلل ذكره ما آدم: تشريػ ومـ

 اهلل خؾؼ» : طؿر بـ اهلل طبد قال كؿا , بقده خؾؼف باشر أي

 كـ الخؾؼ: لسائر قال ثؿ وآدم. وطدن, والؼؾؿ, العرش, بقده: قاءأش أربعة

 .(1)«فؽان

 وفرق طؿر ابـ مقز كقػ الؿريسل أيفا ترى أفال» : الدارمل قال

 الؼرآن بتلويؾ طؿر ابـ مـ أطؾؿ أفلكت !  بالقد؟ خؾؼف يف الخؾؼ وسائر آدم بقـ

                                                           

, وابـ جرير يف تػسقره رقؿ (1/161أخرجف الدارمل يف الرد طؾك الؿريسل ) (1)

, والاللؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ (363:ص)ريعة , وأجري يف الش(36619)

 وقال الذهبل يف العؾق (,693), والبقفؼل يف إسؿاء والصػات رقؿ (719-736)

صحقح طؾك : »(165:ص), وقال إلباين يف مختصره «إسـاده جقد» (:48:ص)

  .«شرط مسؾؿ
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  .(1)«فقلج غقر العرب بؾغات وكان التلويؾ, وطايـ التـزيؾ شفد وقد

 لؿ اهلل إن) : طؿر بـ اهلل طبد ققل ويف» : الؼقؿ ابـ وقال

 بقده, طدن جـة وغرس آدم, خؾؼ :اثالثً  إٓ بقده يخؾؼ لؿ أو بقده يباشر

 بؼدرتف يخؾؼ لؿ يؼال: أن فطرة أو كؼؾ أو طؼؾ يف أفقصح (بقده التقراة وكتب

 .(2)«اثالثً  إٓ بـعؿتف أو

 يصـع ماذا قدرتف اهلل يد يؼقل: فؿـ الصػة, هذه تلويؾ يبطؾ مؿا وهذا

 شلء بلي الؿخؾققات سائر اإذً  ثالثة؟ إٓ بؼدرتف اهلل يخؾؼ لؿ يؼقل: هؾ هبذا,

 خؾؼت؟!

 أكؽ وهل: العؾؿ, أهؾ طؾقفا كبف إهؿقة غاية يف جؾقؾة فائدة هذا ويف

 هذه مقارد يف فضعف التلويالت مـ تلويؾ أي بطالن تعرف أن أردت إذا

 طؾقؽ سلقرأ قؾ: الؼدرة. القد قائؾ: لؽ يؼقل فعـدما الـصقص. يف الصػة

 معـك جعؾتف الذي هذا لل وضع القد, ذكر فقفا التل وإحاديث أيات

 اقرأ ثؿ الحديث, هذا طؾقف اقرأ ٓ. أم الؿعـك يستؼقؿ هؾ وكـظر مؽاهنا, لؾقد

 والـفار, قؾالؾ سحاء كػؼة, يغقضفا ال مألى, اهلل يؿقـ إن» أخر: الحديث

 يؿقـف, يف ما يـؼص لؿ فنكف واألرض, السؿاوات خؾؼ مـذ أكػؼ ما أرأيتؿ

 ماذا واكظر ,(3)«ويخػض يرفع الؼبض األخرى وبقده الؿاء, طؾك وطرشف

 «الؼبض إخرى وبؼدرتف كػؼة... يغقضفا ٓ مألى, اهلل قدرة» قال: إذا يصـع,

                                                           

  .(1/161الرد طؾك الؿريسل ) (1)

  .(1/155مختصر الصقاطؼ ) (1)

 سبؼ تخريجف.  (3)
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 الؽالم. يستؼقؿ ٓ

 العؾؿ أهؾ مـ اوغقرهؿ الؼقؿ ابـ ؾؿقذهوت تقؿقة ابـ اإلسالم وشقخ

 يف اجد   بؽثرة الطريؼة هذه يستعؿؾقن البدع أهؾ مـاقشة يف تقسع مؿـ

 بدل لؾجدل, قطع وفقف إدلة, خالل مـ مسؽت رد وهق التلويالت. إبطال

 ويؿضل ذلؽ, مـ كػسف يريح طريض, جدل يف الؿبتدع مع السـل يخقض أن

 وٓبد. باكؼطاطف الجؾسة وتـتفل إحاديث, وقراءة أيات تالوة يف معف

 لؿ الؼدرة بؿعـك هـا القد إنَّ  ققؾ إن العؾؿ: أهؾ قال ﴾ې ۉ ۉ ﴿

 طؼقق التلويؾ هذا إنَّ  قالقا: بؾ غقره, طؾك خصقصة أو مقزة أيُّ  ٔدم تؽـ

 هذه فـػقا بقده, خؾؼف بلن ومقزه وخصف اهلل شرفف آدم, ٕبقفؿ همٓء مـ

 ا.إياه وسؾبقه الؿقزة

 فؼال كػسف, إلك الخؾؼ أضاف ﴾ې ۉ ۉ ﴿ السقاق: تلمؾت ولق

 وكؾُّ  بالباء. ذلؽ وطدى ,«بقديَّ » فؼال: القديـ وثـك .«خؾؼُت » سبحاكف:

 سبحاكف. هلل ثابتتان القديـ أنَّ  يمكد هذا

 الؿخاصبقـ أذهان تـصرف أن يؿؽـ ٓ بقدي. ذلؽ كتبت تؼقل: طـدما

 طديتفا ثؿ كػسؽ, إلك تابةالؽ أسـدت ؽٕك بالؽتابة: غقرك كؾػت أكؽ إلك

 بـػسؽ. لؾػعؾ مباشرتؽ تمكد التل بالباء

 ﴾ پ پ پ ﴿ تعالك: ققلف يف طؿا يختؾػ أية هذه يف والؿعـك

 طؿؾت» إيدي إلك العؿؾ فلضاف هـا, مـتػقة الثالثة إمقر ٕن :]٣٠يس:[

 ۉ ﴿ اهلل: ققل يجعؾ فؿـ الباء. يذكر ولؿ بالجؿع, إيدي وذكر ,«أيديـا
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 وخؾؼ آدم خؾؼ جعؾ فؼد ﴾پ پ پ ﴿ : كؼقلف ﴾ې ۉ

 ٔدم. تػضقؾ وٓ تشريػ هـاك ولقس سقاء, إكعام

 مٮىس/ ٚٞةؿ كمٮىس، آدـ اتلًف» ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ ٬ؿيؿة أثٮ كركل»
 لٟ كأقضؽ ركظ٫، ٨٦ ٚدٟ ك٩ٛغ ثدؽق، اهلل ػ٤ٟٞ أثٮ٩ة، أ٩خ آدـ، ية

 اهلل لك٧ٟ مٮىس، أ٩خ آدـ/ ٚٞةؿ ح.اجل٪ ٨٦ كأػؿصذ٪ة ػدبذ٪ة مالاكذ٫،
 يف كصؽت ٚجك٥ ثؿقةتل٫، كاوُٛةؾ ثدؽق، اتلٮراة لٟ كػٍ ،ةدك٤د٧ن 

 ٚذ٤ٮ٦ين ٝةؿ/ ق٪ح. ثأربٕني ٝةؿ/ ؟]١٢١طه:[ ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ اهلل/ ٠ذةب
 ٚعش /ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٝةؿ !ق٪ح؟ ثأربٕني خي٤ٞين أف ٝج٢ يلع   اهلل ٝؽرق أمؿ ىلع
 .«مٮىس آدـ

 ,(1)الصحقحقـ يف الؿخرج هريرة أبل ثحدي  الؿصـػ ذكر ثؿ

 فقائد وفقف ومقسك, آدم بقـ الؿحاجة بحديث العؾؿ أهؾ طـد مشفقر وهق

 شاء ما وأنَّ  , اهلل بتؼدير كؾَّفا إمقر وأنَّ  بالؼدر, اإليؿان مـفا: طظقؿة,

 يؽـ. لؿ يشل لؿ وما كان اهلل

 .ومقسك آدم احتج :الروايات بعض يف «كمٮىس آدـ اتلًف»

 ۅ ۋ ۋ ﴿ تعالك: ققلف يف ققلؽ مثؾ هذه يف قؾ :«ثدؽق اهلل ػ٤ٟٞ»

 القد, يثـ لؿ لؽـ الباء, وذكر اهلل, إلك الخؾؼ أسـد فؼد ﴾ې ۉ ۉ ۅ

 أية بقـ الجؿع يف إنَّ  بؾ سبؼ, كؿا سائغ وهق الؿثـك, طـ بالؿػرد طرب وإكؿا

 بالؿػرد. ؿثـكال طـ التعبقر يصح أكَّف مـ العؾؿ أهؾ قرره لؿا دلقاًل  والحديث

                                                           

  .(6686-6684(, ومسؾؿ رقؿ )6614أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 أي «مالاكذ٫ لٟ كأقضؽ ركظ٫، ٨٦ ٚدٟ ك٩ٛغ ثدؽق، اهلل ػ٤ٟٞ»

 هبا. وشرفؽ ومقزك إمقر هبذه خصؽ

 : ٔدم مقسك مـ لقم فقف هذا «اجل٪ح ٨٦ كأػؿصذ٪ة ػدبذ٪ة»

 خقبتـا» فؼال: الذكب, طؾك ٓ -مصقبة وهق- الجـة مـ اإلخراج طؾك يؾقمف

 وتاب الذكب يف وقع آدم ٕن :وطصقت توأذكب خقبتـا يؼؾ: ولؿ« وأخرجتـا

 مئ حئ جئ ی ی ﴿ تعالك: قال تقبتف, قبؾ أكف  اهلل وأخربكا مـف,

 قال .اشركً  كان ولق مـف تاب ذكب طؾك أحد يالم وٓ ]٧٣البقرة:[ ﴾ يئ ىئ

  ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿ تعالك:

 سبحاكف: ققلف يف داخؾ والشرك تاب. لؿـ :أي ]٢٧الزمر:[ ﴾ ﮴ ﮳ ﮲

 يف ففذا ]٦٤النساء:[ ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ ققلف: أما ,﴾﮴ ﮳ ﮲ ﴿

 ذلؽ. طؾك مات مـ حؼ

 كاوُٛةؾ ثدؽق، اتلٮراة لٟ كػٍ ،ةدك٤د٧ن  اهلل لك٧ٟ مٮىس، أ٩خ»
 إمقر. هبذه اهلل مقزك أي «ثؿقةتل٫

 الذي هذا أي:« ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ اهلل/ ٠ذةب يف كصؽت ٚجك٥»

  ُكتِب متك الؿعصقة هذه طؾك ترتب
َّ
ر. ومتك طؾل  ُقد 

 ويف سـة. بلربعقـ خؾؼؽ قبؾ طؾقؽ كتب أكف أي «ق٪ح ثأربٕني ٝةؿ/»

 الـبل أنَّ  (1)مسؾؿ صحقح يف  العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد حديث

 ألػ بخؿسقـ السؿاوات يخؾؼ أن قبؾ الخالئؼ مؼادير اهلل كتب» قال: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

  .(6696الصحقح رقؿ ) (1)
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 خؾؼ قبؾ طام تؼدير ففـاك تؼدير, بعد مـ تؼدير هذا العؾؿ: أهؾ قال .«سـة

 وققلف: , العاص بـ طؿرو بـ اهلل طبد حديث طؾقف دل السؿاوات

 .(1)العام التؼدير يف داخؾ خاص تؼدير الحديث هذا يف« سـة بلربعقـ»

  أمف, بطـ يف يؽقن طـدما إكسان كؾ   بتؼدير يتعؾؼ ما اتؿامً  هذا يشبف

 دقالصا بحديث الؿشفقر-  مسعقد بـ اهلل طبد حديث يف جاء كؿا

 يف يؽقن ثؿ ,ايقمً  أربعقـ أمف بطـ يف خؾؼف يجؿع أحدكؿ إنَّ » :-الؿصدوق

 الؿؾؽ يرسؾ ثؿ ذلؽ, مثؾ مضغة ذلؽ يف يؽقن ثؿ ذلؽ, مثؾ طؾؼة ذلؽ

 وشؼل وطؿؾف, وأجؾف, رزقف, بؽتب كؾؿات: بلربع ويممر الروح, فقف فقـػخ

 خؾؼ قبؾ هق الذي العام التؼدير يف داخؾة وكتابة تؼدير ففذا (2)«سعقد أو

 سـة. ألػ بخؿسقـ وإرض السؿاوات

« ؟!ق٪ح ثأربٕني خي٤ٞين أف ٝج٢ يلع   اهلل ٝؽرق أمؿ ىلع ٚذ٤ٮ٦ين ٝةؿ/»

 يخؾؼ. أن قبؾ طؾقف اهلل قدرها مصقبة وهق اإلخراج, هق طؾقف ٓمف الذي إمر

ف «مٮىس آدـ ٚعش /ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٝةؿ»  ٕكَّف مؼبقلة: وحجتف بالؼدر, حجَّ

 طؾك أحد يحتج أن يصح ٓ إذ الذكب, طؾك ٓ الؿصقبة طؾك بالؼدر احتج

 الطاطات ويرتك وقدر, قضاء ويؼقل: يصقم وٓ يصؾل فال بالؼدر: ذكبف

 طؾك بالؼدر آحتجاج يصح فال وقدر. قضاء ويؼقل: الؿحرمات ويرتؽب

  الؿصائب. طؾك بف آحتجاج يصح وإكؿا الؿعائب,

 ٺ ﴿ :-الؿعائب طؾك لؼدربا احتج مـ ضالل امبقـً - تعالك قال

                                                           

  .(13:ص)اكظر: شػاء العؾقؾ ٓبـ الؼقؿ  (1)

  .(6665(, ومسؾؿ رقؿ )3331أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ 

 باصؾ, والؼدر بالؿشقئة الؿشركقـ همٓء احتجاج أنَّ  سبحاكف فبقـ ,]٠٦٤األنعام:[

 ذكقبف طؾك بالؼدر يحتج مـ كؾ وهؽذا بلسف. أذاقفؿ لؿا كذلؽ كان لق إذ

 باصؾ. احتجاجف ومعاصقف

 فالمقه ,لً خط آخر قتؾ اشخًص  أن لق العؾؿ: أهؾ ذكره مثااًل  هـا وأضرب

 واتجف بسالحف أمسؽ آخر أن لق لؽـ مـف. قبؾ وقدر. قضاء هذا فؼال: ذلؽ يف

 مـف. يؼبؾ ٓ .وقدر قضاء فؼال: ذلؽ يف وٓمقه ,امتعؿدً  وقتؾف شخص إلك

 خطل. وذاك طؿد هذا لؽـ قتؾ, وكؾف

 هلل القد إثبات فقف وهذا ,«ثدؽق هللا ػ٤ٟٞ» ققلف: الحديث: مـ الشاهد

, كػٍ» ققلف: وكذلؽ ,اوتؽريؿً  اتشريػً  بقده آدم خؾؼ باشر اهلل وأن 

 .«ثدؽق اتلٮراة لٟ

 ,-اإلثبات وهق- الصػة هذه يف السـة أهؾ مـفج  ذكر لؿا ثؿ

 الضالل أهؾ فقفا وقع التل إباصقؾ مـ حذر طؾقفا أدلتفؿ مـ اشقئً  وذكر

 فؼال: والتعطقؾ, والتلويؾ لتؽققػوا التشبقف مثؾ

 ىلع احلؽي٨ ٩ذأكؿ كال ننج٫، كال ٩كدٙ، كال ٠دؽ، يؽ ٩ٞٮؿ/ ٚال»
 الىٛح، هل ك٩ثجخ ثؾلٟ ٩ؤ٨٦ ث٢ كاتلأكي٢، اتلُٕد٢ أ٢٬ يٞٮؿ ٧٠ة ا٣ٞؽردني

 .«تنبد٫ كال حتؽيؽ ٗري ٨٦

  اهلل صػات أثبت مـ كؾ   طؾك يجب التل الؿحاذير هل ففذه
 ًٓ  كان لؿا لؽـ إلقفا, أشار أن لؾؿصـػ سبؼ وقد مـفا. يحرتز أن وتػصقاًل  إجؿا
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 طؾقفا. يمكد أن كاسب اكبقرً  فقفا وقع مـ طؾك وضررها ,اخطقرً  فقفا القققع

 والؿشبف كػر, والتشبقف تشبقف, الؼقل هذا ٕنَّ « ٠دؽ يؽ ٩ٞٮؿ ٚال»

 ﴾ٿ ٿ ٺ ﴿ سبحاكف: قال كؿا شلء, كؿثؾف لقس  واهلل كافر,

 ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿ وقال: ,]٧٢مريم:[ ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ وقال: ,]٠٠الشورى:[

   اهلل فننَّ  ]٦اإلخالص:[ ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ :وقال ,]٥٥البقرة:[
 وصػاتف. أسؿائف يف وٓ ذاتف يف ٓ لف كظقر وٓ لف, مثقؾ ٓ

 القد, لفذه كقػقة طـ وأففامـا طؼقلـا يف كبحث ٓ أي:« ٩كدٙ كال»

 بدطة, صػاتف مـ غقرها أو اهلل يد كقػقة طـ لسمالا ٕنَّ  كقػقتفا: طـ كسلل وٓ

 آستقاء. طـ سئؾ طـدما مالؽ اإلمام قال كؿا

 طاجز والؿخؾقق , اهلل صػات كقػقة إدراك إلك السبقؾ وكقػ

 وكؾُّ  شلء, كؾ   مـ أكرب واهلل الؿخؾقققـ, صػات مـ كثقر كقػقة إدراك طـ

 أطظؿ فاهلل باهلل اوٓئؼً  اوطظقؿً  اكبقرً  يظـف اإلكسان خاصر يف يدور كؿالٍ  وصِػ 

 القاصػقن. يصػف ما فقق سبحاكف ففق ذلؽ, مـ

 ثالث: صرق بنحدى إٓ الشلء كقػقة معرفة يؿؽـ ٓ يؼقلقن: العؾؿ وأهؾ

 برؤيتف. إما -1

 مثقؾف. برؤية أو -1

 لؽقػقتف. الؿبقـ الصادق بالخرب أو -3

 مثقؾ هلل ولقس لك.إو لؾطريؼ كػل ففذا الؿممـقن, يره لؿ  واهلل

 تعرض فقف ولقس الصػات إثبات فقف الصادق والخرب الثاكقة. الطريؼ فاكتػت

 الثالثة. الطريؼ فاكتػت لؾؽقػقة,
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 إثبات ٓ وجقد إثبات لؾصػات والجؿاطة السـة أهؾ إثبات فننَّ  ولفذا

 وتؽققػ. تحديد

ينج ٫ كال»  عـكبؿ وهق الؿخؾقققـ, بصػات  اهلل صػة كشبف ٓ أي:« ن

 .«كقد يد كؼقل ال» ققلف:

« كاتلأكي٢ اتلُٕد٢ أ٢٬ يٞٮؿ ٧٠ة ا٣ٞؽردني ىلع احلؽي٨ ٩ذأكؿ كال»

 التلويؾ. هذا إبطال طؾك الؽالم وسبؼ

  اهلل. صػات كػل الـػل, هق والتعطقؾ:

  ضاهرها. طـ صرففا والتلويؾ:

 طؾك يمكد أن أراد والتلويؾ التعطقؾ أهؾ هـا قال لؿا  والؿصـػ

 الذيـ التلويؾ أهؾ مـاقشة يف السقاق ٕنَّ  معطؾ: ممول كؾَّ  أنَّ  قوه شلء,

 اكبـك تلويؾف ٕنَّ  التعطقؾ: مـ لؾؿمول اكػؽاك فال الؼدرة. القد إنَّ  يؼقلقن

 القد ططؾ فؼد الؼدرة, القد قال: فؿـ , هلل الثابتة لؾصػة تعطقؾف طؾك

 ضاهرها. طـ بصرففا القد تلويؾ تعطقؾف طؾك وزاد , هلل الثابتة الحؼقؼقة

 القجف طؾك الصػة هذه لف كثبت أي« الىٛح هل ك٩ثجخ ثؾلٟ ٩ؤ٨٦ ث٢»

 وكؿالف. بجاللف الالئؼ

 كحد فال وأوهامـا, بلففامـا لؾصػة كحده بشلء أي« حتؽيؽ ٗري ٨٦»

 تؽققػ. غقر مـ أي« تحديد غقر مـ» ققلف: فؿعـك وطؾقف بحد, الصػة

 مـ وكؿالف بجاللف يؾقؼ احؼقؼقً  اإثباتً   هلل كثبتفا أي «تنبد٫ كال»

 تشبقف. غقر
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 كال كاظؽة،  اهلل ٝؽرة ٚإف   ا٣ٞؽردني؛ ىلع احلؽي٨ مح٢ يىط كال»
 پ پ ﴿ / ٝةؿ ٧٠ة حتىص، ال  اهلل ٥ٕ٩ ٚإف   اجل٧ٕذني؛ ىلع

 .« ]٣٤ إبراهيم:[ ﴾ ڀ ڀ ڀ پ

 الـعؿةب تلويؾفا إبطال ويف ,اواحدً  اوجفً  بالؼدرة القد تلويؾ إبطال يف ذكر

 .اجد   كثقرة التلويؾقـ هذيـ إبطال يف فالقجقه وإٓ ,اأيًض  اواحدً  اوجفً 

 ٨ٔ ا٣ٕؽؿ ث٪٢ٞ رقٮهل ٨ٔ كوط ٠ذةث٫، يف  اهلل ٝةؿ ٦ة كَل»
 لزوم أهؿقة مـ مرة غقر الرسالة هذه يف تؼريره سبؼ لؿا تلكقد هذا« ا٣ٕؽؿ

 أهؾ وأن قفؿا,ف جاء ما طؾك وآطتؿاد طؾقفؿا, والتعقيؾ والسـة, الؽتاب

 والسـة. الؽتاب يتجاوزون ٓ  اهلل لصػات إثباهتؿ يف  السـة

 وهق بالسـة, آحتجاج يف مـف ٓبد ضابط هذا« ا٣ٕؽؿ ٨ٔ ا٣ٕؽؿ ث٪٢ٞ»

 ٨ٔ ا٣ٕؽؿ ث٪٢ٞ» الؿصـػ: فؼقل .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ ثابتة صحقحة تؽقن أن

 يتصؾ, لؿ وما طؾة, إسـاده يف كان وما يثبت, لؿ وما الضعقػ يخرج« ا٣ٕؽؿ

 باب يف يحتجقن فال الشلن, هذا أئؿة طـد الؿعروفة العؾؾ مـ ذلؽ وكحق

 سؼؿف. مـ لصحتف ومعرفة إلسـاده, دراسة دون يجدوكف حديث بلي   الصػات

 طؾك مبـل لؾصػات والجؿاطة السـة أهؾ إثبات أنَّ  طؾك دٓلة هذا ويف

 حديث بؽؾ   نيحتجق ٓ وأهنؿ العدل, طـ العدل بـؼؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ صح ما

 أهؾ يؾؿزون الذيـ البدع, أهؾ طؾقفؿ يدطقف ما بخالف .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك يرفع

 وإكؿا والسؼقؿ, والصحقح والسؿقـ, الغث بقـ يؿقزون ٓ حشقية, بلهنؿ السـة

 كذلؽ. يؽقكقا أن السـة أهؾ وحاشا حديث. بؽؾ   ويحتجقن شلء كؾَّ  يجؿعقن
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 ففق الباب, هذا يف السـة هؾأ مـفج يؼرر أكَّف كؿا هذا, الؿصـػ فؼقل

 البدع: أهؾ مـ صائػتقـ طؾك يرد

 يـسب حديث بؽؾ   بآحتجاج وترمقفؿ السـة أهؾ تؾؿز صائػة األولك:

 بالحشقية. وصػقهؿ ولفذا ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك

 ققل فػل العؼقدة, يف أحاد بخرب يحتجقن ٓ الذيـ الؿعتزلة والثاكقة:

 اشرتاط وطدم واحد, طـ واحد برواية آكتػاء« ا٣ٕؽؿ ٨ٔ ا٣ٕؽؿ» الؿصـػ:

 التقاتر.
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 احملب [ ]صف 

 طؾقف دلَّ  ما مـفا , اهلل صػات مـ أمثؾة ذكر يف الؿصـػ شرع ثؿ

 العدل. طـ العدل بـؼؾ الصحقحة السـة طؾقف دلت ما ومـفا العزيز, الؽتاب

 كتابف يف لف الثابتة العظقؿة  اهلل صػات مـ وهذه« املعجح ٦س٢» فؼال:

 وُيحب الؿتؼقـ, وُيحب الؿممـقـ, طباده ُيحب  اهلل فننَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف ةوسـ

 وُيحب الصالحقـ, ويُحب إكبقاء, وُيحب التقابقـ, وُيحب الؿتطفريـ,

 أهؾف. وُيحب الخقر وُيحب أهؾف, وُيحب الصالح

 ويثبتقن بجاللف, الالئؼ القجف طؾك هلل الصػة هذه يثبتقن السـة وأهؾ

 يقفؼف وأن يثقبف, أن لعبده:  اهلل محبة لقازم فؿـ ولقازمفا. آثارها

 طؾقف. يـعؿ وأن ويعقـف, ويسدده

 معـاها. فقجعؾقكف ٓزمفا بنثبات ويؽتػقن الصػة يعطؾقن البدع أهؾ بقـؿا

 هذا الؿحبة, هق اإلكعام فقجعؾقن طؾقف. إكعامف أي لعبده اهلل محبة فقؼقلقن:

 إرادة الؿحبة فقجعؾ اإلرادة يثبت مـ أما اإلرادة. يثبت ٓ مـفؿ كان مـ شلن

 اإلكعام.

 الصػات. مـ وكحقها والرحؿة الرضا يف يؼقلقكف هذا ومثؾ

 وأثبتفا كتابف, يف لـػسف أثبتفا التل الرب لصػة تعطقاًل  فقف ٕنَّ  باصؾ: وهذا

 سـتف. يف ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ رسقلف لف

, ُيِحبُّ   واهلل  ﴾ہ ہ﴿ الؼرآن: يف سبحاكف قال كؿا وُيَحبُّ

 يحبقكف. الؿممـقن وطباده الؿممـقـ, طباده يحب أي: ]٢٦المائدة:[
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 وأن كقؾفا, يف يسعك أن طؾقف فقـبغل لؾؿممـقـ, اهلل بؿحبة العبد آمـ وإذا

 كؾ   طؾك القسقر ومـ لسان, كؾ طؾك السفؾ مـ فنكف تحصقؾفا, يف وسعف يبذل

 لؽـ وأحباؤه. اهلل أبـاء كحـ قالقا: فالقفقد اهلل. أحب إين يؼقل: أن إكسان

 الؿحب. طؾك الؿحبة طالمة تظفر أن بد ٓ بؾ بالدطاوى, العربة لقست

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ : فؼال كتابف, يف بقَّـفا طالمة اهلل ولؿحبة

 أهؾ بعض يسؿل ولفذا ,]٧٠عمران: آل[ ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 لقعؾؿ ضقئفا طؾك كػسف اإلكسان يؿتحـ التل أي الؿحـة آية أية: هذه العؾؿ

 ولؽـ ُتِحب, أن الشلن لقس» الحؽؿاء: بعض قال ولفذا هلل, محبتف ىمد

 محبة طبد يـال ولـ . اهلل يحبؽ أن الشلن أنَّ  يعـل .(1)«ُتَحبأن  الشلن

 والسعل. والعؿؾ بالجد إٓ يـالفا أن يؿؽـ ٓ بؾ الدطقى, بؿجرد اهلل

 فقحبفا, اهلل يحبفا التل إطؿال يف يـظر أن يحب اهلل بلن آمـ مـ فعؾك

 ويسعك فقحبفا, اهلل محبة هبا ُتـال التل إسباب يف ويـظر تطبقؼفا, يف ويسعك

 تحصقؾفا. يف

                                                           

  .(1/338اكظر: تػسقر ابـ كثقر ) (1)
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 واإلرادة[ املشًئ  ]صف 

 . هلل ثابتتان صػتان وهاتان «كاإلرادة كاملنحبح»

 كؾفا وإمقر يشاء, ما يػعؾ سبحاكف ففق , هلل صػة فالؿشقئة:

 يؽـ. لؿ يشل لؿ وما كان شاء ما بؿشقئتف,

 لفا, معؼب وٓ ُترد, وٓ تتخؾػ ٓ شلء, كؾ يف كافذة  اهلل ومشقئة

 يف يؽقن أن يؿؽـ ٓ شاءه. لؿا اوصبؼً  اوفؼً  ويؼع يـػذ أن بد ٓ اهلل شاء ما

 ضعػ أو صحة أو مرض أو قعقد أو ققام أو سؽقن أو حركة أو ذرة الؽقن

 طباس ابـ الق كؿا . الرب بؿشقئة إٓ كػر أو إيؿان أو ققة أو

: « ُّ(1)«خدك طؾك يدك وضعؽ حتك بؼدر, شلء كؾ. 

 : الشافعل اإلمام وقال

ـــل ـــؿ أش ـــان وإن ل ـــئَت ك ـــا ش  م

 

 (2)وما شئُت إن لؿ تشل لـؿ يؽــ 

 :«أشل لؿ وإن» لف. معؼب وٓ لف راد ٓ كان, اهلل يا أكت أي :«شئَت  ما» 

 تشل لؿ إن» العبد أكا يأ« شئُت  وما» العبد, أيفا أكا إمر ذلؽ أشل لؿ وإن أي

 .«يؽـ لؿ

                                                           

 طـ ابـ طباس معؾًؼا. وكؼؾف ابـ الؼقؿ( 47:ص)رواه البخاري يف خؾؼ أفعال العباد  (1)

ًٓ ( 189:ص)يف شػاء العؾقؾ   واهلل أطؾؿ.  ,طـ البخاري طـ ابـ طؿر مقصق
 تؼدم تخريجف.  (1)
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 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿ : ققلف معـك هق وهذا

 وقدرتف شلء, كؾ   يف كافذة فؿشقئتف .]٥٥–٥٤التكوير:[ ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 قدير. شلء كؾ   طؾك ففق شلء, لؽؾ   شامؾة 

 كعؾؿ أن فعؾقـا الشامؾة والؼدرة الـافذة الؿشقئة بقـ الػرق كدرك وحتك

 يؽقن. وٓ يؽـ لؿ فقؿا وتػرتقان سقؽقن, وما كان فقؿا تجتؿعان أهنؿا

 كػذت اوأيًض  شلء, كؾَّ  شؿؾت التل اهلل بؼدرة كؾُّف سقؽقن وما كان فؿا

 فقؼع. سقؽقن فقؿا مشقئتف وستـػذ فققع, كان فقؿا اهلل مشقئة

 :فؿثاًل  الشامؾة, الؼدرة تشؿؾفا ففذه تؽقن وٓ كاكت ما التل إمقر وأما

 الدكقا الحقاة إلك يعقدهؿ أن  اهلل يسللقن الـار يدخؾقن طـدما الـار أهؾ

 قادر سبحاكف ففق لذلؽ, شامؾة اهلل فؼدرة طؿؾقا, الذي غقر اصالحً  قاؾؿلقع

 شاءه لق ٕكف ذلؽ: يشل لؿ لؽـ أخرى, مرة الدكقا الحقاة إلك يعقدهؿ أن طؾك

 الشامؾة. والؼدرة الـافذة الؿشقئة بقـ الػرق يتضح وهبذا ٕطادهؿ.

 الؿتؼدمة, أية لؾؿشقئة: الؿثبتة أيات ومـ قدرية. كقكقة والؿشقئة

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ﴿ تعالك: ققلف وهل

 يف وكظائرها ]٧٢األنعام:[ ﴾ ىث مث جث يت ىت مت ﴿ وققلف: ,﴾ ۈئ

 كثقر. الؼرآن

 الؽتاب أدلة يتتبع ومـ تعالك, اهلل صػات مـ صػة وهل :«كاإلرادة»

 كقطان: اإلرادة أن طؾك دلت الـصقص أن ديج والسـة
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 مثؾ لؾؿشقئة, مرادفة العؾؿ أهؾ قال كؿا وهل قدريت، كىنيت إرادة -1

 وققلف ,]٤٥يس:[ ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ﴿ تعالك: ققلف

 هـا فاإلرادة ,]٠٧اإلسراء:[ ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿ تعالك:

 الؿشقئة. ترادف وهل قدرية, كقكقة

 الذي الشلء لفذا  محبتف لقازمفا ومـ دينيت، شزعيت وإرادة -2

  اهلل يريد فؼد الؼدرية الؽقكقة اإلرادة بخالف الؿحبة تتضؿـ ففل أراده,
 ففذه الظالؿ, وضؾؿ العاصل وطصقان الؽافر كػر مثؾ يحبف, ٓ ما اوكقكً  اقدرً 

 الؼدرية. الؽقكقة اهلل بنرادة تؼع أمقر كؾفا

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ :يحبف ففق اـً ودي اشرطً  اهلل أراده ما فؽؾ

 أرادها والـقاهل العزيز الؽتاب يف التل إوامر وكؾ ,]٠٤٢البقرة:[ ﴾ۋ  ٴۇ

 الؿعاصل وترك واإليؿان والصقام الصالة مـفؿ اهلل فلراد ,اشرطً  طباده مـ اهلل

 والػسقق.

  اهلل ٕنَّ  الؿممـ: إيؿان يف اإلرادتان هاتان تجتؿع العؾؿاء: يؼقل
 فاجتؿعت ,اوديـً  اشرطً  ذلؽ مـف وأراد ,امطقعً  يؽقن أن اوقدرً  اكقكً  مـف أراد

 اإلرادتان. حؼف يف

 مـف أراد  اهلل ٕنَّ  الؽافر: كػر يف الؼدرية الؽقكقة اإلرادة وتـػرد

 ڍ ڍ ڇ ﴿ تعالك: قال ,اوديـً  اشرطً  مـف يرده ولؿ ,اوقدرً  اكقكً  الؽػر

 .]٣الزمر:[ ﴾ ڌ
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 أن اهلل قضك الذي الؽافر إيؿان مثؾ يف لديـقةا الشرطقة اإلرادة وتـػرد

 لؽـف ,امممـً  يؽقن أن اوديـً  اشرطً  مـف أراد  اهلل ٕنَّ  الؽػر: طؾك يؿقت

 لؽان. اوكقكً  اقدرً  مـف أراده لق ٕكَّف :اوكقكً  اقدرً  مـف يرده لؿ

 اإليؿان طؾك يبؼك أن اهلل قضك الذي الؿممـ كػر يف اإلرادتان وترتػع

 .اوقدرً  اكقكً  وٓ ,اوديـً  اشرطً  ٓ الؽػر مـف اهلل يرد فؾؿ ,طؾقف ويؿقت

 بقـ فرق ثؿة أكف إلك إشارة« كاإلرادة كاملنحبح» الؿصـػ: ققل ويف

 قدرية, كقكقة إلك مـؼسؿة واإلرادة كقكقة, اوأبدً  ادائؿً  فالؿشقئة إمريـ,

 ديـقة. وشرطقة
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 الضحم[ ]صف 

 ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف سـة يف لف لثابتةا سبحاكف اهلل صػات ومـ أي:« كالٌعٟ»

 الضحؽ.

  مـفا: يضحؽ, بلكف العظقؿ الرب وصػ كثقرة: أحاديث يف جاء وقد

 يؼتؾ رجؾقـ إلك اهلل يضحؽ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن (1)الصحقحقـ يف ثبت ما

 اهلل يتقب ثؿ فُقؼتؾ, اهلل سبقؾ يف هذا يؼاتؾ الجـة, فقدخالن اآلخر أحدهؿا

 .«فُقستشفد الؼاتؾ طؾك

 الصحقحة, السـة طؾقفا دلت الػعؾقة, اهلل صػات مـ صػة والضحؽ

 إضافتفا حال الصػة مـ يؾزم ما أن وهل أٓ إلقفا, أشرت أن سبؼ قاطدة وثؿة

 . لؾخالؼ إضافتفا حال لؾصػة بالزم لقس لؾؿخؾقق

 صقش طـ يؽقن وقد خػة, طـ يؽقن فؼد لقازم, الؿخؾقق فؾضحؽ

 يتبادر أن يـبغل ٓ ولفذا ذلؽ, طـ يؽقن ٓ وقد وطقب, كؼص وهذا وسػف,

 الؿخؾقق. ضحؽ  اهلل إلك الضحؽ يضاف طـدما وإوهام إذهان إلك

 وكؿالف بجاللف يؾقؼ بف خاص وصػ هق  اهلل إلك الؿضاف فالضحؽ

 الؿخؾقققـ. ضحؽ يؿاثؾ ٓ سبحاكف, وطظؿتف

 الػرق العرب لغة يف كدرك ٕكـا معـاه: طؾك يػفؿ أن يجب والضحؽ

 الرب وصػ يف الضحؽ فؿعـك والسخط, والغضب والرضا ضحؽال بقـ

 أمر وكقػقتف الرب ضحؽ حؼقؼة لؽـ الؾغة, خالل مـ كعرفف الذي معـاه هق

                                                           

  .(4871-4869(, ومسؾؿ رقؿ )1816البخاري رقؿ ) (1)
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 سبحاكف. وجاللف بؽؿالف يؾقؼ  بف مختص

 أن طؾقف يضحؽ اهلل بلنَّ  آمـ مـ إنَّ  سبؼ: فقؿا قؾـاه ما كؼقل اوأيًض 

 حديث يف جاء ما الجاكب: هذا الـ يقضح ومؿا وآثاره, ذلؽ بؾقازم يممـ

 مـ ربـا ضحؽ» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿع أكف -ثابت حديث وهق- رزيـ أبل

 قال: الرب؟ يضحؽ أوَ  اهلل رسقل يا قؾت: قال: (1)ِغَقرِه وقرب طباده قـقط

 .(2)«اخقرً  يضحؽ رب مـ كعدم لـ قؾت: .كعؿ

 كاكقا  الصحابة أنَّ  وهل أٓ مفؿة, فائدة الحديث هذا ويف

 مـ الؿعاين مػقضة فقفؿ يدطقف لؿا اخالفً  الصػات, كصقص معاين ػفؿقني

 يػفؿقا أن دون مجردة قراءة وأحاديثفا الصػات آيات ونؤيؼر كاكقا أهنؿ

 يضحؽ رب مـ كعدم لـ» قال: لؿا  رزيـ أبا فنن معـك: أيَّ  مـفا

 الؿعـك. ففؿ أكَّف شؽ ٓ« اخقرً 

                                                           

 تغققره سبحاكف لألحقال.  :أي (1)

 (, والطرباين1691لسل رقؿ )(, والطقا4/11, وأحؿد )(181)أخرجف ابـ ماجف رقؿ  (1)

 (,711(, والاللؽائل رقؿ (4/665, والحاكؿ يف الؿستدرك )(19/167)يف الؽبقر 

 قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف العؼقدة القاسطقة:( 554)وابـ أبل طاصؿ يف السـة رقؿ 

ـف إلباين يف الصحقحة رقؿ )«حديث حسـ»   .(1816, وحسَّ
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 الفزح[ ]صف  

 ذلؽ: أدلة ومـ الػرح,  هلل الثابتة اتالصػ ومـ أي:« كا٣ٛؿح»

 كان أحدكؿ مـ إلقف يتقب حقـ طبده بتقبة افرًح  أشد هلل» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل

 فلتك مـفا فليس وشرابف, صعامف وطؾقفا مـف فاكػؾتت فالة بلرض راحؾتف طؾك

 بفا هق إذا كذلؽ هق فبقـا راحؾتف, مـ أيس قد ضؾفا يف فاضطجع شجرة

 وأكا طبدي أكت الؾفؿ :-الػرح شدة مـ- قال ثؿ مفابخطا فلخذ طـده قائؿة

 .(1)«الػرح شدة مـ أخطل ربؽ.

 طبده بتقبة افرًح  أشد هلل :ملسو هيلع هللا ىلص فقؼقل العباد, فرح مـ يقصػ ما غاية هذا

 .براحؾتف هذا مـ

 التائبقـ بتقبة يػرح وأكَّف بالػرح,  اهلل وصػ الحديث هذا فػل

 كؿال مـ وهذا- طـفؿ غـاه مع ؿهب يػرح الؿؼبؾقـ, وإقبال الطائعقـ وصاطة

 تزيد فال افتؼار: وٓ حاجة طـ لقس افرًح  - إكعامف وتؿام فضؾف

 الؼدسل: الحديث يف سبحاكف قال كؿا ,اشقئً  مؾؽف يف الؿـقبقـ وإكابة التائبقـ تقبة

 قؾب أتؼك طؾك كاكقا وجـؽؿ, وإكسؽؿ وآخركؿ أولؽؿ أنَّ  لق طبادي يا»

 فرحف فننَّ  الؿخؾقق بخالف وهذا .(2)«اشقئً  مؾؽل يف ذلؽ زاد ما واحد, رجؾ

 إلقف. يحتاج بشلء يؽقن اغالبً 

 آثارها يحؼؼ أن لف فقـبغل الصػة, هبذه وآمـ يػرح ربف أنَّ  العبد طؾؿ وإذا

 فؿا يتقب؟! ٓ فؾؿاذا التائب بتقبة يػرح اهلل كان فنذا كػسف, يف ومقجباهتا

                                                           

  .( والؾػظ لف6895(, ومسؾؿ رقؿ )6369أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  .(6517أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 وإخطاء. لؿخالػاتوا التؼصقر أكثر وما طـدكا, الذكقب أكثر

 وأن صاطتف, طؾك كؼبؾ وأن اهلل, إلك كتقب أن الصػة هبذه إيؿاكـا تؿام فؿـ

 طـ اطريً  بالصػات إيؿاكـا يؽقن فال , بف يػرح الذي بإمر كعؿؾ

 السؾػ. كنيؿان امثؿرً  اإيؿاكً  يؽقن أن يـبغل بؾ آثارها,

 إيؿان ففـاك ومراتب, درجات تعالك اهلل بصػات اإليؿان فننَّ  ولفذا

 وآثارها. ومعاكقفا دٓٓهتا ويف فقفا فؼف مع بالصػات إيؿان وممثر, راسخ

 وذاك. هذا بقـ وشتان اإليؿان أصؾ بف يتحؼؼ إيؿان وهـاك

 الَعَجب[ ]صف  

ٕىضىت»  هلل ثابتة صػة وهل الَعَجب, : صػاتف ومـ أي« كا٣

, اهلل قال .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل وسـة الؼرآن طؾقفا دل : ﴿ڳ 

 الرب طجَب  أي: (1)التاء بضؿ قرأ مـ قراءة يف ,]٠٥الصافات:[ ﴾ڱ ڱ

 يف ـةـالج قنـيدخؾ قمـق مـ اهلل بـطج» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل الـوق ؿ.ـمـف 

 والسققف بالحديد اإلزامً  ويؾزمقن ,اققدً  الجـة إلك يؼادون يعـل .(2)«السالسؾ

 الجـة. أهؾ مـ الؼقامة يقم يؽقكقا حتك والطاطة اإليؿان طؾك فقبؼقن والضرب,

 لقققع الؿخؾقق يعجب فؼد الؿخؾقق, كعجب لقس  اهلل وَطَجُب 

 أزلل طؾؿف ٕن هذا: اهلل مـ يؼع أن يؿؽـ وٓ بف, امسبؼً  لف طؾؿ ٓ شلء

 خافقة.  طؾقف تخػك وٓ شلء بؽؾ   محقط

                                                           

  .(4/445الضؿ قراءة حؿزة والؽسائل اكظر: فتح الؼدير ) (1)

  .(3616أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 البغض[ ]صف 

 سبحاكف ففق البغض, سبحاكف: لف الثابتة أوصافف ومـ أي:« كابل٘ي»

 والعصاة. والعصقان والؽافريـ, الؽػر يبغض

 دطا اطبًد  أحب إذا اهلل إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل الصػة هذه ثبقت أدلة ومـ

 السؿاء يف يـادي ثؿ جبريؾ, فقحبف فَلِحبَّف, افالكً  أحب إين فؼال: جبريؾ,

 يف الؼبقل لف يقضع ثؿ السؿاء, أهؾ فقحبف فلحبقه, افالكً  يحب اهلل إنَّ  فقؼقل:

 فقبغضف فلبغضف, افالكً  أبغض إين فقؼقل: جبريؾ, دطا اطبًد  أبغض ذاوإ األرض.

 فقبغضقكف, فلبغضقه, افالكً  يبغض اهلل إنَّ  السؿاء: أهؾ يف يـادي ثؿ جبريؾ,

 .(1)«األرض يف البغضاء لف تقضع ثؿ

 مـ اهلل يحبفؿ الذيـ ومؼام شلن بقان يف هق العظقؿ, الحديث وهذا

 سبحاكف ففق -وكرمف بؿـف مـفؿ وإياكؿ ـليجعؾ أن  اهلل وأسلل- طباده

 اهلل لحب جربيؾ فقحبف فلحبف, افالكً  أحب إين جربيؾ يا السؿاء: يف يـادي

 افالكً  يحب اهلل إنَّ  السؿاء أهؾ يا السؿاء: أهؾ يف جربيؾ يـادي ثؿ لف, تعالك

 معـك هق وهذا إرض. يف الؼبقل لف يطرح ثؿ السؿاء, أهؾ فقحبف فلحبقه,

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل ققل

 .]٥٧مريم:[ ﴾پ

 فقبغضف فلبغضف. افالكً  أبغض إين جربيؾ: كادى اطبدً  اهلل أبغض وإذا

 أهؾ فقبغضف فلبغضقه, افالكً  يبغض اهلل إنَّ  السؿاء: أهؾ يف يـادي ثؿ جربيؾ,

                                                           

  .(6647أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 إرض. يف البغضاء لف تطرح ثؿ السؿاء,

 يعرف أن فعؾقف بذلؽ العبد آمـ وإذا بغضاء, وأهؾ محبة أهؾ ففـاك

 الصحقح الحديث يف جاء وقد اهلل, يحبفؿ الذيـ وإشخاص إوصاف

 ففذا .(1)«اهلل يف والبغض اهلل يف الحب اإليؿان: طرى أوثؼ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل

 : هلل البغض وصػة الحب بصػة اإليؿان تحؼقؼ مـ الحديث
 .اهلل يبغضف ما يبغض وأن اهلل, يحبف ما يحب أن ملمقر العبد ٕن

 ومـ الجفؿقة فقف وقع الذي الؽبقر الشاسع آكؼطاع طرفـا هذا, طؾؿـا إذا

 يسخط. وٓ يرضك وٓ يبغض وٓ ُيحب ٓ اهلل إنَّ  يؼقلقن: الذيـ هبؿ, تلثر

 اإلكسان طبادة طؾك مـفا شلء تعطقؾ أو  اهلل صػات تعطقؾ أضرَّ  فؿا

 .والسؾقكقة عبديةالت آكحرافات مـ الؿعتؼد هذا فقفؿ أوجد فؽؿ وسؾقكف,

 العبادة يف اكحراف كذلؽ هل الؿعتؼد يف اكحراف أهنا كؿا الجفؿقة فعؼقدة

 الخؾؾ يؽقن تعالك اهلل لصػات التعطقؾ مـ العبد فقف يؼع ما وبحسب والسؾقك,

 طؾقفؿ قطع تعالك اهلل صػات يف الباصؾ كالمفؿ إذ وسؾقكف, طبادتف يف

  العظقؿة. الصػات هبذه إيؿاكف إثر بدالع مـ تؼع التل أثار لتحصقؾ الطريؼ

 الؽالم أهؾ بصقرة الـاس أضعػ تجد» : الؼقؿ ابـ يؼقل ولفذا

 وتؿؽـ ومعاكقفا بالـصقص لجفؾفؿ السؾػ: ذمف الذي الؿذمقم الباصؾ

 طـد مممـقـ لقسقا الذيـ العامة حال تلمؾت وإذا قؾقهبؿ, مـ الباصؾة الشبف

                                                           

 ,(34338, وابـ أبل شقبة رقؿ )(747), والطقالسل رقؿ (4/186أخرجف أحؿد ) (1)

  .(1718لباين يف الصحقحة رقؿ )وصححف إ
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 (1)«لؾحؼ اواكؼقادً  لؾقحل اتسؾقؿً  وأطظؿ اؿاكً إي وأققى بصقرة أتؿ رأيتفؿ أكثرهؿ

 والػطرة. السـة طؾك ٕهنؿ

 صػة الصػة: هبذه باإليؿان  اهلل أكرمـا فؽؿا كتـبف, يجعؾـا وهذا

 مستعقـقـ- جاديـ كسعك وأن بلكػسـا, كـفض أن فعؾقـا البغض, وصػة الؿحبة

 إمقر ولـعرف حبتف,م فــال لـػعؾفا اهلل يحبفا التل إمقر معرفة يف - باهلل

 لـا.  بغضف مـ لـسؾؿ فـجتـبفا يبغضفا التل

 دط[الّض ]صف 

ٍي » ٍؼ  ې﴿ سبحاكف: قال يسخط, أكف  صػاتف ومـ أي:« كالكُّ

 ,]٥٤محمد:[ ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 ما اتبع ومـ والذكقب, والؿعاصل الؽػر مثؾ سبحاكف: تسخطف أمقر وهـاك

 طؾقف. اهلل سخط اهلل أسخط

 اهلل يسخط سبقؾ كؾَّ  يجتـب أن فعؾقف يسخط, اهلل بلنَّ  العبد ـآم فنذا

, سبحاكف. يسخطف ما وإياكؿ يجـبـا أن سبحاكف وأسللف 

                                                           

  .(1/115مدارج السالؽقـ ) (1)
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 اللزه[ ]صف 

 ققلف الصػة: هذه أدلة ومـ الؽره, : صػاتف ومـ أي: «كال١ؿق»

 يبغض سبحاكف ففق .]٦٧التوبة:[ ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ تعالك:

ًٓ  ويؽره اأشخاًص  يؽره ويؽره,  كػسف وصػ كؿا بذلؽ كممـ فـحـ ,أطؿا

 العزيز. كتابف يف بذلؽ

 الزضا[ ]صف 

 يت ىت مت﴿ تعالك: قال الرضا, سبحاكف: صػاتف ومـ أي:« كالؿًة»

 طـفؿ. ويرضك اإليؿان أهؾ يحب ففق ,]٠٠٥المائدة:[ ﴾مث جث

 التل إمقر بػعؾ  اهلل رضا يطؾب أن فعؾقف بذلؽ العبد آمـ وإذا

 سبحاكف. ترضقف

 الـبل سـة يف وصحت الؼرآن يف ثبتت التل اهلل صػات مـ كؿاذج ذهه

 وط ٦ة كقةاؿ» قال: إمثؾة هذه  الؿصـػ ذكر ولؿا .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ
 .«كرقٮهل اهلل ٨ٔ

 اهلل فصػات وإٓ أمثؾة, مجرد ذكره ما أنَّ  طؾك  مـف تلكقد وهذا

 والسـة. الؽتاب يف اجد   كثقرة 

 ٩ٛٮس ٦٪٭ة ذٮظنخػكاق ة٤٬نياجل ثٕي ٧ةعػأق ٔ٪٭ة ٩جخ كإف»
 لؾغاية. مػقد الؿصـػ مـ وتـبقف ,اجد   مفؿة فائدة هذه .«امل٤ُٕني
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 القحشة. مـ اشقئً  تجاهفا وجدوا أي: طـفا وابتعدت تجافت :٩جخ معـك

 أحاديث مـ احديثً  سؿع طـدما اكتػض رجاًل  أنَّ  (1)الرزاق طبد مصـػ ويف

ق ما :رواية ويف- همٓء ـم فرق ما» : طباس ابـ فؼال الصػات,  فرَّ

ون -همٓء  طـدما الـاس فبعض .«متشاهبف طـد ويفؾؽقن محؽؿف, طـد يجدُّ

 هذا ققام لؽـ تجاهفا, وحشة ويجد سؿعف طـفا يـبق مرة ٕول صػة يسؿع

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف أثبتف أو لـػسف اهلل أثبتف شلء لجحد امسقغً  يؽقن ٓ كػسف يف إمر

 مـ لؽثقر الؿعطؾة تعطقؾ سبب الؿممـ دركي الؿؼقلة هذه خالل ومـ

 ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف وأثبتفا كتابف يف لـػسف أثبتفا اهلل أنَّ  فرغؿ , اهلل صػات

 وكػقها ططؾقها كػقسفؿ مـفا واستقحشت أسؿاطفؿ طـفا كبت طـدما سـتف, يف

دوا بؽذا, وٓ بؽذا اهلل يقصػ ٓ وقالقا: , اهلل طـ  صػات وطدَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل وسـة الؼرآن يف ثابتة كثقرة

 أسؿاطفؿ كبت فنذا كثقر, وٓ قؾقؾ ٓ ذلؽ مـ شلء يف لقسقا السـة وأهؾ

 لـػسف اهلل أثبتف بؿا وآمـقا كػقسفؿ, مـ ذلؽ صردوا قؾقهبؿ استقحشت أو

 سـتف. يف ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف أثبتف وما

 طـ كبت وإن كؾفا الرؤية أحاديث ومثؾ» : أحؿد اإلمام قال

 مـفا يرد ٓ وأن هبا, اإليؿان طؾقف فنكؿا الؿستؿع مـفا واستقحش إسؿاع,

 .(2)«الثؼات طـ الؿلثقرات إحاديث مـ وغقرها ,اواحدً  اجزءً 

                                                           

ـ أبل طاصؿ رقؿ (16895رقؿ ) (1) لباين: إسـاده صحقح.  (485), واكظر السـة ٓب  وقال ٕا

ضؿـ اطتؼاد اإلمام أحؿد مـ رواية  (317)رواه الاللؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ  (1)

 طبدوس بـ مالؽ العطار. 
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 الرحؿـ طبد أبا يا الؿبارك: بـ اهلل لعبد قؾت» محؿد: بـ أفؾح وقال

 أكا الؿبارك: بـ اهلل طبد لف فؼال -وطز جؾ الرب صػة طـك- الصػة أكره إين

 أثار جاءت وإذا بشلء, الؽتاب كطؼ إذا ولؽـ لذلؽ, كراهة الـاس أشد

 كػسل, قبؾ مـ ابتداء اهلل صػة يف أتؽؾؿ أن أكره أي: .(1)«طؾقف جسركا بشلء

  بف. وتؽؾؿ تجاسر الـصقص بذلؽ كطؼت لؿا لؽـ

 أن كؽره أكَّا الؿبارك: ابـ أراد» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال

 .(2)«وأثار الؽتاب بف يجلء حتك سـاأكػ ذات مـ اهلل بقصػ كبتدئ

 ويحب ويرضك ويسخط يغضب اهلل :-اصؿئـان بؽؾ  - تؼقل فعـدما

 أئؿة جعؾ الذي وما الؽالم؟ هذا وتؼقل تجسر جعؾؽ الذي ما ويبغض,

 أكَّف صػاتف مـ فقفا: يؼقلقن اكتبً  ويملػقن يجسرون وطؾؿاءهؿ السؾػ

 بذلؽ كطؼت لؿا :إشؽال بال الجقاب ويبغض؟ ويحب ويسخط يرضك

 الرب شلن يف يتؽؾؿ أن يجرؤ الذي فؿـ وإٓ ذلؽ. طؾك جسركا الـصقص

 السـة. أو الؽتاب مـ مستـد بال العظقؿ

                                                           

  .(737)ؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ رواه الالل (1)

  .(36:ص)الحؿقية  (1)
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 ]الهَّْفط[

ٍٛف، الىٛةت/ ٨٦ اجل٢ٞ ث٭ة كوط ا٣ٞؿآف، ث٭ة ٩ُٜ كممة»  اهلل ٝةؿ اجل
 - ٔحىس ٩بد٫ ٨ٔ اإػجةرن  ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ /-ٝةؿ أ٫٩ 

ڇ  ڇ ڇ﴿ / كٝةؿ ،]١١٦الامئدة:[ ﴾ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ

 .« ]٤١طه:[ ﴾ ڳ ڳ ﴿ / ملٮىس  كٝةؿ ،]١٢األنعام:[ ﴾ڇ

 ڻ ڻ ں ں ﴿ تعالك: اهلل ققل مثؾ يف الـػس طـ الؿصـػ يتؽؾؿ هـا

 ] ٥٤عمران: آل[ ﴾ ۈئ ۈئ ۆئ ﴿ وققلف: ,]٠٠٧المائدة:[ ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 أيات. مـ وكظائرها

 الؿقصقفة سبحاكف ذاتف :-ؾؿالع أهؾ طؾقف كبف كؿا- بالـػس والؿراد

 أهنا وٓ الصػات, طـ مجردة اذاتً  بالـػس الؿراد ولقس لف, الثابتة بالصػات

 بالذات. قائؿة مستؼؾة صػة

 بؾػظ فقفا الؿراد الؿقاضع ففذه» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال

 لقس بصػاتف, الؿتصػة ذاتف هل التل كػسف اهلل العؾؿاء: جؿفقر طـد الـػس

 مـ وصائػة لؾذات. صػة هبا الؿراد وٓ الصػات, طـ مـػؽة اذاتً  هبا الؿراد

 طـ الؿجردة الذات أهنا صائػة يظـ كؿا الصػات, باب مـ يجعؾقهنا الـاس

 .(1)«خطل الؼقلقـ وكال الصػات

 يف ما أطؾؿ ٓ أي: ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿ تعالك: اهلل ققل فؿعـك وطؾقف

 اإلصالق. هذا فقفا ورد التل الـصقص بؼقة وهؽذا ذاتؽ.

                                                           

  .(193-9/191مجؿقع الػتاوى ) (1)
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 أمريـ: يحتؿؾ هـا  الؿصـػ وكالم

 والؿحبة والغضب الرضا مثؾ تؼؾة,ـمس صػة سـالـػ يعد أكَّف األول:

 خطل. -اإلسالم شقخ قرر كؿا- وهذا والسخط.

  إثبات وهق طؾقف, الؽالم بصدد هق الذي مـفجف مـ وكلخذه الثاين:

  إصالق مراده يؽقن أن ؾفقحتؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف لف أثبتف وما لـػسف اهلل أثبتف ما

 يؽقن الؿعـك هذا وطؾك أخبار. أو أوصاف مـ العزيز كتابف يف  أصؾؼف ما

 .امستؼقؿً  كالمف

 كبدأ ما فلول» فؼال: لؾؿصـػ وقع ما كظقر  خزيؿة ٓبـ ووقع

 تؽقن أن ربـا جؾ كػسف ذكر هذا: كتابـا يف  خالؼـا صػات ذكر مـ بف

 .(1)«لف كػس ٓ ادمً ط يؽقن أن وطز خؾؼف, كـػس كػسف

 صػة الـػس فؾقست العؾؿ أهؾ مـ وغقره اإلسالم شقخ قرر كؿا لؽـ

 ذلؽ. طؾك تدل ٓ والـصقص مستؼؾة,

ٍٛف»  بتحريؽفا الـَػس إحاديث بعض يف ويليت الػاء, بنسؽان« اجل

 والؿراد .(2)«هاهـا مـ الرحؿـ كَػس أجد إين» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف يف كؿا اهلل إلك مضافة

 ذلؽ طؾك يرتتب وما طباده, طؾك  تـػقسف -لتحريؽبا- بالـَػس

 وسداد. وتقفقؼ إطاكة مـ

                                                           

  .(1/11كتاب التقحقد ) (1)

(, والطرباين يف 3761(, والبزار رقؿ )4/76أخرجف البخاري يف التاريخ الؽبقر ) (1)

  .(7/51الؽبقر )
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 ڻ ں ں ﴿ ٝةؿ/ أ٩ ٫  ٔحىس ٩بد٫ ٨ٔ اإػجةرن   اهلل ٝةؿ»

 الؿؼدسة, ذاتؽ يف ما أطؾؿ ٓ أي: «﴾ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 مـ أحد طؾقف يطَّؾع ولؿ كػسل يف اشقئً  أخػقُت  فؾق كػسل, يف ما تعؾؿ فلكت

 ,]٠٥غافر:[ ﴾ ڃڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ تعالك: قال كؿا عؾؿتَف,ل الخؾؼ

 طالكقة, طـده والسر شفادة, طـده الغقب شلء, بؽؾ   طؾقؿ  ففق

  العباد. كػقس يف ما يعؾؿ ففق خافقة, طؾقف تخػك ٓ

 بالـظر يتبقـ وهذا , طقسك اهلل كبل مـ رفقع أدب أية هذه ويف

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿ : اهلل قال أية, سقاق يف

 اهلل يا أكزهؽ سبحاكؽ: ومعـك ,﴾ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌ ڎ

 أققلف: أن بحؼ لل لقس ما أي: ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ﴿ ذلؽ: طـ

 اإلفً  اهلل مع أنَّ  وادطاء اهلل طؾك آفرتاء احؼ   لقست التل إمقر ومـ أققلف, الف

 رةالعبا هبذه أتك وإكؿا ذلؽ. أقؾ لؿ يؼؾ: لؿ ﴾ ڱ ڱ ڳ ڱ ڳ ﴿ آخر.

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿ فؼال: ورفقعف, إدب كؿال طؾك تدل التل

 ۀ ڻ ڻ ﴿ بف. محقط فعؾؿؽ كػسل يف أخػقتف طـدي اشقئً  أنَّ  لق أي: ﴾ ڻ

 بف: لل طؾؿ فال بعؾؿف واستلثرت إياه ُتعؾِْؿـل لؿ الذي الشلء أي: ﴾ ہ ۀ

 طؾؿ وأما شلء, بؽؾ   محقط اهلل فعؾؿ إياه, طؾؿتـل ما إٓ لل طؾؿ ٓ ٕكَّف

 .]٤٢اإلسراء:[ ﴾ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ﴿ تعالك: قال كؿا ففق بؾغ مفؿا العبد

 كتابة أية يف الؽتابة «]١٢األنعام:[ ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ / كٝةؿ»

 قدرية. كقكقة كتابة كقطان:  اهلل إلك الؿضافة الؽتابة ٕنَّ  قدرية: كقكقة
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  يؼال ومثؾف ادة,اإلر يف كالؼقل الؽتابة يف والؼقل ديـقة. شرطقة وكتابة

 والتحريؿ. والؼضاء اإلذن يف -اأيًض -

 بالصػات. الؿقصقفة الؿؼدسة ذاتف أية يف بالـػس والؿراد

 أية يف آصطـاع «﴾ڳ ڳ﴿ / ملٮىس  كٝةؿ»

 وآصطػاء والتقفقؼ والرتبقة والعـاية الرطاية مـفا: كثقرة, معاين يتضؿـ

 لف. وتؿققز  مقسك اهلل لـبل تشريػ أية فػل والرسالة, لؾـبقة

 بذاتف  هق والؿراد: .«كػسل» تعالك: ققلف أية: مـ والشاهد

 بالصػات. الؿقصقفة

 ٔجؽم ٨ّ ٔ٪ؽ أ٩ة / اهلل يٞٮؿ ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ ٬ؿيؿة أثٮ كركل»
 ذ٠ؿين كإف ٩ٛيس، يف ذ٠ؿد٫ ٩ٛك٫ يف ذ٠ؿين ٚإف يؾ٠ؿين، ظني ٫ٕ٦ كأ٩ة يب،
 ،ذرااعن  إحل٫ اٝرتبخ امربن  إيل اٝرتب كإف ٦،٥٪٭ ػري مأل يف ذ٠ؿد٫ مأل يف

 .«٬ؿك٣ح أدحذ٫ ي٧يش أدةين كإف ،ثةاعن  إحل٫ اٝرتبخ ذرااعن  إيل اٝرتب كإف

 يؽقن وأن , باهلل الظـ إحسان فقف هذا «يب ٔجؽم ٨ّ ٔ٪ؽ أ٩ة»

 وإٓ العؿؾ إحسان مع إٓ يؽقن ٓ الظـ وحسـ بربف, الظـ حسـ العبد

 تؿام العؿؾ صالح مع الظـ حسـ تالزم امبقـً - ؼقؿال ابـ يؼقل .اغرورً  كان

 الظـ حسـ الؿحسـ فننَّ  اإلحسان, مع يؽقن إكؿا الظـ حسـ» :-الؿالزمة

 الؿصر الؿسلء وأما تقبتف. ويؼبؾ وطده يخؾػ وٓ إحساكف طؾك يجازيف أن بربف

 تؿـعف والحرام والظؾؿ الؿعاصل وحشة فننَّ  والؿخالػات والظؾؿ الؽبائر طؾك

 .(1)«بربف الظـ سـح مـ

                                                           

  .(14-13:ص)الجقاب الؽايف  (1)
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  اهلل ققل مـ مستػاد  الؼقؿ ابـ طؾقف كبف الذي الؿعـك وهذا
 تؼتضل طبدي. اهلل: إلك فاإلضافة «بل طبدي ضـ طـد أكا» الحديث: هذا يف

 ڭ ۓ﴿ : ققلف يف كؿا فقف, اوصالًح  العبد مـ طبقدية

 يف صالح طؾك دال« طبدي» فؼقلف: .]٧٧الفرقان:[ ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 . باهلل الظـ حسـ يستؼقؿ الصالح هذا ؿعف العؿؾ,

ؾ اخقرً  بل ضـ إن أي:« يب ٔجؽم ٨ّ ٔ٪ؽ أ٩ة»  بل ضـ وإن ,اخقرً  حصَّ

ؾ اشرً   يظـ ٓ وأن اهلل صاطة طؾك يؼبؾ أن الؿممـ العبد طؾك ولفذا .اشرً  حصَّ

 يؿقتـ ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا الؿقت, طـد إمر هذا ويتلكد ,اخقرً  إٓ بربف

 لف, ويغػر سقرحؿف أكَّف بربف فقظـ .(1)«الظـ باهلل يحسـ وهق إٓ أحدكؿ

 الـار. مـ ويـجقف الجـة ويدخؾف

 كقطان: الؿعقة «٫ٕ٦ كأ٩ة»

 وأكَّف لفؿ, ورؤيتف طؾقفؿ واصالطف بالعباد اهلل طؾؿ وهل :طامة معقة -1

 خافقة. مـفؿ طؾقف تخػك ٓ

 والتليقد الرطاية تؼتضل وهل الحديث, هذا يف كؿا :خاصة معقة -1

 وأطقـف أسدده أي:« ٫ٕ٦ أ٩ة» فؿعـك: والتقفقؼ. والتثبقت والتسديد والحػظ

 وأحػظف. وأوفؼف

 ذكر طؾك حافظ إذا فالعبد , اهلل ذكر فضؾ هذا يف «يؾ٠ؿين ظني»

 لف. الخاصة اهلل معقة بذلؽ كال اهلل

                                                           

  .(7158أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 كػسف. وبقـ بقـف اسرً  اهلل ذكرَ  أي: «٩ٛك٫ يف ذ٠ؿين ٚإف»

 مقضع وهذا كػسف, يف ذلؽ مؼابؾ  اهلل ذكَره أي: «يس٩ٛ يف ذ٠ؿد٫»

 بالصػات. الؿقصقفة الؿؼدسة ذاتف بـػسف والؿراد الحديث, مـ الشاهد

  الذيـ الؿالئؽة أي:« ٦٪٭٥ ػري مأل يف ذ٠ؿد٫ مأل يف ذ٠ؿين كإف»

 يممرون. ما ويػعؾقن أمرهؿ ما اهلل يعصقن ٓ

 ,العؿؾ جـس مـ جزاءال الؿشفقرة: لؾؼاطدة شاهد الحديث هذا ويف

 اإلحسان. يف هذا ,]٧١الرمحن:[ ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿ تعالك: قال

 .]٠١الروم:[ ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿ : اهلل يؼقل اإلساءة ويف

 الؿالئؽة بتػضقؾ قال مـ بف استدل ما أققى مـ هذا «٦٪٭٥ ػري مأل يف»

 ثالثة: الؿسللة هذه يف وإققال البشر, طؾك

 .امطؾؼً  أفضؾ ئؽةالؿال أنَّ  األول: الؼقل

 .امطؾؼً  أفضؾ البشر أنَّ  الثاين: والؼقل

 البشر وصالحل إكبقاء أنَّ  وهق والصقاب, الحؼ وهق الثالث: والؼقل

 .(1)الؿالئؽة مـ أفضُؾ 

 اٝرتبخ ذرااعن  إيل اٝرتب كإف ،ذرااعن  إحل٫ اٝرتبخ امربن  إيل اٝرتب كإف»
 شاء متك يؼرب أكَّفو , هلل الؼرب صػة إثبات فقف وهذا «ثةاعن  إحل٫

 يشاء. الذي القجف طؾك شاء وكقػ

                                                           

لػضقؾة الشقخ « مباحث الؿػاضؾة يف العؼقدة»اكظر بسط هذه الؿسللة يف كتاب  (1)

  .محؿد بـ طبد الرحؿـ أبق سقػ
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 وسـة العزيز كتابف طؾقف دل كؿا طباده مـ يؼرب سبحاكف بلكف كممـ وكحـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ كبقف

 ,(1)تعالك هلل الصػة هذه إثبات فقف« ٬ؿك٣ح أدحذ٫ ي٧يش أدةين كإف»

 الذي القجف طؾك ففق الصػات مـ  اهلل إلك يضاف ما كؾَّ  أنَّ  :والؼاطدة

 . وطظؿتف وجاللف بؽؿالف يؾقؼ

 اخل٤ٜ اهلل ػ٤ٜ ملة /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٝةؿ ٝةؿ/  ٬ؿيؿة أثٮ كركل»
ٮع ٚ٭ٮ ٩ٛك٫، ىلع ١ٚذج٫ ٠ذةب، يف ٠ذت  رمحيت إف ا٣ٕؿش/ ىلع ٔ٪ؽق مًٮ
 «.ٌٗيب د٤٘ت

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ : ققلف وهل السابؼة, لمية تػسقر فقف هذا

 أية. هذه طـد بالؿلثقر الؿػسرون يقرده ولفذا ,]٠٥األنعام:[

 يظفر, ٓ وقد شلء مـفا لـا يظفر قد ِحَؽٌؿ, الؽتاب لفذا  ولؽتابتف

 العـاية ومزيد إمر هذا تعظقؿ ذلؽ: يف الحؽؿ مـ العؾؿ أهؾ ذكره ومؿا

 طؾؿ فنذا الؽثقر, الشلء الؿباركة أثار مـ الؽتاب هبذا العباد إطالم فػل بف:

 فقف: كتب ,اكتابً  -الخالئؼ إيجاد قدر طـدما- بكت العظقؿ الرب أنَّ  العبد

 سقعظؿ أكَّف شؽ فال العرش, فقق طـده ووضعف غضبل غؾبت رحؿتل إنَّ 

 صؾبفا. يف ويؼبؾ اهلل, رحؿة كقؾ يف أمؾف ويعظؿ اهلل, يف رجاؤه

 مـ الحؽؿة طؾؿـا سقاء ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أخرب كؿا الؽتاب هبذا كممـ وكحـ

 كعؾؿفا. لؿ أو الؽتابة هذه

                                                           

  .(3/196اكظر: فتاوى الؾجـة الدائؿة ) (1)
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 طرشف. طؾك  اهلل طؾق إثبات مـفا: أخرى, فقائد الحديث ويف

 العرش. إثبات وفقف:

 العرش. فقق تعالك طـده مقضقع وأكف الؽتاب, هذا إثبات وفقف:

 الغضب, مـ وأوسع أشؿؾ الرحؿة أنَّ  أي« ٌٗيب د٤٘ت رمحيت إف  »

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ﴿ العرش: وحؿؾة الؿالئؽة دطاء ويف

 ﴾  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 تعد ٓ طباده يف رحؿتف وآثار شلء, كؾَّ  وسعت  اهلل فرحؿة .]٣غافر:[

 أمره. وخالػ طصاه مـ بف خص وغضبف تحصك. وٓ

 , اهلل صػات بقـ التػاضؾ طؾك دلقاًل  الحديث هذا يف أنَّ  كؿا
 متػاضؾ, وكالمف صػاتف, مـ  اهلل كالم أنَّ  :اأيًض  هذا طؾك إدلة ومـ

 الؼرآن, يف سقرة أفضؾ الػاتحة وسقرة الؼرآن, يف آية أفضؾ الؽرسل فآية

 . اهلل كالم وكؾُّف الؼرآن, ثؾث تعدل أحد اهلل هق وقؾ

 سخطؽ, مـ برضاك أطقذ الؾفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل -اأيًض - إدلة ومـ

 كؿا أكت طؾقؽ, ثـاء أحصل ال مـؽ, بؽ وأطقذ طؼقبتؽ, مـ وبؿعافاتؽ

 .(1)«كػسؽ طؾك أثـقت

                                                           

  .(1696أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 الدقًاة [ يىم ربهم ةهنياملؤ ]رؤي 

 يف ييؿل دٕةىل اهلل أف   كالىؽؽ اتلٮظدؽ أ٢٬ كادٜٛ ااحٜ، أ٢٬ كأدمٓ»
 .«ملسو هيلع هللا ىلص رقٮهل ٨ٔ كوط ٠ذةث٫، يف صةء ٧٠ة اآلػؿة،

 الؿممـقـ وأن الؼقامة, يقم  اهلل رؤية طـ الحديث يف الؿصـػ شرع

 .اطقاكً  بلبصارهؿ رهبؿ يرون

 يذكروا أن العؾؿ أهؾ مـ كثقر طادة وجرت حؼ, السـة أهؾ طـد والرؤية

 ُيرى:  اهلل أنَّ  باطتبار الصػات: مباحث يف  اهلل رؤية طؾك الؽالم

 ويؿؽـفؿ سبحاكف لفؿ ويتجؾك فققفؿ, مـ حؼقؼة بلبصارهؿ الؿممـقن يراه

 رؤيتف. مـ

 بالققم اإليؿان مباحث يف بالرؤية يتعؾؼ ما يذكر مـ العؾؿ أهؾ ومـ

 الجـة, يف اإليؿان ٕهؾ يتحؼؼ هذا ٕنَّ  الجـة: هؾأ كعقؿ ذكرهؿ طـد أخر,

 الجـة. يف الجـة أهؾ يـالف كعقؿ وألذ وأطظؿ أطؾك هق بؾ

 لتحصقؾف, يسعقن وهدف اإليؿان, أهؾ مطامع مـ مطؿع  اهلل ورؤية

َـّ  أن  اهلل ويسللقن  برؤيتف يؽرمفؿ أن  اهلل ويدطقن بف, طؾقفؿ يؿ

 الخؾؼ وخالؼ العالؿقـ ربَّ  الؿخؾقق يرى أن مـ أطظؿ كعقؿ وأيُّ  الؼقامة. يقم

 كعقؿ وأطظؿ وألذ أكؿؾ ففل والؽربياء, والعظؿة والؽؿال الجالل ذا أجؿعقـ

 الـسائل ســ يف الثابت ملسو هيلع هللا ىلص الـبل دطاء يف جاء وقد الجـة. يف الجـة أهؾ يـالف

 والشقق وجفؽ, إلك الـظر لذة وأسللؽ» ياسر: بـ طؿار حديث مـ (1)وغقره

                                                           

( 1971(, وابـ حبان رقؿ )1393(, والبزار رقؿ )1365أخرجف الـسائل رقؿ ) (1)

  .(1361إلباين يف صحقح الجامع رقؿ )وصححف 
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 .«مضؾة فتـة وال مضرة, ضراء غقر يف ؼائؽ,ل إلك

 فقتؿـك بف كزل وبالء لشدة يتؿـاه قد الؿقت يتؿـك مـ العؾؿ: أهؾ يؼقل

 كػسف طؾك يخشك بالـاس تـزل مضؾة لػتـة يتؿـاه وقد مـف, لقسؾؿ الؿقت

 السالمة الحديث هذا يف اهلل لؼاء ملسو هيلع هللا ىلص الـبل تؿـل مـ الغرض ولقس مـفا.

 إلك الشقق ملسو هيلع هللا ىلص غرضف وإكؿا كزلت, فتـة مـ ققايةال وٓ حؾت, مصقبة مـ

 . رؤيتف يف والطؿع  اهلل

 الطاطة أنَّ  يعؾؿقن ٕهنؿ فقفؿ: الطاطة يزيد بالرؤية الؿممـقـ وإيؿان

 اأثرً  اهلل بصػات لإليؿان أن إلك أشرت أن وسبؼ لؾرؤية, سبب والعبادة

 لك.تعا اهلل طؾك وإقبالف وصاطتف طبادتف يف العبد طؾك ابالغً 

 طديدة مقاضع يف الؼرآن يف جاء متضافرة, والسـة الؽتاب يف الرؤية وأدلة

 سـة يف وجاء الؼقامة, يقم ُيرى  اهلل أنَّ  طؾك الدٓلة واضحة كصقص

 الؼقامة, يقم يرى اهلل أنَّ  طؾك تدل (1)التقاتر حد تبؾغ كثقرة أحاديث ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 الرؤية, يف القاردة اديثإح فقف جؿع( الرؤية) كتاب الدارقطـل ولإلمام

 حادي) كتابف يف  الؼقؿ ابـ اجقدً  اجؿعً  الرؤية أحاديث جؿع ومؿـ

 .(2)(الؼبقل معارج)كتابف  يف  الحؽؿل حافظ والشقخ ,(إرواح

                                                           

ومؿـ كص طؾك تقاتر أحاديث الرؤية: شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف مجؿقع الػتاوى  (1)

 , وابـ أبل العز الحـػل يف شرح العؼقدة(4/456, وابـ كثقر يف تػسقره )(35/ 13)

  .(193:ص)الطحاوية 

(1) (1/366-335).  
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 بالحديث آستدٓل يف يشرتط ٓ أكَّف وهل الباب, هذا يف فائدة طؾك وأكبف

 طـ العدل يرويف حادآ خرب كان لق بؾ ,امتقاترً  يؽقن أن آطتؼاد أبقاب يف

 وإحؽام, العؼقدة يف حجة ففق طؾة وٓ شذوذ بال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك متصاًل  مثؾف

 هبذا أتقا وإكؿا الؿعتزلة, أحاد بخرب فقفا يحتج ٓ العؼقدة إنَّ  قال: مـ وأول

 مـ وأهقاءهؿ طؼقلفؿ يقافؼ ٓ ما رد يف لفؿ لً متؽ لقجعؾقه الػاسد التؼرير

 الـبل فننَّ  السـة: أهؾ مـ أحد طـ الؼقل هذا يعرف وٓ ,ملسو هيلع هللا ىلص بلالـ أحاديث

 وكؾَّ  والعبادة العؼقدة الـاس لقعؾؿ (1)القؿـ إلك وحده امعاذً  بعث قد ملسو هيلع هللا ىلص

 أهؾ هبا استدل كثقرة أدلة جؿؾة مـ دلقؾ وهذا واحد. رجؾ وهق شلء,

 ـػالؿص كبف أن سبؼ وقد آطتؼاد, يف القاحد بخرب آحتجاج صحة طؾك العؾؿ

 العدل طـ العدل بـؼؾ رسقلف طـ وصم» بؼقلف: إمر هذا طؾك». 

  الصحابة سؿعفا ولؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ متقاترة الرؤية وأحاديث

 أكَّف واحد صحابل طـ يعرف وٓ وردت, كؿا هبا وآمـقا جاءت, كؿا أمروها

ف أو اطرتض أو اكتؼد ل أو حرَّ  وإكؿا ,-ذلؽ مـ وحاشاهؿ- مـفا اشقئً  أوَّ

 بعد. فقؿا والبدع إهقاء أهؾ يف الؿـاهج هذه دتُوجِ 

 ولؿ إجؿاع, محؾ وهذا« كالىؽؽ اتلٮظدؽ أ٢٬ كادٜٛ ااحٜ، أ٢٬ كأدمٓ»

 بؿخالػتفؿ. طربة وٓ هبؿ, تلثر ومـ الؿعتزلة مـ البدع أهؾ إٓ فقف يخالػ

 أخرة, يف تؽقن إكؿا الرؤية أنَّ  فقف وهذا« اآلػؿة يف ييؿل دٕةىل اهلل أف  »

ا  الـبل طـ صح لؿا :اهلل يرى فؾـ اإليؿان مـ العبد بؾغ فؿفؿا الدكقايف  وأمَّ

                                                           

  .(111)(, ومسؾؿ رقؿ 1458اكظر: صحقح البخاري رقؿ ) (1)
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 طـد إجؿاع محؾ وهذا .(1)«تؿقتقا حتك ربؽؿ تروا لـ إكؽؿ» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص

 خاصة ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل يتعؾؼ فقؿا إٓ خالف, الؿسللة هذه يف ولقس السـة, أهؾ

 يره. لؿ أو ربف رأى هؾ

 ربف, ير لؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  العؾؿ: أهؾ ـم الؿحؼؼقن قرره كؿا والصحقم

 يف فتؽقن أخرة كعقؿ مـ ففل أخرة, يف تؽقن إكؿا لؾجؿقع اهلل رؤية وأن

 أخرة.

 مؿـ هبؿ تلثر ومـ الؿعتزلة طؾك رد« ييؿل» : الؿصـػ ققل فػل

 الرؤية. يـؽر

 مؿـ شاكؾتفؿ طؾك ومـ التصقف أرباب طؾك رد« اآلػؿة يف» وققلف:

 الدكقا. يف اهلل ىير أكف يدطل

 الرؤية أنَّ  إلك الؿصـػ يشقر« ملسو هيلع هللا ىلص رقٮهل ٨ٔ كوط ٠ذةث٫، يف صةء ٧٠ة»

 فؼال: إدلة هذه بعض يذكر بدأ ثؿ والسـة, الؼرآن مـ أدلة طؾقفا دلَّ 

 .«[٥٦-٥٥]الؼقامة: ﴾ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ ﴿ / اهلل ٝةؿ»

 كضرة ذو أو كضر وجف يؼال: الـضرة, مـ كاضرة الؼرآن, مـ دلقؾ هذا

ر ويؼال: وضقاء. وكقر وهباء حسـ ذو أي:  ذا جعؾف أي: وجفؽ اهلل كضَّ

 وجؿال. وهباء وحسـ كضرة

                                                           

 , وابـ أبل طاصؿ يف(5/314(, وأحؿد )7764أخرجف الـسائل يف الؽربى رقؿ ) (1)

 :(ضالل الجـة)وقال إلباين يف  (8/164, والضقاء يف الؿختارة )(418)السـة رقؿ 

  .«إسـاده جقد رجالف ثؼات»
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 فحػظف احديثً  مـا سؿع اءً امر اهلل كضر» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ الحديث ويف

 احػظً  بالسـة اطتـك لؿـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ دطقة وهذه .(1)«غقره يبؾغف حتك

 كضرة. ذا وجفف عؾيج أي وجفف اهلل يـضر أن اوتبؾقغً 

 لؾقجف كضرة تعطل السـة طؾك الؿحافظة أنَّ  طؾك دلقؾ الحديث هذا ويف

 اسقادً  صاحبف يؽسب البدطة يف وآكغؿاس السـة وإضاطة وأخرة, الدكقا يف

 بـ اهلل طبد يؼقل ولفذا ضالم, والبدطة ضقاء فالسـة فقف, وضؾؿة القجف يف

 ثالثقـ يقم كؾَّ  ادهـ وإن ؾؿةالظ وجفف طؾك البدطة صاحب» : الؿبارك

 قال كؿا والذل, الظؾؿة مـ اشقئً  صاحبفا تؽسب اأيًض  والؿعصقة .(2)«مرة

 هؿؾجت وإن -والذكقب الؿعاصل أهؾ يعـل- إهنؿ» : البصري الحسـ

 إٓ اهلل أبك قؾقهبؿ, لػل الؿعصقة ذل إنَّ  البغال, هبؿ وصؼطؼت الرباذيـ هبؿ

 .(3)«طصاه مـ يذل أن

 الؼقامة. يقم الثقاب هذا فؿحؾ الؼقامة, يقم أي:« يٮ٦بؾ»

 كاضرة معـك يف السؾػ أقاويؾ تطالع وطـدما هبقة. حسـة أي: «٩ةرضة»

 ومـفؿ هبقة. يؼقل: مـ ومـفؿ مشرقة. يؼقل: مـ فؿـفؿ متـقطة, طباراهتؿ تجد

 ومـفؿ مضقئة. يؼقل: مـ ومـفؿ جؿقؾة. يؼقل: مـ ومـفؿ حسـة. يؼقل: مـ

 الؿذكقرة الـضرة معـك يشؿؾفا حؼ وكؾُّفا كثقرة أقاويؾ رة.مـق يؼقل: مـ

                                                           

, «يث حسـحد» :( وقال1656(, والرتمذي رقؿ )3666أخرجف أبق داود رقؿ ) (1)

  .(464)وصححف إلباين يف الصحقحة رقؿ ( 136)وابـ ماجف رقؿ 

  .(184)رواه الاللؽائل رقؿ  (1)

  .(15/416), ومجؿقع الػتاوى (1/188إغاثة الؾفػان ) (3)
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  يؿـ أن  اهلل أسلل أية. يف
َّ
 بذلؽ. وطؾقؽؿ طؾل

  اهلل إلك كاضرة أي الـظر, مـ وهل الطاء, أخت بالظاء« ٩ةّؿة»

 الـضرة أهؾ اإليؿان أهؾ وأنَّ  الرؤية, ثبقت طؾك دٓلة فقف وهذا بإبصار,

 . رهبؿ يرون

 تـظر» يؼقل: أية, هذه طـد  البصري الحسـ لإلمام ةلػت وهـا

 تزدان ٓ كقػ يعـل .(1)«الخالؼ إلك تـظر وهل تـضر أن لفا وحؼ الخالؼ, إلك

 . اهلل إلك يـظرون وهؿ وتحسـ وجقهفؿ

 اشققً  قؾبف يتحرك وكظائرها أية هذه يؼرأ لؿا والسـة اإليؿان صاحب إنَّ 

 إلقف بالـظر وجقهفؿ تـضر الذيـ همٓء مـ يؽقن أن يف اوصؿعً  اهلل, إلك

 ,والعافقة السالمة اهلل كسلل- حرمان فػل البدع أهؾ أما بلبصارهؿ- 

 فاسدة ٕوهام ضاهرها طـ بصرففا يـشغؾقن أيات هذه مثؾ ونؤيؼر لؿا

 كػقسفؿ. يف قامت

 لقس فؼالقا: معـاها, طـ أية هذه صرف إهقاء أهؾ بعض حاول وقد

 مـ أية يف الـظر بؾ ,-طـدهؿ- مؿؽـة غقر اهلل فرؤية إلقف, تـظر اأهن الؿراد

 مثؾ وجعؾقها أية, معـك فلفسدوا وكعقؿف, اهلل لثقاب مـتظرة أي: آكتظار

 جئ ی﴿ تعالك: وققلف ,]٠٧الحديد:[ ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ : ققلف

 ڀ پ ﴿ تعالك: ققلف أن مع ,]٧٢النمل:[ ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ

 الؿبتدطة همٓء أنَّ  إٓ والـعقؿ, الؾذة كالقا قد أهنؿ كطؾ دال ]٥٥القيامة:[ ﴾ ڀ

                                                           

  .(35654رواه ابـ جرير يف تػسقره رقؿ ) (1)
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 قدر إضعاف ذلؽ طؾك فزادوا كالقه, قد أهنؿ ٓ لؾـعقؿ اكتظار يف جعؾقهؿ

 الجـة. يف الـعقؿ أهؾ يـالف الذي الـعقؿ

ًٓ  لؾـظر إنَّ  يؼقلقن: العؾؿ وأهؾ  ويختؾػ والؾزوم, التعدي حقث مـ أحقا

 ذلؽ: بحسب معـاه

 : اهلل كؼقل آكتظار, بؿعـك ففق حرف بدون بـػسف تعدى فنذا -

 أي: ﴾حب جب يئ ىئ ﴿ وققلف: اكتظروكا, أي: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿

 الؿرسؾقن يرجع شلء بلي   مـتظرة

 اهلل قلـكؼ ار,ـوآطتب رـالتػؽ ـكـبؿع قـفف« يف» رفـبح دىـتع وإذا -

: ﴿ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴾ 

 العجقبة. العظقؿة الؿخؾققات هذه يف واويعترب يتػؽروا أي: [185ٕطراف:]ا

 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ أية: يف كؿا «إلك» بحرف تعدى وإذا -

 إسـاد ذلؽ إلك اكضؿ وقد بالباصرة.كقػ الرؤية إٓ يؽقن فال [13-11لؼقامة:]ا

 محؼؼ كؾف ففذا .﴾ڀ ڀ پ﴿ فؼال: ,البصر فقف الذي القجف إلك الـظر

 ذلؽ. رد إٓ يلبقن إهقاء أهؾ فننَّ  ذلؽ ومع لؿعـاها, وممكد لؾرؤية

 يقم ُيرى  اهلل أنَّ  طؾك تدل طديدة آيات الؽريؿ الؼرآن يف إن ثؿ

 ڌ ڌ﴿ الؽػار: طـ تعالك اهلل ققل مـفا: بلبصارهؿ, الؿممـقن ويراه الؼقامة

ًٓ  لفؿ اتعذيبً  الؽػار ُحِجب فنذا ,[15لؿطػػقـ:]ا ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ  وكؽا

  الؿممـقـ إنَّ  ققؾ: إذا ٕكَّف سبحاكف: يروكف قـالؿممـ أنَّ  ذلؽ مـ ُطؾؿ هبؿ,

  اهلل قال مـ بقـ فقسقون سقاء. والؽػار أهنؿ يعـل ففذا رهبؿ يرون ٓ
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ فقفؿ: قال ومـ ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ فقفؿ:

 هذا يف كان السخط يف حجبفؿ فؾؿا» : الشافعل اإلمام قال .﴾ڈ

 أٓ الؼقامة يقم اهلل رؤية يـؽر بؿـ ؼقؼفح .(1)«الرضا يف يروكف أهنؿ طؾك دلقؾ

 إكؿا هبا. طؾقف يـعؿ أن ايقمً  اهلل سلل وٓ هبا, يممـ وٓ يعتؼدها ٓ فنكف يـالفا:

 إياها. يعطقف أن ربف وسلل كقؾفا, بلسباب وطؿؾ هبا آمـ مـ بالرؤية الحؼقؼ

 ٦ٓ حل٤ح ةص٤ٮقن  ٠٪ة ٝةؿ/  ابلضٌل اهلل ٔجؽ ث٨ صؿيؿ كركل»
 رتكفػق إ٩ك٥» ٚٞةؿ/ ،ؿةػٔن أربٓ حل٤ح ا٧ٞ٣ؿ إىل ٚ٪ْؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٮؿػرق

 اقذُٕذ٥ ٚإف رؤيذ٫، يف دٌةمٮف ال ا٧ٞ٣ؿ، ٬ؾا دؿكف ٧٠ة  ربك٥
 ؿأ/ػٝ ز٥ ٚة٤ٕٚٮا. ٗؿكب٭ة كٝج٢ ٧فػالن ٤َٮع ٝج٢ والة ىلع د٤٘جٮا أال
 ح/ػركاي كيف [٦٬ :]ق ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

 .«ةٔدة٩ن  ربك٥ قرتكف

  رهبؿ سقرون الؿممـقـ أنَّ  طؾك الدالة ثإحادي مـ حديث هذا

 الؼقامة. يقم

 الصحابة. مـ لجؿع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ذكره الحديث أنَّ  يػقد وهذا« ةص٤ٮقن  ٠٪ة»

 :يؼقلقن فال :ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل طـ اإلخبار يف الصحابة أدب الصقغة هذه ويف

 طـده. كـا أو معف, كـا يؼقلقن: بؾ .طـدكا كان أو ,معـا كان

 هذه ويف الشفر, مـتصػ يف أي« ٔرشة أربٓ ٤ححل ا٧ٞ٣ؿ إىل ٚ٪ْؿ»

 فؽؾُّ  اصحقً  الجق كان وإذا التؿام, بدر ويسؿك تؿ, قد الؼؿر يؽقن الؾقؾة

 مزاحؿة, بدون طقاكقة رؤية بلبصارهؿ حؼقؼة يروكف الؾقؾة, هذه يف يروكف الـاس

                                                           

  .(191:ص)(, وشرح الطحاوية 13/38)هتذيب الســ ٓبـ الؼقؿ  (1)



 
 189 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 لقتؿؽـقا التضام إلك يحتاجقن اوأحقاكً  يروكف, الذيـ فؼؾة الشفر أول يف أما

 بعضفؿ يستطقع حتك الـاس فقتؼارب ودققؼ, رفقع شلء ٕكَّف رؤيتف: ـم

 طؾقف. بعض دٓلة

 يف الؼؿر فقفا يؽقن التل وهل ,طشر الرابع لقؾة لؾبقان اختار ملسو هيلع هللا ىلص فالـبل

 لفذا بقاكف وتؿام ملسو هيلع هللا ىلص كصحف كؿال مـ وهذا البقان, وتؿام القضقح تؿام

 العظقؿ. إمر

 ٕهؾ هـا الخطاب« ٧ٞ٣ؿا ٬ؾا دؿكف ٧٠ة  ربك٥ قرتكف إ٩ك٥»

 إكؽؿ» فؼال: بالخرب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بدأهؿ وقد الؽػار فقف يدخؾ وٓ اإليؿان,

 : هريرة أبل طـ الصحقحقـ يف آخر حديث يف وجاء ,«ربؽؿ سرتون

 فؼال الؼقامة؟ يقم ربـا كرى هؾ اهلل, رسقل يا :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسقل قالقا اكاًس  أنّ »

 رسقل يا ٓ قالقا: البدر؟ لقؾة رالؼؿ رؤية يف تضارون هؾ :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 رسقل يا ٓ قالقا: سحاب؟ دوهنا لقس الشؿس يف تضارون هؾ قال: اهلل.

 .(1)«كذلؽ تروكف فنكؽؿ قال: اهلل.

 ملسو هيلع هللا ىلصجؾقًسا طـده  الصحابة مرة حادثتان, هاتان يؼقلقن: العؾؿ وأهؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص فلجاهبؿ الصحابة بعض سللف ومرة بالبقان, فبدأهؿ جرير حديث يف كؿا

 هريرة. أبل حديث يف اكؿ

 يف هل وإكَّؿا الدكقا, يف لقست الرؤية هذه أنَّ  يػقد« قرتكف» :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف

 الرؤية هذه بلن الحديث هذا روايات بعض يف التصريح جاء وقد الؿستؼبؾ.

                                                           

  .(456)(, ومسؾؿ رقؿ 7437أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 .(1)«الؼقامة يقم ربؽؿ سرتون إكؽؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الؼقامة, يقم تؽقن إكؿا

 بؿمكدات الؼقامة يقم رهبؿ ـقـالؿمم رؤية ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أكد العؾؿاء: يؼقل

ًٓ  فلكدها كثقرة,  طؾك تدخؾ التل بالسقـ ثؿ تقكقد, حرف وهل« إنَّ »ـب أو

 ققلف: يف باإلشارة أكدها ثؿ لؾتلكقد, هبا يمتك اأيًض  وهل الؿضارع, الػعؾ

 يـظرون بلطقـفؿ حؼقؼة, بإبصار لؾؼؿر فرؤيتفؿ ,«الؼؿر هذا ترون كؿا»

 حؼقؼقة. رؤية الؼقامة يقم اهلل رؤية أنَّ  طؾك ممكدات ؾفاك ففذه ويشاهدوكف. إلقف

 ولقست بالرؤية, الرؤية لتشبقف لؾتشبقف: الؽاف« ا٧ٞ٣ؿ ٬ؾا دؿكف ٧٠ة»

 اجفارً  اطقاكً  بلطقـؽؿ حؼقؼة الؼؿر ترون أكؽؿ كؿا أي: بالؿرئل. لؾؿرئل

 ركؿبلبصا ابقاكً  اطقاكً  ربؽؿ سرتون الؼقامة يقم فؽذلؽ حجاب, بدون بلبصاركؿ

 حجاب. بدون

ةمٮف ال» ٌى ة٦ُّٮف ال» :رواية ويف« رؤيذ٫ يف دي ٌى كف ال» :رواية ويف« دى ةرُّ  دٌي
 يتضامقن: فال الرؤية, وضقح معـك طؾك تدل الروايات هذه وكؾُّ « رؤيذ٫ يف

 ُيرى ٓ اضعقػً  رؤيتف يراد الذي الشلء يؽقن طـدما يحصؾ إكؿا التضام ٕنَّ 

 يراه, ٓ بلن ضرر لبعضفؿ يحصؾ فال رؤيتف يف نيتضارو وٓ وتضام. بؿشؼة إٓ

 فقفا. ضقؿ لفؿ يحصؾ فال رؤيتف, يف ُيضامقن وٓ يروكف. الؽؾُّ  بؾ

 الؿمكدات, هذه بؽؾ   دٓلتفا ووضقح وصحتفا, إحاديث هذه كثرة ومع

 مـ استقحشت الُؿْؿَرَضةَ  قؾقهبؿ ٕنَّ  إٓ لشلء ٓ ذلؽ, يلبقن البدع أهؾ فننَّ 

 أن مستعد أكا قال: أن طصركا يف الؿبتدطة بلحد الققاحة ؾغتب حتك ذلؽ.

                                                           

  .(7436أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 واحؿدوا البالء هذا إلك فاكظروا الؼقامة. يقم ُيرى ٓ اهلل أنَّ  طؾك وأباهؾ أكاضر

 والصحابة يؽقن, ما أوضح مـ لؾرؤية الؿثبتة فإحاديث وإٓ العافقة. طؾك اهلل

 يرووهنا أخذوا بؾ ؾقفا,ط اطرتضقا وٓ يـؽروها لؿ إحاديث هذه سؿعقا لؿا

َـّ  أن  اهلل ويسللقن بقـفؿ, يتـاقؾقهنا الحؼ أهؾ يزال وٓ لؾـاس,  يؿ

 برؤيتف. طؾقفؿ

 ٗؿكب٭ة كٝج٢ الن٧ف ٤َٮع ٝج٢ والة ىلع د٤٘جٮا أال اقذُٕذ٥ ٚإف»
 لؿا الصحابة فننَّ  ,-يؼقلقن كؿا- كػسف يطرح لسمال هذاجقاب يف «ٚة٤ٕٚٮا

 ترون كؿا  ربؽؿ سترون إكَّؽؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص لالـب مـ الحديث هذا سؿعقا

 طظقؿ شقق كػقسفؿ يف دار أكَّفؿ ٓشؽ «رؤيتف يف تضامقن ال الؼؿر, هذا

 وقؾقب صافقة, كػقس ويتؿـقهنا, يرجقهنا وأخذوا الرؤية, هذه لـقؾ كبقر وحب

 كقػ العؿؾ؟ ما تساءلقا أهنؿ ٓبد الخرب هذا وجاءها اهلل طؾك ومؼبؾة مممـة

 كقؾفا؟ طؾك الؿعقـة إمقر وما تحصقؾفا؟ إلك السبقؾ ما ة؟الرؤي هذه كـال

 التساؤٓت هذه مثؾ طـ يجقب أكَّف بقاكف وكؿال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كصح تؿام ومـ

 صؾقع قبؾ صالة طؾك تغؾبقا أال استطعتؿ فنن» فؼال: ,(1)ُيسلل أن دون

  اهلل رؤية أنَّ  إلك ملسو هيلع هللا ىلص مـف إشارة هذا ويف «فافعؾقا غروبفا وقبؾ الشؿس

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ إماين: بؿجرد تـال ٓ الؼقامة ميق

 , اهلل طؾك وإقبال وبذل واجتفاد وجد طؿؾ مـ ٓبد بؾ ,[113لـساء:]ا

                                                           

إذا سؿعت هذا « إكف مـ يعش مـؽؿ فسقرى اختالًفا كثقًرا: »ملسو هيلع هللا ىلصكظقر هذا ققلف  (1)

 الؽالم تبادر إلك ذهـؽ سمال, أٓ وهق ما الؿخرج؟ فقلتقؽ الجقاب بدون سمال:

  .«فعؾقؽؿ بسـتل ...»
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 فلرشد , اهلل رؤية العبد هبا يـال التل إسباب إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أرشد ولفذا

 يف ورد وقد -العصر وصالة الػجر صالة وهؿا- طظقؿتقـ صالتقـ إلك ملسو هيلع هللا ىلص

 (1)الصحقحقـ يف ثبت ما مـفا: فضؾفؿا, طؾك تدل اجدً  كثقرة كصقص شلهنؿا

 اأيًض  الصحقحقـ يف وثبت ,«الجـة دخؾ البرديـ صؾك مـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ 

 ويجتؿعقن بالـفار, ومالئؽة بالؾقؾ مالئؽة فقؽؿ يتعاقبقن» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ

 وهق- سللفؿفق فقؽؿ, باتقا الذيـ يعرج ثؿ العصر, وصالة الػجر صالة يف

 وأتقـاهؿ يصؾقن, وهؿ تركـاهؿ فقؼقلقن: طبادي؟ تركتؿ كقػ :-بفؿ أطؾؿ

 .(2)«يصؾقن وهؿ

 الثؼؾ مـ فقفؿا ولؿا الػضؾ, مـ فقفؿا لؿا الصالتقـ هاتقـ خص وإكَّؿا

 طؾك لؾؿحافظة ووفؼف  اهلل وأطاكف هؿتف سؿت فؿـ الـاس, مـ كثقر طؾك

 صالة إن بؾ محافظة, أكثر لصؾقاتا مـ سقاهؿا لؿا ففق الصالتقـ هاتقـ

 الصالة لفذه بالـفقض  اهلل أكرمف ومـ الققم, مػتاح خاصة الػجر

 الػجر يف العبد مـ يؽقن وما الققم, بؼقة الصؾقات طؾك أطقـ هبا وآهتؿام

 إذا جؿؾؽ مثؾ يقمؽ» ؾػ:ـالس بعض قال كؿا الققم, بؼقة طؾك حبـيـس

 الـػس خبقث أصبح الػجر الةص ضقع ومـ .«آخره تبعؽ أولف أمسؽت

 كام هق إذا أحدكؿ رأس قافقة طؾك الشقطان يعؼد» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا كسالن

 استقؼظ فنن فارقد. صقيؾ لقؾ طؾقؽ طؼدة: كؾ مؽان طؾك يضرب طؼد, ثالث

 طؼدة, اكحؾت صؾك فنن طؼدة, اكحؾت تقضل فنن طؼدة, اكحؾت اهلل فذكر

                                                           

  .(1436, ومسؾؿ رقؿ )(574)قؿ البخاري ر (1)

  .(1436, ومسؾؿ رقؿ )(555)البخاري رقؿ  (1)
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 استؿر ومـ .(1)«كسالن الـػس خبقث أصبم وإال الـػس, صقب اكشقطً  فلصبم

ت أن إلك كسؾف يف وتؿادى كقمف يف  الشقطان فننَّ  الصبح صالة كػسف طؾك ُيػق 

 ابـ حديث مـ الصحقحقـ فػل ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بذلؽ أخرب كؿا أذكف, يف يبقل

 رجؾ ذاك» فؼال: أصبح حتك كام ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـد رجؾ ُذكِر قال:  مسعقد

 وإضافة كفقئتفا, كؾُّفا والُعَؼد فقصبح ,«ُأذكف يف قال: أو فُأُذَكقْ  يف الشقطان بال

 .اوشرً  وخسارة خقبة كذلؽ كان مـ وحسب أذكف, يف الشقطان يبقل ذلؽ إلك

 والشر الخقبة مـ الرجؾ حسب» قال: أكَّف  مسعقد ابـ طـ جاء وقد

 ة.والسالم العافقة اهلل كسلل (2)«أذكف يف الشقطان بال وقد يصبح حتك يـام أن

 ومـ الصؾقات, بؼقة طؾك حافظ الصالتقـ هاتقـ طؾك حافظ فؿـ كؾ   وطؾك

 قال كؿا الؿـفقات, واجتـب الطاطات بؼقة طؾك حافظ الصؾقات طؾك حافظ

: ﴿[45لعـؽبقت:]ا ﴾ى ې ې ې ې ۉ. 

 يسلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ولفذا والرؤية, الصالة بقـ الصؾة إلك إشارة الحديث ويف

 ذكره. السابؼ ياسر بـ طؿار حديث يف كؿا يةبالرؤ يؽرمف أن الصالة يف ربف

 تعالك: قال كؿا بآستطاطة, التؽؾقػ أنَّ  يػقد وهذا «اقذُٕذ٥ ٚإف»

 فنن ,اقائؿً  صؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وقال ,[133لبؼرة:]ا ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

 أمرتؽؿ وإذا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وقال ,(3)«جـب فعؾك تستطع لؿ فنن ,افؼاطًد  تستطع لؿ

                                                           

  .(1816(, ومسؾؿ رقؿ )1141البخاري رقؿ ) (1)

 , وقال الحافظ ابـ حجر يف الػتح(163:ص)أخرجف محؿد بـ كصر يف ققام الؾقؾ  (1)

  .«وهق مقققف صحقح اإلسـاد(: »3/19)

  .(1117أخرجف البخاري رقؿ ) (3)
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 فالصحابة كػسف, مـ يعؾؿفا اإلكسان واستطاطة .(1)«ستطعتؿا ما مـف فلتقا بشلء

 الرجؾقـ بقـ يفادى بف يمتك الرجؾ كان بقـفؿ الصالة هذه مؼام لعؾق 

 الصالة يرتك اكشغال أقؾ أو تعب ٕدكك والؿتفاون ,(2)الصػ يف يؼام حتك

 آستطاطة. بعدم ويتعؾؾ

 الؿحافظة طؾك ستغالبؽؿ اقرً أم الدكقا يف أنَّ  إلك إشارة هذا يف« د٤٘جٮا أال»

 والصقارف الشقاغؾ هذه أمام هتزمقا أٓ استطعتؿ فنن الصالتقـ, هاتقـ طؾك

 لعباده  اهلل أطده مؿا وغقره العظقؿ الثقاب هذا تـالقا حتك فافعؾقا,

 الؿممـقـ.

 التل الصالة طؾك يغؾبف الـاس فبعض هذه, أيامـا يف الصقارف أكثر وما

 تافف حديث يغؾبف وبعضفؿ الشاي, شرب س إرواحقرة العققن وُأك هل

 ولفذا الـقم, يغؾبف مـ الـاس ومـ رديئة, ومشاهدات باصؾ ولفق ماجـ وسؿر

 أنَّ  أي« الـقم مـ خقر الصالة» إلقفا: الـداء يف يؼال بلن الػجر صالة خصت

 بف. وتتؾذذ يغالبؽ الذي الـقم هذا مـ خقر الصالة

 قتادة أبل حديث يف جاء ما الصالة هبذه ملسو هيلع هللا ىلص ؿالؽري الـبل طـاية طظقؿ ومـ

 بؾقؾ: فعرس سػر يف كان إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان» قال:  إكصاري

 رأسف ووضع ذراطف, كصب الصبح: قبقؾ طرس وإذا يؿقـف, طؾك اضطجع

 الصالة. طؾك ويغؾب الـقم يف يستغرق ٓ حتك ملسو هيلع هللا ىلص ذلؽ يػعؾ ,(3)«كػف طؾك

                                                           

  .(6666(, ومسؾؿ رقؿ )7188أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  . ( طـ ابـ مسعقد1486أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .(1563أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (3)
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 يسفرون الؾقؾ يف تجدهؿ العؾؿ, بةصؾ بعض طـد اأحقاكً  يؼع أمر وهـاك

 هبؿ ويطقل مسائؾ, وتحؼقؼ أبحاث وتداول ومـاصحات طؾؿقة مسائؾ يف

 الؿؽتقبة. الصالة طـ رؤوسفؿ تثؼؾ حتك الؾقؾ, مـ متلخر وقت إلك البحث

 طؾك ٕكَّف محرم: فنكَّف -اهلل وذكر الؼرآن قراءة طؾك كان ولق- هذا فسفرهؿ

 الػجر. صالة إضاطة حساب

 جؿقع وطؾك طؾقفا يحافظ وأن الصالة هبذه يعتـل أن العؾؿ صالب ؾكفع

 طؾقفا حافظ مـ» فؼال: مرة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـد ُذكَِرت فؼد الؿؽتقبة, الصؾقات

 لف يؽـ لؿ طؾقفا يحافظ لؿ ومـ الؼقامة, يقم وكجاة اوبرهاكً  اكقرً  لف كاكت

 بلوأُ  وفرطقن وهامان قارون مع الؼقامة يقم وكان كجاة, وال كقر وال برهان

 وأطؿدتف. الؽػر صـاديد مع يحشر أكَّف أي (1)«خؾػ بـا

  :مفؿة فقائد الحديث ويف

 والـصقص الديـ, يف اطظقؿً  اشلكً  لفا وأنَّ  العبادات, أفضؾ الصالة أنَّ  مـفا:

 تحصك. وٓ تعد ٓ ذلؽ يف

 وسؾقكف, العبد طؿؾ طؾك يمثر السؾقؿ الصحقح آطتؼاد أنَّ  ومـفا:

ًٓ  وطؿاًل  اوِجدً  استؼامة ازداد يؼقـف وققي إيؿاكف داداز فؽؾؿا  ومحافظة وبذ

 اهلل. صاطة طؾك

                                                           

(, 1711, والدارمل رقؿ )(353), وطبد بـ حؿقد رقؿ (1/169أخرجف أحؿد ) (1)

رجال : »(1/191(, وقال الفقثؿل يف مجؿع الزوائد )1467وابـ حبان رقؿ )

ـ إسـاده الشقخ طبد العزيز بـ باز«د ثؼاتأحؿ يف مجؿقع فتاويف   . وحسَّ

(16/178).  
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 «[٦٬ق:] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ ٝؿأ/ ز٥»

 وتسؿك صالة, تسؿك والصالة العصر. وصالة الػجر صالة بالتسبقح: الؿراد

 سجدتقـ سجد يؼال: وتسبقح. وسجقد, ركقع, لفا: فقؼال أجزائفا, ببعض

 قـ.ركعت صؾك أي:

 رؤية لؽقن آخر ممكد هذا ويف« ةٔدة٩ن  ربك٥ قرتكف ركايح/ كيف»

 بإبصار. اطقاكً  تؽقن الؼقامة يقم رهبؿ الؿممـقـ

 ٩ٮدكا/ اجل٪ح اجل٪ح أ٢٬ دػ٢ إذا» ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ و٭دت كركل»
ؽن  اهلل ٔ٪ؽ ٣ك٥ إف   اجل٪ح، أ٢٬ ية  يبدي أل٥ ٬ٮ؟ ٦ة ٚدٞٮلٮف/ دؿكق، ل٥ امٔٮ

ـظـ ة،ػكصٮ٬٪  ااحضةب ٙػٚد١ن ٝةؿ/ اجل٪ح؟ كيؽػ٤٪ة اجلةر، ٨ٔ ةػظ٪كي
 اجلْؿ ٨٦ إحل٭٥ أظت ةدبن ػم اهلل أُٔة٥٬ ٦ة ٚٮاهلل ٝةؿ/ إحل٫، ٚد٪ْؿكف

 «مك٥٤ ركاق [٥٩قكس:]ي ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ دال/ ز٥ إحل٫،

 . الرومل سـان ابـ هق :«و٭دت»

 الجـة الجـة أهؾ يدخؾ طـدما أي:« ٩ٮدكا اجل٪ح اجل٪ح أ٢٬ دػ٢ إذا»

 ھ ہ﴿ تعالك: قال كؿا الـار, طـ الزحزحة لفؿ ويحصؾ كعقؿفا, رونوي

 [185طؿران: آل] ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

 يـادون:

ؽن  اهلل ٔ٪ؽ ٣ك٥ إف   اجل٪ح، أ٢٬ ية»  رؤية هق الؿقطد هذا« دؿكق ل٥ امٔٮ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ : ققلف يف الؼرآن يف جاء بف والقطد اهلل,

 .«ربؽؿ سرتون إكؽؿ» ققلف: يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـةس ويف ,[13-11لؼقامة:]ا ﴾ٺ
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 الـقر, وهق حجابف يؽشػ أي:« إحل٫ ٚد٪ْؿكف ااحضةب ٚد١نٙ»

 بلبصارهؿ. حؼقؼة  اهلل إلك فقـظرون

 وهذه« إحل٫ اجلْؿ ٨٦ إحل٭٥ أظت   ةمحبن  اهلل أُٔة٥٬ ٦ة اهلل ٚٮ ٝةؿ/»

 الجـة. يف كعقؿ أفضؾ هل رهبؿ الؿممـقـ رؤية أنَّ  طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ شفادة

 ذكر السـة مـ ودلقؾقـ الؼرآن مـ دلقاًل  ذكر لؿا  الؿصـػ إنَّ  ثؿ

 فؼال: الرؤية إثبات يف السؾػ طـ اآلثار بعض

 ثأٔد٪٭٥ دٕةىل اهلل إىل ي٪ْؿكف اجلةس / أنف ث٨ ٦ةلٟ كٝةؿ»
 كؿا وإمرارها إثباهتا الرؤية: يف السؾػ مـفج أنَّ  فقف وهذا« ا٣ٞدة٦ح يـٮ

 يرون الؿممـقـ وأنَّ  حؼ, أهنا واطتؼادهؿ وردت, كؿا اهب واإليؿان جاءت,

 بلبصارهؿ. حؼقؼة الؼقامة يقم رهبؿ

 «اكٚؿ ٚ٭ٮ اآلػؿة يف يؿل ال اهلل إف ٝةؿ/ ٨٦ ظ٪ج٢/ ث٨ أمحؽ كٝةؿ»

 إدلة, طؾقف تضافرت اأمرً  أكؽر ٕكَّف اإلصالق: حقث مـ الؿـؽر حؽؿ هذا

ـٍ  ُأتِل إن لؽـ .إمة سؾػ طؾقف وأجؿع الـصقص, فقف وتؽاثرت  يـؽر بؿعقَّ

ُر, ٓ ابتداءً  الرؤية  البدع أهؾ رؤوس وأن خاصة الشبفة, طـف تزال بؾ ُيؽػَّ

 كثقرة. بتؾبقسات وأتقا اكتبً  وكتبقا الـاس طؾك شبَّفقا
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 اللالم[ ]صف 

 , هلل الؽالم صػة بنثبات يتعؾؼ ما بقان يف  الؿصـػ شرع ثؿ

 شاء. قػك شاء متك شاء بؿا يتؽؾؿ وأكَّف

 وكالم كثقرة, جقاكب ولف ومتشعب, اجد   صقيؾ الصػة هذه يف والؽالم

 سقاء آطتؼاد كتب مـ وكثقر متعددة, فقف وشبففؿ كثقر, فقف الباصؾ أهؾ

 يبسط الؿتؽؾؿقـ صريؼة طؾك أو والجؿاطة السـة أهؾ طؼقدة طؾك مـفا الؿملػ

 الؽالم طؾؿ إنَّ  ققؾ: إكَّف كحت الصػة, هبذه يتعؾؼ فقؿا اواسعً  ابسطً  الؼقل فقفا

 غقر الؼقل هذا لؽـ الؽالم, صػة يف الؽالم لؽثرة آسؿ هبذا سؿل إكؿا

 صريؼة بغقر الديـ يف اخقًض  فقف ٕنَّ  آسؿ هبذا الؽالم طؾؿ سؿل بؾ صحقح,

 فننَّ  ولفذا وفؾسػات. ومـطؼقات صرفة وطؼقل محضة بآراء بؾ الؿرسؾقـ,

 مبـل التقحقد طؾؿ ٕنَّ  الؽالم: طؾؿ التقحقد ؾؿط يسؿك أن البقـ التعدي مـ

 آراء طؾك فؿبـل الؽالم طؾؿ أما ,ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وكالم اهلل كالم القحل: طؾك

 وضـقهنؿ. وتخرصاهتؿ الرجال

 ويؿروهنا , صػاتف بسائر إيؿاهنؿ الصػة هبذه يممـقن السـة وأهؾ

 فنكَّف لقازم مـ الؿخؾقق كالم يف يؾزم وما وردت, كؿا ويثبتقهنا جاءت, كؿا

 صػة يف والجؿاطة السـة أهؾ طؼقدة مـ ٕنَّ  الخالؼ: كالم يف بالزم لقس

 كؽالم لقس سبحاكف كالمف أنَّ  وهق أٓ الصػات, جؿقع يف يعتؼدوكف ما الؽالم

 سبحاكف كالمف بقـ والػرق سبحاكف. وطظؿتف وكؿالف بجاللف يؾقؼ كالمف بؾ خؾؼف,

 الرحؿـ طبد أبق قال كؿا خؾؼف, وبقـ كتعال بقـف كالػرق خؾؼف كالم وبقـ
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 طؾك  اهلل كػضؾ خؾؼف, سائر كالم طؾك اهلل كالم فضؾ» السؾؿل:

 .(2)يصح وٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك امرفقطً  ويروى ,(1)«خؾؼف

 طظؿتف, تبقـ اهلل لؽالم أوصاف والسـة الؽتاب كصقص يف جاءت وقد

ـْ  يسؿعف كالمف أنَّ  إحاديث بعض يف ثبت فؼد ـْ  يسؿعف كؿا َبُعدَ  َم  َقُرَب, َم

 كالمف. يف إٓ يؽقن ٓ وهذا

 كالم إكف ويؼال: إلقف, يضاف سبحاكف بف تؽؾؿ الذي  اهلل وكالم

 مـ إلك ٓ ابتداء بف تؽؾؿ مـ إلك يـسب الؽالم فننَّ  أداء: غقره كؼؾف وإن اهلل

 الؼرآن مـ مقضعقـ يف  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ تعالك: اهلل ققل أما أداء. كؼؾف

 ذكرهؿا ٕكَّف بالغ إضافة الرسقل إلك هـا الؼقل فنضافة ,[19:تؽقير]ال و [46]الحاقة:

 جربيؾ, بالرسقل قصد مقضع فػل البالغ. مفؿة طؾك الدال الرسالة بقصػ

 كالم هق بؾ فؼال: مؽابر كابر ولق .ملسو هيلع هللا ىلص محؿد بالرسقل قصد أخر ويف

 بف: تؽؾؿ لذيا الرسقلقـ أيُّ  لف: ققؾ كػسف طـد مـ ابتداءً  بف تؽؾؿ الرسقل

 ابتداءً  بف تؽؾؿ مـفؿا واحد كؾَّ  أنَّ  أم ,ملسو هيلع هللا ىلص محؿد وأخر جربيؾ أحدهؿا ٕن

 .كػسف؟! قبؾ مـ

                                                           

, والػريابل يف فضائؾ الؼرآن (138)أخرجف ابـ الضريس يف فضائؾ الؼرآن رقؿ  (1)

 , والاللؽائل(156-1/155والخطقب يف الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج ) (,15-14)رقؿ 

  .(161:ص)آطتؼاد , والبقفؼل يف (556)يف شرح آطتؼاد رقؿ 

 الؿرفقع مـ»قال الخطقب:  (155-1/154أخرجف الخطقب يف الػصؾ لؾقصؾ ) (1)

 .«, وأما ما بعده ففق كالم أبل طبد الرحؿـ السؾؿل«خقركؿ مـ تعؾؿ الؼرآن»الحديث: 

  .«وإكؿا هق مـ كالم أبل طبد الرحؿـ السؾؿل(: »3/57وقال الدارقطـل يف العؾؾ )       
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 هلل مالزمة بالذات قائؿة صػة فنكَّف هق حقث مـ الؽالم إلك كظركا وإذا

 آطتبار. هبذا ذاتقة صػة ففق يزل, لؿ وفقؿا إزل يف 

 وأنَّ  بالؿشقئة, متعؾؼة إهنا حقث مـ العظقؿة الصػة هذه إلك كظركا وإذا

  فعؾقة. صػة آطتبار هبذا فنهنا شاء, كقػ شاء متك شاء بؿا يتؽؾؿ العظقؿ الرب

 أقسام: الصػات فنن ولفذا

 وكحقها. والقجف العؾق مثؾ ذاتقة, صػات -1

 آستقاء. مثؾ فعؾقة, صػات -1

 الؽالم. صػة ذلؽ أمثؾة ومـ آخر, باطتبار وفعؾقة باطتبار ذاتقة صػات -3

 ومـ ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب يف كثقرة أدلة الصػة هذه إثبات يف جاء لؼد

 مـفا: بالؽالم, تتعؾؼ طديدة أمقر طؾك داللة فقفا يرى األدلة هذه مجؿقع يتلمؾ

 شاء. كقػ شاء بؿا شاء متك يتؽؾؿ اهلل أنَّ  -

 يسؿع. وصقت بحرف  كالمف أنَّ  -

 أو الصدور, يف ُحِػظ سقاء كالمف, ففق قجفت أيـؿا سبحاكف كالمف أنَّ  -

 بإلسـ. ُتؾِل أو بأذان, ُسِؿع أو السطقر, يف ُكتِب

 كؼقلف كقين: كالم كقطان: اهلل كالم أنَّ  إدلة خالل مـ ُيعؾؿ كؿا -

: ﴿شرطل: وكالم .[171لصافات:]ا ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے 

 ې ې﴿ لك:تعا كؼقلف وإخبار, وهنل أمر مـ الؼرآن يف الذي الؽالم وهق

 .[6لتقبة:]ا ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 بعض. مـ أفضؾ فبعضف يتػاضؾ,  كالمف وأنَّ  -
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 (الرحقؿ) ثؿ (الرحؿـ) :﴾ھ ھ ھ ھ﴿ :فؿثاًل  يتعاقب, وأكَّف -

 وهؽذا.

 يف ثبت مؿا الصػة هبذه يتعؾؼ ما بؽؾ   اإليؿان اهلل: بؽالم اإليؿان فؿـ

 الـصقص ضؿـ معـا وسقليت .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ رسقلف سـة يف وصح اهلل كتاب

 هبذا. تتعؾؼ طديدة جقاكب طؾك يدل ما الؿصـػ أوردها التل

 مك٧ٮع، ثكالـ ة٦ذلك٧ن  يـؿ ل٥  اهلل أف   /ااحٜ أ٢٬ ٦ؾ٬ت ك٨٦»
،  .«[٤٩٧لـساء:]ا ﴾چ چ چ ڃ ﴿ : اهلل ٝةؿ م١ذٮب. ٦ٛ٭ـٮ

 يتؽؾؿ  وأكَّف الصػة, هبذه امقصقفً  يزل لؿ أي:« ة٦ذلك٧ن  يـؿ ل٥»

 شاء. كالم بلي   شاء وقت أي   يف شاء متك

 كالم  اهلل كالم إنَّ  :يؼقل مـ طؾك رد فقف وهذا« مك٧ٮع ثكالـ»

 ومـ إشاطرة طـفؿ وأخذها الؽالبقة أكشلهتا التل البدطة وهل فؼط, كػسل

 شاكؾفؿ.

 ٕهنا الؿعتزلة: طؾك الرد يف مقفؼة غقر محاولة :البدطة هذه وسبب

 بالؽالم,  اهلل وصػ يـؽرون لؿعتزلةفا صحقحة. غقر أسس طؾك بـقت

 وإيجاد, خؾؼ إضافة اهلل إلك وإضافتف مخؾقق,  اهلل كالم إنَّ  ويؼقلقن:

 ولؿا الؿخؾقق. لقازم مـ وكقت كقت مـف يؾزم الؽالم بلنَّ  الؽالبقة وألزمقا

 وصػ تثبت التل وإدلة شبفتفؿ بقـ والتقفقؼ هذه, بدطتفؿ رد الؽالبقة أراد

 كػسل كالم كقطان: الؽالم إنَّ  فؼالقا: التػصقؾ هبذا جاءوا الم,بالؽ  اهلل

 طـدهؿ. الرب بف يقصػ الذي وهذا يتبعض, وٓ يتجزأ ٓ واحد معـك وهق

 اهلل, كالم لقس ففذا ويؼرأ ويتؾك ويسؿع يؽتب الذي الؾػظل الؽالم أما
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 يف  السؾػ أئؿة فننَّ  ولفذا اهلل. كالم طـ حؽاية أو طبارة هق وإكؿا

 مسؿقع. بؽالم يتؽؾؿ اهلل إنَّ  يؼقلقن: البدطة هذه طؾك الرد

 بقاسطة, يبؾغفؿ وقد مباشرة يبؾغفؿ قد الخؾؼ يبؾغ طـدما  اهلل فؽالم

 قال اهلل, مـ اهلل كالم سؿع  ومقسك اهلل, مـ اهلل كالم سؿع فجربيؾ

 اهلل, كؾقؿ يسؿك ولفذا [164لـساء:]ا ﴾چ چ چ ڃ﴿ : اهلل

 واسطة. بدون اهلل مـ اهلل كالم سؿع السؿاء إلك بف رجطُ  لؿا ملسو هيلع هللا ىلص ومحؿد

 أذان, جؿقع يـػذ كالمف فنن الؼقامة يقم الخالئؼ سبحاكف الرب يؽؾؿ ولؿا

 بصقت فقـاديفؿ العباد اهلل يحشر» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا والبعقد الؼريب ويسؿعف

 لؼقل شاهد وهذا (1)«الديان أكا الؿؾؽ أكا قرب مـ يسؿعف كؿا بعد مـ يسؿعف

 .«مك٧ٮع ثكالـ» الؿصـػ:

 حرف, ألػ أحرف: ثالثة مـ تتؽقن ﴾ٱ﴿ :ـف بحرف,  وكالمف

 حرف,« الؿ: »أققل ال» الحديث: يف جاء كؿا حرف, ومقؿ حرف, وٓم

 .(2)«حرف ومقؿ حرف, والم حرف, ألػ ولؽـ

                                                           

ووصؾف يف إدب الؿػرد رقؿ  ,مع الػتح (13/461)البخاري يف صحقحف طؾؼف  (1)

والحاكؿ يف  (,514), وابـ أبل طاصؿ يف السـة رقؿ (3/495, وأحؿد )(976)

 ,(9/16, والضقاء يف الؿختارة )«صحقح اإلسـاد»وقال:  (1/475الؿستدرك )

  .وصححف إلباين يف ضالل الجـة

 ,(4)(, وسعقد بـ مـصقر رقؿ 3368والدارمل رقؿ ) (,1916أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

 .وقال: صحقح اإلسـاد (755-1/741والحاكؿ )

ووقػف بعضفؿ طـ ابـ مسعقد. هذا حديث حسـ  ,رفعف بعضفؿ»قال الرتمذي:        

  .«صحقح غريب مـ هذا القجف
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 تشبقف مـف يؾزم ٓ فنكَّف يسؿع وصقت بحرف اهلل كالم إنَّ  كؼقل: وطـدما

 هذا ودٓئؾ سبحاكف. بف ويؾقؼ يخصف كالم هذا بؾ الؿخؾقققـ,ب  اهلل

 اهلل وصػ طؾك كثقرة وجقه مـ العؼؾ دل بؾ ,اجد   كثقرة والسـة الؽتاب يف

 ,طدم أنَّ  القجقه: هذه بقـ ومـ شاء. كقػ شاء متك يتؽؾؿ وأكف بالؽالم 

 الؽؿال وواهب الؽالم, هذا الخؾؼ وهب  واهلل وطقب, كؼص الؽالم

 الجاهؾقة أهؾ طؾك  كعك ولفذا إطؾك. الؿثؾ وهلل بالؽؿال كأول

ًٓ  إلقفؿ يرجع ٓ ما يعبدون بلكَّفؿ لألصـام طبادهتؿ يف الؿشركقـ وذم  قق

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ سبحاكف: فؼال يتؽؾؿ, ٓ أي:

طقن والؿبتدطة ُيعبد. أن يصؾح ٓ يتؽؾؿ ٓ فؿـ ,[89صف:] ﴾ٹ ٹ  يف يدَّ

 إخالل كالمفؿ ويف بف, يؾقؼ ٓ الؽالم وأنَّ  يتؽؾؿ ٓ أكَّف لعظقؿا الرب معبقدهؿ

 إنَّ  ققؾ: فنذا مرِسؾفؿ, كالم إبالغ الؿرسؾقـ مفام ٕنَّ  والرسؾ: بالرسالة

 .مفؿتفؿ؟! وما الؿرسَؾقـ شلن فؿا يتؽؾؿ ٓ الؿرِسؾ

 مجفقلة, األػاضً  ولقست معان, لفا ألػاظ  اهلل كالم أنَّ  أي« ٦ٛ٭ـٮ»

 تدبر طؾك الحث فقفا التل الؽثقرة أيات طؾقف دلت كؿا تػفؿ, دٓلة لف بؾ

 ,[14محؿد:] ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ تعالك: كؼقلف اهلل, كالم

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ﴿ سبحاكف: وققلف

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وققلف: ,[81لـساء:]ا ﴾ڈ

 بتدبره إمر إذ بتدبره, الـاس أمر لؿا امػفقمً  يؽـ لؿ ولق .[19ص:] ﴾چ

 يطاق. ٓ بؿا أمر -هذا طؾك-
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 كصقص يف يدطقن الذيـ الؿعاين, مػقضة الؿػقضة: طؾك رد هذا ويف

 وهق الؼرآن يف ما أشرف طـ يؼال فؽقػ الؿعـك, مػفقمة غقر أكَّفا الصػات

 الؿعـك. مػفقم غقر أكف  الرب وصػ

 خؾؼ لؿا» سبؼ: الذي الحديث يف وجاء ُيؽتب, كالم أي:« م١ذٮب»

 العرش: طؾك طـده مقضقع ففق كػسف, طؾك فؽتبف كتاب, يف كتب الخؾؼ اهلل

 بقده سبحاكف هق كتبف ما مـف يؽتب,  فؽالمف« غضبل تغؾب رحؿتل إنَّ 

 الؿممـقن مـف وأخذه ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك وبؾغف جربيؾ مـف سؿعف ما ومـف كالتقراة,

 ـتفؿ.بللس ويتؾقكف الصدور, يف ويحػظقكف وإوراق, الصحػ يف يؽتبقكف

 الؽالم ٕنَّ  اهلل: كالم كقكف طـ تخرجف ٓ وتالوهتؿ وكتابتفؿ لف هتؿءاوقر

 ابتداًء. قالف مـ إلك يـسب

 فؼال: الؿعتؼد, هذا طؾك األدلة ذكر يف  الؿصـػ شرع ثؿ

ساء:]ا ﴾چ چ چ ڃ﴿ / اهلل ٝةؿ»  صريحة أية .«[٤٩٧ـل

 كؾَّؿ وأكَّف لؽالم,با  اهلل وصػ ثبقت طؾك دٓلتفا يف واضحة معـاها, يف

د اهلل, مـ مقسك سؿعف اكالمً  مقسك  .«اتؽؾقؿً » بؼقلف: ذلؽ  وأكَّ

 إلك فلتقا , هلل الؽالم صػة إثبات البدع أهؾ يلبك التلكقد هذا ومع

 وحشل إلك وذهبقا ردها, يف وتؽؾػقا صرففا يف جفدهؿ فبذلقا أيات, هذه

 كالم يبعدوا حتك اوٓتالؿح شتك وحاولقا التلويالت, ومستؽره الؾغات

 الظاهرة. دٓلتف طـ اهلل
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 بلضافقر كَؾؿف أي: أية: ومعـك الجرح الؾغة يف الؽْؾؿ بعضفؿ: فؼال

 الـص رد يحاولقن لؽـفؿ ضاهر, وكَؾؿ كؾَّؿ بقـ الػرق أنَّ  شؽ وٓ الحؽؿة!!

 صريؼة. بلي  

 سكمق اهللَ  وكؾؿ فؼرأها: أية يف اإلطراب حركة تغققر بعضفؿ وحاول

 سبحاكف, اهلل ولقس مقسك هق الؿتؽؾؿ يؽقن حتك الجاللة اسؿ بـصب

 ,-السبعة الؼراء أحد وهق- العالء بـ طؿرو أبل إلك ذهب أحدهؿ إنَّ  حتك

 هب طؿرو: أبق فؼال الجاللة. اسؿ بـصب محرفة أية هذه قراءة مـف وصؾب

 ﮲ ۓ ۓ ے﴿ تعالك: بؼقلف تصـع فؽقػ كذا, أية هذه قرأت أين

 .(1)الؿعتزلل فبفت [143ٕطراف:]ا ﴾﮴ ﮳

 أظؽ ٨٦ ٦٪ك٥ ٦ة) /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٝةؿ ٝةؿ/ ظةد٥ ث٨ ٔؽم كركل»
 ٦٪٫ أي٨٧ ي٪ْؿ ز٥ دؿدمةف، كبح٪٫ ثح٪٫ ٣حف ا٣ٞدة٦ح، يـٮ اهلل قدلك٫٧ إال
 ز٥ ٝؽ٫٦، ةمحبن  إال يؿل ٚال ٦٪٫ أمأـ ي٪ْؿ ز٥ ٝؽ٫٦، ةمحبن  إال ي٪ْؿ ٚال

 اجلةر كص٭٫ يٌف أف ٦٪ك٥ اقذُةع ٨٧ٚ ةر،اجل ٚتكذٞج٫٤ كص٭٫ د٤ٞةء ي٪ْؿ
 «.(٤ٚد٢ٕٛ د٧ؿة بنٜ كلٮ

 «دؿدمةف كبح٪٫ ثح٪٫ ٣حف ا٣ٞدة٦ح يـٮ اهلل قدلك٫٧ إال أظؽ ٨٦ ٦٪ك٥ ٦ة»

 القاقع الؽالم والؿراد: واسطة. بدون مباشرة الؿؽؾَّؿ يسؿعف اهلل, مـ اكالمً  أي:

 الدكقا. الحقاة يف ؿالفأط طؾك ومحاسبتف اإلكسان لتؼرير الؼقامة يقم طرصات يف

 اإلكسان. أي:« ي٪ْؿ ز٥»

                                                           

  .(176:ص), وشرح الطحاوية (3/1637اكظر: الصقاطؼ الؿرسؾة ) (1)



 
 206 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 ةمحبن  إال يؿل ٚال ٦٪٫ أمأـ ي٪ْؿ ز٥ ٝؽ٫٦، ةمحبن  إال ي٪ْؿ ٚال ٦٪٫ أي٨٧»
 طؾك الذي ولعؾ الدكقا, الحقاة يف قدمفا التل أطؿالف إٓ يجد ٓ أي:« ٝؽ٫٦

 الصالحة. غقر أطؿالف القسار طؾك والذي الصالحة, أطؿالف القؿقـ

 الحقاة هذه يف اإلكسان بف يؼقم طؿؾ كؾَّ  أنَّ  وهل فائدة, ثالحدي ويف

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك: قال لمخرة, يؼدمف شلء هق

 ﴾ېئ ېئ ۈئ﴿ ولؽـ: بعضفا ككس اإلكسان يؽقن وقد ,[116لبؼرة:]ا ﴾ۋ

 وضقعـا اكثقرً  فرصـا أكـا كجد كؼدم فقؿا أحقالـا يف كظركا وإذا .[6لؿجادلة:]ا

 الختام. وحسـ لؾخقر والتقفقؼ لعافقةا اهلل كسلل .اكثقرً 

 الـاس أمام الـار أنَّ  هذا ويف« اجلةر ٚتكذٞج٫٤ كص٭٫ د٤ٞةء ي٪ْؿ ز٥»

 مـ أحدُّ  صراط الـار وطؾك فققفا, مـ بالؿرور إٓ الجـة إلك سبقؾ وٓ كؾ فؿ,

 تعالك: قال كؿا بلطؿالفؿ الـاس تخطػ وكاللقب الشعرة, مـ وأدق السقػ

 يف الـاس يتػاوت ثؿ .[71مريؿ:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک﴿

 فؿـفؿ :الحقاة هذه يف قدمقها التل أطؿالفؿ بحسب الصراط طؾك مرورهؿ

 مـ ومـفؿ اإلبؾ, كركاب ومـفؿ الخقؾ, كلجاويد ومـفؿ كالربق, يؿر مـ

 .امشقً  يؿشل مـ ومـفؿ ,اجريً  يجري

 طـ سقـظر وأكَّف واسطة, وبقـف بقـف لقس ربف سقؽؾؿف بلكَّف العبد وإيؿان

 وطؿؾ, جد طؾقفا يـبـل طؼقدة هذه قدم, ما إٓ يجد فال شؿالف وطـ يؿقـف

 «فؾقػعؾ تؿرة بشؼ ولق الـار وجفف يؼل أن مـؽؿ استطاع فؿـ» :ملسو هيلع هللا ىلص قال ولفذا

 يؽقن أن يـبغل فنكف الـصقص يف ذلؽ أنَّ  وكؿا بآطتؼاد, لؾعؿؾ ربط وهذا

 وطبادة طؿاًل  فقؽ تقرث أن يـبغل هبا تممـ طؼقدة فؽؾُّ  العؿؾ, يف كذلؽ
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ًٓ  وصاطة  كان ولق تعالك اهلل إلك بف تتؼرب الذي العؿؾ يف تتفاون فال ,وإقبا

 كؿا الذر, مقازيـ الؼقامة يقم إطؿال ومقازيـ يـػع, العؿؾ فقسقر ,قؾقاًل 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ تعالك: قال

  .[8-7لزلزلة:]ا ﴾گ گ

 إذا بعضفؿ: فؼال هل, ما الذرة تقضقح يف لطقػة كؾؿات العؾؿ وٕهؾ

 رذاذ فقفا ويبؼك يدك مـ الصؾبة إحجار تساقطت إرض يف يدك ضربت

 تدخؾ طـدما الشؿس شعاع مع تراها التل هل بعضفؿ: وقال الذر. هق هذا

 فؼالت واحدة, بعـبة مرة تصدقت أهنا  طائشة طـ وُيذكر الـافذة. مع

 ٓ وهذا ذرة. مـ فقفا كؿ تعؾؿقـ أو لت:قا طـبة؟! الؿممـقـ أم يا امرأة: لفا

 معـاه جؿال طؾك والدلقؾ لؾغاية, جؿقؾ معـاه لؽـ طـفا ثبقتف طـ أدري

 يؿشل رجؾ بقـؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف .«تؿرة بشؼ ولق الـار اتؼقا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل

ه, الطريؼ, طؾك شقك غصـ وجد بطريؼ,  .(1)«لف اهلل فغػر لف اهلل فشؽر فلخرَّ

 الؼؾب يف شلء طـ كاشئ تؿرة بشؼ والتصدق الطريؼ طـ إذى فنماصة

 مساطدهتؿ, يف والسعل ورحؿتفؿ لؾـاس الخقر محبة وهق طؾقف, اهلل يلجر

 الدطاء. يؼدم شلء يده يف يؽـ لؿ ولق

 الؿباركة وأثار الحديث هذا مـ الؿؽتسبة اإليؿاكقات هذه طرفـا أن وبعد

ؾفا التل  التعبقر -لؼصقركا- كحسـ ٓ والتل بذلؽ بنيؿاهنؿ الؿممـقن حصَّ

 طـدما البدطة صاحب فننَّ  الؿؼام, هذا يف البدع أهؾ حال يف لــظر طـفا,

                                                           

  .( والؾػظ لف4917(, ومسؾؿ رقؿ )1471بخاري رقؿ )أخرجف ال (1)
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 صريؼتف طؾك السقأى وضاللتف الباصؾة ببدطتف يـشغؾ الـصقص هذه إلك يليت

 جروا بالء فلي الؿباركة. وآثاِره الحديث ثؿرة طـ سبحاكف اهلل كالم إكؽار يف

 سديد طـ أطاقتفؿ طؼقدهتؿ؟! إلقف قادهتؿ شمم وأي ر,اإلكؽا هبذا أكػسفؿ طؾك

 تتبع مـ ولفذا واإلكرام. الجالل ذي صاطة وطـ إطؿال, وصالح إققال

 طبادة. وأضعػفؿ طؿاًل  الـاس أسقأ مـ مـفؿ اكثقرً  أنَّ  يجد البدع رؤوس تراجؿ

 واختالف الؿؼآت كتب يف أقرأ كـت» : ماكع بـ محؿد الشقخ قال

 كتب إلك فلرجع طؼائدهؿ, يف الؿعتزلة غؾق طؾك فلقػ الؿعتؼدات, يف الـاس

 العجقب الؿـؽر إمر فقفا فلجد شققخفؿ, أكابر تراجؿ طـ وأبحث الرتاجؿ

 طؼائدهؿ شمم مـ ذلؽ أنَّ  طـدي فصح حرماتف, واكتفاك الديـ يف التالطب مـ

 الجاحظ ـوالؿاج العالف الفذيؾ وأبل الـظام ترجؿة قرأ ومـ كحؾتفؿ. وفساد

 .(1)«السالمة اهلل كسلل ذلؽ طرف

 ٝةؿ ظؿاـ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ اهلل ٔجؽ ٝذ٢ ملة ٝةؿ/ ،اهلل ٔجؽ ث٨ صةثؿ كركل»
 لك٥ ك٦ة ٝةؿ/ ثًل. ٝةؿ/ ألثدٟ؟ اهلل ٝةؿ ٦ة أػربؾ أال صةثؿ ية» /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ

 يلع   د٨٧ اهلل ٔجؽ ية ٝةؿ/ ،ة٠ٛةظن  أثةؾ كٍل٥ ظضةب، كراء ٨٦ إال اأظؽن  اهلل
 إحل٭ة أ٩ ٭٥ ٦ين قجٜ إ٩ ٫ ٝةؿ/ زة٩دح، ٚدٟ ٚأٝذ٢ حتدحين رب، ية ٝةؿ/ ُدٟ،أٔ
 ڳ ڳ گ گ﴿ / اهلل ٚأ٩ـؿ كرايئ. ٨٦ ٚأث٤ٖ ٝةؿ/ يؿصٕٮف، ال

 .«٦ةص٫ اث٨ ركاق [٤٩٬طؿران: آل] ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ

 أال صةثؿ ية /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٝةؿ ،ظؿاـ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ اهلل ٔجؽ ٝذ٢ ملة»
 معركة يف اشفقدً   جابر والد ُقتِؾ« ثًل ٝةؿ/ ألثدٟ؟ اهلل ٝةؿ ٦ة أػربؾ

                                                           

  .(16:ص)تعؾقؼاتف طؾك العؼقدة الطحاوية  (1)
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 الذي العظقؿ إمر هبذا وأخربه ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هفسالَّ  الحزن, بعض فؾحؼف أحد

 طؾقف. اهلل أصؾعف غقبل أمر وهق والده, بف ُخص

 مـ الؿقت طـ يعؾؿفا التل بإمقر الؿصاب أهَؾ  يسؾل أن ولؾؿسؾؿ

 لقسؾقا اطظقؿً  اخقرً  هبا يـال أن يممؾ التل الحؿقدة وشؿائؾف الؽريؿة خصالف

 أهؾف. هبا

 بعض  اهلل كؾؿ حقث« ظضةب كراء ٨٦ إال اأظؽن  اهلل لك٥ ك٦ة»

 اهلل صؾك ومقسك محؿد كبقـا سؿعف كؿا , مـف كالمف وسؿعقا أكبقائف,

 وسؾؿ. طؾقفؿا

 حرام بـ اهلل طبد أنَّ  ذلؽ ومعـك مقاجفة, أي:« ة٠ٛةظن  أثةؾ كٍل٥»

 يسؿع. بصقت حؼقؼة يتؽؾؿ اهلل أنَّ  يػقد وهذا اهلل, مـ اهلل مكال سؿع

 الذي الؽالم ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لف ذكر أي« أُٔدٟ يلع   د٨٧ اهلل ٔجؽ ية ٝةؿ/»

 تتؿـاه. اشقئً  اصؾب أي:« أُٔدٟ يلع   د٨٧ اهلل ٔجؽ ية» ٕبقف: اهلل قالف

  اهلل طبد مـ الطؾب هذا« زة٩دح ٚدٟ ٚأٝذ٢ حتدحين رب، ية ٝةؿ/»

 إلك العقدة تؿـك إكؿا ٕكَّف اهلل: سبقؾ يف يؼتؾ مـ مؽاكة طظؿ طؾك يدل

 اهلل. سبقؾ يف يؼتؾ لؿـ الرفقعة الؿؽاكة مـ رآه لؿا ثاكقة لقؼتؾ الدكقا الحقاة

 مـ إنَّ  لف: تعالك اهلل قال أي:« يؿصٕٮف ال إحل٭ة أ٩٭٥ ٦ين قجٜ إ٩ ٫ ٝةؿ/»

 ذلؽ.  اهلل يعطف لؿ اذفؾ الدكقا. الحقاة إلك يرجع ٓ مات
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 السامقة والدرجة الرفقعة الؿؽاكة هذه رأى لؿا« كرايئ ٨٦ ٚأث٤ٖ ٝةؿ/»

ؾف, الذي الؽريؿ الؿؼام هبذا يخربهؿ أن  اهلل مـ فطؾب لؾـاس, أحبفا  حصَّ

 وأحقاًء. اأمقاتً  الـصح يف مؽاكتفؿ أطظؿ ما فؾؾف

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ / اهلل ٚأ٩ـؿ»

 الؿؼام يبقـ الؼقامة يقم إلك يتؾك اوحقً  ذلؽ يف اهلل فلكزل« ﴾ڻ ڻ ں

 سبقؾف. يف استشفد مـ بف ُخص الذي الرفقع

 بؿا يتؽؾؿ سبحاكف وأكَّف , هلل الؽالم ثبقت الحديث: مـ الشاهد

 بذلؽ أخرب كؿا اكػاًح   حرام بـ اهلل طبد كؾَّؿ وأكَّف شاء, متك شاء

 .ملسو هيلع هللا ىلص الؿصدوق الصادق
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 اهلل[ كالم ]الدقزآى

 الكـ ا٣ٞةرم ٨٦ كاملك٧ٮع كدزني٫٤، ككظد٫  اهلل الكـ آفكا٣ٞؿ»
 ق٫ٕ٧ كإ٧٩ة ،[٩لتقبة:]ا ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ / اهلل ٝةؿ ، اهلل
 كٝةؿ ،[٤٨الػتم:] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ / اهلل كٝةؿ اتلةيل. ٨٦
/ ﴿كٝةؿ ،[٬الحجر:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ / ﴿گ گ 

 .[٤٬٧-٤٬٥الشعراء:] ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ / ٝةؿ ٧٠ة الىؽكر، يف ٛٮ حم ك٬ٮ

 .«[٧٬العـؽبقت:] ﴾ڱ ڱ ڳ

 الخصقص, وجف طؾك الؼرآن طؾك الؽالم يف  الؿصـػ بدأ ثؿ

 وسؿعف حؼقؼة, العظقؿ الرب بف تؽؾؿ وتـزيؾف, ووحقف  اهلل كالم وأكَّف

 لألمة, ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بؾغف ثؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل إلك جربيؾ بف وكزل جربيؾ, مـف

 الصحابة إلك سؿاطف يف إسـادهؿ فاتصؾ بعض, مـ بعضفؿ الـاس عفسؿ ثؿ

 ڳ گ گ گ﴿ تعالك: قال كؿا اهلل, إلك جربيؾ إلك الؽريؿ الـبل إلك

 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ سبحاكف: وقال ,[195-191الشعراء:]

ـْ »و ,[1السجدة:]  بف: تؽؾؿ الذي سبحاكف هق أي: لالبتداء أية هذه يف« مِ

 تؽؾؿ الذي هق الؼرآن, سقر وجؿقع طؿران وآل والبؼرة الػاتحة بسقرة تؽؾؿ

 .بدأ ومـف بف,

 يف إجازات يعطقن مؿـ الباصؾ وأهؾ الؿتؽؾؿقـ ببدع تلثروا مـ وأما
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 الؽالم إضافة مـ يسؾؿقا حتك الؿحػقظ, الؾقح إلك اإلسـاد فقققػقن الؼرآن

 خؾؼف بعضفؿ: يؼقل اهلل, كالم طـ طبارة هق اإكؿ طـدهؿ فالؼرآن , اهلل إلك

 .(1)مباشرة الؿحػقظ الؾقح مـ جربيؾ وأخذه الؿحػقظ, الؾقح يف اهلل

 كقطقـ: طؾك تعالك اهلل إلك الؿضافات«  اهلل الكـ كا٣ٞؿآف»

 اهلل سؿع مثؾ بؿقصقف, تؼقم وإكؿا بـػسفا تؼقم ٓ أوصاف -1

 وصػ. إضافة اهلل إلك فنضافتفا اهلل, ومشقئة اهلل وكالم اهلل وطؾؿ اهلل وبصر

 اهلل, وكاقة اهلل وأمة اهلل وطبد اهلل بقت مثؾ بـػسفا, قائؿة أطقان -1

 خؾؼ. إضافة اهلل إلك فنضافتفا

 يضاف أن يصح بعضفؿ: فقؼقل الؿقضع هذا يف تؾبقس البدع وٕهؾ

 اهلل ققل كحق يف فقؼقلقن خؾؼ, إضافة إلقف إضافتف لؽـ اهلل, إلك الؽالم

 فقجعؾقكف ,اوإيجادً  اخؾؼً  اهلل مـ الؼقل [13لسجدة:]ا ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ تعالك:

 .[13لجاثقة:]ا ﴾خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ﴿ : اهلل كؼقل

 الؿضافة كإطقان اهلل إلك الؿضافة إوصاف جعؾقا ٕهنؿ مـفؿ: تؾبقس وهذا

 ما كؾُّ » : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يؼقل .اواحدً  الباب ولقس إلقف

 قائؿة صػة كان وإن لف, مؾؽ ففق بـػسفا قائؿة اطقـً  كان إن اهلل إلك يضاف

 .(2)«هلل صػة ففق بف تؼقم محؾ لفا لقس بغقرها

                                                           

 ,فؿـ قال: إكف مـزل مـ بعض الؿخؾققات كالؾقح والفقاء قال شقخ اإلسالم:  (1)

 مجؿقع الػتاوى . متبع لغقر سبقؾ الؿممـقـ ,ففق مػرت طؾك اهلل مؽذب لؽتاب اهلل

(11/516.)  

  (.9/196جؿقع الػتاوى )م (1)
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 وصػ. إضافة اإلضافة«اهلل الكـ ا٣ٞؿآف» هـا: الؿصـػ فؼقل

 الؼرآن بلنَّ  إيؿاكـا ويف ,اوحقً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك أكزلف أي:« كدزني٫٤ ككظد٫»

 ولفذا طؾق, مـ يؽقن إكؿا الـزول ٕنَّ  سبحاكف: طؾقه طؾك دٓلة اهلل مـ كزل

 العؾق. أدلة ضؿـ اهلل مـ الؼرآن كزول فقفا التل أيات هذه تذكر

 ەئ ائ﴿ / اهلل ٝةؿ ، اهلل الكـ ا٣ٞةرم ٨٦ كاملك٧ٮع»

 سؿعف إكؿا اهلل كالم يسؿع حتك أجقر الذي فالؿشرك« [٩لتقبة:]ا ﴾وئ وئ ەئ

 طؾك واضح شاهد فأية اهلل. كالم كقكف ـط يخرج لؿ ذلؽ ومع التالل, مـ

 زرطة وأبق حاتؿ أبق قال . كالمف يبؼك تقجف أيـؿا اهلل كالم أنَّ 

 ,اويؿـً  اوشامً  اوطراقً  احجازً  إمصار: جؿقع يف العؾؿاء أدركـا» الرازيان:

 غقر اهلل كالم والؼرآن ويـؼص, يزيد وطؿؾ ققل اإليؿان مذهبفؿ: مـ فؽان

 أو الصدور, يف حػظ أو بإلسـ, تؾل سقاء أي: .(1)«اتفجف بجؿقع مخؾقق

 لؿـ ٓ ابتداء قالف لؿـ يـسب الؽالم ٕنَّ  بأذان: سؿع أو السطقر, يف كتب

 والصقت الباري كالم الؽالم الؿؼام: هذا مثؾ يف السؾػ يؼقل ولفذا أداء. كؼؾف

 الؼاري. صقت

« التالل مـ سؿعف وإكؿا» الؿعـك: هذا طؾك اممكدً  الؿصـػ قال ولفذا

 اهلل. كالم كقكف طـ يخرج ٓ التالل مـ سؿاطف مع أي

 اهلل فؽالم ,«[٤٨لػتم:]ا ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ / اهلل كٝةؿ»

 اهلل. كالم سؿل كتابتف فحال مؽتقب, كالم تبديؾف يريدون الذي

                                                           

  .(1/76رواه الاللؽائل يف شرح آطتؼاد ) (1)
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 أية فػل ,«[٬لحجر:]ا ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ / كٝةؿ»

 مـف وسؿعف طؾقه, يف طرشف فقق بف اهلل تؽؾؿ مـزل, كالم أكَّف طؾك دٓلة

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك بف وكزل جربيؾ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ / كٝةؿ»

 هق إمقـ: والروح الؼرآن, أي: وإكَّف «[٤٬٧-٤٬٥لشعراء:]ا ﴾ڻ ڻ ں

 ولفذا الؼؾقب. حقاة بف الذي بالقحل يـزل ٕكَّف بالروح سؿل وإكؿا جربيؾ,

 ڳ گ گ گ﴿ تعالك: قال ؿاك ,اروًح  يسؿك كذلؽ القحل فننَّ 

 .[51لشقرى:]ا ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقال: ,[1لـحؾ:]ا ﴾ڳ

 ملسو هيلع هللا ىلص ومحؿد مـف, وسؿعف ملسو هيلع هللا ىلص محؿد طؾك بف كزل إمقـ الروح فجربيؾ

 لألمة. بؾَّغف

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ / ٝةؿ ٧٠ة الىؽكر، يف حمٛٮ  ك٬ٮ»

 يف حػظف حال- الحالة هذه يف وهق أي: «[٧٬لعـؽبقت:]ا ﴾ڱ ڱ ڳ

 اهلل. كالم هق اأيًض  -الصدور

 اقذؾ٠ؿكا /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٝةؿ ٝةؿ/  مكٕٮد ث٨ اهلل ٔجؽ كركل»
 «.٫٤ٞٔ ٨٦ اجل٥ٕ ٨٦ الؿصةؿ وؽكر ٨٦ ةدٛىدن  أمؽ ٤ٚ٭ٮ ا٣ٞؿآف

 ففق تقجف أيـؿا الؼرآن أن وهق السابؼ, لؾؿعـك تلكقد اأيًض  هذا ويف

 اهلل. كالم

 وراجعقه. تعاهدوه أي:« ا٣ٞؿآف اقذؾ٠ؿكا»

 .اتػؾتً  أي:« ةدٛىدن »
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 لقضعفا العؼؾ يستعؿؾقن اإلبؾ وأهؾ طؼال, جؿع العؼؾ« ٫٤ٞٔ ٨٦»

ك إذا البعقر ركب يف  مـعف يؼقم أن أراد فنذا مؽاكف, يف يبؼك أن وأريد ُبر 

 إلك العؼال يـسحب يؼقم أن البعقر يحاول مرة كؾ   يف لؽـ ذلؽ. مـ العؼال

 يتعاهد أن اإلبؾ صاحب فعؾك البعقر. فقؼقم يسؼط حتك افشقئً  اشقئً  إمام

 أخرى. مرة أدخؾف مـفا السؼقط طؾك أوشؽ فؿا ,العؼؾ هذه

 ولؿا الؼرآن, لتعاهد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل اختاره الذي الؿثال هذا جؿال إلك فاكظر

 اإلبؾ راطل حاجة يعرفقن ففؿ يعؼؾقكف, بشلء خاصبفؿ الصحابة خاصب

 التعاهد. هذا مثؾ إلك

 تضرب ما افؽثقرً  التعؾقؿ, يف إمثال ضرب أهؿقة الحديث هذا ويف

 أربعقـ مـ أكثر الؼقؿ ابـ يؼقل كؿا الؼرآن ويف والسـة, الؼرآن يف إمثال

 كتاب مـفا: إمثال, أحاديث يف خاصة كتب الؿتؼدمقـ ولبعض ,(1)مثاًل 

 لؾرامفرمزي. إمثال

 اهلل. كالم يبؼك الصدور يف حػظف حال الؼرآن أنَّ  الحديث: مـ فالشاهد

 يمكد  الؿملػ .«ثةألٔني ٦٪ْٮر املىةظٙ يف ذٮبم١ ك٬ٮ»

 اهلل. كالم ففق تقجف أيـؿا الؼرآن أنَّ  وهق أٓ إلقف, أشرت الذي الؿعـك طؾك

 اهلل, كالم ففق بأذان سؿع وإن اهلل, كالم ففق بإلسـ تؾل إن معـا: فؿر

 يبقـ وهـا اهلل. كالم اأيًض  ففق الصدور يف حػظ وإن اهلل, كالم ففق كتب وإن

 جاء كؿا اهلل. كالم ففق وإوراق الؿصاحػ يف كتب أو بإطقـ رئل إن أكف

                                                           

 اكظر: مؼدمة الـقكقة.  (1)
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 أوجف, بخؿسة بالؼرآن تعالك هلل العبد يتقجف» قال: أكَّف  أحؿد اإلمام طـ

 ببصر, وكظر بآذان, وسؿع بؾسان, وتالوة بؼؾب, حػظ مخؾقق: غقر فقفا وهق

 والؿتؾق مخؾققة لتالوةوا مخؾقق, غقر والؿحػقظ مخؾقق فالؼؾب بقد. وخط

 مخؾقق والـظر مخؾقق, غقر والؿسؿقع مخؾقق والسؿع مخؾقق, غقر

 .(1) «مخؾقق غقر والؿؽتقب مخؾققة والؽتابة مخؾقق, غقر إلقف والؿـظقر

 يف ُكتب وإن الؼرآن أنَّ  طؾك إدلة بعض  الؿصـػ أورد ثؿ

 فؼال: اهلل, كالم ففق بإطقـ إلقف ُكظر أو الؿصاحػ

 «[٦-٤لطقر:]ا ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ / اهلل ٝةؿ»

 كالم كقكف طـ يخرج ٓ اأيًض  -كتاب يف مؽتقب- الحالة هذه يف وهق أي:

 . اهلل

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ / كٝةؿ»

 .«[٬٪-٪٪لقاقعة:]ا ﴾ڀ

 اهلل. كالم كقكف طـ يخرجف ٓ الؿؽـقن الؽتاب يف كتب كقكف اوأيًض 

 ثة٣ٞؿآف يكةٚؿ أف ٩ىه ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أف    ٧ٔؿ ث٨ اهلل ٔجؽ كركل»
 .«ا٣ٕؽك ي٪ةهل أف خمةٚح ا٣ٕؽك أرض إىل

 أحد, إلقف يسلء أن أو يؿتفـ أن طـ وإبعاده اهلل كالم تعظقؿ هذا ويف

 العدو. أرض إلك بف يسافر أن طـ هنل ولفذا

                                                           

  .(1/196معارج الؼبقل ) (1)
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 ظىت كحل٤ح يـٮ يلع يأيت أف أظت ٦ة / ٔٛةف ث٨ ٔس٧ةف كٝةؿ»
 .«املىعٙ يف ؿاءةا٣ٞ يٕين . اهلل الكـ يف أ٩ْؿ

 وحرصفؿ بؼراءتف, واهتؿامفؿ بالؼرآن,  السؾػ طـاية هذا ويف

 سبحاكف. اهلل كالم بتالوة شغؾقه وقد إٓ يقم طؾقفؿ يؿر أٓ طؾك

 كظركا اهلل, كالم كقكف طـ يخرجف ٓ بإطقـ الؿصحػ إلك الـظر أنَّ  وفقف

 تعالك. اهلل كالم ففق قجفت فليـؿا حػظـاه, أو كتبـاه أو تؾقكاه أو بإطقـ إلقف

 ويتدبر يؼرأ ٕكف لؾحافظ: حتك الؿصحػ مـ الؼرآن قراءة أهؿقة وفقف

 والـظر بالؾسان الؼراءة بقـ تالوتف يف فقجؿع , اهلل كالم إلك ويـظر

 بالعقـ.  اهلل كالم إلك

 يأػؾ  ص٭٢ أيب ث٨ ١ٔؿ٦ح اكف م٤د١ح/ أيب ث٨ اهلل ٔجؽ كٝةؿ»
 .« ريب كُلـ  ريب ٠ذةب ٚدٞٮؿ/ ،كص٭٫ ىلع ٚد٫ٌٕ املىعٙ

 ربل, كتاب الؿؽتقب: هذا طـ  طؽرمة ققل هذا يف الشاهد

 اهلل. كالم ففق كتب وإن الؼرآن أنَّ  :فقف وهذا ربل. وكالم

 هق بإلسـ الؿتؾق الؿصاحػ يف الؿقجقد الؼرآن هذا بلنَّ  العبد آمـ فنذا

 رطاية سقزداد أكَّف شؽ ٓ بف, تؽؾؿ الذي سبحاكف هق وأكَّف العظقؿ, الرب كالم

 حديث أورد لؿا  والؿصـػ ومؽاكتف, لحرمتف ومعرفة بف اواهتؿامً  لؾؼرآن

 الذي اهلل فؾؽالم الؿعـك, هذا قصد العدو أرض إلك بالؼرآن السػر طـ الـفل

 يؿتفـ. ٓ كل العدو أرض إلك بف ُيذهب فال خاصة, حرمة بف تؽؾؿ
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 هق وإكؿا اهلل كالم لقس أكف شخصال اطتؼد إذا ذلؽ, مـ العؽس وطؾك

 هذا أنَّ  ريب فال الؿخؾققات, بؼقة كشلن شلكف اهلل مخؾققات مـ مخؾقق

 يمثر ولفذا وٓبد, الؼرآن لؿؽاكة اإضعافً  صاحبف قؾب يف سققجد آطتؼاد

 وأضراهبؿ صػقان بـ والجفؿ درهؿ بـ كالجعد البدطة هذه أئؿة بعض طـ

 .(1)ورمقف بف وآستخػاف حػلؾؿص آمتفان مـ الؽثقر الشلء

 خم٤ٮؽ، ٗري أ٩ ٫ ىلع اخل٤ٙ ٨٦ ث٭٥ كاملٞذؽل الك٤ٙ أا٧ح كأدمٓ»
 .«اكٚؿ ٚ٭ٮ خم٤ٮؽ ٝةؿ ك٨٦

 وأكَّف اهلل, كالم الؼرآن بلنَّ  اإليؿان طؾك  الصحابة كؾؿة مضت

 يؽػل فؽان العؼقدة. هذه إٓ مـفؿ أحد طـد ولقس بف. تؽؾؿ الذي هق سبحاكف

 اهلل. كالم الؼرآن الؼائؾ: يؼقل أن آطتؼاد يف

 كؾَّؿ اهلل يؽقن أن درهؿ بـ الجعد وجحد الجفؿقة, بدطة ضفرت ثؿ

 الـاس. بقـ هذه بدطتف وكشر ,خؾقاًل  إبراهقؿ اتخذ يؽقن أن أو ,اتؽؾقؿً  مقسك

 إلك الؽالم يضاف أن يصح وقالقا: الـاس طؾك فؾبَّسقا الؿعتزلة كشلت ثؿ

 بقت أو اهلل كاقة يؼال ما مثؾ اهلل كالم فقؼال خؾؼ, إضافة إضافتف لؽـ اهلل,

 يؼقل أن الؿعتؼد يف يؽػل ٓ -البدع هذه وجقد مع- فلصبح اهلل. طبد أو اهلل

 كؾؿة: طؾك التـصقص مـ بد ٓ بؾ اهلل. كالم الؼرآن بلنَّ  أؤمـ أكا الؼائؾ:

 ؾفؿ.ماث ومـ الؿعتزلة بدطة طـ وتؿققزه الحؼ الؿعتؼد لتحرير «مخؾقق غقر»

                                                           

 ,(196), والسـة لعبد اهلل بـ أحؿد رقؿ (76)اكظر: خؾؼ أفعال العباد لؾبخاري رقؿ  (1)

  .(8/415ومجؿقع الػتاوى لشقخ اإلسالم )
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 غقره وحؽاه هـا, الغـل طبد الحافظ حؽاه كؿا- السؾػ أئؿة أجؿع ولفذا

 كافر. ففق مخؾقق قال ومـ مخؾقق, غقر اهلل كالم الؼرآن أنَّ  طؾك -كذلؽ

 يف الاللؽائل الباب هذا يف السؾػ كالم كؼؾ يف تقسع مـ أكثر ومـ

 رآنالؼ يؼقلقن السؾػ أئؿة مـ كػس خؿسؿائة ذكر حقث آطتؼاد, شرح

 أكثر أو اكػًس  وخؿسقن خؿسؿائة ففمٓء» قال: ثؿ مخؾقق, غقر اهلل كالم

 طؾك الخقريـ الصحابة سقى الؿرضققـ وإئؿة التابعقـ وأتباع التابعقـ مـ

 مؿـ إمام مائة مـ كحق وفقفؿ وإطقام, السـقـ ومضل إمصار اختالف

 الؿحدثقـ قالأق بـؼؾ اشتغؾت ولق بؿذاهبفؿ, وتديـقا بؼقلفؿ الـاس أخذ

 لالختصار إساكقد وحذفت اختصرت لؽــل كثقرة, األقفً  أسؿاؤهؿ لبؾغت

 ققلفؿ أكؽر ومـ مـؽر, طؾقفؿ يـؽر ٓ طصر, بعد اطصرً  همٓء طـ وكؼؾت

 .(1)«صؾبف أو كػقف أو بؼتؾف أمروا أو استتابقه

 بؼقلف: الـقكقة يف الؼقؿ ابـ يشقر وإلقف

 ولؼــد تؼؾــد كػــرهؿ خؿســقن يف

 

 ر مــــ العؾؿـــاء يف البؾـــدانطشـــ 

 والاللؽـائل اإلمــام حؽــاه طـــفؿ 

 

ـــــراين  ـــــؾ حؽـــــاه قبؾـــــف الطب  ب

 يػقدكا وهذا الؽبقر, العدد هبذا جاء ذلؽ ومع يستؼص, لؿ فالاللؽائل 

 طؾك الطريؼ لؼطع مـفا ٓبد الؿعتؼد مـ اجزءً  باتت مخؾقق غقر كؾؿة أن

 بدطتفؿ. أو أولئؽ شبفة

                                                           

  .(1/311)شرح آطتؼاد  (1)
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 خم٤ٮؽ، كال خبة٣ٜ ٣حف ا٣ٞؿآف/ يف  َة٣ت أيب ث٨ يلع كٝةؿ»
 .«يٕٮد كإحل٫ ثؽأ ٦٪٫ اهلل الكـ كل١٪٫

 جؿؾة روى- الصحابة طـ آثار طدة وكذلؽ , طؾل طـ إثر هذا

 مخؾقق, غقر الؼرآن أن طؾك التـصقص فقفا -آطتؼاد شرح يف الاللؽائل مـفا

 هذه كطؾ التـصقص إلك حاجة زماهنؿ يف يؽـ ولؿ شلء, مـفا يثبت لؿ لؽـ

 إلك الـاس احتاج مؼالتفؿ وكشلت الجفؿقة بدطة ضفرت لؿا لؽـ الؽؾؿة,

 أسؾػت. كؿا الؿعتؼد مـ اجزءً  وباتت الؽؾؿة, هذه

 فؼد« خؾؼف مـ بائـ» كؾؿة: فؿـفا الؿعتؼد, باب يف كظائر الؽؾؿة ولفذه

 بلنَّ  مممـ أكا يؼقل مـ ُوِجد أكف ذلؽ يف والسبب الؿعتؼد, مـ اجزءً  أصبحت

  السؾػ فاحتاج آستقالء, هق آستقاء ولؽـ طرشف طؾك مستق اهلل

 لؿ خؾؼف مـ بائـ اهلل بلن يممـ لؿ فؿـ همٓء, بدطة لرد الؽؾؿة هذه إلك

 مـ شلء ذاتف يف لقس أي خؾؼف: مـ بائـ ومعـك طرشف, طؾك اهلل بلنَّ  يممـ

 ذاتف. مـ شلء مخؾققاتف يف وٓ مخؾققاتف

 اهلل الكـ ا٣ٞؿآف مكٕٮد/ ث٨ اهلل كٔجؽ ٔجةس ث٨ اهلل ٔجؽ كٝةؿ»
 .«يٕٮد كإحل٫ ثؽأ ٦٪٫

 بقـفؿ, إجؿاع محؾ إهنا بؾ بؽثرة,  السؾػ طـ تـؼؾ الؽؾؿة وهذه

 كثقرة. ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة  اهلل كتاب يف ودٓئؾفا

 كجربيؾ- سقاه ومـ ابتداًء, بف تؽؾؿ الذي سبحاكف هق أكف أي« ثؽأ ٦٪٫»

 جربيؾ مـف وسؿعف لف, كؼؾة هؿ إكؿا -مةإ مـ الؼرآن وحؿؾة ملسو هيلع هللا ىلص والرسقل

 إمة. إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وبؾغف ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك وبؾغف 
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 وغقرهؿ الؿعتزلة ققل إبطال أرادوا« بدأ مـف» قالقا: لؿا  والسؾػ

 الؽالم خؾؼ  اهلل أنَّ  ويزطؿقن , اهلل كالم الؼرآن أنَّ  يـؽرون مؿـ

 وهذا مـف. جربيؾ وأخذه إجسام, مـ جسؿ يف خؾؼف أو الؿحػقظ الؾقح يف

ه وباصؾ, ضالل وهق الجسؿ, ذلؽ مـ أو الؾقح مـ بدأ الؼرآن أنَّ  معـاه  ردَّ

 اهلل. مـ أي:« بدأ مـف» بؼقلفؿ: السؾػ

 الؿراد يف العؾؿ أهؾ ذكر وقد اهلل, إلك يعقد الؼرآن أي:« يٕٮد كإحل٫»

 معـققـ: بفذا

 يرفع الزمان آخر يف الؼرآن أنَّ  مـ الـصقص بعض طؾقف دلت ما أحدهما:

 يعطقكف وٓ بف يفتؿقن وٓ الـاس يضقعف طـدما الصدور, ومـ الؿصاحػ مـ

 : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال . اهلل إلك فقرفع وقدره, حؼف

 والصدور, الؿصاحػ مـ الزمان آخر يف بف ُيْسرى فنكف (يعقد إلقف) وأما»

 .(1)«حرف مـف الؿصاحػ يف وٓ كؾؿة, مـف يبؼك فال

 الذي هق يعـل« بدأ مـف»ـف ,اوصػً  أي:« يعقد إلقف»ـب الؿراد أن والثاني:

 كالمف. وهق بف, الؿقصقف ففق اوصػً  أي:« يعقد إلقف»و ابتداًء, بف تؽؾؿ

كم»  أدرًلخ يٞٮؿ/ دي٪ةر ث٨ ٧ٔؿك ق٧ٕخ ٝةؿ/ ٔدح٪ح ث٨ قٛدةف ٨ٔ كري
 كإحل٫ ثؽأ ٦٪٫ اهلل الكـ ا٣ٞؿآف يٞٮلٮف/ ق٪ح قجٕني ٦٪ؾ كاجلةس منةخي٪ة

 ٦٪ىٮر ث٨ا ااحك٨ ث٨ اهلل ك٬جح ا٣ٛٞد٫ يـيؽ ث٨ صؿيؿ ث٨ حم٧ؽ ركاق يٕٮد.
 ٬ؿيؿة أثة دي٪ةر ث٨ ٧ٔؿك أدرؾ كٝؽ هل٧ة. الك٪ح ٠ذةب يف ا٣ُربيةف ااحةِٚ

 .«٧ٔؿ كاث٨ ٔجةس كاث٨

                                                           

  .(175-3/174مجؿقع الػتاوى ) (1)
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 التابعقـ, وكبار الصحابة بعض أدرك ديـار بـ طؿرو «منةخي٪ة أدرًلخ»

 إن أي: العصر, ذلؽ إجؿاع حؽاية بؿثابة ففذا مشايخـا, أدركت يؼقل فؾؿا

 طؼب راهقيف بـ إسحاق طؾؼ ولفذا الؿؼالة, هذه يؼقلقن ورآهؿ أدركفؿ مـ

 مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاب أجؾة ديـار بـ طؿرو أدرك قد» بؼقلف: إثر هذا

 الخدري سعقد وأبل اهلل طبد بـ جابر مثؾ: وإكصار, والؿفاجريـ البدريقـ

 التابعقـ وأجؾة الزبقر, بـ اهلل وطبد طباس بـ اهلل وطبد طؿر بـ اهلل وطبد

 .(1)«إمة هذه صدر مضك هذا وطؾك

ًٓ  ومتداولة مشفقرة الؽؾؿة هذه أنَّ  هذا يف ويؽػقـا  بقـ اواسعً  تداو

 طـفؿ. ذائعة شائعة وكتبفؿ, مجالسفؿ يف ويؼرروهنا يتـاقؾقهنا السؾػ,

 الؿدة هذه فػل لؾسؿاع, لزمـلا آمتداد يػقد هذا« ق٪ح قجٕني ٦٪ؾ»

 طؾقفا مضك كؾؿة أهنا يمكد وهذا الؽؾؿة, هذه طؾك ماضقن الؽؾ الطقيؾة

 السؾػ.

 الؿػسريـ إمام الطربي هذا« ا٣ٛٞد٫ يـيؽ ث٨ صؿيؿ ث٨ حم٧ؽ ركاق»

 الؼرآن. تلويؾ يف البقان جامع صاحب

 ائل,بالاللؽ زماكـا يف الؿشفقر« ااحةِٚ ٦٪ىٮر ث٨ ااحك٨ ث٨ اهلل ك٬جح»

 .«والجؿاطة السـة أهؾ اطتؼاد أصقل شرح» كتاب صاحب

( السـة صريح) باسؿ مطبقع جرير ٓبـ السـة« هل٧ة الك٪ح ٠ذةب يف»

 السـة. طـف: ويؼال إثر, هذا وفقف

                                                           

  .(1/598, ويف إسؿاء والصػات )(16/165)رواه البقفؼل يف الســ الؽربى  (1)
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 والجؿاطة السـة أهؾ اطتؼاد أصقل شرح) واسؿف مطبقع لؾاللؽائل والسـة

 العؾؿ أهؾ وطادة( بعدهؿ ـم والتابعقـ الصحابة وإجؿاع والسـة الؽتاب مـ

 مضؿقهنا. طؾك يدل بؿا يختصروهنا أهنؿ صقيؾة طـاويـفا تؽقن التل الؽتب يف

 أن أي« ٧ٔؿ كاث٨ ٔجةس كاث٨ ٬ؿيؿة أثة دي٪ةر ث٨ ٧ٔؿك أدرؾ كٝؽ»

 بؼقلف: تـقيف فقف وهذا الصحابة, مـ اجؿعً  أدرك جؾقؾ تابعل ديـار بـ طؿرو

 الصحابة. مـ اجؿعً  فقفؿ وأنَّ « مشايخـا أدركت»

 اهلل ٨٦ الالكـ ٚاكف مٮىس، لك ٥ اهلل ثأف   ذلٟ ىلع أمحؽ كاظذش»
 .«[٤٦السجدة:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ / كبٞٮهل مٮىس. ٨٦ كاالقذ٧ةع

 هذه يف ولف , أحؿد اإلمام السـة أهؾ إمام أي:« أمحؽ كاظذش»

 وامتحـ الباصؾ, وإبطال الحؼ تؼرير يف مبارك وجفد حسـ, بالء الؿسللة

 وكصره. الحؼ بف أيد  واهلل ,اطظقؿً  ابتالء وابتؾل ذلؽ يف

 مخؾقق, غقر اهلل كالم أنَّ  مـ العؾؿ أهؾ قرره ما طؾك أي:« ذلٟ ىلع»

 مـفا: بلدلة, هذا طؾك احتج بدأ. مـف وأكف

 يشقر« مٮىس ٨٦ كاالقذ٧ةع اهلل ٨٦ الالكـ ٚاكف مٮىس، لك٥ اهلل ثأف  »

 تؼدم وقد ,[164ساء:لـ]ا ﴾چ چ چ ڃ﴿ تعالك: ققلف إلك 

 مقسك وأنَّ  بالؽالم, مقصقف اهلل أنَّ  طؾك تدل وأهنا أية, هذه طؾك الؽالم

 اهلل. مـ اهلل كالم سؿع

الَّل والجفؿقة  اهلل وأنَّ  الشجرة, مـ الؽالم سؿع مقسك إنَّ  يؼقلقن: الضُّ

 -بزطؿفؿ- أصبح بؾ اهلل, كؾقؿ مقسك معـك ما اإذً  الشجرة. يف الؽالم خؾؼ

 الشجرة؟! مـ الؽالم سؿع إكؿا كان إذا هبا ُخصَّ  مـؼبة وأي ,الشجرة!! ؿكؾق
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ لؿقسك: الشجرة تؼقل أن يؿؽـ وهؾ

 ولفذا اهلل؟! غقر مـ الؽالم هذا يصدر أن يؿؽـ هؾ ,[14صف:] ﴾ٺ ٺ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ ققلف: إن قال: مـ السؾػ: قال

 كافر. ففق جربيؾ أو الشجرة قالتف ﴾ٺ

 بدأ, مـف أي: :مـل« [13لسجدة:]ا ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ / كبٞٮهل»

 . هق بف تؽؾؿ

 فقف: يؼال وما بؿقصقف. إٓ يؼقم ٓ بؾ بـػسف, يؼقم ٓ وصػ والؼقل

 كقطقـ: طؾك هق« اهلل مـ»

 يب ىب مب خب حب جب يئ﴿ تعالك: ققلف مثؾ بـػسفا, قائؿة أطقان -1

 قائؿة أطقان إرض يف وما السؿاوات يف فؿا ,[13الجاثقة:] ﴾خت حت جت

 .اخؾؼً  اهلل مـ ففل بـػسفا,

 الؼقل ,﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ تعالك: كؼقلف بـػسفا, تؼقم ال أوصاف -1

 مـف ففق بؿقصقف, إٓ يؼقم ٓ وصػ هق وإكؿا بـػسفا, قائؿة اطقـً  لقس

  ًاوصػ. 

  اهلل مـ الؼقل أنَّ  طؾك أية هبذه السؾػ استشفاد وجف يظفر وهبذا

 بدأ. فمـ وأكف لف, وصػ
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 صائػتان: الباب هذا يف ضؾ وقد

 وغالهتؿ, الؿتصقفة ضالل وهؿ ,اوصػً  اهلل مـ الجؿقع تجعؾ صائػة -1

 ثؿ وما اهلل, هق كؾُّف فالؽقن سبحاكف, مـف جزء أي: اهلل مـ الؽقن يف ما فؽؾ

 القجقد. بقحدة يؼقل مـ ققل وهذا هق. إٓ

 لػ ومـ الؿعـزلة ؿوه ,اخؾؼً  اهلل مـ الجؿقع تجعؾ أخرى وصائػة -1

 لػفؿ.

 إ٩ك٥) ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أف   األرت ث٨ ػجةب ركايح ٨٦ ا٣رت٦ؾم كركل»
 .«ا٣ٞؿآف يٕين .(٦٪٫ ػؿج ممة ثأ٢ٌٚ اهلل إىل دذٞؿبٮا ٨٣

 البخاري طـد مقجقد هق بؾ الرتمذي, طـد امقجقدً  لقس الحديث هذا

 إرت بـ بابخ طـ وغقرهؿا (2)الشريعة يف وأجري (1)العباد أفعال خؾؼ يف

 مطعؿ بـ وجبقر أمامة أبل رواية مـ (3)الرتمذي ســ يف وجاء طؾقف, امقققفً 

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك امرفقطً 

 سبحاكف ففق ,«بدأ مـف» : السؾػ لؿؼالة شاهد هذا «٦٪٫ ػؿج ممة»

 . غقره ولقس ابتداءً  بف تؽؾؿ الذي

 ألوٮاتكا امل١ذٮبح ااحؿكؼ أف   ك٩ٕذٞؽ» ققلف: سبؼ ما طؾك  بـك ثؿ
ح  .«ٔجةرة كال ظاكيح ال ، اهلل الكـ ٔنيي  املك٧ٔٮ

                                                           

  .(13:ص) (1)

  .(77:ص) (1)

-3696وضعػف إلباين يف ضعقػ ســ الرتمذي رقؿ ) ,(1911-1911رقؿ ) (3)

3691).  
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 واضح, كالم اهلل كالم طقـ الؿؽتقبة الحروف إنَّ  : الؿصـػ ققل

 وهذه كؾؿات, مـ مؽقكة والسقر سقر, مـ مؽقن اهلل كالم هق الذي فالؼرآن

 وكؾؿاتف بحروفف أي اهلل كالم الؼرآن يؼال: وطـدما أحرف. مـ مؽقكة الؽؾؿات

ا اهلل, كالم طقـ هل الؼرآن يف الؿؽتقبة فالحروف وآياتف, رهوسق  الحرب وأمَّ

  السؾػ وآثار السـة دلت وقد مخؾقق, فنكَّف بف كتبت الذي والؿداد

 حرف, لؿا أققل ال» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا أحرف, مـ مؽقن الؼرآن أنَّ  طؾك

 .(1)«حرف ومقؿ حرف, والم حرف, ألػ ولؽـ

 تسؿك كؿا- الؿؼطعة بالحروف  لؿصـػا أتك ٕجؾف الذي وهذا

 هل الؿصحػ يف الؿؽتقبة الحروف أنَّ  لقبقـ -الؿػسريـ طامة طـد بذلؽ

 بؽتابتفا تخرج وٓ غقره, ٓ هبا تؽؾؿ الذي هق ٕكف : اهلل كالم طقـ

ف أيـؿا فالؼرآن اهلل, كالم مـ كقهنا طـ والؿداد بالحرب  اهلل, كالم ففق تقجَّ

 مضت وقد بإلسـ, ُتؾل أو الصدور, يف ُحػظ أو ر,السطق يف ُكتب سقاء

 ذلؽ. طؾك إدلة

ح كاألوٮات» ققلف: أما  كظر: محؾ ففذا«  اهلل الكـ ٔني املك٧ٔٮ

 ولفذا السؾػ, باتػاق مخؾقق ففق الؼارئ صقت بإصقات أريد إن ٕكَّف

 .الؼاري صقت والصقت الباري كالم الؽالم يؼقلقن:

 العبد لسان وحركة الصقت لؽـ مخؾقق, غقر هللا كالم الؿتؾق وءفالؿؼر

 الرق يف اأيًض  يؼال وهذا مخؾققة. العباد وأفعال مخؾققة, كؾفا صقتف ومخارج

 مخؾقق. غقر وهبا فقفا الؿؽتقب لؽـ مخؾققة, كؾفا ففذه والؿداد والحرب

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)
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 أما لؾؼارئ, الصقت ملسو هيلع هللا ىلص فـسب (1)«بلصقاتؽؿ الؼرآن زيـقا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال

 اهلل. مفؽال الؿسؿقع

 يف يؽقن اهلل كالم طقـ -آطتبار هبذا- الؿسؿقطة إصقات ققؾ فنن

 يبؼ لؿ« اهلل كالم طقـ الؿسؿقطة والؽؾؿات» قال: لق لؽـ كظر. الؽالم هذا

 شؽ, بال محدثة العباد أصقات فننَّ » تقؿقة: ابـ اإلسالم شقخ قال إشؽال.

 العبد مـ سؿقعالؿ الصقت طـ الخؾؼ يـػل السـة كصر مـ بعض كان وإن

 أكؽروا السـة أهؾ جؿفقر فننَّ  الؿبؾغ. الؼرآن مـ يؽقن ما مؼدار وهق بالؼرآن,

 ففل وألػاضف الؼرآن حروف هل التل كػسفا يف التالوة وأما وطابقه... ذلؽ

 .(2)«بصقتف اهلل كالم يؼرأ إكَّؿا والعبد مخؾققة, غقر

 بعض يف جقدةمق لقست« الؿسؿقطة واألصقات» العبارة هذه أنَّ  طؾك

 تحؼقؼ إلك يحتاج وإمر الـساخ, بعض اجتفاد مـ فؾعؾفا الؽتاب, كسخ

 أطؾؿ. واهلل

 أو الؿصـػ كان سقاء- كتابتفا إلك الؽؾؿة هذه كاتب دفع والذي

 صقت. وٓ بحرف لقس اهلل كالم طؼائدهؿ: يف يؼقلقن الؿتؽؾؿقـ أنَّ  -الـاسخ

 يؼقلقن: ٕهنؿ : صـػالؿ طـد كؼضفا سقليت لقازم طؾك ذلؽ ويبـقن

                                                           

 (,1341(, وابـ ماجف رقؿ )1615(, والـسائل رقؿ )1468أخرجف أبق داود رقؿ ) (1)

 (,1556(, )1551, وابـ خزيؿة رقؿ )(1/556, والدارمل )(4/183وأحؿد )

وصححف إلباين يف الصحقحة رقؿ  (1/761, والحاكؿ )(749)وابـ حبان رقؿ 

(771).  

  .(46-1/38, واكظر: درء التعارض )(574-11/573)مجؿقع الػتاوى  (1)
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 وإضراس, والؾفاة والؿخارج الحـجرة وجقد مـفا يؾزم وإصقات الحروف

 التشبقف. لزم اهلل كالم يف والصقت الحرف أثبتـا وإذا

 الحروف» فؼال: الباصؾ, هذا طؾك الرد -الـاسخ أو- الؿصـػ فلراد

 همٓء فيدطق كؿا لقس أي:« اهلل كالم طقـ الؿسؿقطة واألصقات الؿؽتقبة

 صقت. وٓ بحرف لقس اهلل كالم أنَّ  مـ

 إصقات أما اهلل, كالم طقـ هل الؿؽتقبة الحروف فننَّ  سبؼ كؿا لؽـ

 ومحؿد , اهلل بصقت اهلل مـ سؿعف فجربيؾ تػصقؾ, فػقفا الؿسؿقطة

 الـبل سؿعف الذي الؿسؿقع فالصقت جربيؾ. بصقت جربيؾ مـ سؿعف ملسو هيلع هللا ىلص

 الصحابة اوأيًض  اهلل. كالم هق وءالؿؼر ؾقالؿت والؽالم جربيؾ, صقت هق ملسو هيلع هللا ىلص

 الؼراء مـ كسؿعف طـدما وكحـ .ملسو هيلع هللا ىلص بصقتف سؿعقه ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ سؿعقه لؿا

 صقت ويعجبـل بالؼرآن. جؿقؾ فالن صقت كؼقل: ولفذا بلصقاهتؿ كسؿعف

 كػر ففذا الؼرآن: يعجبـل ٓ يؼقل: أحد وٓ فالن. صقت يعجبـل وٓ فالن,

 [18لؼقامة:]ا ﴾خب حب جب يئ﴿ : اهلل قلق وكذلؽ العؾؿاء. باتػاق

 هق جربيؾ مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿعف الذي فالؽالم جربيؾ, طؾقؽ قرأه إذا أي:

 جربيؾ. صقت الصقت لؽـ اهلل كالم

 جربيؾ سؿعفا التل وإصقات الحروف كؼقل: بلن الباصؾ هذا كرد فـحـ

 بصقت ؼرآنبال تؽؾؿ اهلل أنَّ  إثبات فقف وهذا اهلل, وصقت اهلل كالم هل اهلل مـ

 جربيؾ. مـف سؿعف

 تلثر ومـ الؽالبقة طؾك هـا  الؿصـػ يردُّ  «ٔجةرة كال ظاكيح ال»

 طبارة أو حؽاية الؼرآن يجعؾقن مؿـ وغقرهؿ, والؿاتريدية إشاطرة مـ هبؿ
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 الذي وهق كالمف, طقـ الؼرآن بؾ وضالل, باصؾ الؼقلقـ وكال اهلل. كالم طـ

 . بف تؽؾؿ

 افالكً  فالن حاكك يؼال: بؿثقؾ, لف يمتك أن الشلء: فؿحاكة الحؽاية, أما

 بؿثقؾ يليت أن أو الؼرآن يحاكل أن ٕحد يؿؽـ وٓ فعؾف. يؿاثؾ بشلء أتك أي

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ تعالك: قال ف,ـل

 .[88إلسراء:]ا ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 يف طؿا التعبقر هل العبارة إذ باصؾ: اأيًض  اهلل كالم طـ طبارة بلكَّف والؼقل

 لخرس كالم مـ كػسف يف طؿا يػصح أن يستطقع ٓ رجؾ :فؿثاًل  الغقر, كػس

 مؼصقد بف يبقـ بؽالم فقتؽؾؿ يراه, مـ بعض يػفؿفا إشارات يشقر غقره, أو

 فالن. كالم طـ طبارة الؽالم هذا فقسؿك بنشارتف, إخرس هذا

 يؼقل فؿبعض طـف, طبارة هق بؾ اهلل كالم لقس همٓء مذهب طؾك فالؼرآن

 أباصقؾفؿ. مـ ذلؽ غقر إلك ...ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بف طرب يؼقل وبعضفؿ جربيؾ, بف طبَّر

 هبؿ تلثر ومـ الؽالبقة بدطة إلك إشارة هـا:  الؿصـػ كالم فػل

 وكالم كػسل كالم قسؿقـ: إلك الؽالم تؼسقؿفؿ يف والؿاتريدية إشاطرة مـ

 بعض مع كالب ابـ تـاضر فؼد :اجؿقعً  الـاس التؼسقؿ هبذا خالػقا وقد لػظل.

 حروف مـ مؽقن الؽالم ٕن اهلل: كالم لقس الؼرآن لف: فؼالقا الؿعتزلة

 والؾسان والؾفاة الحـجرة إثبات لزمـا بالؽالم اهلل وصػـا فنذا وأصقات,

 أيات بقـ يقفؼ أن كالب ابـ فلراد بزطؿفؿ. التشبقف مـف يؾزم وهذا ذلؽ, وغقر

 بالؿخارج إلزامف مـ همٓء طؾقف أوردها التل شبفةال وبقـ هلل لؾؽالم الؿثبتة

 بدطة وهل الؿجاكقـ: مـ وٓ العؼالء مـ ٓ إلقفا يسبؼ لؿ ببدطة فلتك والؾفاة,
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 صقت, وٓ بحرف لقس الؿقصقف بـػس قائؿ واحد معـك وهق الـػسل, الؽالم

 حبفصا بف يتؽؾؿ ولؿ بالـػس قام ما فجعؾ وآستػفام, والخرب والـفل إمر وهق

 .(1)الؾػظل دون الـػسل بالؽالم مقصقف  اهلل إن وقال: .اكالمً 

 ولؿ يجد أتباطف شاهًدا طؾك كالمفؿ هذا إٓ بقًتا محرًفا, وهق:

 إنَّ الؽـــالم لػـــل الػـــماد وإكؿـــا

 

 ُجِعؾ الؾساُن طؾـك الػـماد دلـقاًل  

ولفذا طاهبؿ وهق بقت محرف, ويؼال: إنَّ قائؾف إخطؾ الـصراين,  

 اديث الصحقحة والـصقصحسـة طقًبا شديًدا, وقالقا لفؿ: ترتكقن إأهؾ ال

الصريحة وتحتجقن لؿؼالتؽؿ ببقت لشاطر كصراين, والـصارى معروفقن 

 بخطئفؿ وباصؾفؿ يف كالم اهلل.

 وقد أكشد الؿـشد فقفؿ: : ويف هذا يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

ـــذ الؼـــرآن وراءه  قبًحـــا لؿــــ كب

 

 .(2)قل قـال األخطـؾفنذا استدل يؼ 

ي يف كتابف: زومـ أهؾ العؾؿ مـ جزم بلنَّ البقت محرف, مـفؿ: السج 

 .(3))الرد طؾك مـ أكؽر الحرف والصقت(

ٕكَّف يؼقل يف كػسف  :كؿا ألزمفؿ أهؾ العؾؿ بلن يؽقن إخرس متؽؾًؿا

 .(4)كالم, وقد التزمف بعضفؿ فعاًل, فخالػقا بذلؽ  جؿقع الـاس

                                                           

 .(191-1/196اكظر: مختصر الصقاطؼ ) (1)

 .(6/197) مجؿقع الػتاوى (1)

  .وهق كتاب طظقؿ الػائدة كبقر الؼدر يف بابف (83-81ص) (3)

 .(84ص) اكظر: الرد طؾك مـ أكؽر الحرف والصقت لؾسجزي (4)
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تب التل كاقشت الؽالبقة ومـ تبعفؿ يف بدطة الؽالم ومـ أوسع الؽ

 الـػسل: كتاب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة: )التسعقـقة( حقث رد طؾقفؿ هذه البدطة

شات, ووشقا بف طـد السؾطان قـاممـ تسعقـ وجًفا, وقد دار بقـف وبقـفؿ 

 لؾرسقل: وقال ,سجـ فرفضأجؾ ذلؽ, وصؾبقه لؾؿـاضرة يف ال وسجـقه مـ

ًٓ  وجقه: مـ باصؾ كالمفؿ أنَّ  أبؾغفؿ ولؽـ آيت, ٓ أكـل أخربهؿ  ...اثاكقً  ...أو

 اكتب ولؽـ ذلؽ, كؼؾ أحسـ ٓ الرسقل: فؼال طؾقفؿ, الرد أوجف يعدد وأخذ

 يؼقل إلقف. وسؾؿفا اوجفً  تسعقـ السجـ يف وهق لفؿ فؽتب الؽالم, هذا

 أخرى بدلفا اوكتبق مزققها ثؿ ورقة إلل كتبقا أهنؿ وبؾغـل اإلسالم: شقخ

, وأرسؾقها
َّ
 .(1)كثقرة وجقه مـ كؼدها إلقف أرسؾقها ولؿا إلل

 الؿؽتقبة الحروف أنَّ  طؾك إدلة بعض ذكر يف  الؿصـػ شرع ثؿ

 فؼال: , اهلل كالم هل

 .[٥-٤ لبؼرة:]ا ﴾ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ / اهلل ٝةؿ»

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ﴿ كٝةؿ/ .[٥-٤ألطراف:]ا ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ كٝةؿ/

 .[٤مريؿ:] ﴾ ٱ ﴿ /كٝةؿ .[٤لرطد:]ا ﴾ٱ ﴿ كٝةؿ/ [٤سػ:يق] ﴾ہ

 .« [٥-٤لشقرى:]ا ﴾ٻ ٻ ٱ﴿

 هاء, كاف, مقؿ, ٓم, ألػ, مؼطعة: حروف وهل اهلل, كالم كؾفا هذه

 يؽقن أن أكؽر مـ ققل بطالن طؾك الدٓلة صريح ففذا صاد. طقـ, ياء,

 بحرف. اهلل كالم

                                                           

  .(وما بعدها 5/3)اكظر حؽاية شقخ اإلسالم لؼصتف معفؿ يف الػتاوى الؽربى  (1)



 
 232 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 :-إدلة هذه ذكره بعد- قال ثؿ

 ٨٦ مؿؽ ٚٞؽ  اهلل الكـ ٔني األظؿؼ ٬ؾق إف   ي٢ٞ ل٥ ٨٧ٚ»
 اكثؿ ٚٞؽ ةظؿكٚن  يكٮف أف أ٩كؿ ك٨٦ املك٧٤ني، دم٤ح ٨ٔ كػؿج ادلي٨،
 .«ثةبل٭ذةف كأىت ا٣ٕدةف

 أمريـ: بقـ طؾقفؿ يرد الذيـ أن إلك  الؿصـػ يشقر

 -صاد طقـ, ياء, هاء, كاف, مقؿ, ٓم, ألػ,- هذه إن يؼقلقا: أن إما

 أحد كؾَّ  ٕنَّ  بالبفتان: وأتقا العقان كابروا قد بذلؽ قكقاويؽ ,احروفً  لقست

 حروف. هذه لؼالقا: إصػال صغار سللت فؾق حروف, أكَّفا يدرك

 جحدوا ٕهنؿ الديـ: مـ هبذا ويخرجقا اهلل, كالم لقست إهنا يؼقلقا: أو

 الؿؼطعة. الحروف هذه وهق ,اهلل كالم مـ اشقئً 

 رقٮؿ ٨ٔ  مكٕٮد ث٨ اهلل ٔجؽ َؿيٜ ٨٦ ا٣رت٦ؾم كركل»
ن  ٝؿأ ٨٦ ٝةؿ/ أ٩ ٫ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ٝةؿ .ظك٪ةت ٔرش ٫٤ٚ  اهلل ٠ذةب ٨٦ ةظٚؿ

 أٝٮؿ/ ال إين أ٦ة كٚد٫/ األا٧ح ٨٦ ٗريق كركاق وعدط. ظؽير ٬ؾا ا٣رت٦ؾم/
 «.ظؿؼ ك٦د٥ ظؿؼ، كالـ ظؿؼ، أ٣ٙ ك٣ك٨ ظؿؼ، ال٥

 أهؾ بعض لؽـ ضعػ, فقفا بلساكقد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يروى الحديث هذا

 .(1)صرقف بؿجؿقع ققاه لعؾؿا

 وأنَّ  أحرف, مـ مؽقن الؼرآن أنَّ  مـ سبؼ ما طؾك واضحة دٓلة وفقف

 اهلل. كالم مـ إحرف هذه

                                                           

  .(6469إلباين يف صحقح الجامع رقؿ ) وقد صححف (1)



 
 233 املؤتيس دؾ٠ؿة 

٤٧ٍٟى ث٨ يًٕل كركل»  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٝؿاءة ٩ٕذخ أ٩٭ة) ق٧٤ح أـ ٨ٔ مى
 الؿمح٨ ٔجؽ كأثٮ داكد أثٮ ركاق (ةظؿٚن  ةظؿٚن  ٦ٛرسة ٝؿاءة د٪ٕخ يه ٚإذا

 .«ٗؿيت وعدط ظك٨ ظؽير كٝةؿ/ ا٣رت٦ؾم ٔحىس ٮكأث ا٣جكةيئ

٤٧ٍىٟ ث٨ يًٕل»  جعػر. وزن طؾك« مى

 القصػ, بف ويؼصد يطؾؼ الـعت أنَّ  فقف وهذا وصػت, أي:« ٩ٕذخ»

 والصػة بعضق, اخاًص  كان ما الـعت وأنَّ  بقـفؿا, بالتػريؼ قال لؿـ اخالفً 

 لؾعؿقم.

 مػسرة, بلهنا ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل قراءة وصػت  سؾؿة فلم« ٦ٛرسة ٝؿاءة»

 طـد ويؼػ يؼرأ فؿـ والدٓٓت. لؾؿعاين وتتبع ترسؾ فقفا مرتؾة قراءة أي:

ر كلكف الؿـاسبة القققف أماكـ  معـاها. ووضح أية لؽ فسَّ

 , اهلل كالم وهق أحرف, مـ مؽقن الؼرآن أنَّ  الحديث: مـ الشاهد

 صقت. وٓ حرف بال إكَّف الضالل: أهؾ يؼقل كؿا ٓ بلحرف, اهلل فؽالم

 ٤ٔد٪ة ػؿج إذ ٩ٞرتئ حن٨ ثح٪ة ٝةؿ/ الكةٔؽم قٕؽ ث٨ ق٭٢ كركل»
 كٚدك٥ األػدةر، كٚدك٥ كاظؽ، اهلل ٠ذةب هلل، ااح٧ؽ ٚٞةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ
 ظؿك٫ٚ يٞد٧ٮف يٞؿءك٫٩ أٝٮاـ يأيت أف ٝج٢ ا٣ٞؿآف اٝؿءكا كاألقٮد، األمحؿ

  ركاق ٤ٮ٫٩يذأص كال أصؿق يذٕض٤ٮف دؿاٝد٭٥، يذضةكز ال ٭٥ػالك يٞةـ ٧٠ة
 .«ٗريق كأا٧ح اآلصؿم ثكؿ أثٮ

 حديث مـ داود أبل طـد شاهد لف لؽـ ضعقػ, إسـاده الحديث هذا

 يف  إلباين الشقخ أورده ولفذا بف, يتؼقى  اهلل طبد بـ جابر
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 .(1)الصحقحة سؾسؾتف

 الؽريؿ. الؼرآن ابعًض  بعضـا يؼرئ أي:« ٩ٞرتئ»

 سبحاكف ويحؿده سبحاكف, قؿالعظ كالمف طؾك اهلل يحؿد« هلل ااح٧ؽ»

 بؿراجعتف والعـاية الؼرآن تالوة طؾك طؾقفؿ اهلل رضقان الصحابة اجتؿاع طؾك

 ودٓٓتف. معاكقف وتدبر واستذكاره

 ورسقلف طبده طؾك الؿـزل الؼرآن اهلل: بؽتاب الؿؼصقد« كاظؽ اهلل ٠ذةب»

 الؽؾَّ  ٕنَّ  لالختالف: مقجب هـاك فؿا اواحدً  الؽتاب كان فنذا .ملسو هيلع هللا ىلص محؿد

 أمة تجتؿع أن يؿؽـ فال طؾقف. ويجتؿعقن القاحد الؽتاب هذا إلك يرجعقن

 ڄ ڦ﴿ : ققلف معـك وهذا والسـة, الؼرآن طؾك إٓ اإلسالم

 .[163طؿران: آل] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ

 لؾحديث: أخرى رواية يف جاء ما يقضحف هذا« كاألقٮد األمحؿ كٚدك٥»

 مـ والؿطؾقب واحد, ابوالؽت أصـاف فالـاس ,«والعجؿل العربل فقؽؿ»

 القاحد. الؽتاب هذا إلك يرجعقا أن الجؿقع

 هذا وطؾك طؾقف. يدل بؿا وطؿؾ وتػفؿ بتدبر قراءة أي:« ا٣ٞؿآف اٝؿءكا»

 ڄ ڄ﴿ تعالك: ققلف معـك وهذا بنحسان. تبعفؿ ومـ الصحابة مضك

 تتضؿـ التالوة حؼ الؼرآن تالوة ٕن :[111لبؼرة:]ا ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

 تبعف. أي: افالكً  فالن تال ومعـك والعؿؾ. والػفؿ, الؼراءة, ثة:الثال إمقر هذه

 ألػاضف يجقدون أي:« ظؿك٫ٚ يٞد٧ٮف ك٫٩ؤيٞؿ أٝٮاـ يأيت أف ٝج٢»

                                                           

  .(159) رقؿ (1)
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 مخارجف. وضبط وتجقيده ترتقؾف يف ويحسـقن

 متؼـ. وضبط متـاهقة دقة يف أي:« الك٭٥ يٞةـ ٧٠ة»

 الحـجرة تزيقـ الؼرآن مـ فحظفؿ حـاجرهؿ, أي:« دؿاٝد٭٥ يذضةكز ال»

 لفا يؼقؿقن فال والعؿؾ والتػفؿ التعؼؾ أما والؿخارج. إحرف وضبط بف,

 فؿا كؾف الؼرآن قرأت قد لقؼقل: أحدهؿ إنَّ » الحسـ: ققل سقليت كؿا ,اوزكً 

 خؾؼ يف ٓ الؼرآن طؾقف يرى ٓ كؾَّف, -واهلل- أسؼطف وقد .احرفً  مـف أسؼطت

  .«طؿؾ وٓ

 بالرتتقؾ يعتـقن مؿـ الؼراء مـ بلكَّف يقصػ مـ بعض يف يقجد قد ولفذا

 حتك الصالة. يف امتفاوكً  بعضفؿ وترى ,اوزكً  بف لؾعؿؾ يؼقؿ ٓ مـ والتجقيد

 الؽريؿ الؼرآن مـ بآيات الؿغـقات إلحدى أغـقة مرة افتتح همٓء أحد إنَّ 

 القكقؾ. وكعؿ حسبـا وهق الؿستعان, واهلل

 الؼرآن ُأكِزل» قال: الؿعـك, ذاه يف جؿقؾة أخرى كؾؿة البصري ولؾحسـ

 والتجقيد, الرتتقؾ مـ اهتقيـً  هذا ولقس .(1)«طؿاًل  تالوتف فاتخذوا بف, لقعؿؾ

 الؿؼصقد لؽـ , السؾػ وطؿؾ السـة طؾقف دلت ما بحدود مطؾقب ففق

 يؼتضقف. بؿا والعؿؾ معاكقف وتدبر الؼرآن حدود إقامة طـ بف آكشغال طدم

 الذي الؼرآن صاحب لحال بقاكف يف  ؿقةتق ابـ اإلسالم شقخ قال

 معاكقف, يف التػؽر دائؿ ففق» الؿـازل: وطالل الدرجات رفقع بالؼرآن يـال

 الـاس, كالم مـ غقره طـ وحؽؿف الؼرآن بؿعاين واستغـائف ٕلػاضف والتدبر

                                                           

  .(1/187, ومػتاح دار السعادة )(15/176)مجؿقع الػتاوى  (1)
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 لف شفد فنن الؼرآن, طؾك طرضف وطؾقمفؿ الـاس كالم مـ اشقئً  سؿع وإذا

ه, ٓوإ قبؾف بالتزكقة  طاكػة وهؿتف وقػف, رد   وٓ بؼبقل لف يشفد لؿ وإن ردَّ

 العؾقم مـ الـاس أكثر بف حجب فقؿا هؿتف يجعؾ وٓ كالمف. مـ ربف مراد طؾك

 وتػخقؿفا, وترققؼفا, حروفف, خروج يف بالقسقسة إما الؼرآن, حؼائؼ طـ

 هذا فننَّ  ذلؽ: وغقر والؿتقسط, والؼصقر, الطقيؾ, بالؿد والـطؼ وإمالتفا,

 .(1)كالمف... مـ الرب مراد ففؿ طـ لفا قاصع لؾؼؾقب حائؾ

 الدكقا. يف أجره يريدون أي: «أصؿق يذٕض٤ٮف»

 الؼقامة, يقم  اهلل طـد اثقابً  أجره يتلجؾقن ٓ أي:« يذأص٤ٮ٫٩ كال»

 كػسف, يؿتفـ بعضفؿ ولفذا الدكقا, يف التالوة طؾك أجرهؿ يريدون وإكؿا

 داود: أبق قال ذلؽ. يف معفؿ ويتساوم بالؼرآن يرتزق هاوكحق الؿآتؿ يف فقليت

 وكذا بؽذا رمضان بؽؿ أصؾل لؼقم: قال إمام طـ سئؾ أحؿد سؿعت»

 .(2)«هذا خؾػ يصؾل ومـ العافقة, اهلل أسلل قال: .ادرهؿً 

ا  إمام أو القالل خصصف الذي الجعؾ وُيعطك بالـاس الرجؾ يصؾل أن أمَّ

 فقف. حرج ٓ ففذا الؿسؾؿقـ

 مطبقع, وهق ,(الؼرآن حؿؾة أخالق) كتاب يف« اآلصؿم ثكؿ أثٮ ركاق»

 بابف. يف فريد ففق بف, والعـاية بؼراءتف أكصح

 إحرف إثبات هذا ويف ,«حروفف يؼقؿقن» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف الحديث: مـ الشاهد

 . اهلل لؽالم
                                                           

  .(16/56)مجؿقع الػتاوى  (1)

  .(63:ص)مسائؾ اإلمام أحؿد ٕبل داود  (1)
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كمى »  أظت ا٣ٞؿآف إٔؿاب ٝةال/ أ٩٭٧ة  ك٧ٔؿ ثكؿ أيب ٨ٔ كري
 «.ك٫ٚظؿ ثٕي ظِٛ ٨٦ إحل٪ة

 طـ يثبت لؿ ضعقػ, إثر هذا وإسـاد تؿريض, صقغة هذه« كركم»

 . وطؿر بؽر أبل

 واإلباكة, الشلء طـ اإلفصاح هق الؾغة يف اإلطراب« ا٣ٞؿآف إٔؿاب»

 وتدبره, ففؿف الؼرآن: إطراب ومعـك وأفصح, طـف أبان الشلء طـ أطرب تؼقل:

 بؿؼتضاه. والعؿؾ دٓٓتف, ومعرفة معاكقف, وتعؼؾ

 تعؼؾ بدون الحروف حػظ ٕنَّ « ظؿك٫ٚ ثٕي ظِٛ ٨٦ إحل٪ة أظت»

 ولؿ الحروف حػظ فنذا بف, لقعؿؾ أكزل إكؿا ٕكَّف الؼرآن: مؼصد يحؼؼ ٓ

 الؿؼصقد. يحؼؼ لؿ بف يعؿؾ ولؿ يػفؿ

 وهل بالدٓٓت, ويعؿؾ الؿعاين, وتػفؿ إحرُف, ُتحػظ أن واألكؿؾ:

 .اسابؼً  قفإل أشركا كؿا تالوتف حؼ الؼرآن تالوة

 ٨ٔ  يلع قب٢ ٝةؿ/ ثإق٪ةدق ا٣ٞؿآف ٌٚةا٢ يف ٔجدؽ أثٮ كركل»
 «.ةظؿٚن  كال ال، ٚٞةؿ/ ا٣ٞؿآف؟ يٞؿأ اجل٪ت
 فقـؼؾ الؽتاب, هذا يف  الؿصـػ مصادر تـقع وهل لطقػة, فائدة هـا

 السـة, صريح ومـ الســ, ومـ الؼرآن, فضائؾ ومـ الؼرآن, حؿؾة أخالق مـ

 . مـفا أخذ التل الؽثقرة صادرالؿ مـ ذلؽ غقر إلك

ٚن  كال» ققلف: هق الشاهد  طؾك دٓلة هذا ويف الؼرآن, مـ احرفً  وٓ أي:« ةظؿ

 بحرف. لقس اهلل كالم إن يؼقل: لؿـ اخالفً  أحرف, مـ مؽقن الؼرآن أنَّ 
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ةؿ»  -ا٣ٞؿآف يٕين- ٦٪٫ حبؿؼ كٛؿ ٨٦ / مكٕٮد ث٨ اهلل ٔجؽ ٝك
 .«أدمٓ ث٫ كٛؿ ٚٞؽ

 ببعضف والؽػر بباققف, اإليؿان يؼتضل ببعضف واإليؿان اهلل, المك كؾُّف الؼرآن

 چ ڃ ڃ﴿ تعالك: قال , اهلل كالم كؾَّف ٕكَّف بباققف: كػر

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ

 .[85لبؼرة:]ا ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 لؽـ وتبقـ, الشبفة فتزال ذلؽ كحق أو التباس أو اشتباه طـ كان إن أما

 بالؼرآن. كافر ففق اهلل كالم مـ بحرف كػر مـ الحؽؿ: حقث مـ

ٌن - كٝةؿ»  .«ي٧ني ظؿؼ ثك٢   ٤ٕٚد٫ ابلٞؿة بكٮرة ظ٤ٙ ٨٦ /-ةأي

 سقر مـ سقرة هل التل البؼرة سقرة أنَّ  أي« ظؿؼ ثك٢  » ققلف الشاهد:

 يؿقـ. حرف بؽؾ   فعؾقف البؼرة بسقرة حؾػ فؿـ أحرف, مـ مؽقكة الؼرآن

 حرف بؽؾ طؾقف هؾ بالؼرآن حؾػ مـ كظر: إلك تحتاج الؿسللة هذه لؽـ

 واحدة. كػارة أهنا أم كػارة,

 ٚٞةؿ/ اكاكن  ٚرتؾ صج٢ ث٨ ٦ٕةذ ىلع رص٢ ٝؿأ مرصؼ/ ث٨ ٤َعح كٝةؿ»
 .«أظؽ صج٢ ٨٦ أ٥ْٔ ةظؿٚن  دؿًلخ ٣ٞؽ

 مؽقن الؼرآن أنَّ  فػقف القاو, وهق أٓ« ةظؿٚن  دؿًلخ ٣ٞؽ» ققلف: الشاهد:

 أحرف. مـ

 طـد شلهنا وطظؿ الؼرآن, أحرف مؽاكة هذا ويف« أظؽ صج٢ ٨٦ أ٥ْٔ»

 . السؾػ
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 ڄ ڄ ڄ﴿ / اهلل ٝةؿ هل/ الكـ يف ابلرصم ااحك٨ كٝةؿ»

 حبِٛ ٬ٮ ٦ة كاهلل أ٦ة ادجة٫ٔ، إال آيةد٫ دؽثؿي  ك٦ة ،[٥٬ص:] ﴾ڃ ڃ ڄ
 ٧ٚة لك ٫ ا٣ٞؿآف ٝؿأت ٝؽ حلٞٮؿ/ أظؽ٥٬ إف   ظىت ظؽكدق، كإًةٔح ظؿك٫ٚ

 .«لك ٫ كاهلل أق٫ُٞ كٝؽ ةظؿٚن  ٦٪٫ أقُٞخ

 ذكر. ما مـف اجتزأ وإكؿا ,كاماًل  كالمف يذكر لؿ أكَّف أي« هل الكـ يف»

 لؾغاية تقضقح فقفا الؽريؿة أية« ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿»

 ويقضح بؿؼتضاها, ويعؿؾ وتعؼؾ وتػفؿ آياتف ُتتَدبَّر أن وهل الؼرآن, إكزال مـ

 فقؼقل: الؿعـك هذا  البصري الحسـ

 بف. وُيعؿؾ الؿعـك ُيػفؿ أن أي:« ٫ٔادجة إال آيةد٫ دؽثؿي  ك٦ة»

 آيات تدبر لقس أي:« ظؽكدق كإًةٔح ظؿك٫ٚ حبِٛ ٬ٮ ٦ة كاهلل أ٦ة»

 سعد بـ سفؾ حديث هذا وشاهد حدوده. وإضاطة حروفف بحػظ الؼرآن

 .اسابؼً  الؿصـػ أورده الذي

ن  ٦٪٫ أقُٞخ ٧ٚة لك ٫ ا٣ٞؿآف ٝؿأت ٝؽ حلٞٮؿ/ أظؽ٥٬ إف   ظىت»  كٝؽ ةظٚؿ
 .«طؿؾ وال خؾؼ يف ال الؼرآن فقف يرى فال» كالمف: بؼقة« لك ٫ كاهلل أق٫ُٞ

 الؼرآن. أطؿال أطؿالف وٓ الؼرآن أخالق أخالقف لقست أي:

 أو هبؿ سؿع الؼراء مـ كقع طـ يتحدث وهق  الحسـ قالف هذا

 زماكـا. أهؾ يف يؼال أن طسك فؿا التابعقـ, طصر طصره: يف رآهؿ

 الحرف إثبات فػقف« ظؿك٫ٚ حبِٛ ٬ٮ ٦ة» :ققلف إثر: هذا مـ والشاهد

 تعالك. اهلل لؽالم
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 كٛؿ ٚٞؽ ا٣ٞؿآف ٨٦ حبؿؼ كٛؿ ٨٦ املجةرؾ/ ث٨ اهلل ٔجؽ كٝةؿ»
 .«كٛؿ ٚٞؽ الالـ ث٭ؾق أك٨٦ ال ٝةؿ/ ك٨٦ ثة٣ٞؿآف،

 سبؼ ما كظقر هذا« ثة٣ٞؿآف كٛؿ ٚٞؽ ا٣ٞؿآف ٨٦ حبؿؼ كٛؿ ٨٦»

 . مسعقد ابـ أثر يف

 بفذا» الؿصادر: بعض يف« كٛؿ ٚٞؽ الالـ ؾقث٭ أك٨٦ ال ٝةؿ/ ك٨٦»

 بذلؽ. يؽػر فنكَّف الؼرآن مـ اكالمً  جحد أو احرفً  جحد إن يعـل« الؽالم

 .«ا٣ٞؿآف ٨٦ حبؿؼ» ققلف: والشاهد:

 يٞٮؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ق٧ٕخ ٝةؿ/  أ٩حف ث٨ اهلل ٔجؽ كركل»
 ٝةؿ/ .ةثي٭٧ن  ٗؿالن  ٔؿاة -النةـ إىل ثدؽق كأمةر- ا٣ٞدة٦ح يـٮ اجلةس حيرش
 ٧٠ة ثٕؽ ٨٦ يك٫ٕ٧ ثىٮت ٚد٪ةدي٭٥ يشء، ٦ٕ٭٥ ٣حف ٝةؿ/ ؟ةبيٍ٭٧ن  ٦ة ٤ٝخ/

 يؽػ٢ أف اجل٪ح أ٢٬ ٨٦ ألظؽ يججيغ ال ادليةف، أ٩ة امل٤ٟ أ٩ة ٝؿب/ ٨٦ يك٫ٕ٧
 أف اجلةر أ٢٬ ٨٦ ألظؽ يججيغ كال ث٧٤ْ٧ح، ي٤ُج٫ اجلةر أ٢٬ ٨٦ كأظؽ اجل٪ح

٫ ظىت ث٧٤ْ٧ح ي٤ُج٫ اجل٪ح أ٢٬ ٨٦ كأظؽ اجلةر يؽػ٢  ٝةلٮا/ ٦٪٫. أٝيىُّ
 أمحؽ ركاق .كالكحبةت ثةاحك٪ةت ٝةؿ/ ؟ةثي٭٧ن  ٗؿالن  ٔؿاة اهلل ٩أيت كإ٧٩ة كًلدٙ،
 .«األا٧ح ٨٦ كدمةٔح

ا  كالم أنَّ  طؾك الدالة إدلة مـ جؿؾة ذكر مـ  الؿصـػ فرغ لؿَّ

 بحديث وبدأها بصقت, اهلل كالم أنَّ  طؾك إدلة إيراد يف شرع بحرف, اهلل

 قال: ٕكَّف بصقت: اهلل كالم أنَّ  يف صريح وهق . أكقس بـ اهلل طبد

 يف الصقت ثبقت طؾك دال وحده« ي٪ةدي٭٥» وققلف: ,«ثىٮت ٚد٪ةدي٭٥»

 بصقت. إٓ يؽقن ٓ الـداء ٕنَّ  : اهلل كالم
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 خالل مـ وذلؽ بصقت, اهلل كالم أنَّ  طؾك كثقرة أدلة الؽريؿ الؼرآن ويف

 طشر طؾك تزيد -العؾؿ أهؾ قال كؿا- وهل ـداء,ال إثبات فقفا التل أيات

 ,[65لؼصص:]ا ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: كؼقلف آيات,

 وإٓ لؾتلكقد, هق إكؿا الحديث هذا يف الصقت فذكر أيات. مـ وكظائرها

 تعالك. اهلل كالم يف الصقت ثبقت طؾك دال  « ٚد٪ةدي٭٥» :ملسو هيلع هللا ىلص فؼقلف

 يف فقجؿعقن واإلخراج, الجؿع هق الحشر« ا٣ٞدة٦ح يـٮ اجلةس حيرش»

ًٓ  طراة الحديث: هذا يف الؿذكقرة الصػة طؾك واحد مؽان  واستدل .اهبؿً  غر

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ تعالك: بؼقلف الؿعـك هذا طؾك العؾؿ أهؾ بعض

 ,امختتـً  ولقس لباس, طؾقف ولقس يخرج اإلكسان يخرج ما فلول [164إكبقاء:]

 طـد حالتفؿ هل كؿا لؿحشرا أرض يف الـاس حالة فتؽقن كعال, طؾقف ولقس

 مرة. أول لؾحقاة خروجفؿ

 الدكقا أمقال مـ أي« ٰءػم ٦ٕ٭٥ فػحل ٝةؿ/ ؟ةث٭٧ن  ٦ة ٤ٝخ/ ٝةؿ/»

 الحقاة, هذه يف قدمف الذي طؿؾف إٓ اإلكسان مع يبؼك فال فقفا, يؿتؾؽقكف وما

 أهؾف يتبعف واحد, معف ويبؼك اثـان فقرجع ثالثة, الؿقت يتبع» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا

 .(1)«طؿؾف ويبؼك ومالف, أهؾف فقرجع وطؿؾف, ومالف

 , اهلل بؽالم خاص وهذا« ٝؿب ٨٦ يك٫ٕ٧ ٧٠ة ثٕؽ ٨٦ يك٫ٕ٧»

 كالم فننَّ  الؿخؾقققـ: كالم بفـيش ٓ  اهلل كالم أنَّ  طؾك دٓلة وفقف

                                                           

 ولؾحافظ ابـ رجب , (7356(, ومسؾؿ رقؿ )6514أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  شرح هذا الحديث. جزء لطقػ يف
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 طـف, البعقديـ طـ يـؼطع حتك الصقت يضعػ ثؿ الؼريب, يسؿعف الؿخؾقق

 وضعػفا. الـاس أصقات ققة بحسب

 أرض يف اهلل مـ قرهبؿ يف يتػاوتقن الـاس أنَّ  طؾك دلقؾ :الحديث ويف

 البعقد, ومـفؿ الؼريب مـفؿ بؾ سقاء, مـف الؼرب يف لقسقا وأهنؿ الؿحشر,

 بف. يـاديفؿ الذي سبحاكف صقتف يسؿعقن اجؿقعً  فنهنؿ ذلؽ ومع

 وإرض السؿاوات مؾؽ فؾف شلء, كؾ   مؾؽقت لف الذي« امل٤ٟ أ٩ة»

 الؿخؾققات. وجؿقع والجـ واإلكس

 قدمقها. التل أطؿالفؿ طؾك ويحاسبفؿ العباد يجازي الذي« ادليةف أ٩ة»

 والحساب. الجزاء يقم أي: [4لػاتحة:]ا ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: ققلف ومـف

 اجلةر أ٢٬ ٨٦ كأظؽ اجل٪ح يؽػ٢ أف اجل٪ح أ٢٬ ٨٦ ألظؽ يججيغ ال»
 ٨٦ كأظؽ اجلةر ؽػ٢ي أف اجلةر أ٢٬ ٨٦ ألظؽ يججيغ كال ث٧٤ْ٧ح، ي٤ُج٫

 العظقؿ. الرب هق هذا قائؾ «٦٪٫ ٫ى  أٝي  ظىت ث٧٤ْ٧ح ي٤ُج٫ اجل٪ح أ٢٬

 يؼتص الجـة, أهؾ مـ الـار وٕهؾ الـار, أهؾ مـ الجـة ٕهؾ فقؼتص

 ضالؿف. مـ لؾؿظؾقم سبحاكف

 «كالكحبةت ثةاحك٪ةت ٝةؿ/ ؟ةثي٭٧ن  ٗؿالن  ٔؿاة اهلل ٩أيت كإ٧٩ة كًلدٙ، ٝةلٮا/»

 قالقا: ؟الؿػؾس ما أتدرون» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل يف الؼصاص ذاه بقان جاء قد

 يقم يلتل أمتل مـ الؿػؾس إنَّ  فؼال: متاع. وٓ لف درهؿ ٓ مـ فقـا الؿػؾس

 دم وسػؽ هذا, مال وأكؾ هذا, شتؿ قد ويلتل وزكاة, وصقام بصالة الؼقامة

 حسـاتف فـقت فنن حسـاتف, مـ وهذا حسـاتف مـ هذا فقعطك هذا, وضرب هذا,
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 ,(1)«الـار يف صرح ثؿ طؾقف, فُطرِحت خطاياهؿ مـ أخذ طؾقف, ما ُيؼضك أن قبؾ

 ,-كسقفا وإن- تضقع وٓ تذهب ٓ الدكقا يف العبد مـ تؽقن التل فالؿظالؿ

 الظالؿ, مـ لؾؿظؾقم فقؼتص محضرة, كؾَّفا وجدها  اهلل طؾك قدم فنذا

 مظالؿف, رةكث بسبب حسـاتف فـقت إذا حتك الظالؿ, حسـات مـ فقمخذ

 قال قال:  مالؽ بـ أكس فعـ طؾقف. فتطرح الؿظؾقم سقئات مـ يمخذ

 ُيغػر, ال وضؾؿ ُيغػر, وضؾؿ اهلل, يتركف ال فظؾؿ ثالثة: الظؾؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 فظؾؿ ُيغػر الذي الظؾؿ وأما اهلل. يغػره ال فالشرك, يغػر: ال الذي الظؾؿ فلما

 .(2)«بعض مـ بعَضفؿ اهلل فَؼصُّ  ُيترك ال الذي وأما ربف. وبقـ بقـف فقؿا العبد

 فعؾك بعض, مـ بعضفا لؾبفائؿ يؼتص أكَّف  الرب طدل كؿال مـ بؾ

 يتقح وأٓ وقؾقؾف, كثقره الظؾؿ مـ ويحذر كػسف ويحاسب اهلل يتؼل أن العاقؾ

دت إذا الـػس فننَّ  قؾ: وإن الظؾؿ استؿراء لـػسف  فقفا تـامك الشلء طؾك ُطق 

 يليت الشقطان ٕنَّ  الرجقؿ, الشقطان مـ باهلل يستعقذ أن لؾعبد يـبغل كؿا وازداد.

 كقع هذا فعؾف أن ويقهؿف ويعتدي يظؾؿ فقجعؾف طؾقف وُيؾب س اإلكسان إلك

 والحؼ. العدل مـ

 يقفؼـا وأن مـف, يسؾؿـا وأن الظؾؿ, مـ وإياكؿ يعقذين أن  اهلل فلسلل

 مجقب. سؿقع إكَّف الـصقح لؾتقبة

                                                           

  .(6511أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

ـف إلباين, (1113أخرجف أبق داود الطقالسل يف مسـده رقؿ ) (1)  وسـده ضعقػ, لؽـ حسَّ

 ( 1917يف الصحقحة رقؿ) , لقجقد شاهد لف مـ حديث طائشة.  
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 رحؾة ذكر وفقف قصة, لف الحديث هذا« األا٧ح ٨٦ كدمةٔح محؽأ ركاق»

 الحديث هذا لسؿاع  أكقس بـ اهلل طبد إلك  اهلل طبد بـ جابر

 يف بف فجزم مقضعقـ, يف صحقحف يف امعؾؼً  البخاري اإلمام أورده وقد مـف,

 يف أكقس بـ اهلل طبد إلك شفر مسقرة اهلل طبد بـ جابر ورحؾ» بؼقلف: مقضع

 طـ ويذكر» فؼال: التؿريض, بصقغة آخر مقضع يف وذكره ,(1)«واحد حديث

 العباد اهلل يحشر يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت قال: أكقس بـ اهلل طبد طـ جابر

 ,(2)«الديان أكا الؿؾؽ أكا قرب: مـ يسؿعف كؿا بعد مـ يسؿعف بصقت فقـاديفؿ

 لؽـ ضعقػ,الت إلك إشارة -الغالب يف- العؾؿ أهؾ يستعؿؾفا الصقغة وهذه

 طـدما الصحقحة إحاديث بعض يف الصقغة هذه يستعؿؾ قد البخاري اإلمام

 إلك الصحة مـفا تستػاد ٓ التؿريض صقغة» حجر: ابـ الحافظ قال يختصرها.

 سـبقـف, ما طؾك بصحقح لقس ما وفقف صحقح, هق ما فقف لؽـ طـف, طؾؼ مـ

ا  ,اجد   يسقرة مقاضع إٓ شرصف طؾك هق ما فقف كجد فؾؿ صحقح هق ما فلمَّ

 .(3)«بالؿعـك الؿعؾؼ الحديث ذلؽ يقرد حقث إٓ ذلؽ يستعؿؾ ٓ ووجدكاه

 البخاري كظر» فؼال: الحديث لفذا شرحف طـد حجر ابـ الحافظ رجع ثؿ

 بف جزم فؼط آرتحال ذكر حقث فنكف هذا, بؿثؾ طؾقف يعرتض أن مـ أدق

                                                           

  .مع الػتح (1/168الصحقح ) (1)

  .مع الػتح (13/461)الصحقح  (1)

 /13), (165, 1/46, )(1/111, واكظر أيًضا: الػتح )(16:ص)ساري هدي ال (3)

, والػقائد الؿـتؼاة مـ كتاب فتح الباري (39:ص), والتؼققد واإليضاح لؾعراقل (466

  .(64:ص) حػظف اهلل تعالك وكتب أخرى لؾقالد
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 بف: يجزم لؿ الؿتـ مـ اصرفً  ذكر وحقث اطتضد. وقد حسـ اإلسـاد ٕنَّ 

 تلويؾ, إلك ويحتاج الرب إلك كسبتف إصالق يف يتققػ مؿا الصقت لػظ ٕنَّ 

 .(1)«اطتضدت ولق فقفا مختؾػ صريؼ مـ الحديث مجلء فقف يؽػل فال

 إسـادها بحسـ تصريحف مع الؾػظة هبذه آحتجاج حجر ابـ فلبك

 يف الؿحدثقـ ؼةصري طؾك امبـقً  لقس -شؽ بال- وهذا يعضدها, ما ووجقد

 لؽالم الصقت يثبتقن ٓ الذيـ الؿتؽؾؿقـ مـاهج طؾك مبـل هق وإكؿا الـؼد,

 التلويؾ. إلك بزطؿفؿ لحاجتف سبحاكف اهلل

 البخاري صحقح يف بؾ الحديث, هذا هبا يـػرد لؿ« بصقت» الؾػظة وهذه

 تإثبا فقفا كثقرة آيات الؼرآن يف بؾ الصقت, إثبات فقفا كثقرة أحاديث وغقره

 إسـاده ثابت, والحديث بقاكف. سبؼ كؿا بصقت إٓ يؽقن ٓ والـداء هلل, الـداء

 مـفؿ بؾ ,(2)العؾؿ أهؾ حسـف وقد يعضده, ما ولف حجر, ابـ قال كؿا حسـ

 .(3)صرقف بؿجؿقع صححف مـ

 اهلل دك٥٤ إذا ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أف    مكٕٮد ث٨ اهلل ٔجؽ كركل»
 ٚدؼؿكف الىٛٮاف، ىلع ٤حػ٤كػالك ٠ضؿ ٧ةءػالك أ٢٬ وٮد٫ ٧ٓػق ثةلٮيح
 .الحديث وذكر «...اقضؽن 

 كالم يف الصقت إثبات وفقف« وٮد٫ ق٧ٓ» ققلف: الحديث: مـ الشاهد

                                                           

  .(1/169فتح الباري ) (1)

  .(4/161مؿـ حسـف الحافظ الؿـذري يف الرتغقب والرتهقب ) (1)

ومـ هذا التخريج يتبقـ : »(514)يف ضالل الجـة رقؿ  قال الشقخ إلباين  (3)

  .«لؾبصقر أن الحديث صحقح بؿجؿقع صرقف الثالثة
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 . العظقؿ الرب

 وهؿ السؿاء فلهؾ الحجر, الصػقان:« الىٛٮاف ىلع الك٤ك٤ح ٠ضؿ»

 هـا والتشبقف الصػقان, طؾك السؾسؾة كجر الصقت هذا يسؿعقن الؿالئؽة

 إكؽؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل كظقر وهذا بالؿسؿقع. لؾؿسؿقع ٓ بالسؿاع لؾسؿاع

 بالؿرئل لؾؿرئل ٓ بالرؤية لؾرؤية هـاك فالتشبقف« الؼؿر ترون كؿا ربؽؿ سترون

 سبؼ. كؿا

 : ققلف ذكر الحديث ويف اختصره, إكَّف أي« ااحؽير كذ٠ؿ»

 .[13سبل:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 ۇئ وئ﴿ تعالك: قال طجقب, بديع برتتقب الشرك ةأي هذه أبطؾت وقد

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ

 ,[13-11سبل:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 أن البد ُيعبد أن يصؾم مـ :-اآلية هذه داللة ضقء طؾك- العؾؿ أهؾ يؼقل

 أربع: صػات إحدى فقف تؽقن

 استؼاللل مؾؽ طـده مخؾقق ثؿة كان فنذا ,امالؽً  يؽقن أن فنما -1

 : بؼقلف ذلؽ أية فـػت يعبد, أن يستحؼ فنكَّف لف اهلل تؿؾقؽ بدون

 .﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿

 أن يستحؼ فنكَّف وجد إن دوكف, احتؿال ففـاك ,امالؽً  يؽـ لؿ فنن -1

 آحتؿال هذا أية كػت وقد مؾؽف, يف لؾؿالؽ اشريؽً  يؽقن أن وهق يعبد,

 .﴾يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ تعالك: بؼقلف اأيًض 
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 إن ثالث, احتؿال فثؿة لؾؿالؽ, اشريؽً  وٓ امالؽً  يؽـ لؿ فنن -3

 أية فـػت ,اومعقـً  لؾؿالؽ اضفقرً  يؽقن أن وهق يعبد, أن يستحؼ فنكف وجد

 .﴾ىب مب خب حب جب﴿ تعالك: بؼقلف اأيًض  ذلؽ

 الؿالؽ طـد بتدائقةآ الشػاطة يؿؾؽ أن وهق رابع, احتؿال ويبؼك -4

 ذكر ثؿ .﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ بؼقلف: أية فـػتف إذكف, بدون

 ًٓ  مع حالفؿ فبقـ وأققاها, الؿخؾققات أشد هؿ الذيـ الؿالئؽة لحال مثا

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقل- وقدرهتؿ وجسامتفؿ وشدهتؿ ققهتؿ طظؿ مع فنكَّفؿ اهلل,

 بقـ ما إنَّ  لعرش:ا حؿؾة مـ اهلل مالئؽة مـ مؾؽ طـ أحدث أن لل أذن»

 العظقؿة الؿخؾققات ففذه» -(1)«سـة سبعؿائة مسقرة طاتؼف إلك أذكف شحؿة

 لغقرها, وٓ لـػسفا اشقئً  تؿؾؽ ٓ ففل صعؼة, خرت بالقحل اهلل تؽؾؿ إذا

 ٹ ٹ﴿ أية: ختام يف  اهلل قال ولفذا اهلل. دون مـ تدطك فؽقػ

 الؽبقر. العؾل هق يعبد أن يستحؼ الذي أي: ﴾ٹ

 إثبات فقفا التل وإدلة الـصقص ذكر مـ  الؿصـػ فرغ أن بعد

 الؽالم أهؾ شبفة بنيراد الصػة هذه ختؿ اهلل, كالم يف والصقت الحرف

 فؼال: اهلل, كالم يف والصقت الحرف أكؽروا ٕجؾفا التل

                                                           

 ,«إسـاده صحقح: »(58: ص)(, وقال الذهبل يف العؾق 4717أخرجف أبق داود رقؿ ) (1)

  .(151)وصححف إلباين يف الصحقحة رقؿ 
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 ثة٢َ خمةرج/ ٨٦ إال يكٮف ال كالىٮت ااحؿؼ ثأف   ا٣ٞةا٢/ كٝٮؿ»
 .«كحمةؿ

 وإشاطرة الؽالبقة مـ هبؿ تلثر ومـ الؿعتزلة مـ أي :«ا٣ٞةا٢ كٝٮؿ»

 والؿاتريدية.

 الحرف إكؽار يف شبفتفؿ« خمةرج ٨٦ إال يكٮف ال كالىٮت ااحؿؼ ثأف  »

 مخارج, مـ إٓ يؽقن ٓ والصقت الحرف أنَّ  هل اهلل كالم يف والصقت

 بؿقجبفا ردوا قاطدة وضعقا ثؿ الؿخؾققات, مـ يشاهدوكف ما إلك كظروا

 يعارضقها فؾؿ اهلل, كالم يف والصقت لؾحرف الؿثبتة وإحاديث أيات جؿقع

 ثؿ الؿخؾقق, طؾك الخالؼ قاسقا حقث التشبقف, مـ أكػسفؿ يف قام لؿا إٓ

 سبحاكف. صػتف فعطؾقا التشبقف هذا طـ الخالؼ كزهقا

 وأفضت بالؽؾقة, اهلل كالم جحد إلك بالؿعتزلة الؼاطدة هذه َأْودْت  وقد

 الؽالم فلثبتقا السـة أهؾ طؾك اهلل وامتـ والصقت. الحرف كػل إلك البقةبالؽ

 الباري لؽالم تشبقف بدون الـصقص, طؾقف دلت كؿا وصقت بحرف  هلل

 سبحاكف. خؾؼف بؽالم

 أصؾفا, يف باصؾة باصؾفؿ طؾقفا أقامقا التل الؼاطدة إنَّ  أي:« كحمةؿ ثة٢َ»

 الؿخؾققات مـ كثقر حؼ يف يؾزم ٓ وهذكر الذي الالزم ٕنَّ  الـصقص: أحالتفا

 مخؾققات أن طؾك الؽثقرة الـصقص دلت فؼد العظقؿ, الخالؼ طـ فضاًل 

 مخارج. لفا ولقس وستتؽؾؿ تؽؾؿت

 فؼال: إدلة هذه بذكر  الؿصـػ شرع ثؿ
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 كًلؾلٟ .[٦٣ق:] ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ / اهلل ٝةؿ»
 .[٤٤فصؾت:] ﴾ۇئ وئ وئ﴿ /-أ٩٭٧ة كاألرض الك٧ةء ٨ٔ اإػجةرن -  ٝةؿ

 لك٫٧ أ٩ ٫ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ كركم أدكات. كال خمةرج ٗري ٨٦ ا٣ٞٮؿ ٚعى٢
 .«النضؿة ٤ٔد٫ كق٧٤خ ااحضؿ. ٤ٔد٫ ق٥٤ أ٩ ٫ كوط املك٧ٮ٦ح. اذلراع

 أية هذه يف «﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ / اهلل ٝةؿ»

 ػوص يف يؽقن ما أبؾغ وهذا فقفا, يؾؼك ما كؾَّ  تستقطب وأهنا جفـؿ سعة بقان

 الؿبالغة مـفؿ وصؾب إدباء مـ مجؿقطة جؿع رجاًل  أنَّ  يذكر الـار, سعة

 سعتفا, بقان يف الؿبالغة مـ استطاع ما مـفؿ كؾ فبذل جفـؿ, سعة وصػ يف

 ېئ﴿ تعالك: اهلل ققل يف رأيؽؿ ما قال: اكتفقا فؾؿا قريحتف, بف تجقد بؿا كؾ  

 لقصػا لفذا وأذطـقا فذهؾقا .[36ق:] ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 بؿؾئفا اهلل وطدها وقد الزيادة, وتطؾب تستقطبف فقفا يؾؼك فؿفؿا الباهر,

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ سبحاكف: فؼال

ـْ  ,[13لسجدة:]ا  أهؾفا هؿ الذيـ الـار أهؾ يؽتؿؾ حتك فقفا يؾؼك أهنا شلهنا ومِ

 الـبل قال كؿا قدمف, طؾقفا الجبار يضع حتك تؽتػل وٓ الؿزيد, تطؾب وهل

 فقفا العزة رب يضع حتك مزيد. مـ هؾ وتؼقل: فقفا يؾؼك جفـؿ تزال ال» :ملسو هيلع هللا ىلص

 يف يزال وال وكرمؽ. بعزتؽ قط, قط وتؼقل: بعض إلك بعضفا فقـزوي قدمف

 .(1)«الجـة فضؾ فقسؽـفؿ ,اخؾؼً  لفا اهلل يـشئ حتك فضؾ الجـة

                                                           

  .«والؾػظ لف( »7168(, ومسؾؿ رقؿ )7384قؿ )أخرجف البخاري ر (1)
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 سبحاكف حؽؿتف اقتضت فؼد الجـة أما بآمتالء, لفا اهلل وطد يتحؼؼ هبذا

 هبا يتػضؾ  واهلل فضؾف, دار ففل فتؿتؾئ: يدخؾقهنا اخؾؼً  لفا يـشئ نأ

 يشاء. مـ طؾك

 الالزم فليـ بف, تـطؼ ففل ﴾ی ی ی﴿ الـار: ققل أية: مـ والشاهد

 ذلؽ. مـ شلء لفا ولقس تتؽؾؿ فالـار الؿخارج, لزوم مـ ذكروه الذي

 وئ وئ﴿ أ٩٭٧ة/ كاألرض ٧ةءػالك ٨ٔ اإػجةرن   ٝةؿ كًلؾلٟ»

 حؼقؼة. وإرض السؿاء تؼقلف الؿؼال, بؾسان هـا فالؼقل« ﴾ۇئ

 وإرض السؿاوات فننَّ « أدكات كال خمةرج ٗري ٨٦ ا٣ٞٮؿ ٚعى٢»

 الؿخارج. مـ همٓء يدطقف ما لفا لقس معروفة, والـار

 كان التل الشاة ذراع« املك٧ٮ٦ح اذلراع لك٫٧ أ٩ ٫ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ كركم»

 الؿخارج. تؾؽ لفا ولقس كؾؿتف, السؿ فقفا

 كان بؿؽة احجرً  ألطرف إين» :ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل« ااحضؿ ٤ٔد٫ ق٥٤ أ٩ ٫ كوط»

 فقف لقس معروف والحجر .(1)«اآلن ألطرفف إين أبعث, أن قبؾ طؾلَّ  يسؾؿ

 .الالزم؟! فليـ لسان وٓ لفاة وٓ مخارج

 الالزم بطؾ وإذا كثقرة. أحاديث الؿعـك هذا ويف« النضؿة ٤ٔد٫ كق٧٤خ»

 .الؿؾزوم بطؾ

                                                           

  .(5898أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 والدقمر[ بالدقضاء اإلمياى]

 كحرق، ػريق ثة٣ٞؽر اإلي٧ةف ىلع اإلقالـ أ٢٬ ٨٦ الك٤ٙ أا٧ح كأدمٓ»
 ثإرادد٫، إال يشء يكٮف ال كٝؽرق، اهلل ثٌٞةء كًلسريق ٤ٝد٫٤ كمؿق، ظ٤ٮق

 ،ٌٚالن  ث٭ة كاقذ٫٤٧ٕ ل٤كٕةدة مةء ٨٦ ػ٤ٜ ث٧نحبذ٫، إال كحر ػري جيؿم كال
٥٤ه  ث٫، اقذأزؿ رس ٚ٭ٮ ،ؽالن ٔ ث٫ كاقذ٫٤٧ٕ ل٤نٞةء أراد ٨٦ كػ٤ٜ ًٔ  ظضج٫ ك

 / اهلل ٝةؿ ،[٥٦ألكبقاء:]ا ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ ػ٫ٞ٤، ٨ٔ
 ٿ﴿ دٕةىل/ كٝةؿ .[٬٪٤ألطراف:]ا ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .«[٧٬لؼؿر:]ا ﴾يت ىت مت خت حت﴿ / كٝةؿ [٤٦لسجدة:]ا ﴾ڦ

 الؼدر. طؾك الؽالم يف هـا  الؿصـػ شرع

 باهلل اإليؿان وهل طؾقفا, إٓ لف ققام ٓ ستة, أصقل طؾك ـبـلي واإليؿان

 إصقل وهذه وشره, خقره والؼدر أخر والققم والرسؾ والؽتب والؿالئؽة

ًٓ  أدلتفا ذكر جاء الستة  وسـة اهلل كتاب مـ كثقرة مقاضع يف وتػصقاًل  إجؿا

 مـفا. شلء ذكر وسبؼ ,ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف

 تقحقد, وٓ لف إيؿان فال بالؼدر كذب مـو بالؼدر, يممـ لؿ لؿـ إيؿان فال

 التقحقد, كظام بالؼدر اإليؿان» قال: أكَّف  طباس ابـ طـ جاء كؿا

 .(1)«لؾتقحقد كؼض ففق بالؼدر وكذب آمـ فؿـ

                                                           

  .(1114, والاللؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ )(915)رواه طبد اهلل ـب أحؿد يف السـة رقؿ  (1)
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 تقحقد فلي ,(1)«اهلل قدرة الؼدر» أحؿد: اإلمام ققل هذا يقضح ومؿا

 اهلل. قدرة يـؽر مـ طـد

 وٓ بصقام وٓ بصالة ٓ يـتػع فال طؿالف,أ تؼبؾ ٓ بالؼدر يممـ لؿ ومـ

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ تعالك: قال ذلؽ, غقر وٓ بصدقة

 .[5لؿائدة:]ا ﴾خب حب جب

 وأنَّ  , اهلل بلقدار آمـ إذا إٓ يـتظؿ أن يؿؽـ ٓ وديـف العبد فنيؿان

 لؿ وما كان اهلل شاء ما وأنَّ  ومره, حؾقه كؾ ف بالؼدر يممـ وأن بؼدر, شلء كؾَّ 

 هذا. طؾك إدلة مـ شلء ذكر  الؿصـػ طـد وسقليت يؽـ, لؿ يشل

 كتاب طؾقفا دل التل بؿراتبف باإليؿان إال يصم ال بالؼدر اإليؿان إنَّ  ثؿ

 أربعة: وهل ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل

 وما كان لؿا الشامؾ الؿحقط إزلل  اهلل بعؾؿ اإليؿان األولك:

 يؽقن. كقػ كان لق يؽـ لؿ وما سقؽقن

 هق ما وكؾَّ  الخالئؼ, مؼادير كتب  اهلل وأنَّ  ,بالؽتابة اإليؿان ة:الثاكق

 سـة, ألػ بخؿسقـ وإرض السؿاوات خؾؼ قبؾ تؿت الؽتابة وهذه كائـ,

 السؿاوات يخؾؼ أن قبؾ الخالئؼ مؼادير اهلل كتب» الحديث: يف ثبت كؿا

 .(2)«سـة ألػ بخؿسقـ

                                                           

  .(53:ص), وشػاء العؾقؾ (3/154مـفاج السـة ) (1)

 سبؼ تخريجف.  (1)
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 اهلل شاء ما وأكَّف اهلل, بؿشقئة فاكؾَّ  إمقر وأنَّ  ,بالؿشقئة اإليؿان الثالثة:

 شلء فقف يؽقن أن يؿؽـ وٓ اهلل, مؾُؽ  فالؿؾؽ يؽـ, لؿ يشل لؿ وما كان,

 سبحاكف. بؿشقئتف إٓ سؽقن وٓ حركة وٓ ذرة ٓ بؿشقئتف, إٓ

 ذلؽ يف بؿا شلء, كؾَّ  خؾؼ اهلل وأنَّ  ,واإليجاد بالخؾؼ اإليؿان الرابعة:

 سبحاكف: وقال ,[61الزمر:] ﴾گ ک ک ک﴿ : قال العباد, أفعال

 .[96الصافات:] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

 فؼال: ,الشعر مـ بقت يف إربعة الؿراتب هذه العؾؿ أهؾ بعض جؿع وقد

ــــا مشــــقئُتف ــــُة مقالك ــــٌؿ كتاب  طؾ

 

ـٌ    وخؾُؼـــف وهـــق إيجـــاٌد وتؽـــقي

 قائؾ: قال فؾق بالؼدر. بؿممـ فؾقس إربعة الؼدر بؿراتب يممـ لؿ فؿـ 

 بالؼدر. اكافرً  ُطدَّ  بالؿشقئة. أؤمـ ٓ ولؽـ واإليجاد, والؽتابة عؾؿبال أؤمـ أكا

 الؿراتب هذه يذكر أن والؼدر بالؼضاء اإليؿان تعريػ أراد بؿـ يحسـ ولفذا

 إربعة.

 ابـ وصػفا بف, يتعؾؼ وما الؼدر فقفا ذكر جؿقؾة أبقات الشافعل ولإلمام

 شلء أصح وهق ف,فق يختؾػ ٓ الذي شعره ومـ» بؼقلف:  الرب طبد

 ققلف: وهل ,(1)«طـف

ـــلْ  ـــؿ أش ـــان وإن ل ـــئَت ك ـــا ش  م

 

 ومــا شــئُت إن لــؿ تشــْل لــؿ يؽـــ 

 خؾؼــت العبــاد طؾــك مــا طؾؿــت 

 

ــــري الػتــــك   ــــؿ يج ــــل العؾ فػ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والؿس

 

ـــت وهـــذا خـــذلت  طؾـــك ذا مــ

 

ــــؿ تعـــــ  ــــت وذا ل ــــذا أطـ  وه

                                                            

  .(86:ص)الػؼفاء  آكتؼاء يف فضائؾ الثالثة إئؿة (1)
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 فؿــــفؿ شـــؼل ومــــفؿ ســـعقد

 

ـــ  ـــفؿ حس ــقم وم ـــفؿ قب  (1)وم

 معؼب وٓ لؼضائف, راد فال كان, اهلل يا أكت أي:« شئَت  ما» فؼقلف: 

 «شئُت  وما» إمر, ذلؽ العبد أيفا أكا أشل لؿ وإن أي:« أشل لؿ وإن» لحؽؿف.

 مشقئة لؾعبد أن فقف وهذا يؽـ لؿ اهلل يا أكت تشل لؿ إن العبد أيفا أكا أي:

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿ تعالك: قال كؿا , اهلل لؿشقئة تبع لؽـفا

 .[19-18التؽقير:] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 لفؿ وإيجادك لؾعباد اهلل يا خؾُؼؽ أي:« طؾؿت ما طؾك العباد خؾؼت»

 يجري العؾؿ فػل» شلء. بؽؾ   الؿحقط إزلل السابؼ العؾؿ وفؼ طؾك هق

 وسؽقهنؿ وحركاهتؿ وأطؿالفؿ الحقاة هذه يف الـاس فجري« والؿسـ الػتك

 باإليؿان أي:« مــت ذا طؾك» السابؼ. إزلل العؾؿ ضقء طؾك هق إكؿا كؾف

 وإطراضف وغقف ضاللف طؾك فبؼل« خذلت وهذا» وآستؼامة. والفداية والطاطة

 لفداك. ووفؼتف صاطتؽ, طؾك أي« أطـت وهذا» وكػاقف. وكػره وصدوده

 حاجة يف العبد فننَّ  ولفذا والخقر. الطاطة طؾك تعـف لؿ أي:« تعـ لؿ وذا»

 شؼل فؿـفؿ» وقعقد. ققام وكؾ   وسؽقن, ركةح كؾ   يف تعالك اهلل طقن إلك

 كتبت الذيـ وهؿ :شؼل قسؿان, ذلؽ ضقء طؾك الـاس إنَّ  أي: «سعقد ومـفؿ

 لفؿ كتبت الذيـ وهؿ :وسعقد الشؼاوة. أهؾ بعؿؾ وطؿؾقا الشؼاوة طؾقفؿ

 هقئاهتؿ اأيًض « حسـ ومـفؿ قبقم ومـفؿ» السعادة. أهؾ بعؿؾ وطؿؾقا السعادة

 بؼدر. ذلؽ وكؾُّ  ,ومختؾػة متبايـة

                                                           

, وابـ طبد الرب (161:ص)(, والبقفؼل يف آطتؼاد 1364رواه الاللؽائل رقؿ ) (1)

  .(86:ص)يف آكتؼاء 
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 اإلي٧ةف ىلع اإلقالـ أ٢٬ ٨٦ الك٤ٙ أا٧ح كأدمٓ» : الؿصـػ قال
 كؾف أي:« كٝؽرق اهلل ثٌٞةء كًلسريق ٤ٝد٫٤ كمؿق، ظ٤ٮق كحرق، ػريق ثة٣ٞؽر

 وقدره. اهلل بؼضاء

 التل إلػاظ مـ وهل والؼدر, الؼضاء ذكر  كالمف يف اجتؿع وقد

 مثؾ افرتقت, اجتؿعت وإذا جتؿعتا افرتقت إذا العؾؿ: أهؾ طـفا يؼقل

 إلػاظ مـ وغقرها والؿسؽقـ, والػؼقر والتؼقى, والرب واإليؿان, اإلسالم

 الذكر يف افرتقت وإذا الؿعـك, يف افرتقت الذكر يف اجتؿعت إذا فنكَّفا الشرطقة.

 : رجب ابـ يؼقل أخر. معـك مـفا كؾُّ  فقـتظؿ الؿعـك يف اجتؿعت

 فنذا وإصالقف, إفراده طـد متعددة لؿسؿقات شاماًل  يؽقن ما إسؿاء مـ إنَّ »

ًٓ  صار بغقره آسؿ ذلؽ ُقرن  الؿؼرون وآسؿ الؿسؿقات, تؾؽ بعض طؾك دا

 .(1)«باققفا طؾك دال بف

 اكتظؿ امػردً  الؼضاء ذكر وإذا الؼضاء, معـك اكتظؿ امػردً  ذكر إذا فالؼدر

 يجعؾ مـ العؾؿ أهؾ فؿـ هـا: ـػالؿص طـد كؿا امعً  ذكرا إذا لؽـ الؼدر, معـك

 أسبؼ. الؼدر فقؽقن واإليجاد, اإلبرام هق والؼضاء: السابؼ, التؼدير هق الؼدر

 .(2)الالحؼ هق والتؼدير السابؼ, هق الؼضاء فقجعؾ العؽس, يرى مـ ومـفؿ

 باإلرادة: الؿراد بلنَّ  واضح هـا السقاق« ثإرادد٫ إال يشء يكٮف ال»

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ تعالك: قال كؿا ية,الؼدر الؽقكقة اإلرادة

                                                           

  .(17:ص)جامع العؾقم والحؽؿ  (1)

 فتقى لؾشقخ طبد الؾطقػ بـ طبد الرحؿـ آل الشقخ(, 1/315اكظر: الدرر السـقة ) (1)

 يف الػرق بقـ الؼضاء والؼدر. 
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 .[81يس:] ﴾ۆئ ۆئ

 وشرها خقرها إمقر كؾَّ  إنَّ  أي: «ث٧نحبذ٫ إال كحر ػري جيؿم كال»

 يؽـ. لؿ يشل لؿ وما كان اهلل شاء ما اهلل, بؿشقئة

 يف بالسقر استعؿؾف أي:« ٌٚالن  ث٭ة كاقذ٫٤٧ٕ ل٤كٕةدة مةء ٨٦ ػ٤ٜ»

 :سبحاكف قال كؿا وكعؿة, مـف ضاًل ف مسالؽفؿ وسؾقك السعادة أهؾ صريؼ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 .[8-7الحجرات:] ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ

 والضالل. والـػاق لؾؽػر أي:« ل٤نٞةء أراد ٨٦ كػ٤ٜ»

 .اأحدً  يظؾؿ ٓ  ٕكَّف« ٔؽالن  ث٫ كاقذ٫٤٧ٕ»

٥٤ ث٫، اقذأزؿ رس ٚ٭ٮ»   هللا ِسرُّ  الؼدر« ػ٫ٞ٤ ٨ٔ ظضج٫ ٔك

 ,«خؾؼف يف اهلل سر الؼدر» الؽؾؿة: لفذه الؿسؾؿ يتـبف أن يجب ذاولف بف, استلثر

 والبحث فقف التعؿؼ طـ هنقـا ولفذا .(1)السؾػ مـ طدد طـ مروي وهذا

 ؾـفع لِؿَ  :«لِؿَ »ـب اهلل: الـأفع يف والخقض آطرتاضقة, ئؾةـبإس رهـس طـ

 ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ الك:ـتع قلـؼـي ذا؟ـك ؾـػعـي ؿْ ـلَ  ؿَ ـولِ  ذا؟ـك

  .(2)«فلمسؽقا الؼدر ذكر إذا» فؼال: طـف باإلمساك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وأمركا ,[13إكبقاء:]

                                                           

  .(8/468, ومجؿقع الػتاوى )(1/198اكظر: بقان تؾبقس الجفؿقة ) (1)

 ,(16/198), والطرباين يف الؽبقر (741)أخرجف الحارث ـب أبل أسامة يف مسـده رقؿ  (1)

 وصححف(, 4/168), وأبق كعقؿ يف الحؾقة (116)والاللؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ 

  .(34)إلباين يف الصحقحة رقؿ 
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 قؾ ولؽـ اهلل؟ فعؾ لؿَ  تؼؾ: فال ديـف, يف يـػعف طؿا يسلل أن الؿسؾؿ فعؾك

 اهلل؟ أمر بؿ

دلة, وأيات إحاديث خالل مـ الؼدر بحث أما  الجاكب هبذا والعـاية وٕا

ٌب  مطؾقٌب  ففق   .بف والعـاية بػفؿف أمركا الذي اهلل ديـ جؿؾة مـ وهق فقف, مرغَّ

 أن مـ وحذرهؿ خؾؼف سبحاكف مـع .«﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿»

 صػاتف: يف يؼال ٓ كؿا ,«لؿ» اهلل: أفعال يف يؼال فال أفعالف, يف« لؿ»ـب يسللقا

 الؾؿقة و الؿؽقػةـ ب الباصؾ: هذا يف يخقض مـ يسؿقن والسؾػ ,«كقػ»

م كؿا  .تؼدَّ

 طـف يبحث أن يـبغل لؿا لؾؿسؾؿ تـبقف ﴾ۆئ ۆئ﴿ تعالك: ققلف يفو

 فؾـ لتحؼقؼف, وُوجد ٕجؾف ُخؾؼ طؿا سُقْسَلل إكسان كؾَّ  فننَّ  الباب: هذا يف

 هذه يف قدم طؿا سقسلل بؾ يػعؾ, لؿْ  ولؿَ  كذا فعؾ لؿَ  اهلل: أفعال طـ ُيسلل

 طؾك بف ويليت فقؼقؿف, الؼقامة يقم طـف يسلل فقؿا يـظر أن لف الخقر فؿـ الحقاة,

 والؽؿال. التؿام

 ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ / اهلل ةؿػٝ»

 سبحاكف ٕكَّف اهلل: بتؼدير كؾَّفا إمقر أنَّ  طؾك دلقؾ فقف هذا« [٬٪٤األطراف:]

 احطبً  لقؽقكقا وأوجدهؿ خؾؼفؿ أي واإلكس, الجـ مـ اكثقرً  لجفـؿ ذرأ

ر لجفـؿ  طؾقفؿ. ذلؽ وقدَّ
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 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ دٕةىل/ كٝةؿ»

 الـاس لجعؾ اهلل شاء لق أي: «[٤٦السجدة:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 اقتضت ولؽـ اإليؿان, يف واحدة مرتبة طؾك لجعؾفؿ شاء ولق مممـقـ, كؾَّفؿ

 اخؾؼً  فخؾؼ أجؿعقـ, والـاس الجـة مـ جفـؿ يؿأل أن  حؽؿتف

 لؾجـة. هؿ اخؾؼً  وخؾؼ لؾـار, هؿ

 بؼدر. كؾَّفا إمقر أنَّ  يبق ـ ما أوضح مـ وهذا

 «كؾَّ » لػظة: تحت يدخؾ« [٧٬الؼؿر:] ﴾يت ىت مت خت حت﴿ / كٝةؿ»

 فؽؾُّ  والقابس, وإخضر والؿقت, والحل والؼعقد, الؼقام إشقاء: جؿقع

 بؼدر. اهلل خؾؼف شلء

 ا٣٘ؿٝؽ، ثٞدٓ يف ص٪ةزة يف ٠٪ة ٝةؿ/  َة٣ت أيب ث٨ يلع كركل»
 ي٪١خ كص٢ٕ ٚ٪١ف رصة،خم ك٫ٕ٦ ظٮهل كٕٝؽ٩ة ٕٚٞؽ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٚأدة٩ة

 ك٦ٕٞؽق اجل٪ح ٨٦ ٦ٕٞؽق ٠ذت ٝؽ إال أظؽ ٨٦ ٦٪ك٥ ٦ة» ٝةؿ/ ز٥ ث٧ؼرصد٫،
 ٦حرس ٚلكل  ا٤٧ٔٮا ٚٞةؿ/ ٠ذةث٪ة؟ ىلع ٩ذلك أٚال رقٮؿ ية ٚٞةلٮا/ اجلةر. ٨٦
٤ٜ ملة ة هل، ػي ة الكٕةدة، أ٢٬ ٢٧ٕ٣ ٚدحرس الكٕةدة أ٢٬ ٨٦ اكف ٨٦ أ٦   ٨٦ كأ٦ 

 ھ ہ ہ ہ﴿ ٝؿأ/ ز٥ النٞةء، أ٢٬ ٢٧ٕ٣ رسٚدح النٞةكة أ٢٬ ٨٦ اكف

 «.[٪-٨الؾقؾ:] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ

 لؿسللة تؼريره طؼب هذا  طؾل لحديث  الؿصـػ إيراد

 بؿراتبف بالؼدر العبد آمـ إذا ٕكَّف ترتقبف: وجقدة طؾؿف دقة طؾك دال الؼدر

 ؾقحال يف كتبفا وأكَّف إزل, يف إمقر جؿقع طؾؿ اهلل أنَّ  واطتؼد إربعة,

  هلل مخؾققة وأكَّفا بؿشقئتف, إٓ تؼع أن يؿؽـ ٓ وأكَّفا الؿحػقظ,
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ًٓ  ثؿة فننَّ  العباد, أفعال ذلؽ يف بؿا  يف مممـ كؾ   بال طؾك يرد اطظقؿً  سما

 مادام ويجتفد ويـشط العبد يعؿؾ ولؿاذا العؿؾ؟ فقؿ وهق: أٓ الؿؼام, هذا

 السؿاوات اهلل يخؾؼ أن بؾق كتبت والؿؼادير كائـ, هق بؿا جػ الؼؾؿ أنَّ 

 سـة؟ ألػ بخؿسقـ وإرض

 طـد يطرحقكف الـاس ومازال مػقد, وصرحف ومثؿر, طظقؿ سمال هذا

 ومـ والسـة, الؽتاب كصقص طؾقفا دلت التل الؼدر مسائؾ تؼرير سؿاطفؿ

 إفؽار يف واكحرافات إففام, يف اتبايـً  يجد طـف الـاس أجقبة يف يتلمؾ

 إلك الؿؼام هذا يف الحال بف يصؾ بعضفؿ إنَّ  حتك يرات,والتؼر والتصقرات

 السمال. لفذا جقاب طـ ابحثً  الؼدر, مـ اأمقرً  يـؽر أن

 السمال. هذا طـ بف لقجقب الحديث هبذا أتك  والؿصـػ

 مرة, غقر طـف وسللقا السمال, هذا أذهاهنؿ يف ورد  فالصحابة

 لؽـفا مقجزة, بؽؾؿة ملسو هيلع هللا ىلص ؿيجقبف مرة كؾ   ويف الصحابة, مـ واحد غقر سللف

 .«هل ػ٤ٜ ملة ٦حرس ٚلك ا٤٧ٔٮا،» بؼقلف: يجقبفؿ الـػع, طظقؿة الػائدة كبقرة

 لؿـ اوافقً  اكافقً  اشافقً  يجده العظقؿ الجقاب هذا الؿسؾؿ يتلمؾ وطـدما

َـّ   جقاب طـ العبد بحث مفؿا بؾ ضقئف, طؾك والعؿؾ بػفؿف طؾقف  اهلل م

 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل جقاب مـ أسد وٓ أوىف وٓ أشػك يجد فؾـ السمال لفذا

 صالح طؾقفؿا يؼقم متقـقـ وأساسقـ طظقؿقـ أصؾقـ يؼرر الجقاب وهذا

 الباب. هذا يف شلكف واستؼامة العبد

 تقجف ٓ الؽؾؿة ففذه ,«ا٤٧ٔٮا» ققلف: تحت داخؾ وهق األول: األصؾ

 ويستطقع خقرال مؽان إلك يذهب أن يستطقع مخقر, هق ولؿـ مشقئة, لف لؿـ إٓ
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 الشر. يػعؾ أن ويستطقع الخقر يػعؾ أن ويستطقع الشر, مؽان إلك يذهب أن

 الخطاب. هذا بؿثؾ ُيخاصب أن يؿؽـ ٓ -كالجؿادات- مشقئة طـده لقست فؿـ

 وأكَّف مشقئة, طـده اإلكسان أنَّ  وهق طظقؿ, أصؾ طؾك دالةٌ  الؽؾؿة ففذه

 ويسعك يجدَّ  أن مـف مطؾقب فوأكَّ  الشر, وصريؼ الخقر صريؼ يختار أن يؿؽـف

 . اهلل بطاطة الؼقام طؾك كػسف يجاهد وأن الصالحة, إطؿال يف

 ,«هل ػ٤ٜ ملة ٦حرس ٚلكُّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف تحت داخؾ وهق الثاين: واألصؾ

 الؽقن يف يؽقن أن يؿؽـ ٓ وأكَّف اهلل, بتقسقر كؾَّفا إمقر أنَّ  طؾك دال   ففق

 مـفؿ الـاس وأنَّ  يؽـ, لؿ يشل لؿ وما كان اهلل ءشا ما وأنَّ  اهلل, يشله لؿ شلء

 فققسر لؾشؼاوة خؾؼ مـ ومـفؿ السعادة, أهؾ لعؿؾ فققسر لؾسعادة خؾؼ مـ

 الشؼاوة. أهؾ لعؿؾ

 السعادة لـػسف يريد إكسان كؾ   مـ الؿطؾقب فننَّ  كذلؽ إمر كان وإذا

 الحؼ يؼبطر بالتؿسؽ ويؾزمفا كػسف, ويجاهد يعؿؾ أن وأخرة الدكقا يف

 يعقـف أن طؾقف امؾح    اهلل إلك الضراطة يد يؿد كػسف الققت ويف ,اإلزامً 

 الشؼاء: أهؾ صريؼ مـ يعقذه وأن السعداء, مـ يجعؾف وأن ويثبتف ويسدده

 . اهلل بتقسقر كؾَّفا إمقر فننَّ 

 اجؾق   اواضحً  فقفا إمر هذا كرى العؿؾقة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـة يف كـظر وطـدما

 آستعاكة مع وآجتفاد الجد طؾك يؼقم ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هدي ٕنَّ  طؿؾ: كؾ   يف

 ٿ﴿ تعالك: اهلل ققل حد طؾك .ملسو هيلع هللا ىلص حقاتف هذه وإرض. السؿاوات خالؼ باهلل

 ,[113هقد:] ﴾ڱ ڳ ڳ﴿ سبحاكف: وققلف ,﴾ٿ ٿ ٿ
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 اطؼؾفا» :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف ,(1)«باهلل واستعـ يـػعؽ ما طؾك احرص» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وققل

 .(2)«وتقكؾ

 وسعل ومرابطة ومصابرة ومجاهدة العبد مـ بذل زمان:متال أصالن

 وصؾب بف واستعاكة تعالك اهلل إلك لجقء كػسف الققت ويف الصالحة, بإطؿال

 الؼؾقب مؼؾب يا» دطائف: يف يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان ولفذا .طؾقف واطتؿاد مـف

 ويؼقل: ,(4)«هديت فقؿـ اهدين الؾفؿ» ويؼقل: ,(3)«ديـؽ طؾك قؾبل ثبت

 ألحبؽ, إين واهلل معاذ يا» لؿعاذ: ويؼقل ,(5)«والسداد الفدى أسللؽ إين ؿالؾف»

 ذكرك طؾك أطـل الؾفؿ تؼقل: أن صالة كؾِّ  دبر يف تدطـ ال معاذ, يا أوصقؽ

 .(6)«طبادتؽ وحسـ وشؽرك

                                                           

  .(6716ؿ رقؿ )أخرجف مسؾ (1)

  .(1668وحسـف إلباين يف صحقح الجامع رقؿ ) ,(1517أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

ويف الباب طـ طائشة »وقال:  ,مـ حديث أم سؾؿة( 3511)أخرجف الرتمذي  (3)

والـقاس بـ سؿعان وأكس وجابر بـ طبد اهلل وطبد اهلل بـ طؿرو وكعقؿ بـ طؿار. 

 . «وقال: هذا حديث حسـ

وقال: هذا حديث حسـ,  (464)(, والرتمذي رقؿ 1415خرجف أبق داود رقؿ )أ (4)

 , وابـ خزيؿة(1/199(, وأحؿد )1178(, وابـ ماجف رقؿ )1745والـسائل رقؿ )

  .(711), وابـ حبان رقؿ (1695)

  .(6856أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (5)

 وصححف(, 5/144(, وأحؿد )1363(, والـسائل رقؿ )1511أخرجف أبق داود رقؿ ) (6)

  .(7969إلباين يف صحقح الجامع رقؿ )
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 يعقذك أن اهلل إلك مػتؼر فلكت العبد, طؾك تبتكُ  وقد بؼدر كؾُّفا إمقر

 طؾك يثبتؽ وأن الفداية صريؼ إلك بـاصقتؽ يلخذ وأن الضالل, صريؼ مـ

 السعادة أهؾ مـ يجعؾؽ وأن والسداد, والفداية بالتقفقؼ طؾقؽ يؿـ وأن الحؼ,

 الجـة. أهؾ

 , اهلل طػق إلك مػتؼر وسؽقن, حركة كؾ   يف اهلل إلك مػتؼر أكت

 ويعقـؽ يثبتؽ أن وحقـ وقت كؾ   يف  اهلل إلك تؾجل أن إٓ أمامؽ فؾقس

 الؾفؿ» دطائف: يف يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان الضالل, صريؼ مـ يعقذك وأن ويسددك

 خاصؿت, وبؽ أكبت, وإلقؽ تقكؾت, وطؾقؽ آمـت, وبؽ أسؾؿت, لؽ

 يؿقت, ال الذي الحل أكت تضؾـل, أن أكت إال إلف ال بعزتؽ أطقذ إين الؾفؿ

 .(1)«يؿقتقن واإلكس والجـ

 كػسؽ وتجاهد فعؾفا طؾك وتصرب إسباب تبذل أن بد ٓ كػسف الققت ويف

 ەئ ائ ائ﴿ تعالك: قال كؿا الخقر, صريؼ لزوم طؾك تامة مجاهدة

 وقال ,[166طؿران: آل] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 .[69العـؽبقت:] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ سبحاكف:

 لإلكسان -واهلل- كجاة وٓ ففؿف, مـ ٓبد وطظقؿ, شريػ أصؾ ففذا

 الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل دل لذيا الؿبارك إصؾ هذا بػفؿ إٓ الحقاة هذه يف

 إمقـ. الـاصح وهق إلقف وأرشدهؿ طؾقف,  الؽرام

                                                           

  .( والؾػظ لف6837(, ومسؾؿ رقؿ )7383أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 والشػاء الؽػاية فقف وجدوا الجقاب هذا سؿعقا لؿا  والصحابة

 وتؾؼقه التسؾقؿ, ملخذ أخذوه بؾ أحد, جقاب إلك بعده يحتاجقا ولؿ والغـقة,

 والجد لعؿؾوا بالبذل مؼصقده, وتحؼقؼ مدلقلف تطبقؼ إلك واتجفقا بالؼبقل,

 . اهلل مـ العقن صؾب مع وآجتفاد

 والطاطة العبادة يف ٕكػسفؿ كصحفؿ واكظر وأخبارهؿ, سقرهؿ اقرأ

 لفا وإلزامفؿ ٕكػسفؿ وأصرهؿ تعالك اهلل طؾك واإلقبال وآجتفاد والجد

  اهلل إلك يؾجلون كػسف الققت ويف جادتف, يف وتسقر الحؼ صريؼ لتسؾؽ

 حقاهتؿ كاكت هؽذا والرشاد, والفداية الثبات يسللقكف وحقـ, وقت كؾ   يف

 بنحسان. اتبعفؿ مـ وحقاة

 طؾك جرأة طـده صار مـ وُوِجد الباب, هذا يف ضؾ مـ ُوجد ولؿا

 ئؾةـإس رحـوص الف,ـٕفع ادـوآكتؼ قؿ,ـالعظ الرب دارـأق طؾك راضـآطت

 ؾػ,ـالس قفـطؾ انـك اـطؿ الحال رتـتغق , درهـق طؾك قةـآطرتاض

 والعبادة. العؿؾ يف وآكحراف العؼقدة يف آكحراف بقـ همٓء فجؿع

 صائػتان: الباب هذا يف ضؾت وقد

 وهمٓء أكػ. وإمر قدر, ٓ وقالقا: وجحدتف, الؼدر أكؽرت صائػة -1

 لؿ ويؼقلقن: الؼدر, يـػقن ٕهنؿ الـػاة: بالؼدرية العؾؿ: أهؾ طـد يسؿقن

ر  وخؾؼفا قدرها الذي وإكؿا يخؾؼفا, ولؿ العباد أفعال  اهلل يؼد 

 كػسف. اإلكسان

 يتضؿـ هذا اطتؼادهؿ ٕنَّ  إمة: هذه بؿجقس العؾؿ أهؾ ويصػفؿ

 كػسف. لػعؾ الخالؼ واإلكسان لإلكسان, الخالؼ اهلل خالؼقـ: وجقد تؼرير
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 مشقئة, وٓ قدرة لإلكسان لقس يؼقلقن: أخرى, صائػة همٓء ويؼابؾ -1

 وهق لػعؾف خالؼ  واهلل والؿشقئة, اإلرادة مسؾقب -ؿطـده- ففق

 مجبقر هق بؾ كػسف, أفعال يف مشقئة لف لقس اإلكسان ٕنَّ  الحؼقؼل: الػاطؾ

 العؾؿ: أهؾ يسؿقفؿ وهمٓء الريح. مفب يف كالقرقة بلكَّف حالف ويصػقن طؾقفا,

 الؿجربة. الؼدرية

 فؽؾ   اطؿؾقا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل جقاب وبقـ العؼقدتقـ هاتقـ بقـ قاركا ولق

 فؾق الباب. هذا يف اكحراف مـ صائػة كؾ   لدى ما ٕدركـا« لف خؾؼ لؿا مقسر

 مـ اطؿؾ؟!! لف: يؼال أن يصح هؾ الريح, مفب يف كالقرقة اإلكسان كان

 «اطؿؾقا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل فػل الخطاب. هذا بؿثؾ يخاصب ٓ مشقئة لف تلقس

 صريؼ أي: [16البؾد:] ﴾ڻ ڻ﴿ تعالك: قال كؿا الؿجربة, الؼدرية طؾك رد

ـْ  الحرام فعؾ طـ ويـفك بالطاطة يممر وكقػ الشر, وصريؼ الخقر  مشقئة ٓ َم

 إرادة. وٓ لف

 وأنَّ  الؼدر, إكؽار طؾك مبـقة وهل الـػاة, الؼدرية طؼقدة إلك كظرت وإذا

 قلـق يف طؾقفؿ ردـال تجد العباد, بلفعال وقدرتف قئتفـلؿش طالقة ٓ  اهلل

 وتقفقؼف, اهلل بتقسقر كؾَّفا إمقر أنَّ  أي« لف خؾؼ لؿا مقسر فؽؾ  » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 لعؿؾ يقسرهؿ الشؼاوة وأهؾ السعادة, أهؾ لعؿؾ يقسرهؿ السعادة فلهؾ

 الشؼاوة. أهؾ

 طؾك رد« لف ُخؾؼ لؿا مقسر فؽؾ اطؿؾقا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل فػل وطؾقف

 والجؿاطة: السـة أهؾ ققل الصقاب: والؼقل الحؼ لؾؿعتؼد تؼرير وفقف الطائػتقـ,

 . اهلل لؿشقئة تبع مشقئتف ولؽـ ,اواختقارً  وإرادة مشقئة لإلكسان أن
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 شجر فقف كان ٕكَّف الغرقد بؼقع سؿل« ا٣٘ؿٝؽ ثٞدٓ يف ص٪ةزة يف ٠٪ة»

 الغرقد. شجر يسؿك شقك ذو

 طقد الؿخصرة:« خمرصة ك٫ٕ٦ ظٮهل كٕٝؽ٩ة ٕٚٞؽ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٚأدة٩ة»

 .ملسو هيلع هللا ىلص بقده كان صغقر

 .قؾقاًل  إرض جفة إلك رأسف أكزل أي:« ٚ٪١ف»

 ٠ذت ٝؽ إال أظؽ ٨٦ ٦٪ك٥ ٦ة ٝةؿ/ ز٥ ث٧ؼرصد٫، ي٪١خ كص٢ٕ»
 أنَّ  والؼدر: بالؼضاء اإليؿان هق هذا« اجلةر ٨٦ ك٦ٕٞؽق اجل٪ح ٨٦ ٦ٕٞؽق

ر اهلل, بؼدر كؾَّفا إمقر  .كائـ هق بؿا الؼؾؿ وجػ شلء, كؾَّ  قدَّ

 «٠ذةث٪ة؟ ىلع ٩ذلك أٚال رقٮؿ ية ٝةلٮا/» لبقانا هذا سؿعقا لؿا والصحابة

 الؿحػقظ, الؾقح يف الؿؽتقب الؽتاب طؾك وكتؽؾ إطؿال كعطؾ أفال أي:

 ويف ,(1)«العؿؾ؟ وكدع كتابـا طؾك كتؽؾ أفال» أخرى: روايات يف جاء ولفذا

 .(2)«كعؿؾ؟ فؾؿَ » رواية:

 ملة ٦حرس ٚلكل  ا٤٧ٔٮا ٚٞةؿ/» الؿبارك: الجقاب هبذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فلجاب
ٜ٤  العؿؾ, يف واجتفدوا اطؿؾقا وُكتب وُقدر ُقضل بؿا إيؿاكؽؿ مع أي:« هل ػي

 دادـوالس اإلطاكة للقهـواس طؾقف واطتؿدوا اهلل إلك الجلوا فـكػس الققت ويف

 والرشاد. والفداية

                                                           

  .(6673(, ومسؾؿ رقؿ )4948أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  .(6675أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 اكف ٨٦ أ٦ة» :ملسو هيلع هللا ىلص قال ولفذا وأشؼقاء, سعداء قسؿان: هذا يف والـاس
 فقؿا السعادة لف اهلل كتب مـ أي:« الكٕةدة أ٢٬ ٣٢٧ٕ ٚدحرس الكٕةدة أ٢٬ ٨٦

ره  بعؿؾ العؿؾ لف يقسر سبحاكف فنكَّف الؿحػقظ الؾقح يف وكتبف وقضاه قدَّ

 سبقؾفؿ. وسؾقك السعادة أهؾ

 مـ أي:« النٞةء أ٢٬ ٢٧ٕ٣ ٚدحرس النٞةكة أ٢٬ ٨٦ اكف ٨٦ كأ٦ة»

ره فقؿا الشؼاوة لف اهلل كتب  يقسر فنكف ؿحػقظال الؾقح يف وكتبف وقضاه قدَّ

 .الشؼاء أهؾ لعؿؾ

 «[٪-٨الؾقؾ:] ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ ٝؿأ/ ز٥»

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ إصؾ, هذا تؼرير طؾك أيات هذه دٓلة ٓحظ

 مـ وهذا ﴾ ۓ ے﴿ وتصديؼ وبذل طؿؾ العبد: جاكب هذا ﴾ھ

 جده. تعالك الرب

 ك٬ٮ- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ظؽز٪ة ٝةؿ/  مكٕٮد ث٨ اهلل ٔجؽ كركل»
 ٩ُٛح، ةيٮ٦ن  أربٕني أ٫٦ ث٨ُ يف جي٧ٓ أظؽك٥ ػ٤ٜ إف   /-املىؽكؽ ىةدؽال

 إحل٫ اهلل يجٕر ز٥ ذلٟ، ٦س٢ مٌ٘ح يكٮف ز٥ ذلٟ، ٦س٢ ٤ٔٞح يكٮف ز٥
٫٤٧، كأص٫٤، رز٫ٝ، يكذت لك٧ةت/ ثأربٓ م٤اكن   ٚٮاذلم قٕدؽ. أك كمٌف ٔك

 ح٪٭ةكب ثح٪٫ يكٮف ال ظىت اجل٪ح أ٢٬ ث٢٧ٕ حل٢٧ٕ أظؽك٥ إف   ٗريق، هلإ ال
 أظؽك٥ كإف   ٚدؽػ٤٭ة، اجلةر أ٢٬ ث٢٧ٕ ٚد٢٧ٕ ال١ذةب ٤ٔد٫ ٚحكجٜ ذراع، إال

 ٤ٔد٫ ٚحكجٜ ذراع، إال كبح٪٭ة ثح٪٫ يكٮف ٦ة ظىت اجلةر أ٢٬ ث٢٧ٕ حل٢٧ٕ
 «.ٚدؽػ٤٭ة اجل٪ح أ٢٬ ث٢٧ٕ ٚد٢٧ٕ ال١ذةب

 مسعقد ابـ ذكر لؿا ٕكَّف الؿصدوق: الصادق بحديث مشفقر الحديث هذا



 
 267 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 ك٬ٮ اهلل رقٮؿ ظؽز٪ة» فؼال: صػتف, ذكر بف لفؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل تحديث 
 والؿصدوق: ربف. طـ يبؾغف وفقؿا ققلف يف الصادق ملسو هيلع هللا ىلص ففق« املىؽكؽ الىةدؽ

 السؿاء. وحل مـ طؾقف يـزلف بؿا  اهلل مـ الؿميد أي

 فقف والؽتابة الؼدر ذكر مؼام يف القصػ لفذا  مسعقد ابـ وذكرُ 

 يف جاء ما إلك يـظر أن طؾقف ارتقاب طـده ؽقنوي بعد فقؿا يليت مـ ٕنَّ  فائدة:

 الؿصدوق الصادق طـ جاء وإكَّؿا إكسان, أي   مـ يلت لؿ أكَّف طؾك الحديث هذا

ُث  كان فنذا الفقى, طـ يـطؼ ٓ الذي  اإلكسان بال فؿا امصدوقً  اصادقً  الؿحد 

 الؼبقل؟ وطدم لؾشؽ الؿقجب وما يرتدد؟

 الؿسؾؿقـ طؾؿ ومع , سعقدم ابـ مـ الؽريؿة الؾػتة هذه ومع

 الؼدرية أنَّ  إٓ يقحك, وحل إٓ هق إن الفقى طـ يـطؼ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  قاصبة

 وبالغقا الؼدر, كػل يف الػاسد أصؾفؿ يـاقض ٕكَّف الحديث: هذا ردوا الـػاة

 رئقس- طبقد بـ لعؿرو ذكر لؿا إكَّف حتك رده, يف شـقعة شديدة مبالغة

 زيد مـ سؿعتف ولق لؽذبتف, هذا يؼقل إطؿش عتسؿ لق» قال: -الؿعتزلة

 ما يؼقلف مسعقد ابـ سؿعت ولق أحببتف, لؿا قال: أو صدقتف لؿا وهب بـا

 يؼقل اهلل سؿعت ولق لرددتف, هذا يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت ولق قبؾتف,

 الشـقعة الققاحة هذه إلك فاكظر .(1)«مقثاقـا أخذت هذا طؾك لقس لف: لؼؾت

 صاحب طؾك اغريبً  لقس إمر وهذا ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أحاديث تجاه البدع رؤوس مـ

 الباصؾ. ويحتقشف الضالل ويؽتـػف بالفقى فماده يظؾؿ طـدما الفقى

                                                           

  .(139-138:ص( )166-141)اكظر: تاريخ اإلسالم وفقات  (1)
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 يكٮف ز٥ ٩ُٛح، ةيٮ٦ن  أربٕني أ٫٦ ث٨ُ يف جي٧ٓ أظؽك٥ ػ٤ٜ إف  »
 الجـقـ تؽقن مراحؾ فقف هذا« ذلٟ ٦س٢ مٌ٘ح يكٮف ز٥ ذلٟ، ٦س٢ ٤ٔٞح

ًٓ أ وأكَّف إم, رحؿ يف  رحؿ يف تستؼر التل الؿـل قطرة وهل كطػة يؽقن و

 إلك تتحقل ثؿ الدم. مـ الصغقرة الؼطعة وهل طؾؼة, إلك تتحقل ثؿ إكثك.

 وهذا إطضاء, مـفا تتػتؼ تبدأ ثؿ الؾحؿ. مـ صغقرة قطعة وهل مضغة,

 الخالؼقـ. أحسـ اهلل فتبارك الـاس, جؿقع حال

 يؽتبفا إربعة الؽؾؿات هذه« ٧ةتلك ثأربٓ م٤اكن  إحل٫ اهلل يجٕر ز٥»

 أمف. رحؿ يف تؽقيـف مـ الؿرحؾة هذه يف جـقـ لؽؾ   الؿؾؽ

 الحقاة هذه يف بف ويتغذى ويشربف سقطعؿف ما كؾُّ  وهق« رز٫ٝ يكذت»

 يؿقت. أن إلك

 يؿقت. متك أي:« كأص٫٤»

«٫٤٧  وحج, وصقام وصالة إيؿان مـ هبا سقؼقم التل إطؿال أي:« ٔك

 وفقاحش. وإطراض وزيغ وضالل كػر أو

 السعادة. أهؾ مـ أم الشؼاء أهؾ مـ هق هؾ أي:« قٕدؽ أك كمٌف»

 العؿري, التؼدير العؾؿ: أهؾ ويسؿقف إكسان, بؽؾ   خاص تؼدير وهذا

 ويعـقف. يخصف فقؿا إكسان كؾ   بعؿر الؿتعؾؼ التؼدير أي:

 أربعة: التؼدير أكقاع العؾؿاء: يؼقل الـصقص, ضقء وطؾك
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 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل مـفا كثقرة, كصقص يف جاء الذي وهق طام: تؼدير -٤

 .(1)«سـة ألػ بخؿسقـ السؿاوات يخؾؼ أن قبؾ الخالئؼ مؼادير اهلل كتب»

 حديث طؾقف ويدل إكسان, كؾ   بعؿر الؿتعؾؼ وهق طؿري: تؼدير -٥

 هذا.  مسعقد ابـ

 تعالك: اهلل قال كؿا الؼدر, لقؾة يف يؽقن الذي السـقي: التؼدير -٦

ر أي: [4الدخان:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿  كائـ هق ما كؾُّ  الؾقؾة هذه يف يؼدَّ

 إن أرأيت» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طائشة سللت لؿا ولفذا تؾقفا, التل الؼدر لقؾة إلك

 تحب طػق إكَّؽ الؾفؿ ققلل: قال: فقفا؟ أققل ما الؼدر لقؾةُ  لقؾةٍ  أي طؾؿت

 الؾقؾة تؾؽ يف الدطقة لفذه العبد مالزمة أجؿؾ فؿا (2)«طـل فاطػ العػق

 إخرى. الؼدر لقؾة إلك كائـ هق ما فقفا يؽتب التل العظقؿة

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ تعالك: اهلل ققل طؾقف دل الذي الققمل: التؼدير -٧

 .[19الرحؿـ:]

 تحت داخؾة كؾُّفا والققمل والسـقي العؿري الثالثة التؼديرات وهذه

 ير.تؼد بعد تؼدير ففل طـف, خارجة ولقست العام, التؼدير

 العظقؿ. باهلل يحؾػ« ٗريق هلإ ال اذلم ٚٮ»

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)

, والـسائل يف «هذا حديث حسـ صحقح»( وقال: 3513أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

, (6/171(, وأحؿد )3856, وابـ ماجف رقؿ )(16768الســ الؽربى رقؿ )

  .وقال: صحقح طؾك شرط الشقخقـ (1/711والحاكؿ )



 
 270 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 إال كبح٪٭ة ثح٪٫ يكٮف ال ظىت اجل٪ح أ٢٬ ث٢٧ٕ حل٢٧ٕ أظؽك٥ إف  »
 ُوف ؼ فؿـ «ٚدؽػ٤٭ة اجلةر أ٢٬ ث٢٧ٕ ٚد٢٧ٕ ال١ذةب ٤ٔد٫ ٚحكجٜ ذراع،

 إلك طؾقفا يثبتف أن  اهلل يسلل أن يحتاج العبادة, طؾك وُأِطقـ لؾطاطة

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :تعالك قال الؿؿات.

 .[17إبراهقؿ:] ﴾ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ

 بلن اهلل, وبقـ بقـف ما سريرتف يصؾح أن لؾعؿؾ ُوف ؼ الذي العبد فعؾك

 ولقحذر وتسديده, وتقفقؼف طقكف اصالبً  لجـابف, اخاضعً  متذلاًل  امـؽسرً  يؽقن

 -باهلل والعقاذ- الخاتؿة سقء أسباب مـ فننَّ  العؿؾ: ورؤية العجب مـ

 آت الؾفؿ» دطائف: يف يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان ولفذا السريرة, وسقء الباصـ فساد

 .(1)«ومقالها ولقفا أكت زكاها, مـ خقر أكت وزكفا تؼقاها, كػسل

 يؽقن إكؿا لؾعبد اهلل خذٓن وأنَّ  الؿعـك, هذا تقضح رواية جاءت وقد

 طؿؾ لقعؿؾ الرجؾ إنَّ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  سعد بـ سفؾ فعـ سريرتف, لسقء

 طؿؾ لقعؿؾ الرجؾ وإنَّ  الـار, أهؾ مـ وهق -لؾـاس يبدو فقؿا- الجـة أهؾ

 .(2)«الجـة أهؾ مـ وهق -لؾـاس يبدو فقؿا- الـار أهؾ

ا» : الؼقؿ ابـ قال ولذا  الجـة أهؾ بعؿؾ يعؿؾ الرجؾ كقن وأمَّ

 ؾأه طؿؾ هذا فننَّ  الؽتاب, طؾقف فقسبؼ ذراع إٓ وبقـفا بقـف يؽقن ما حتك

ًٓ  اصالحً  طؿاًل  كان ولق لؾـاس, يظفر فقؿا الجـة  اهلل أحبف قد لؾجـة مؼبق

                                                           

  .(6844أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .(6683(, ومسؾؿ رقؿ )4161أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 .(1)«يبطؾف لؿ ورضقف

 تعالك اهلل أطاذكا- الخاتؿة سقء أنَّ  واطؾؿ» اإلشبقؾل: الحؼ طبد قال

 بف ُطؾِؿ وٓ هبذا ُسِؿع ما باصـف, وصؾح ضاهره استؼام لؿـ تؽقن ٓ -مـفا

 وإقدام الؽبائر طؾك إصرار أو العؼد يف فساد لف لؿـ تؽقن وإكؿا هلل, والحؿد

 .(2)«العظائؿ طؾك

 إال كبح٪٭ة ثح٪٫ يكٮف ٦ة ظىت اجلةر أ٢٬ ث٢٧ٕ حل٢٧ٕ أظؽك٥ كإف  »
 حقاتف أي« ٚدؽػ٤٭ة اجل٪ح أ٢٬ ث٢٧ٕ ٚد٢٧ٕ ال١ذةب ٤ٔد٫ ٚحكجٜ ذراع،

 فقؽقن حقاتف آخر يف لإليؿان صدره  اهلل يشرح ثؿ الؽػر, طؾك كؾُّفا

 قال:  البجؾل اهلل طبد بـ جرير رواه ما هذا أمثؾة ومـ الجـة. هؾأ مـ

 كحقكا, يقضع راكب إذا الؿديـة مـ برزكا فؾؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل مع خرجـا»

 فسؾؿ إلقـا الرجؾ فاكتفك .يريد إياكؿ الراكب هذا كلنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال

 وطشقريت. وولدي أهؾل مـ قال: أقبؾت؟ أيـ مـ :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لف فؼال طؾقف, فرددكا

 اهلل رسقل يا قال: أصبتف. فؼد قال: .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أريد قال: تريد؟ فليـ قال:

 وتؼقؿ اهلل, رسقل امحؿًد  وأنَّ  اهلل إال إلف ال أن تشفد قال: اإليؿان. ما طؾؿـل

 قال: أقررت. قد قال: البقت. وتحج رمضان, وتصقم الزكاة, وتمتل الصالة

 فققع الرجؾ, وهقى بعقره ففقي ِجرذان شبؽة يف يده دخؾت بعقره إنَّ  ثؿ

 طؿار إلقف فقثب قال: بالرجؾ. طؾلَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال فؿات, هامتف طؾك

 فلطرض قال: الرجؾ. قبض اهلل رسقل يا فؼآ: فلقعداه, وحذيػة ياسر بـا

                                                           

  .(113:ص)ػقائد ال (1)

  .(198:ص)الجقاب الؽايف ٓبـ الؼقؿ  (1)
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 طـ إطراضل رأيتؿا أما :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لفؿا قال ثؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـفؿا

 مات أكَّف فعؾؿت الجـة, ثؿار مـ فقف يف يدسان مؾؽقـ ترأي فنين الرجؾ,

 ٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل قال الذيـ مـ هذا :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال ثؿ ,اجائعً 

 قال: ثؿ قال: ,[٫٥األكعام:] ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .(2)«اكثقرً  وأجر قؾقاًل  طؿؾ مؿـ هذا» رواية: ويف .(1)«أخاكؿ دوكؽؿ

 الىعدط يف مك٥٤ ركاق اذلم  اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ظؽير كيف»
ري٧٬ة الكنن يف داكد كأثٮ  ملسو هيلع هللا ىلص ل٤٪يب ٝةؿ  صربي٢ أف   األا٧ح/ ٨٦ ٗك

 اآلػؿ، كاحلـٮ كرق٫٤ كًلذج٫ كمالاكذ٫ ثةهلل دؤ٨٦ أف ٝةؿ/ اإلي٧ةف؟ ٦ة
؟ ٚٞؽ ذلٟ ٤ٕٚخ ٚإذا ٝةؿ/ كحرق. ػريق كا٣ٞؽر  «.٥ٕ٩ ٝةؿ/ آ٦٪خي

 يؿاناإل طؾك هبا لقستدل أوردها التل إحاديث  الؿصـػ ختؿ

 أهؾ طـد مشفقر وهق , الخطاب بـ طؿر حديث مـ بطرف بالؼدر

 وصرح رجؾ صقرة طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أتك جربيؾ ٕنَّ  جربيؾ: بحديث العؾؿ

 فعجب صدقت. يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يجقب أن بعد مرة كؾ   ويف أسئؾة, طؾقف

قف. يسللف لف طجبـا وقالقا: ذلؽ مـ الصحابة  ويصد 

 الؼدر يف قال مـ أول كان» قال: يعؿر بـ يحقك يرويفا قصة, ولؾحديث

 حاجقـ الحؿقري الرحؿـ طبد بـ وحؿقد أكا فاكطؾؼت الجفـل. معبد بالبصرة

 يؼقل طؿا فسللـاه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاب مـ اأحدً  لؼقـا لق فؼؾـا: معتؿريـ أو

                                                           

 يف إسـاده أبق جـاب(: »1/41قال الفقثؿل يف الؿجؿع ) (4/359أخرجف أحؿد ) (1)

  .لؽـ لؾحديث صرق يتؼقى هبا «وهق مدلس, وقد طـعـف

  .(4/359أخرجف أحؿد ) (1)
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 جد,ـالؿس اًل ـداخ الخطاب بـ طؿر بـ اهلل طبد لـا فُقف ؼ در.ـالؼ يف همٓء

 صاحبل أنَّ  فظــت شؿالف, طـ وأخر يؿقـف طـ أحدكا وصاحبل, أكا فاكتـػتف

  الؽالم سقؽؾ
َّ
 ونؤيؼر كاس قبؾـا ضفر قد إكَّف الرحؿـ! طبد أبا فؼؾت: إلل

 إمر وأنَّ  قدر ٓ أن يزطؿقن وأهنؿ -شلهنؿ مـ وذكر- العؾؿ ويتؼػرون الؼرآن

 والذي مـل. براء أهنؿو مـفؿ يءبر أين فلخربهؿ أولئؽ لؼقَت  فنذا فؼال: أكػ.

 مـف اهلل قبؾ ما فلكػؼف اذهبً مثؾ ُأحد  ٕحدهؿ أنَّ  لق طؿر بـ اهلل طبد بف يحؾػ

 كحـ بقـؿا قال: الخطاب بـ طؿر أبل: حدثـل قال: ثؿ بالؼدر يممـ حتك

 شديد الثقاب, بقاض شديد رجؾ طؾقـا صؾع إذ يقم, ذات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـد

 الـبل إلك جؾس حتك أحد, مـا يعرفف وٓ لسػر,ا أثر طؾقف يرى ٓ الشعر, سقاد

 محؿد يا وقال: فخذيف, طؾك كػقف ووضع ركبتقف, إلك ركبتقف فلسـد ,ملسو هيلع هللا ىلص

 إال إلف ال أن تشفد أن اإلسالم: :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فؼال اإلسالم. طـ أخربين

 رمضان وتصقم الزكاة وتمتل الصالة وتؼقؿ اهلل, رسقل امحؿًد  وأن اهلل

 يسللف لف فعجبـا قال: صدقت. قال: .سبقاًل  إلقف طعتاست إن البقت وتحج

 ورسؾف وكتبف ومالئؽتف باهلل تممـ أن قال: اإليؿان. طـ فلخربين قال: ويصدقف.

 .(1)الحديث« صدقَت... قال: وشره. خقره بالؼدر وتممـ اآلخر والققم

 خقر بالؼدر تممـ وأن» الجؿؾة هذه ٕجؾ  طؿر ابـ وساقف

 مـ وأصؾ اإليؿان أركان مـ ركـ بالؼدر اإليؿان أنَّ  طؾك دال ففق« وشره

 بالؼدر يممـ لؿ مـ وأنَّ  بالؼدر, باإليؿان إٓ ٕحد إيؿان ٓ وأكَّف الديـ, أصقل

 .كػاًل  وٓ افرًض  وٓ صدقة وٓ اصقامً  وٓ صالة مـف  اهلل يؼبؾ فؾـ

                                                           

  .(93)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)
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 لؽـ ,اجد   يطقل مـف الؿستػادة والؿعاين جربيؾ حديث حقل والؽالم

 اإلسالم أنَّ  وهل: أٓ هذا, مـ العؾؿ أهؾ أخذها جؾقؾة فائدة إلك شقرأ

 طؾك واإليؿان الظاهرة, إطؿال طؾك اإلسالم حؿؾ امعً  ذكرا إذا واإليؿان

 ولفذا أخر. تـاول امػردً  مـفؿا واحد كؾُّ  ُذكِر وإذا الباصـة. آطتؼادات

 باهلل اإليؿان ما رونأتد» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  الؼقس طبد وفد حديث يف جاء

 امحؿًد  وأن اهلل إال إلف ال أن شفادة قال: أطؾؿ. ورسقلف اهلل قالقا: وحده؟

 الؿغـؿ مـ تعطقا وأن رمضان, وصقم الزكاة, وإيتاء الصالة, وإقام اهلل, رسقل

 دخقل طؾك شاهد وهق الظاهرة, بإطؿال اإليؿان لفؿ فػسر ,(1)«الخؿس

 اإليؿان. مسؿك يف إطؿال

 األد٣ح ٨٦ كٚد٫» قال: الؼدر, طؾك إدلة ذكر  الؿصـػ ختؿ اؿَّ ول
 .«اإلمالؿ إىل ألدل اقذٞىد٪ةق لٮ ٦ة

 الؼدر. أي:« كٚد٫»

 كثقرة أحاديثف أنَّ  يعـل« اإلمالؿ إىل ألدل اقذٞىد٪ةق لٮ ٦ة األد٣ح ٨٦»

 مثؾ إحاديث, هذه مـ اكثقرً  أوردوا الؼدر يف كتبقا الذيـ العؾؿ وأهؾ ,اجد  

 أصحاب وكذلؽ صحقحقفؿا, مـ الؼدر كتاب يف ومسؾؿ البخاري اإلمامقـ

 ـقػ,ـبالتص أفرده مـ العؾؿ أهؾ مـ بؾ العؾؿ, أهؾ مـ وغقرهؿ ــ,ـالس

 مـ ذلؽ يف ورد وما الؼدر) كتابف يف وهب وابـ ,(الؼدر) كتاب يف كالػريابل

 والؼدر الؼضاء مسائؾ يف العؾقؾ شػاء) العظقؿ كتابف يف الؼقؿ وابـ ,(أثار

 .(والتعؾقؾ والحؽؿة

                                                           

  .(116)مسؾؿ رقؿ , و(53)أخرجف البخاري رقؿ  (1)
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 واملعزاج[ ]اإلصزاء

رسًم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أف   ثةآلزةر/ كاملؤ٦٪ٮف ثةألػجةر ا٣ٞةا٤ٮف كأدمٓ»
ي
 أ

رًسم امل٪ذىه، قؽرة إىل ز٥ ق٧ةكات قجٓ ٚٮؽ إىل ث٫
ي
 املكضؽ ٨٦ حلالن  ث٫ أ

ؿج ز٥ املٞؽس، ثدخ مكضؽ األٝىص/ املكضؽ إىل ااحؿاـ  الك٧ةء إىل ث٫ ٔي
ٕن  كركظ٫ كؽقجب  إف   ٝةؿ/ ك٨٦ الىجط، ٝج٢ م١ح إىل حل٤ذ٫ ٨٦ اعد ز٥ ،ةدمد

يرٍسى  ل٥ كأ٩ ٫ ٦٪ةـ إ٩ ٫ ٝةؿ/ ك٨٦ ٤ٍٗ، ٚٞؽ حل٤ح يف كاملٕؿاج حل٤ح يف اإلرساء  ي
 .«كٛؿ ٚٞؽ جبكؽق

 إلك مؽة مـ ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل اإلسراء طـ الؽالم إلك  الؿصـػ اكتؼؾ

 وخصائصف. ملسو هيلع هللا ىلص فضائؾف مـ هقو السؿاء, إلك بف والعروج الؿؼدس, بقت

 التائفقن أما طؾقفا, ويعقل بإخبار يممـ مـ إٓ باإلسراء يممـ وٓ

 يعتـقن وٓ أثار يعظ ؿقن وٓ وأفؽارهؿ وآراءهؿ طؼقلفؿ يؼدمقن الذيـ

فقا أو اكتؼدوا أو اطرتضقا ربؿا بؾ بف, يممـقن فال بإخبار لقا أو حرَّ  أو أوَّ

 رده. سبقؾ يف الباصؾة ؽالؿسال مـ ذلؽ غقر سؾؽقا

 كاكت مـ السؿاء, إلك وطروج الؿؼدس بقت إلك إسراء واحدة: لقؾة يف

 ذلؽ يتؾؼك هؾ شلن طـده لألخبار ولقس فؼط بالؿعؼقل إيؿاكقاتف حدود

 بالؼبقل؟!

 «ثةآلزةر كاملؤ٦٪ٮف ثةألػجةر ا٣ٞةا٤ٮف كأدمٓ» : الؿصـػ قال ولفذا

 بالؼبقل. ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أحاديث لتؾؼل صدره  اهلل شرح مـ فضقؾةُ  هذا فػل

 لؿا  الصديؼ حال إلك فاكظر الؿرتبة هذه تؿام معرفة أردت وإذا
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 إلك بف ُطرج أكَّف يزطؿ صاحبؽ إنَّ  لف: وقالت إمر هذا قريش لف ذكرت

 صاحب ققل سبقؾفا وطؾك .(1)«صدق لؼد قالف كان لئـ واهلل» قال: السؿاء.

 .بف مممـ فلكا الحديث صح إن السـة:

رسًم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أف  »
ي
 «امل٪ذىه قؽرة إىل ز٥ ق٧ةكات قجٓ ٚٮؽ إىل ث٫ أ

 ُطرج ثؿ الؿؼدس بقت إلك بف ُأسري ملسو هيلع هللا ىلص فنكَّف آختصار: مـ شلء الؽالم يف

 بعد. الؿصـػ سقبقـف كؿا السؿاء إلك بف

رسً »
ي
 ثدخ مكضؽ األٝىص/ املكضؽ إىل ااحؿاـ املكضؽ ٨٦ حلالن  ث٫ مأ

ؿج ز٥ املٞؽس،  بقت إلك بف واكطؾؼ بالرباق لقؾةً  ملسو هيلع هللا ىلص ُأتِل« الك٧ةء إىل ث٫ ٔي

 مـ بف ُطرج ثؿ فقف, وصؾك ودخؾ الؿسجد باب طـد الرباق فربط الؿؼدس,

 السؿاء إلك بف طرج ثؿ السؿاء, باب لف فتح ثؿ السؿاء, إلك الؿؼدس بقت

 كؾ   ويف السابعة, السؿاء فقق الؿـتفك سدرة إلك وصؾ أن إلك تؾقفا, التل

 بقحقك الثاكقة ويف بآدم, إولك يف فؿر أكثر, أو إكبقاء مـ بـبل يؿر سؿاء

 هبارون, الخامسة ويف بندريس, الرابعة ويف بققسػ, الثالثة ويف وطقسك,

 وسلل الؿعؿقر, البقت لف ُرفع ثؿ بنبراهقؿ. السابعة ويف بؿقسك, السادسة ويف

 مؾؽ ألػ سبعقن قمي كؾ   يف يدخؾف الؿعؿقر, البقت هذا فؼال: جربيؾ طـف

 فؿر رجع, ثؿ صالة, خؿسقـ الصالة طؾقف اهلل فرض ثؿ يعقدون. ٓ ثؿ

 التخػقػ. فاسللف ربؽ إلك فارجع ذلؽ تطقؼ ٓ أمتؽ إنَّ  لف: فؼال بؿقسك

 الققم يف صؾقات خؿس إلك خػػت حتك ومقسك  اهلل بقـ يرتدد فؽان

 سللت :ملسو هيلع هللا ىلص فؼال .التخػقػ فاسللف ربؽ إلك ارجع مقسك: لف فؼال والؾقؾة,

                                                           

  .(1/413اكظر: السقرة الـبقية ٓبـ هشام ) (1)
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 أمضقت مـاد: كادى جاوز فؾؿا وأسؾؿ. أرضك ولؽـ استحققت, حتك ربل

 .(1)طبادي طـ وخػػت فريضتل

 فؽؾُّ  اهلل, طـد قدرها وجاللة الديـ يف الصالة شلن طظؿ يبقـ وهذا

 هذه إٓ ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يبؾغفا ثؿ إرض إلك جربيؾ هبا يـزل هبا اهلل أمر صاطة

 ذلؽ يف وهق مباشرة. سبحاكف مـف وتؾؼاها السؿاء إلك ملسو هيلع هللا ىلص بف ُطرج الصالة

 الؽالم, يف  مقسك شارك اهلل, كؾقؿ ففق اهلل, مـ اهلل كالم سؿع الؿؼام

 اتخذين قد تعالك اهلل فننَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال الخؾة, يف  إبراهقؿ شارك كؿا

 إكبقاء. يف تػرق ما فقف اجتؿع ولفذا ,(2)«خؾقاًل  إبراهقؿ اتخذ كؿا خؾقاًل 

 طؾك مستق سبحاكف وأكَّف , اهلل طؾق أدلة أحد الؿعراج حديث ويعترب

 هؾ فؼؾت: مؽان. كؾ   يف اهلل إنَّ  يؼقل: برجؾ التؼقت قال: ثؼة حدثـل طرشف.

 بف بالعروج تممـ هؾ قؾت: قال: كعؿ. قال: ومـاقبف؟ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بػضؾ تممـ

 بػضؾ ٓ تممـ لؿ اهلل طؾق أكؽرت إن قؾت: قال: كعؿ. قال: السؿاء؟ إلك

 يؼقل: وبعؾقه. بربؽ آمـت وٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طظؿت فال بربؽ, وٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 وصدقت. اهلل بعؾق آمـت الرجؾ: لل فؼال

ٕن  كركظ٫ جبكؽق»  إنَّ  يؼقل: مـ طؾك  الؿصـػ يرد هـا« ةدمد

 بف ُطرج بؾ صحقح, وغقر باصؾ وهذا فؼط. بالروح كان والؿعراج اإلسراء

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال وجسده, بروحف ملسو هيلع هللا ىلص

 الروح يتـاول« بعبده» : وققلف [1اإلسراء:] ﴾ڀ ڀ پ پ

                                                           

  .(469)(, ومسؾؿ رقؿ 3887اكظر: صحقح البخاري رقؿ ) (1)

  .(1188أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 بالروح كان والؿعراج اإلسراء إنَّ  قال: فؿـ إحاديث. بؼقة وهؽذا والجسد,

 الحؼ طـ اوبعدً  ًكاطالب أشد ففق مـام إكَّف قال: ومـ دلقؾ. طـده لقس فؼط

 والصقاب.

 إٓ الصبح طؾقف يلت لؿ أي:« الىجط ٝج٢ م١ح إىل حل٤ذ٫ ٨٦ اعد ز٥»

 فراشف. يف وهق

 هذا قال «٤ٍٗ ٚٞؽ حل٤ح يف كاملٕؿاج حل٤ح، يف اإلرساء إف   ٝةؿ/ ك٨٦»

 طؾقفا وبـك فقف, الرواة لبعض وقعت أوهام طؾك بـاء الحديث شراح بعض

  والؿعراج. اإلسراء وققع تعدد بعضفؿ

 مرة مرتقـ: وققؾ: واحدة. مرة اإلسراء وكان» : الؼقؿ ابـ قال

 حديث بقـ يجؿعقا أن أرادوا كلهنؿ الؼقل هذا وأرباب ,امـامً  ومرة يؼظة

 كان بؾ قال: مـ ومـفؿ الروايات. سائر وبقـ (استقؼظت ثؿ) وققلف: شريؽ

 يقحك أن قبؾ وذلؽ) شريؽ: حديث يف لؼقلف القحل قبؾ مرة مرتقـ, هذا

 بؾ قال: مـ ومـفؿ الروايات. سائر طؾقف دلت كؿا القحل بعد ومرة ,(إلقف

 صريؼة وهذه خبط, هذا وكؾُّ  بعده. ومرتقـ القحل, قبؾ مرة مرات: ثالث

 سقاق تخالػ لػظة الؼصة يف رأوا إذا الذيـ الـؼؾ, أرباب مـ الظاهرية ضعػاء

 طددوا الروايات طؾقفؿ اختؾػت فؽؾَّؿا أخرى, مرة جعؾقه الروايات بعض

 بؿؽة واحدة مرة كان سراءاإل أنَّ  الـؼؾ: أئؿة طؾقف الذي والصقاب الققائع.

 .(1)«البعثة بعد

                                                           

 قع ـمجؿ: »(13/494)ظ ابـ حجر يف الػتح ـال الحافـوق. (3/41اد )ـزاد الؿع (1)

  .«يـ طشرة أشقاء, بؾ تزيد طؾك ذلؽما خالػت فقف رواية شريؽ غقره مـ الؿشفقر
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يرٍسى  ل٥ كأ٫٩ ٦٪ةـ إ٩ ٫ ٝةؿ/ ك٨٦»  هذا جحد ٕكَّف« كٛؿ ٚٞؽ جبكؽق ي

 الـصقص. طؾقف دلت الذي الصريح القاضح إمر

 والؿعراج باإلسراء يتعؾؼ فقؿا التؾخقص هذا  الؿصـػ ذكر أن بعد

 فؼال: صريؼتف, هل كؿا إدلة بذكر أطؼبف

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ / اهلل ٝةؿ»

 وفقف اإلسراء, طؾك دلقؾ ففذا .«[٤اإلسراء:] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 فؼد ,[1اإلسراء:] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ : قال إذ الؿعراج إلك إشارة اأيًض 

 السؿاء. إلك بف ُطرج طـدما الؽربى ربف آيات مـ رأى

 ك٦ةلٟ ٦ةلٟ، ث٨ كأنف ذر، أثٮ /ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ اإلرساء ٝىح كركل»
ري٥٬ أكس، ث٨ كمؽاد اهلل، ٔجؽ ث٨ ةثؿكص وٕىٕح، ث٨ا  حديث ففق .«ٗك

 طؾقفؿ, اهلل رضقان الصحابة مـ واحد غقر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ رواه مستػقض,

ه  .(1)الؿتقاترة إحاديث مـ العؾؿ أهؾ مـ واحد غقر وطدَّ

دح ٦ٞجٮ٣ح وعةح لكُّ٭ة»  .«الىعةح يف خمؿصح اجل٢ٞ أ٢٬ ٔ٪ؽ مًؿ

 متؾؼاة مرضقة صحقحة بلهنا سراءاإل أحاديث طؾك الؿصـػ مـ حؽؿ وهذا

 والجؿاطة. السـة أهؾ وطؾؿاء السؾػ أئؿة طـد بالؼبقل

                                                           

  .(98:ص)مـفؿ: ابـ الؼقؿ كؿا يف اجتؿاع الجققش اإلسالمقة  (1)



 
 280 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 ربه[ ملسو هيلع هللا ىلص الهيب ]رؤي 

 الؽالم يف دخؾ والؿعراج اإلسراء ذكر مـ  الؿصـػ اكتفاء بعد

 فؼال: الؿعراج, لقؾة ربف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل رؤية طؾك

 گ ک ک ک ک ڑ﴿ / ٝةؿ ،٧٠ة رب٫ رأل ملسو هيلع هللا ىلص كأ٫٩»

 اجليب كأف   /-ٔ٪٫ ركي٪ة ٚد٧ة- أمحؽ اإل٦ةـ ٝةؿ .[٤٧-٤٦الـجؿ:] ﴾گ گ
 ٨ٔ ٝذةدة ركاق وعدط، ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ ٦أزٮر ٚإ٩ ٫ ، رب٫ رأل ملسو هيلع هللا ىلص

 ٔجةس. اث٨ ٨ٔ ١ٔؿ٦ح ٨ٔ أثةف ث٨ ااحك٥ كركاق ٔجةس. اث٨ ٨ٔ ١ٔؿ٦ح
 ىلع كااحؽير ٔجةس. اث٨ ٨ٔ ٦٭ؿاف ث٨ يٮقٙ ٨ٔ زيؽ ث٨ يلع كركاق
 ٧٠ة ث٫ ٩ؤ٨٦ ك٣ك٨ ثؽٔح، ٚد٫ الالكـك ،ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ صةء ٧٠ة ّة٬ؿق

 .«اأظؽن  ٚد٫ ٩٪ةّؿ كال ّة٬ؿق، ىلع صةء

 ققلقـ: طؾك العؾؿ أهؾ بقـ معروف كزاع فقفا الؿسللة هذه

 وُكِؼؾ السؿاء, إلك بف ُطِرج طـدما ربف رأى ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  األول: الؼقل

 الصحابة. بعض طـ ذلؽ

 ربف. ير لؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  الثاين: الؼقل

 رأى ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بلنَّ  لؾؼقل اكتصروا آطتؼاد كتب يف العؾؿ هؾأ وبعض

 .(1)التقحقد كتاب يف خزيؿة ابـ وكذلؽ هـا, الؿصـػ ومـفؿ ربف,

َـّ   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إنَّ  قال: مـ مع ولقس ربف, ير لؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  التحؼقؼ لؽ

 طدم يف إدلة بؾ بذلؽ, الؼقل طؾقف يبـك واضح دلقؾ الؿعراج لقؾة ربف رأى

                                                           

(1) (1/477-561).  
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 الؿتعؾؼة الخاصة إدلة أو الباب, هذا يف العامة إدلة سقاء أصرح, ؤيةالر

  ذر أبل طـ (1)مسؾؿ صحقح يف جاء ما إدلة: هذه ومـ .ملسو هيلع هللا ىلص بف

 واضح ففذا .«أراه أكك كقر قال: ربؽ؟ رأيت هؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سللت» قال:

 الحديث: يف جاء كؿا الـقر, رأى ملسو هيلع هللا ىلص ولعؾف ربف. ير لؿ ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف طؾك الدٓلة يف

 مـ بصره إلقف اكتفك ما وجفف سبحات ألحرقت كشػف لق الـقر, حجابف»

  .(2)«خؾؼف

 الصحقحة بالـصقص ثبت قد» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يؼقل

 بعضفؿ فقف كازع ما إٓ بعقـف, الدكقا يف أحد اهلل يرى ٓ أكَّف إمة سؾػ واتػاق

 يؼتضل ما إدلة يف ولقس» :-اأيًض - وقال .(3)«خاصة ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبقـا رؤية مـ

 ما والسـة الؽتاب يف وٓ الصحابة, مـ أحد طـ ذلؽ ثبت وٓ بعقـف, رآه أكَّف

 .(4)«أدل كػقف طؾك الصحقحة الـصقص بؾ ذلؽ, طؾك يدل

 لؿ ربف رأى ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إنَّ  قال: مـ لؼقل اكتصر لؿا  والؿصـػ

 فؼال: ذلؽ طؾك اواضحً  دلقاًل  يذكر

 الرؤية وهذه« ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ / ٝةؿ ٧٠ة»

 طـ ثبت كؿا مرتقـ, الحؼقؼقة صقرتف طؾك رآه ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٕنَّ  لجربيؾ:

 اهلل: يؼؾ ألؿ إجدع: بـ مسروق لفا قال لؿا- قالت أكَّفا  طائشة

 أكا» :-[13الـجؿ:] ﴾ک ک ک ڑ﴿ ,[13التؽقير:] ﴾ۓ ے ے ھ﴿

                                                           

  .(441)الصحقح رقؿ  (1)

 تؼدم تخريجف.  (1)

  .(6/516مجؿقع الػتاوى ) (3)

  .(516-6/569مجؿقع الػتاوى ) (4)
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 أره لؿ جبريؾ, هق إكؿا فؼال: ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ذلؽ طـ سلل إمة هذه أول

 اسادً  السؿاء مـ امـفبطً  رأيتف الؿرتقـ, هاتقـ غقر طؾقفا خؾؼ التل صقرتف طؾك

 .(1)«واألرض السؿاء بقـ ما خؾؼف طظؿ

 العطار مالؽ بـ طبدوس رواية هذه« ٔ٪٫ ركي٪ة ٚد٧ة أمحؽ اإل٦ةـ ٝةؿ»

 أحؿد. اإلمام طـ

،وعد ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ ٦أزٮر ٚإ٩ ٫ ، رب٫ رأل ملسو هيلع هللا ىلص اجليب كأف  »  ركاق طه
 ١ٔؿ٦ح ٨ٔ أثةف ث٨ ااحك٥ كركاق ٔجةس. اث٨ ٨ٔ ١ٔؿ٦ح ٨ٔ ٝذةدة
 «ٔجةس اث٨ ٨ٔ ٦٭ؿاف ث٨ يٮقٙ ٨ٔ زيؽ ث٨ يلع كركاق ٔجةس. اث٨ ٨ٔ

 مطؾؼة, إولك الرواية روايتان,  طباس ابـ طـ الؿقققف إثر لفذا

 رآه» فقفا: قال مؼقدة, إخرى والرواية .»(2) ربف رأى» فقفا: قال

 قال: أكف  طـف يلت ولؿ .(4)«بؼؾبف رآه» مرة: وقال ,(3)«مرتقـ دهامبػ

 .(5)بعقـف رآه

                                                           

  .(438)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)

, وابـ حبان يف (439)(, وابـ أبل طاصؿ رقؿ 3186ي رقؿ )أخرجف الرتمذ (1)

, وقال إلباين: (933), والبقفؼل يف إسؿاء والصػات رقؿ (57)صحقحف رقؿ 

  .«إسـاده حسـ»

  .(176)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (3)

  .(176)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (4)

ؿـ ض( 116:ص)لربف لؾشقخ محؿد بـ خؾقػة التؿقؿل  ملسو هيلع هللا ىلصاكظر: رؤية الـبل  (5)

مـ مجؾة الجامعة اإلسالمقة فؼد أشار إلك جؿؾة مـ الروايات طـ  (113)العدد 

  .ابـ طباس هبذا الؿعـك لؽـفا لؿ تصح
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 هذا يف السؾػ أقاويؾ اتػؼت الؿؼقدة طؾك الؿطؾؼة الرواية حؿؾت فنذا

 فننَّ  الحؼقؼة, يف بخالف ذلؽ لقس» تقؿقة: ابـ اإلسالم شقخ قال الباب.

 .(1)«رأسف بعقـل رآه يؼؾ لؿ طباس ابـ

 الؾقؾ مـ قؿت إين» ققلف: يف كؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص لف ثابتة بالػماد تلال والرؤية

 أكا فنذا استثؼؾت, حتك صالتل يف فـعست لل, قدر ما وصؾقت فتقضلت

 .(2)«صقرة أحسـ يف  بربل

 مقققف سبؼ كؿا الحديث« ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ صةء ٧٠ة ّة٬ؿق ىلع كااحؽير»

 أن سبؼ ؿاك هذا يف والتحؼقؼ ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك امرفقطً  ولقس طباس ابـ طؾك

 الؿؼقد. طؾك  كالمف مـ الؿطؾؼ يحؿؾ

 الؿتؼرر الثابت الصحقح الشلء الؿسؾؿ ردَّ  إذا يعـل« ثؽٔح ٚد٫ كالالكـ»

 يف الشلن لؽـ بدطة, ففذا بعؼؾف ويـتؼده طؾقف فقعرتض ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أحاديث يف

 ذلؽ. ثبقت

كم»  إثؿا٬د٥ اوُىف  اهلل إف  » ٝةؿ/ ٔجةس اث٨ ٨ٔ ١ٔؿ٦ح ٨ٔ كري
 «.ثةلؿؤيح ملسو هيلع هللا ىلص احم٧ؽن  كاوُىف ثةلالكـ، مٮىس كاوُىف ح،ثةخل٤

ًٓ   طباس ابـ طـ الرواية هذه  الؿصـػ أورد  هبا مستد

 أطؾؿ. واهلل الؿؼقدة الرواية طؾك محؿقلة وهل ربف, ملسو هيلع هللا ىلص الـبل رؤية طؾك

                                                           

  .(48:ص)اجتؿاع الجققش اإلسالمقة ٓبـ الؼقؿ  (1)

, وابـ خزيؿة يف التقحقد رقؿ (5/143(, وأحؿد )3135أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

ث حسـ صحقح, سللت محؿد بـ إسؿاطقؾ طـ هذا حدي»قال الرتمذي:  (316)

  .«هذا الحديث فؼال: هذا حديث حسـ صحقح
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 «.مؿدني رب٫ ملسو هيلع هللا ىلص حم٧ؽ رأل ٝةؿ/  ٔجةس اث٨ ٨ٔ ُٔةء كركل»

 .(1)«مرتقـ بػماده» إخرى: ةالرواي يف جاء بؿا مؼقدة الرواية وهذه

كم»  / اعئنح ٝٮؿ ٨ٔ جتدت ث٥ هل/ ٝد٢ أ٩ ٫  أمحؽ ٨ٔ كري
«٥ ٨٦  /ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ثٞٮؿ ٝةؿ/ ااحؽير؟« ... رب٫ رأل ٝؽ احم٧ؽن  أف   ٔز

 .« ريب رأيخ
 طـ مروي هق ما مثؾ الباب هذا يف  أحؿد اإلمام طـ الؿروي

ا , طباس ابـ  روايات أو ,«ربف رأى» :فقفا قال مطؾؼة, روايات إمَّ

 الؿؼقدة. طؾك الؿطؾؼة الرواية فتحؿؾ هذا وطؾك بػماده. مؼقدة

 لؽالم الؿستؼرئ العارف وهق-  تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال

 رآه يؼقل: وتارة الرؤية, يطؾؼ تارة أحؿد اإلمام وكذلؽ» :-أحؿد اإلمام

 أصحابف مـ صائػة ؽـل بعقـف. رآه يؼقل: أحؿد سؿع إكَّف أحد يؼؾ ولؿ بػماده.

 الـاس بعض سؿع كؿا العقـ, رؤية مـف فػفؿقا الؿطؾؼ كالمف بعض سؿعقا

 .(2)«العقـ رؤية مـف فػفؿ طباس ابـ كالم مطؾؼ

 ابـ حديث هبذا الؿؼصقد كان إن « ريب رأيخ /ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ثٞٮؿ»

 طؾقف. الؽالم سبؼ فؼد طبدوس رواية يف أحؿد اإلمام بف استدل الذي طباس

 مـامقة رؤية ففذه« صقرة أحسـ يف ربل رأيت» حديث: الؿؼصقد نكا وإن

  العؾؿ. أهؾ ذلؽ قرر كؿا يؼظة ولقست

                                                           

  .(176)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)

  .(6/569مجؿقع الػتاوى ) (1)
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 والؿسللة ,ابعًض  بعضف يصدق أحؿد وكالم» : الؼقؿ ابـ يؼقل

 ققل ذلؽ يف واتبع .«رآه» قال: وإكؿا بعقـف, يؼؾ لؿ فنكَّف طـف: واحدة رواية

 مطؾؼ, وهق« ربل رأيت» يث:الحد ولػظ .«ربف محؿد رأى» طباس: ابـ

 طائشة ققل أحؿد اإلمام رد يف ولؽـ أخر. الحديث يف بقاكف جاء وقد

 وهل طائشة, أكؽرهتا التل الرؤية أثبت بلكَّف إشعار ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بؼقل ومعارضتف

 فؼد الؿـام يف ربف رأى امحؿدً  أنَّ  زطؿ مـ تؼؾ: ولؿ الؿـام, رؤية تـؽر لؿ

ا أمريـ: أحد طؾك يدل اوهذ الػرية. اهلل طؾك أطظؿ  أحؿد اإلمام يؽقن أن إمَّ

ا لؾحديث. مخالػ هق إذ الرؤية: كػل أصؾؼ مـ ققل أكؽر  رواية يؽقن أن وإمَّ

 لؾرؤية, مـف تؼققد وهذا بؼؾبف, حؾؿ رؤيا رآه بلكَّف صرح وقد الرؤية, بنثبات طـف

 مـ لقق واستحسـ الرؤية, مطؾؼ كػك مـ ققل وأكؽر رآه, بلكَّف طـف وأصؾؼ

 مختؾػة, ٓ متػؼة طـف الـصقص وهذه بؼؾبف. وٓ بعقـف يؼقل وٓ رآه قال:

 فلحؿد قط. حديث يف ذلؽ يجد ولؿ ,«يؼظة رأسف بعقـل» أحؿد: يؼقل وكقػ

 يدل ٓ ,أصاًل  يره لؿ قال: مـ ققل وإكؽاره جاءت, كؿا الحديث ألػاظ اتبع إكؿا

 .(1)«أطؾؿ واهلل بعقـف, القؼظة رؤية إثبات طؾك

  ٦ةلٟ ث٨ أنف ٨ٔ ٧٩ؿ أيب ث٨ اهلل ٔجؽ ث٨ حريٟ ظؽير كيف»
 يف خمؿج ثُٮهل كااحؽير« ماك٫٩ يف ك٬ٮ ريب إىل ٚؿصٕخ» ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أف  

 .«كرقٮهل اهلل ىلع راد ال٤ْٛح هلؾق كامل٪١ؿ الىعدعني،

 وبقـ مقسك بقـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل تردد سقاق يف (2)البخاري صحقح يف هذا ورد

                                                           

  .(161-166:ص)التبقان يف أقسام الؼرآن  (1)

  .(7517) رقؿ (1)
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 .«طـا خػػ رب يا مؽاكف وهق فؼال الجبار, إلك بف فعال» بؾػظ: لؽـ , اهلل

 مؽاكف يف أي: ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل إلك يعقد «مؽاكف وهق» ققلف: يف والضؿقر

 .(1)والسالم الصالة طؾقفؿا مقسك إلك كزولف قبؾ فقف إلقف اهلل أوحك الذي

 رآه. ملسو هيلع هللا ىلص أكف طؾك يدل ما فقف لقس -واضح هق كؿا- السقاق وهذا

  الؾػظة لفذه الؿـؽر كعؿ «كرقٮهل اهلل ىلع راد ال٤ْٛح ؾقهل كامل٪١ؿ»

 يجقز فال ثابتة ٕهنا ورسقلف: اهلل طؾك راد -الصحقح يف ثابت هق حسبؿا-

 ربف. رأى ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  طؾك يدل ما فقفا لقس لؽـ ردها,

 الدٓلة يف صريح شلء  الؿصـػ بف استدل فقؿا فؾقس هذا وطؾك

 .ربف رأى ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  طؾك

 مؿتـعة غقر كاكت وإن الدكقا يف اهلل رؤية وأنَّ  يره, لؿ ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف والتحؼقؼ

 قال كؿا الجزاء, دار يف الؼقامة يقم تؽقن أن  حؽؿتف اقتضت أكَّف إٓ

 أن  اهلل وكسلل .(2)«تؿقتقا حتك ربؽؿ تروا لـ إكَّؽؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 وكرمف. بؿـف مضؾة فتـة وٓ مضرة ضراء غقر يف الؽريؿ وجفف إلك الـظر لذة يرزقـا

                                                           

  .(1/461اكظر: شرح كتاب التقحقد مـ صحقح البخاري لؾشقخ طبد اهلل الغـقؿان ) (1)

 سبؼ تخريجف.  (1)
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 الشفاع [ ]إثبات

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ طديدة وأحاديث كثقرة كصقص يف الشػاطة ثبتت

 والحقض كالصراط الؿغقبة, بإمقر اإليؿان جؿؾة مـ هق هبا واإليؿان

 طؾقفا دل التل وأمقره الؼقامة يقم أحقال مـ ذلؽ وغقر والؿقزان والدواويـ

 الذي بالغقب اإليؿان مـ كؾ ف بذلؽ واإليؿان .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة اهلل كتاب

 يممـقن الذيـ أي: [3البؼرة:] ﴾ٺ ٺ ڀ﴿ بؼقلف: أهؾف  اهلل امتدح

 اهلل. رسؾ بف أخربهتؿ مؿا طـفؿ غاب بؿا

 بذلؽ وسؿقت القتر, ضد وهق الشػع: مـ ملخقذة -الؾغة يف- والشػاطة

 لف دطا ثؿ ـػسف,ل دطا لف فالؿشػقع لف: الؿشػقع إلك دطاءه الشافع لضؿ

 لؾغقر. الخقر صؾب الشػاطة: تعريػ يؽقن وطؾقف .اشػعً  ذلؽ فؽان الشافع

 بالـبل مختص هق ما مـفا :طديدة أكقاع الؼقامة يقم تؽقن التل والشػاطة

 اهلل. طباد مـ والصالحقـ ولألكبقاء لف طام هق ما ومـفا ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ

 ففل: ,ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل الؿختصة الشػاطات فلما

 الكبري: الشفاعت أو العامت اعتالشف -1

 شػاطة وهل اإلسالم, إلك الؿـتسبقـ مـ أحد يـؽرها ٓ الشػاطة وهذه

 الجزاء يـتظرون العالؿقـ رب هلل اققامً  يؼػقن طـدما الؿققػ ٕهؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 مآلف ما مـفؿ واحد كؾُّ  يدري وٓ الخالئؼ مـ الشؿس وتدكق والحساب,

 مـفؿ يطؾبقن إكبقاء إلك يلتقن تعبفؿ شتدوي مؽثفؿ يطقل فؾؿا مصقره, وما

 كقح, إلك ويحقؾفؿ فقعتذر آدم فقلتقن بالحساب, يبدأ بلن اهلل طـد يشػعقا أن
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 ويحقؾفؿ فقعتذر مقسك, إلك ويحقؾفؿ فقعتذر إبراهقؿ, إلك ويحقؾفؿ فقعتذر

 يسجد ثؿ لفا. أكا فقؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبقـا إلك ويحقؾفؿ فقعتذر طقسك, إلك

 طؾقف الثـاء وحسـ محامده مـ حقـئذ اهلل ويعؾؿف العرش, تحت  هلل

 ارفع لف: اهلل فقؼقل طؾقف, ويثـل اهلل فقحؿد ,ملسو هيلع هللا ىلص حقاتف حال يعؾؿف ٓ ما

 لػصؾ تعالك بـػسف الرب يجلء وحقـئذ تشػع. واشػع تعطف وسؾ رأسؽ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ سبحاكف: قال كؿا طدلف تؿام مـ وهذا الؼضاء,

 .[13-11الػجر:] ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ

 بقان مـ فقفا لؿا الخالئؼ مـ وأخرون إولقن طؾقفا يغبطف التل وهل

 اهلل, طباد أفضؾ وأكَّف العظقؿ, الؿققػ ذلؽ يف كؾ فؿ الـاس طؾك ملسو هيلع هللا ىلص فضؾف

 الؿشػع. الشافع آدم, ولد وسقد

 ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ تعالك: اهلل ققل يف الؿذكقر الؿحؿقد الؿؼام وهل

 .(1)[79اإلسراء:] ﴾ڈ ڎ

  يدخلىها: بأن الجنت ألهل الشفاعت -2

 فقػتح الجـة باب يستػتح مـ أول ففق ,ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل خاصة اأيًض  وهل

 األولقن اآلخرون كحـ» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص أمتف إمؿ مـ الداخؾقـ وأول لف.

 .(2)«الؼقامة يقم

 .ملسو هيلع هللا ىلص مؽاكتف وطظقؿ فضؾف بقان فقف اأيًض  وهذا

 

 

                                                           

  .(471)(, وصحقح مسؾؿ رقؿ 7446(, )4718اكظر: صحقح البخاري رقؿ ) (1)

  .( والؾػظ لف1977, ومسؾؿ رقؿ )(876)أخرجف البخاري رقؿ  (1)
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  العذاب: نهع يخفف بأن طالب أبي لعمه شفاعته -3

 ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كصر كػره طؾك لؽـف الـار, أهؾ مـ الؽػار مـ صالب وأبق

 ذلؽ يف  اهلل فلكزل إسالمف, طؾك وحرص هدايتف يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل واجتفد

 .[56الؼصص:] ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ ققلف:

 كؿا الشػاطة, تـػعفؿ ٓ الؽػار فننَّ  صالب: بلبل خاصة الشػاطة وهذه

 هذا مـ ويستثـك ,[48الؿدثر:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : اهلل أخرب

 الـار. يف بؼائف مع العذاب طـف يخػػ بلن صالب أبل لعؿف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل شػاطة

 الؿالئؽة مـ وغقره ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ تؽقن التل وهل العامة الشػاطات وأما

 ففل: اهلل, طباد مـ والصالحقـ

 انك ما فقق وتعؾق فقفا درجتف ُترفع بلن الجـة: دخؾ لؿـ الشػاطة -٤

 طؿؾف. ثقاب يؼتضقف

 يدخؾفا. ٓ بلن الـار: استحؼ لؿـ الشػاطة -٥

 طؾك وهذا الـقع لؿ أقػ إلك أن »يذكره كثقر مـ الـاس, قال ابـ الؼقؿ: 

ودطاء »: ملسو هيلع هللا ىلص. لؽـ يؿؽـ أن يستدل لف بؼقل الـبل (1)« حديث يدل طؾقف

عدم , فهذه شفاعة ملن يعربون الرصاط ب(2)«الرسؾ يقمئذ الؾفؿ سؾؿ سؾؿ

 السقوط يف النار.

                                                           

  .(7/134هتذيب الســ ) (1)

  .(469, ومسؾؿ رقؿ )(6573)أخرجف البخاري رقؿ  (1)
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 مـفا. يخرج بلن الـار: دخؾ لؿـ الشػاطة -٦

 الؿقحديـ. بعصاة خاصان إخقران الؼسؿان وهذان

 كبقف وسـة اهلل كتاب طؾقفؿا دل بشرصقـ, إٓ تؽقن ٓ الشػاطات وهذه

 وهؿا: ,ملسو هيلع هللا ىلص

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ تعالك: قال كؿا لؾشافع, اهلل إذن األول:

 وٓ اهلل, بنذن إٓ الؼقامة يقم شػاطة تؽقن أن ؽـيؿ فال ,[155البؼرة:] ﴾ۅ

 لف. اهلل أذن إذا إٓ اهلل يدي بقـ أحد يشػع أن يؿؽـ

 طـ إٓ سبحاكف يرضك وٓ لف. الؿشػقع طـ  اهلل رضا الثاين:

 وقال: ,[48الؿدثر:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : قال التقحقد, أهؾ

 .[18إكبقاء:] ﴾چ چ چ چ ڃ﴿

 ىب مب خب حب﴿ تعالك: ققلف يف كؿا آية, غقر يف الشرصان هذان ُجؿع وقد

 [16الـجؿ:] ﴾جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب

 والرضا. اإلذن الشرصقـ: فذكر

 الؽربى الشػاطة الشػاطة: مـ كقطقـ طؾك  الؿصـػ اقتصر وقد

 مـ وهل الؿقحديـ لعصاة والشػاطة .ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل الؿختص الؼسؿ مـ وهل

 فؼال: العام, الؼسؿ

 أل٢٬ ا٣ٞدة٦ح يـٮ ينٛٓ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أف   كيؤ٦٪ٮف ك٪حال أ٢٬ كيٕذٞؽ»
 اجلةر ٨٦ ٚدؼؿص٭٥ أ٦ذ٫ ٨٦ املؾ٩بني يف كينٛٓ اع٦ح، مٛةٔح لك٭٥ اجل٧ٓ
 .«اظرتٝٮا ثٕؽ٦ة

 فؼال: طؾقفا, إدلة يسقق  شرع ثؿ
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 يؽٔٮ دٔٮة ٩يب للك   ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أف    ٬ؿيؿة أثٮ ركل ٧٠ة»
 «.ا٣ٞدة٦ح يـٮ أل٦يت مٛةٔح دٔٮيت ئأػذج أف اهلل مةء إف ٚأريؽ ث٭ة،

 إكبقاء وأنَّ  مستجابة, دطقة كبل لؽؾ   أنَّ  طؾك دٓلة الحديث هذا يف

 الؼقامة. يقم ٕمتف الدطقة هذه اختبل ملسو هيلع هللا ىلص وأكَّف الدكقا, يف دطقاهتؿ تعجؾقا

 طؾقفا يغبطف التل العظؿك الشػاطة هل هذه أنَّ  العؾؿ أهؾ بعض ذكر وقد

 ذلؽ. غقر وققؾ وأخرون. إولقن

 تعالك: قال كؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص أمتف طؾك وحرصف وشػؼتف كصحف تؿام مـ هذا وفعؾف

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

 .[118التقبة:] ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 تـال التل لألسباب الؿبقـ هريرة أبل حديث  الؿصـػ أورد ثؿ

 فؼال: الشػاطة هبا

 ةساجل أقٕؽ ٨٦ اهلل رقٮؿ ية ٤ٝخ/» ٝةؿ/ أ٩ ٫  ٬ؿيؿة أثٮ كركل»
 أظؽ ااحؽير ٬ؾا ٨ٔ يكأ٣ين الأ ّ٪٪خ ٣ٞؽ ٝةؿ/ ا٣ٞدة٦ح؟ يـٮ بنٛةٔذٟ

ة ٦٪ٟ؛ أكؿ  بنٛةٔيت اجلةس أقٕؽ إف   ااحؽير. ىلع ظؿوٟ ٨٦ رأيخ ل٧ًى
 .«ابلؼةرم ركاق« ٩ٛك٫ ٝج٢ ٨٦ ةػةلىن  اهلل إال هلإ ال ٝةؿ/ ٨٦ ا٣ٞدة٦ح يـٮ

 ٓهؿوأو أحظاهؿ مـ أي:« ا٣ٞدة٦ح؟ يـٮ بنٛةٔذٟ اجلةس أقٕؽ ٨٦»

 لفا؟ ااستحؼاقً  إكثر هق ومـ هبا,

 هبذا الصحابة اهتؿام طؾك دٓلة  هريرة أبل مـ السمال هذا ويف

 يرغب وكؾُّفؿ ومؽاكتفا, ملسو هيلع هللا ىلص الـبل شػاطة قدر يعرفقن ففؿ بف, وطـايتفؿ إمر

 أسباهبا أنَّ  يدركقن ٕهنؿ هبا: تـال التل إسباب معرفة طؾك حريصقن كقؾفا, يف
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 السمال. هذا مثؾ سللقه ولفذا .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل صريؼ مـ إٓ تعرف أن يؿؽـ ٓ شرطقة,

 طرف إذا ٕكَّف السمال: هبذا يعتـل أن الشػاطة قدر طرف طبد لؽؾ   ويـبغل

 إمة هذه مـ- أققام فقفا ضؾ التل إباصقؾ مـ سؾؿ مسؾؽف: وسؾؽ الجقاب

 : الق كؿا الشػاطة, مػفقم يف اكحرفقا طـدما -السابؼة إمؿ ومـ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

 فقؼقلقن: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ الشػاطة يطؾبقن اأكاًس  ترى ولفذا .[18يقكس:] ﴾ے ے

 طؿؾف ويسؿل اهلل دون مـ مباشرة فكيدطق وبعضفؿ اهلل. رسقل يا لل اشػع

 اهلل. رسقل يا مدد بعضفؿ: كؼقل شػاطة, هذا

يف ققلف يف و: » قال ابـ الؼقؿ  بالشرك؟! الشػاطة كقؾ كان ومتك

 سر مـ أسرار (أسعد الـاس بشػاطتل مـ قال : ٓ إلف إٓ اهلل)حديث أبل هريرة 

 التقحقد. وهق أن الشػاطة إكؿا تـال بتجريد التقحقد, فؿـ كان أكؿؾ تقحقدا

 ,(1)« كان أحرى بالشػاطة. ٓ أهنا تـال بالشرك بالشػقع. كؿا طؾقف أكثر الؿشركقـ

 قال . ثقابف ويؿـع اهلل رحؿة طـ يبعد -كان اأيً - اهلل غقر فدطاء

: ﴿مـف إٓ تطؾب ٓ هلل حؼ ففل ,[44الزمر:] ﴾ڳ ڳ گ گ 

 ولفذا اهلل. مـ إٓ ذلؽ يطؾب فال اهلل طـد أحد لف يشػع أن أراد ومـ سبحاكف.

 يشػع مؿـ اجعؾـل الؾفؿ أو: كبقؽ. يفَّ  شػع الؾفؿ يؼقل: أن العبد طؾك ضقر فال

 يـال التل إسباب يػعؾ أن طؾقف بؾ الدطاء, هبذا يؽتػ ٓأ وطؾقف كبقؽ. فقفؿ

  .وجقابف السمال هذا يف واضح هق كؿا الشػاطة بؿقجبفا

                                                           

  .(7/134) هتذيب الســ (1)
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ة ٦٪ٟ أكؿ أظؽ ااحؽير ٬ؾا ٨ٔ يكأ٣ين الأ ّ٪٪خ ٣ٞؽ ٝةؿ/»  رأيخ ل٧ًى
 شدة وبقان , هريرة ٕبل فضقؾة هذا يف «ااحؽير ىلع ظؿوٟ ٨٦

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وسمال العؾؿ طؾك حرصف

 مـ حؼف الحريص إططاء وهق الرتبقة, يف كافع أسؾقب مـف يمخذ ؿاك

 شلء: كؾ   يف إمام ملسو هيلع هللا ىلص والـبل .اواهتؿامً  احرًص  يزيده فنكف والرتغقب: التشجقع

 قال كؿا جاكب, كؾ   يف إسقة وهق وغقرها, والؿعامؾة والرتبقة العؾؿ يف

 .[11إحزاب:] ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ تعالك:

ققن بالرتبقة الؿفتؿقـ بعض ترى ذلؽ ومع بقن يشر   إسالقب صؾب يف ويغر 

 ووهاء الـؼص مـ وهذا .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هدي ويرتكقن الـاجحة, الؿمثرة الرتبقية

 طـد أبقاهبا وأكؿؾ أسالقبفا وأتؿ صقرها بلروع فالرتبقة وإٓ وضعػف, العؾؿ

 أسؾقبف. مـ أحسـ وٓ هديف, مـ أكؿؾ وٓ تربقتف, مـ أتؿ فال ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقـا

 «ةػةلىن  اهلل إال هلإ ال ٝةؿ/ ٨٦ ا٣ٞدة٦ح/ يـٮ بنٛةٔيت اجلةس أقٕؽ إف  »
 هؿ هلل الؿخؾصقن التقحقد: محؼؼق اهلل: إٓ إلف ٓ فلهؾ الجقاب, هق هذا

ا والصالحقـ. الـبققـ بشػاطة الـاس أسعد  وضقَّعف باإلخالص أخؾ مـ أمَّ

 هبا. يسعد وٓ الشػاطة, يستحؼ فال فقف وفرط

 قال كؿا اهلل, بطاطة والعؿؾ باإلخالص فعؾقف الشػاطة, كقؾ أراد فؿـ

 الجـة يف مرافؼتؽ أسللؽ لف: قال لؿا إسؾؿل كعب بـ لربقعة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .(1)«السجقد بؽثرة كػسؽ طؾك فلطـل» قال:

                                                           

  .(1694رجف مسؾؿ رقؿ )أخ (1)
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 سبحاكف. العظقؿ الرب وجف هبا يبتغل قؾبف مـ أي« ٩ٛك٫ ٝج٢ ٨٦»

 كؾ   طـ العبقدية كػل فػقفا اهلل, ٓإ بحؼ معبقد ٓ اهلل: إٓ إلف ٓ ومعـك

 هذا بتحؼقؼ إٓ امقحدً  اإلكسان يؽقن فال وحده. هلل وإثباهتا اهلل, سقى ما

 ىت مت خت حت جت يب﴿ تعالك: قال كؿا واإلثبات, الـػل

 اإلكسان يؽقن وحده بالـػل إذ [156البؼرة:] ﴾حج يث ىث مث جث يت

 .امشركً  اإلكسان يؽقن وحده وباإلثبات ,امؾحدً 

 أطظؿ ففل مؽاكتفا, وطظؿ التقحقد كؾؿة فضقؾة بقان الحديث هذا ويف

 وسبقؾ السعادة, وأساس الديـ أصؾ وهل اإلصالق, طؾك وأفضؾفا الؽؾؿات

  ذر أبل طـ (1)أحؿد اإلمام مسـد يف جاء كؿا وأخرة, الدكقا يف الػقز

 أحسـ هل كعؿ قال: اهلل؟ إٓ إلف ٓ ـاتـالحس أفؿـ اهلل قلـرس يا» قال:

 أو وسبعقن بضع اإليؿان» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال الشعب, حديث ويف .«لحسـاتا

 طـ األذى إماصة وأدكاها: اهلل, إال إلف ال ققل فلفضؾفا: شعبة, وستقن بضع

  .(2)«اإليؿان مـ شعبة والحقاء الطريؼ,

 طؾك بـل اإلسالم إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال اإلسالم: مباين حديث ويف

 وإيتاء الصالة, وإقام اهلل, رسقل امحؿًد  وأنَّ  اهلل إال إلف ال أن شفادة خؿسة:

 .(3)«البقت وحج رمضان, وصقام الزكاة,

                                                           

ـف إلباين يف الصحقحة ) (5/169) (1)   .(3/361وحسَّ

 سبؼ تخريجف.  (1)

  .(114), ومسؾؿ رقؿ (8)أخرجف البخاري رقؿ  (3)
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 بؾ الؼقل, بؿجرد صاحبفا تـػع ٓ اهلل, إٓ إلف ٓ التقحقد: كؾؿة أنَّ  وفقف

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب طؾقفا دل التل وضقابطفا بشروصفا اإلتقان مـ ٓبد

 بؾك, قال: اهلل؟ إٓ إلف ٓ الجـة مػتاح ألقس» : مـبف بـ لقهب ققؾ

 وإٓ لؽ, ُفتِح أسـان لف بؿػتاح جئت فنن أسـان, لف إٓ مػتاح لقس ولؽـ

 .(1)«لؽ ُيػَتح لؿ

 اهلل إٓ إلف ٓ قال: مـ يؼقلقن: اكاًس  إنَّ » : البصري لؾحسـ وققؾ

 .(2)«ةالجـ دخؾ وفرضفا حؼفا فلدى اهلل إٓ إلف ٓ قال: مـ فؼال: الجـة. دخؾ

 اهلل. إٓ إلف ٓ شروط إلك يشقر

 اإلخالص اشرتط بؾ اهلل, إٓ إلف ٓ بؼقل هـا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َيؽتػ لؿ ولفذا

 طؿؾف كان إذا إٓ قائؾفا مـ تؼبؾ ٓ اهلل إٓ إلف فال ,-والـؼاء الصػاء وهق-

 ڱ ڳ ڳ﴿ سبحاكف: قال كؿا , اهلل وجف إٓ بف يرد لؿ ,اصافقً  اكؼقً 

 ,[3الزمر:] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك: وقال ,[5قـة:الب] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ

 طؿاًل  طؿؾ مـ الشرك, طـ الشركاء أغـك أكا» الؼدسل: الحديث يف وكؿا

 .(3)«وشركف تركتف غقري معل فقف أشرك

 ٿ﴿ تعالك: ققلف فتلمؾ الؾغة يف اإلخالص معـك تعرف أن أردت وإذا

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ

                                                           

 مع الػتح جازًما بف, ووصؾف يف التاريخ الؽبقر (3/131)طؾؼف البخاري يف صحقحف  (1)

  .(4/66(, وأبق كعقؿ يف الحؾقة )1/95)

  .(169:ص)ع العؾقم والحؽؿ جام (1)

  .(7466أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (3)
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 إكعام هبقؿة مـ يخرج حقـ يخرج الصايف الـؼل بقضإ فالؾبـ ,[66الـحؾ:]

 يؽقن والدم الػرث بقـ مـ خروجف إنَّ  ققؾ: إكف حتك ودم, فرث بقـ مـ

 مـ قطرة فقف ترى ٓ خالص بلكَّف اهلل وصػف ذلؽ ومع مباشرة, الحؾب طـد

 فرث. مـ قطعة وٓ دم

 اهلل إٓ إلف ٓ أنَّ  -والسـة الؽتاب لـصقص بآستؼراء- العؾؿاء ذكر وقد

 وهل: هبا, إٓ تؼبؾ ٓ سبعة اشروصً  لفا

 لؾجفؾ. الؿـايف بؿعـاها العؾؿ -1

 لؾريب. الؿـايف القؼقـ -1

 والرياء. لؾشرك الؿـايف اإلخالص -3

 لؾؽذب. الؿـايف الصدق -4

 والؽره. لؾبغض الؿـافقة الؿحبة -5

 لؾرتك. الؿـايف آكؼقاد -6

 لؾرد. الؿـايف والؼبقل -7

  الـاضؿ: ققل يف مجؿقطة وهل

ـٌ  طؾؿٌ   وإخالص وصدقؽ مع يؼق

 

 والؼبــــقل لفــــا محبــــة واكؼقــــادٌ  

 وسـة اهلل كتاب يف إدلة مـ العشرات الشروط هذه مـ واحد ولؽؾ   

  .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف
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 الحؽؿل: حافظ الشقخ قال

 قــــد ققــــدت وبشــــروط ســــبعةٍ 

 

 وردت اويف كصقص القحل حؼـ 

ــــــــا  ــــــــع قائؾف ــــــــف ال يـتػ  فنكَّ

 

 إال حقـــث يســـتؽؿؾفابـــالـطؼ  

ــــــقل  ــــــقـ والؼب ــــــؿ والقؼ  العؾ

 

ـــــقل  ـــــادر مـــــا أق ـــــاد ف  واالكؼق

 والصدق واإلخـالص والؿحبـف 

 

ــــــــف  ــــــــا أحب ــــــــؽ اهلل لؿ  وفؼ

 دٓئؾ وذكر ,اكافعً  اشرًح ( الؼبقل معارج) كتابف يف  شرحفا وقد 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب مـ شرط كؾ  

جؽ الىؽيٜ، ثكؿ أثٮ ثُٮهل/ النٛةٔح ظؽير كركل»  ٔجةس، ث٨ اهلل ٔك
جؽ  كأثٮ احل٧ةف، ث٨ كظؾيٛح ٦ةلٟ، ث٨ كأنف اخلُةب، ث٨ ٧ٔؿ ث٨ اهلل ٔك
ري٥٬ ٬ؿيؿة، كأثٮ ٝحف، ث٨ اهلل ٔجؽ مٮىس  .«ٗك

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ متقاتر حديث أكَّف طؾك العؾؿ أهؾ مـ واحد غقر كص وقد

                                                           

  .(434-1/418معارج الؼبقل ) (1)

, وابـ أبل العز يف (13/35)مـفؿ: شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف مجؿقع الػتاوى  (1)

  .(133:ص)شرح الطحاوية 
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 باحلىض[ ]اإلمياى

ًن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لؿقٮؿ ثأف   اإلي٧ةف ز٥»  ٧٠ة كأ٩ ٫ ٔ٪٫، وط ٧٠ة ٫أ٦ذ دؿدق ةظٮ
 أػؿ. كبأ٣ٛة  املٞؽس، ثدخ إىل م١ح ٨٦ كركم ابل٤ٞةء، ٧ٔةف إىل ٔؽف ثني
ًن  أمؽ ٦ةؤق  .«الك٧ةء جنـٮ ٔؽد كأكٮاث٫ ا٣ٕك٢، ٨٦ كأظًل ال٤نب، ٨٦ ةثدة

 فقف طـدكا لقس إذ بالغقب: اإليؿان جؿؾة مـ الؿقرود بالحقض اإليؿان

 الصادق الخرب لقرود بف كممـ وإكؿا وإدلة, الـصقص خالل مـ إٓ خرب

 جاءت ما ويتؾؼقن بإخبار يممـقن الذيـ اإليؿان أهؾ مقزة وهذه بشلكف,

ا بالؼبقل. إكبقاء بف  بف. يممـقن وٓ ذلؽ يؼبؾقن فال سقاهؿ مـ أمَّ

ًن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لؿقٮؿ ثأف   اإلي٧ةف ز٥»  أهؾ طؼقدة مـ أي:« أ٦ذ٫ دؿدق ةظٮ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـة يف ثبتت لف صػة وبؽؾ   قرود,الؿ بالحقض اإليؿان السـة:

 حديث هق بؾ ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ صح الحقض يف الحديث« ٔ٪٫ وط ٧٠ة»

 الصحابة طدد إنَّ  بؾ ,(1)العؾؿ أهؾ مـ واحد غقر ذلؽ طؾك كص كؿا متقاتر

 طدهؿ بؾ ,اصحابق   خؿسقـ طـ يزيدون الحقض أحاديث رووا الذيـ

 .(2)الستقـ طؾك زيادة بعضفؿ

 مائف: وصعؿ شفر, وطرضف: صقلف الشؽؾ, مربع أكَّف طؾك السـة دلت وقد

 الؿسؽ, ريح مـ أصقب ورائحتف: الؾبـ, مـ أبقض ولقكف: العسؾ, مـ أحؾك

                                                           

 قة(, وشقخ اإلسالم ابـ تقؿ15/53)مـفؿ الؼاضل طقاض كؿا يف شرح مسؾؿ لؾـقوي  (1)

  .(13/35)كؿا يف مجؿقع الػتاوى 

  .(477-11/475)اكظر هذه الروايات يف فتح الباري ٓبـ حجر  (1)
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 يظؿل ٓ شربة مـف شرب مـ والؽثرة, الجؿال يف السؿاء كـجقم كقزان وطؾقف

 .اأبدً  بعدها

 مـ ضأبق وماؤه سقاء, وزواياه شفر, مسقرة حقضل» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال

 مـف شرب فؿـ السؿاء, كـجقم وكقزاكف الؿسؽ, مـ أصقب وريحف القرق,

 مـ وأحؾك الؾبـ, مـ ابقاًض  أشد ماؤه» :ملسو هيلع هللا ىلص وقال .(1)«اأبًد  بعده يظؿل فال

 .(2)«العسؾ

 فؼال: صػاتف, بعض إلك  الؿصـػ أشار وقد

 كؿا صرفقف بقـ الؿسافة أي:« ابل٤ٞةء ٧ٔةف إىل ٔؽف ثني ٧٠ة كأ٩ ٫»

 إردن. وطؿان قؿـال بقـ

 طدن بقـ والؿسافة« أػؿ كبأ٣ٛة  املٞؽس، ثدخ إىل م١ح ٨٦ كركم»

 أهؾ بعض استشؽؾف ولذا الؿؼدس, وبقت مؽة بقـ الؿسافة مـ أكرب وطؿان

 إكثر. الؿسافة يف داخؾة إقؾ الؿسافة ٕنَّ  متقسر: بقـفؿا الجؿع لؽـ العؾؿ,

 .(3)وضعػف فققت حقث مـ السقر اختالف طؾك بعضفؿ وحؿؾف

ًن  أمؽ ٦ةؤق»  «الك٧ةء جنـٮ ٔؽد كأكٮاث٫ ا٣ٕك٢، ٨٦ كأظًل ال٤نب، ٨٦ ةثدة

 الصػات. هذه إلك اإلشارة سبؼت

 الـبل طـ الحقض حديث روى مؿـ اطددً   الؿصـػ ذكر ثؿ

 فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

  .( والؾػظ لف5918(, ومسؾؿ رقؿ )6579أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  .(5945أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .(11/486)فتح الباري و(, 15/57)اكظر: شرح مسؾؿ لؾـقوي  (3)
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جؽ ٧ٔؿ، ث٨ اهلل ٔجؽ ركاق»  ذر، كأثٮ ٠ٕت، ث٨ كأيب ٧ٔؿك، ث٨ اهلل ٔك
 .«األق٤يم كبؿيؽة ابلة٬ٌل، أ٦ة٦ح كأثٮ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ مٮىل كزٮبةف

 الخؿسقـ يتجاوزون الحقض حديث رواة فننَّ  وإٓ بعضفؿ, فذكر

 سبؼ. كؿا اصحابق   الستقـ وققؾ

 فقف يحصؾ قؾبف أنَّ  فالشؽ وبصػاتف العظقؿ الحقض هبذا العبد آمـ وإذا

 نوويفـم يسعدون الذيـ همٓء مـ يؽقن أن يف شديدة ورغبة طظقؿ شقق

 يعرف أن فعؾقف الشعقر هذا مثؾ كػسف يف حصؾ وإذا الؿاء. هذا مـ ببالشر

 كاس طؾلَّ  لقردن» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا مـف, ويحرمقن طـف يذادون اأكاًس  أنَّ 

 أصحابل. فلققل: دوين, اختؾجقا طرفتفؿ إذا حتك الحقض, أصحابل مـ

 .(1)«بعدك أحدثقا ما تدري ال فقؼقل:

 أحدثقا ما تدري ال» الؽؾؿة: هذه ـدط متلماًل  يؼػ أن الؿممـ فعؾك

 والؿرسؾقـ إكبقاء سقد صريؼة ومخالػة الديـ, يف اإلحداث خطقرة لقعؾؿ« بعدك

 العظقؿة. الؿؽرمة هذه مـ الحرمان مستقجبة وأهنا ,ملسو هيلع هللا ىلص

 الروايات: بعض يف جاء كؿا الؿرتدون, هؿ الحقض طـ يذادون والذيـ

 هؿ يذادون الذيـ إن وققؾ: .(2)«الؼفؼرى أدبارهؿ طؾك بعدك ارتدوا إكفؿ»

 الؽػر. ويبطـقن باإليؿان يتظاهرون كاكقا الذيـ الؿـافؼقن

 قاتؾفؿ الروافض وهؿ- طؼب طؾك ارأًس  أففامفؿ اكتؽست أققام ُوجد وقد

                                                           

  .(5951(, ومسؾؿ رقؿ )6581رقؿ ) أخرجف البخاري (1)

  .(6587أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 هؿ الحقض طـ بالذود الؿعـققـ أنَّ  اوزورً  اضؾؿً  فادطقا -يمفؽقن أكك اهلل

َـّ  الذيـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أصحاب  مـف, حديثف وسؿاع ورؤيتف حبتفبص طؾقفؿ اهلل م

 , وطؾل وطثؿان وطؿر بؽر أبق مؼدمتفؿ ويف طـف, والؿدافعة ديـف وكصرة

 لفذا السـة أهؾ رواية مـ يستغربقن كتبفؿ بعض يف الحؿؼك همٓء إنَّ  حتك

 طدوان, طؾك وطدوان ضالل, طؾك ضالل مـفؿ وهذا كتبفؿ. يف الحديث

 وأحؼفؿ الـاس أولك هؿ الصحابة أنَّ  ؾكط الحديث دل فؼد وإٓ مرتاكؿ, وجفؾ

 وهؿ« بعدك أحدثقا ما تدري ال» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٕنَّ  الحقض: مـ بالشرب

 ٻ ٱ﴿ تعالك: قال ذلؽ, مـ وحاشاهؿ كذلؽ, لقسقا -اهلل بحؿد-

 ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 والتبديؾ شلهنؿ, هق هذا [14-13إحزاب:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 طـ اوبعدً  هبا اوتؼقدً  لؾسـة مراطاة الـاس أطظؿ ففؿ بعدهؿ. فقؿـ ُوجد إكؿا

 صريؼفؿ. مـ إٓ يعرفقها ولؿ السـة الـاس يتعؾؿ لؿ بؾ البدع,

 أخذ لؾـاس أيـ فؿـ ُمْحِدثقن بلهنؿ إخقار همٓء طؾك ُحؽِؿ فنذا

 قال كؿا ذاتف, الديـ يف صعـ الصحابة يف الطعـ فننَّ  ولفذا وتؾؼقف؟! الديـ

 إذا» الرازي: زرطة أبق يؼقل الؿـؼقل. يف صعـ الـاقؾ يف الطعـ عؾؿ:ال أهؾ

 زكديؼ: أكف فاطؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاب مـ اأحدً  يـتؼص الرجؾ رأيت

 الؼرآن هذا إلقـا أدى وإكؿا حؼ, والؼرآن حؼ, طـدكا ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل أن وذلؽ

 لقبطؾقا شفقدكا يجرحقا أن يريدون وإكؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أصحاب والســ

 .(1)«زكادقة وهؿ أولك, هبؿ والجرح والسـة, لؽتابا

                                                           

  .(49:ص)الؽػاية لؾخطقب  (1)
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 يمثر لؿ الصحابل وُجِفؾ طـدهؿ اإلسـاد صح إذا السـة أهؾ فننَّ  ولفذا

 وبشفادة لفؿ, اهلل بشفادة طدول كؾَّفؿ الصحابة ٕنَّ  الحديث: صحة يف ذلؽ

ًٓ  الـاس أولك ففؿ وفضؾفؿ, خقريتفؿ طؾك إمة وبنجؿاع ,ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف  دخق

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وقال .[116طؿران: آل] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالك: ققلف يف

 .(1)«قرين الـاس خقر»

 لؼد» : مالؽ بـ أكس بؼقل بالحقض يتعؾؼ طؿا الؽالم وأختؿ

َـّ  واحدة تصؾل ما بالؿديـة طجائز تركت  أن  رهبا سللت إٓ صالة مـف

 مـف ؼقـاـيس وأن ذلؽ, اجؿقعً  لـا اهلل الـفلس .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص محؿد حقض يقردها

 وكرمف. بؿـف

                                                           

  .(6419(, ومسؾؿ رقؿ )3651أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

, وابـ أبل طاصؿ (3/136(, وأحؿد )1669أخرجف ابـ الؿبارك يف الزهد رقؿ ) (1)

 .«وسـده صحقح: »(11/476)ػتح قال الحافظ ابـ حجر يف ال .(698)يف السـة رقؿ 

 وقال إلباين: إسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ. 
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 الدقرب[ بعذاب ]اإلمياى

، كٚؿض كاصت ظٜ ا٣ٞرب ثٕؾاب كاإلي٧ةف»  ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ ركاق الـز
 ٬ؿيؿة، كأثٮ ٦ةلٟ، ث٨ كأنف زةثخ، ث٨ كزيؽ أيٮب، كأثٮ َة٣ت، أيب ث٨ يلع
س٧ةف راٚٓ، كأثٮ ثكؿة، كأثٮ جؽ ا٣ٕةص، أيب ث٨ ٔك  ٔجةس، ث٨ اهلل ٔك

ري٥٬ أق٧ةء، كأػذ٭ة ،ملسو هيلع هللا ىلص يباجل زكج كاعئنح اهلل، ٔجؽ ث٨ كصةثؿ  .«ٗك

 الؼرب طذاب إلك رجع ثؿ والحقض الشػاطة بذكر  الؿصـػ بدأ

 فنكف -سبؼ ما بخالف- بالقاو ططػف ولذا الرتتقب, يراع لؿ هبذا وهق وفتـتف,

 طؾك الدالة« ثؿ»ـب بالحقض اإليؿان طؾقف ططػ ثؿ بالشػاطة اإليؿان ذكر

 الرتتقب.

 الجامع ضابطف ٕنَّ  أخر: بالققم اإليؿان ائؾمس مـ الؼرب بعذاب واإليؿان

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة اهلل كتاب يف ثبت مؿا الؿقت, بعد يؽقن ما بؽؾ   اإليؿان هق:

 بف فـممـ ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وسـة العزيز الؽتاب طؾقف دل حؼ, الؼرب وطذاب

ا كـؽره. وٓ  بف شفدت بؿا إٓ يممـقن ٓ الذيـ الػاسدة العؼقل أرباب أمَّ

 بعضفؿ: قال حتك مجردة, طؼقل طؾك ذلؽ ويبـقن يجحدوكف, نكَّفؿف طؼقلفؿ

 .اشقئً  رأيـا فؿا الؼبقر بعض ُحِػرت

 كص كؿا متقاترة وهل- السـة أدلة ذكر طؾك  الؿصـػ اقتصر وقد

 طؾقف, تدل آيات الؼرآن يف لؽـ ,-(1)العؾؿ أهؾ مـ واحد غقر ذلؽ طؾك

                                                           

 (, وابـ أبل العز يف شرح13/35)مـفؿ: شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف مجؿقع الػتاوى  (1)

  .(399:ص)الطحاوية 
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 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں﴿ تعالك: اهلل ققل مـفا

 قبؾ ومساءً  اصباًح  الـار طؾك فقعرضقن ,[46غافر:] ﴾ھ ھ ہ ہ

 الؼرب. يف شؽ بال وهذا الؼقامة, يقم

 الؼقامة, يقم إلك مستؿر الؼرب يف الؽػار طذاب أنَّ  طؾك دلقؾ أية ويف

 وأبؼك. أشد فعذاهبؿ قامت وإذا

ا  يؽقن وٓ كبائرهؿ قدر طؾك فعذاهبؿ الؽبائر أهؾ مـ الؿقحديـ طصاة أمَّ

 يعذبان وما لقعذبان إكفؿا فؼال: بؼربيـ أصحابف مع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مرَّ » فؼد .امستؿرً 

ا كبقر: يف  بالـؿقؿة. يؿشل فؽان اآلخر وأما البقل, مـ يستتر ال فؽان أحدهؿا أمَّ

 رسقل يا قالقا: واحدة. قبر كؾِّ  يف فغرز كصػقـ, فشؼفا رصبة جريدة أخذ ثؿ

 .(1)«يقبسا لؿ ما طـفؿا يخػػ لعؾف قال: هذا؟ فعؾت لؿ اهلل:

 اضاهرً  كان لق إذ ,اضاهرً  الؼرب طذاب يؽقن ٓأ اهلل حؽؿة اقتضت وقد

 تدافـقا الأ فؾقال قبقرها, يف تبتؾك األمة هذه إنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال الـاس, تدافـ لؿا

 .(2)«مـف أسؿع الذي الؼبر طذاب مـ يسؿعؽؿ أن اهلل لدطقت

َب  فنذا  الثؼؾقـ, إٓ يؾقف مـ كؾُّ  عفايسؿ صقحة صاح قربه يف الؿقت ُطذ 

 صقحة فقصقم أذكقف, بقـ ضربة حديد مـ بؿطرقة يضرب ثؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال

 .(3)«الثؼؾقـ إال يؾقف مـ يسؿعفا

                                                           

  .(675), ومسؾؿ رقؿ (118)أخرجف البخاري رقؿ  (1)

  .(7141أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .(1338خاري رقؿ )أخرجف الب (3)
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 بف اإليؿان كان لؿا اضاهرً  اأمرً  كان لق ٕكَّف اخػق   الؼرب طذاب كان وإكؿا

 الغقب. إيؿان هق إكؿا الؿـجل الـافع واإليؿان غقب, إيؿان

 هؿ فالؿـعؿقن ومعذب, مـعؿ بقـ فالـاس حؼ, -اأيًض - الؼرب كعقؿو

 ڤ﴿ تعالك: قال والعصقان. الؽػر أهؾ والؿعذبقن والطاطة, اإليؿان أهؾ

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[17إبراهقؿ:] ﴾ڇ ڇ ڇ چ چچ
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 الدقرب[ ]فته  

 .«ك٩كري ٦٪١ؿ ث٧كأ٣ح اإلي٧ةف كًلؾلٟ»

 وأنَّ  الؼرب, فتـة إلك هـا أشار لؼربا طذاب ذكر مـ الؿصـػ فرغ أن بعد

 فقر السمال هذا ويؽقن يسلل, قربه يدخؾ طبد فؽؾُّ  قبقرهؿ, يف يػتـقن الـاس

 الؿقت دفـ مـ فرغ إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كان» ولفذا دفـف, مـ والػراغ قربه إدراجف

 .(1)«يسلل اآلن فنكف التثبقت, لف وسؾقا ألخقؽؿ استغػروا فؼال: طؾقف وقػ

 فآمتحان ٕمتف. كصحف تؿام مـ وهذا إسئؾة, هذه ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـال بقَـّ وقد

 محددة. وإسئؾة واقع,

 كبقؽ؟ مـ ديـؽ؟ ما ربؽ؟ مـ أسئؾة: ثالثة ويسلٓكف مؾؽان فقلتقف

 وأما اهلل, يثبتفؿ هبا واطتـقا الدكقا يف إمقر هذه حؼؼقا الذيـ اإليؿان فلهؾ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ لك:تعا قال كؿا اهلل, فقضؾف والظالؿ الؽافر

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[17إبراهقؿ:] ﴾ڇ

 ,اطظقؿً  اتقفقؼً   القهاب طبد بـ محؿد اإلسالم شقخ ؼُوف   وقد

 طؿَّ  رسالة يف الثالثة إسئؾة هذه أفرد طـدما ابالغً  اكصحً  لؾـاس وكصح

                                                           

(, والبقفؼل يف 1/516(, والحاكؿ يف الؿستدرك )3111أخرجف أبق داود رقؿ ) (1)

وصححف إلباين يف صحقح  (,1/518(, والضقاء يف الؿختارة )4/56الؽربى )

 .(945)الجامع رقؿ 
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 قرأها مـ ومـفؿ حػظفا, مـ مـفؿ الـاس, بقـ واكتشرت ذكرها وشاع كػعفا

 كثقرة. لغات إلك وُترجؿت مرات, درسفا مـ ومـفؿ مرة, غقر

 بلكثر كتبفا أكَّف الثالثة إصقل هبذه طـايتف وشدة  كصحف ومـ

 التل بالؾفجة كؾ   ولؾصبقان, لؾعقام وكتبفا العؾؿ, لطؾبة كتبفا أسؾقب, مـ

 العقام, بؾفجة الشقخ كتبفا الثالثة إصقل مـ كسخة طؾك ووقػت تـاسبف,

 .«اهلل ربل :قؾ ربؽ؟ وش ققؾ: وإذا» كتب: فإكَّ  حتك

 الرسالة هذه مـ يحذرون قؾقهبؿ البدع أطؿت الذيـ الؿبتدطة وبعض

 التل إسئؾة هذه أجقبة إٓ فقفا لقس أهنا مع القهابقة. كتب هذه ويؼقلقن:

ف اأحدً  هذا يقمـا إلك كسؿع ولؿ قربه, يف طبد كؾُّ  طـفا يسلل  ااكتؼادً  وجَّ

 الرسالة. هذه كطؾ اطؾؿق  

 ققل مثؾ كثقرة, أحاديث الثالثة إصقل هذه طظؿ بقان يف جاء وقد

 وبؿحؿد ,اديـً  وباإلسالم ,اربً  باهلل رضل مـ اإليؿان صعؿ ذاق» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 اهلل إال إلف ال أن أشفد الؿمذن: يسؿع حقـ قال مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص وقال .(1)«رسقاًل 

 وبؿحؿد ,اربً  باهلل ضقتر ورسقلف. طبده امحؿًد  وأن لف, شريؽ ال وحده

 يستذكر أن لؾعبد يشرع أذان كؾ   فعـد .(2)«ذكبف لف غػر ,اديـً  وباإلسالم ,رسقاًل 

 الثالثة. إصقل هذه

 القجقه سقد بلهنؿا السـة يف وصػفؿا جاء مؾؽان هؿا« ك٩كري ٦٪١ؿ»

 ديـؽ؟ وما ربؽ؟ مـ ويسلٓكف فقؼعداكف قربه يف العبد يلتقان العققن, وزرق

                                                           

  .(156)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)

  .(849)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)
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ا كبقؽ؟ ومـ  ,ملسو هيلع هللا ىلص محؿد وكبقل اإلسالم, وديـل اهلل, ربل فقؼقل: الؿممـ فلمَّ

ا قربه. يف فقـعؿ  يصقح حديد مـ بؿرزبة فقضرب ,اجقابً  يحار فال الؽافر وأمَّ

 الثؼؾقـ. إٓ يؾقف مـ كؾُّ  يسؿعفا صقحة مـفا

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن هريرة أبق رواه ما هذا: يف القاردة إحاديث ومـ

 ألحدهؿا: يؼال أزرقان, أسقدان مؾؽان أتاه -أحدكؿ قال أو- لؿقتا ُقبِر إذا»

 كان ما فقؼقل الرجؾ؟ هذا يف تؼقل كـت ما فقؼقالن: الـؽقر. واآلخر: الؿـؽر

 ورسقلف. طبده امحؿًد  وأن اهلل إال إلف ال أن أشفد ورسقلف. اهلل طبد هق يؼقل:

 .(1)«هذا... تؼقل أكؽ كعؾؿ كـا قد فقؼقالن:

                                                           

 , وصححف إلباين يف صحقح«حسـ غريب»( وقال: 1671أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

  .(1391, والصحقحة رقؿ )(856)ســ الرتمذي رقؿ 
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 والهار[ باجله  ]اإلمياى

  ل٤جٞةء ػ٤ٞذة ،اأثؽن  دٛ٪دةف ال خم٤ٮٝذةف، كاجلةر اجل٪ح ثأف   كاإلي٧ةف»
 .«ٔؽة أظةدير ذلٟ يف وط كٝؽ ل٤ٛ٪ةء، ال

 بالجـة اإليؿان ومـ أخر, بالققم اإليؿان مـ هق والـار بالجـة اإليؿان

 والسـة. الؼرآن يف ثبت مؿا فقفؿا ما وكؾ   أوصاففؿا بؽؾ   اإليؿان والـار:

 أن, مقجقدتان مخؾققتان أي:« خم٤ٮٝذةف كاجلةر اجل٪ح ثأف   كاإلي٧ةف»

 ققلف مـفا: ,اجد   كثقرة وجقدهؿا طؾك والدٓئؾ معدة. والـار معدة فالجـة

  ېئ  ىئ ﴿ الـار: طـ وققلف ,[133طؿران: آل] ﴾ڀ ڀ﴿ الجـة: طـ تعالك

  ووجدت. ُهقئت أي: أطدت ومعـك ,[131:آل طؿران] ﴾ ىئ

 فنكف األطؾك, الػردوس فاسللقه اهلل سللتؿ فنذا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل ومـفا:

 .(1)«الجـة أكفار تػجر ومـف الرحؿـ, طرش وفققف الجـة, وأطؾك الجـة أوسط

 الرحؿـ. طرش وفققفا السؿاوات, فقق الجـة أن طؾك دلقؾ وهذا

 طفد طؾك الشؿس اكخسػت» قال:  طباس ابـ رواه ما ومـفا:

 مؼامؽ, يف اشقئً  تـاولت رأيـاك اهلل رسقل يا قالقا: فصؾك... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 ,اطـؼقدً  فتـاولت الجـة رأيت إين :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال كعؽعت. رأيـاك ثؿ

 قط كالققم امـظرً  أر فؾؿ الـار, وأريت الدكقا. بؼقت ما مـف ألكؾتؿ أصبتف ولق

 الدكقا يف لقس» : طباس ابـ يؼقل ولفذا واحد!! طـؼقد هذا .(2)«أفظع

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)

  .(1166(, ومسؾؿ رقؿ )1651أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 متبايـ. والـعقؿ مختؾػة الحؼائؼ أنَّ  أي (1)«إسؿاء إٓ الجـة يف مؿا

ك» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل ومـفا:  .(2)«جفـؿ فقم مـ الحؿَّ

 يعؾؿقن طـدما اإليؿان أهؾ أنَّ  والـار: الجـة وجقد يف الظاهرة الحؽؿ ومـ

 خقففؿ شتدوي لؾجـة استعدادهؿ يعظؿ بعذاهبا والـار بـعقؿفا مقجقدة الجـة أنَّ 

 الـار. مـ

 الؼاصرة بعؼقلفؿ الؿسللة مع وتعامؾقا الؿعتزلة, هذا يف خالػ وقد

 يقم تخؾؼان وإكؿا أن, والـار لؾجـة وجقد ٓ فؼالقا: الحؼقرة, وأففامفؿ

 الؼقامة. يقم يف إٓ هبؿا لؾعباد حاجة ٓ إذ :الؼقامة

 تػـقان, ٓ والـار ةالجـ أنَّ  السـة: أهؾ طؼقدة مـ وهذا« اأثؽن  دٛ٪دةف ال»

 باققتان. بؾ

 فننَّ  ولفذا« ٔؽة أظةدير ذلٟ يف وط كٝؽ ل٤ٛ٪ةء، ال ل٤جٞةء ػ٤ٞذة»

 يقم يؽقن الذي الصعؼ يشؿؾفؿ ٓ الجـة يف الذيـ والغؾؿان العقـ الحقر

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: قال كؿا الؼقامة,

 .[68الزمر:] ﴾ٺ ڀ ڀ

 قال تػـقان. ٓ أهنؿا والـار: الجـة يف والجؿاطة السـة أهؾ ققل هق هذا

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ تعالك: اهلل

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲

                                                           

  .(534)رواه ابـ جرير الطربي يف تػسقره رقؿ  (1)

  .(5715(, ومسؾؿ رقؿ )3164أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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             ﯁ ﯀

 .[37-36فاصر:] ﴾ڭ ڭ   

  الؼقؿ ابـ وتؾؿقذه تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ إلك كُِسب ققل وهـاك

 تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ كتب يطالع ـم لؽـ تبؼك, وٓ تػـك الـار أنَّ » وهق

 الباحثقـ مـ واحد غقر جؿع وقد تػـك, ٓ الـار أنَّ  بقضقح يؼرر أكَّف يرى

 تػـك. ٓ بلهنا  تصريحف فقفا كثقرة اكصقًص 

 واضحة وأخرى مجؿؾة, كصقص طـف جاءت  الؼقؿ ابـ وكذلؽ

 ثالث طؾك ـاُس ال كان ولؿا» ققلف: هذا يف كالمف أوضح ومـ تػـك. ٓ أكَّفا يف

 خبث فقفؿ وآخرون فقف, صقب ٓ وخبقث خبث, يشقـف ٓ صقب صبؼات:

 الؿحض, الخبث ودار الؿحض, الطقب دار ثالثة: دورهؿ كاكت وصقب

 تػـك التل الدار وهل وصقب خبث معف لؿـ ودار تػـقان. ٓ الداران وهاتان

ؾ كالم وهذا ,(1)«العصاة دار وهل  ٓ وأكَّفا ػارالؽ كار بؼاء يف صريح مػصَّ

 .الؿػصؾ الؽالم هذا طؾك الؿجؿؾ كالمف حؿؾ فقجب تػـك,

                                                           

  .(34:ص)قابؾ الصقب ال (1)
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 باملًشاى[ ]اإلمياى

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ / اهلل ٝةؿ ثةملزياف، كاإلي٧ةف»

 .«[٪٧األكبقاء:]

 أطؿال لقزن تقضع التل بالؿقازيـ اإليؿان اآلخر: بالققم اإليؿان ومـ

 اقتصر وقد طديدة, يثوأحاد آيات ذكره يف جاء وقد الؼقامة. يقم الـاس

 ڤ ڤ﴿ تعالك: اهلل ققل وهق واحد, دلقؾ ذكر طؾك  الؿصـػ

 .[47إكبقاء:] ﴾ڦ ڤ ڤ

 تعالك: اهلل قال الذر, بؿثاققؾ الؼقامة يقم القزن أنَّ  طؾك يدل ما جاء وقد

 ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

 قال ويقزن, الؼقامة يقم بف يمتك فنكَّف ودق العؿؾ صغر فؿفؿا .[8-7الزلزلة:]

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ : اهلل

 .[16لؼؿان:] ﴾﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 وصحائػفؿ وأطؿالفؿ إشخاص أنَّ  طؾك اأيًض  الـصقص دلت كؿا

 الؼقامة. يقم تقزن كؾَّفا

 يف الحسـات تقضع كػتان, لف حؼقؼل مقزان وأكَّف بالؿقزان العبد آمـ وإذا

 بذلؽ آمـ إذا يقزن, الحقاة هذه يف طؿَؾف طؿؾٍ  ؾُّ وك كػة, يف والسقئات كػة

 السقئات. طـ بعده ويشتد الحسـات, طؾك إقبالف سقزداد ريب ٓ فنكف اجازمً  اإيؿاكً 

 القاضحة بلدلتف يعبلون وٓ بف, يممـقن فال الؿقزان الؿعتزلة أكؽرت وقد

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب يف الصريحة
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 اإلمياى[ ]ةضائل 

٢٧ ٝٮؿ اإلي٧ةف أف  ث كاإلي٧ةف»  ثةملٕىدح، كي٪ٞه ثة٣ُةٔح يـيؽ ك٩دح، ٔك
 / كٝةؿ ،[114التقبة:] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ دٕةىل/ اهلل ٝةؿ

 ﴾ں ں ڱ ڱ﴿ / كٝةؿ ،[4الػتح:] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 .« [31الؿدثر:]

 أهؾ بؼقل يتعؾؼ اكافعً  اوإيجازً  مػقدة خالصة هـا  الؿصـػ ذكر

 بف. متعؾؼة قروأم اإليؿان تعريػ يف والجؿاطة السـة

 وحاجة الغايات, وأكبؾ الؿطالب وأطظؿ الؿؼاصد أجؾ هق واإليؿان

 لؾـاس لقس بؾ الضرورات, أطظؿ وتطبقؼف بف العؾؿ إلك وضرورهتؿ إلقف الـاس

  اهلل أمر وبؿا باهلل اإليؿان إلك حاجتفؿ مثؾ الحقاة هذه يف حاجة

 تؽقن إكؿا وأخرة دكقاال يف الحؼقؼقة الـاس حقاة فننَّ  بف: باإليؿان طباده

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ تعالك: اهلل قال بذلؽ,

  باإليؿان. إٓ تتحؼؼ وٓ تؽقن ٓ الحؼقؼقة فالحقاة [14إكػال:] ﴾ې

 العباد حاجة كاكت كؾَّؿا إمر أنَّ  فضؾف وطظقؿ سبحاكف اهلل حؽؿة ومـ

 وضحأ تحصقؾف وصرائؼ كقؾف سبؾ كاكت ألزم إلقف وضرورهتؿ أطظؿ, إلقف

 الفقاء إلك فحاجتفؿ الـاس, حاجات يف هذا وتلمؾ غقره. مـ وأيسر وأبقـ

 تحصقؾ مـ أيسر الفقاء تحصقؾ فننَّ  ولفذا الؿاء, إلك حاجتفؿ مـ أطظؿ

 فننَّ  ولفذا الطعام, إلك حاجتفؿ مـ أطظؿ الؿاء إلك الـاس وحاجة الؿاء.

 مـ أطظؿ يؿاناإل إلك الـاس وحاجة الطعام. تحصقؾ مـ أيسر الؿاء تحصقؾ



 
 314 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 لؿـ يؽقن ما أوضح وحججف ودٓئؾف اإليؿان براهقـ فننَّ  ولفذا :كؾ ف ذلؽ

َـّ   مـ أكثر طؾقف والشقاهد لؾخقر, صدره وشرح بالفداية طؾقف  اهلل م

 تحصك. أو تعد أن

 إلك وٓ كػسف اإليؿان إلك اطائدً  لقس فنكَّف فقف, اشتباه لؾـاس يؼع وطـدما

 واصطالحات آراء مـ الـاس يحدثف ما إلك طائد هق اوإكؿ الصحقحة, براهقـف

 آصطالحات سببفا تـشب التل الخالفات مـ اكثقرً  فننَّ  ولفذا ذلؽ: كحق أو

 وقبقل وططاء أخذ بقـ فقفا الـاس فقؽقن تستجد, التل وأراء الحادثة,

 وخالف. شؼاق بسببفا بقـفؿ ويـشل ورد,

 بالرجقع يؽقن إكؿا وغقره هذا يف آشتباه ورفع الـزاع حؾ فننَّ  ولفذا

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ : قال كؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب إلك

 ,[59الـساء:] ﴾مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب

 اإليؿان بقَّـ لؿا  تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ صـقع جؿقؾ مـ فننَّ  ولفذا

 هبدأ وأقاويؾ خالف مـ فقف كشل طؿا وتؽؾؿ ,(اإليؿان) الػذ الػريد كتابف يف

 ببفـس الـاس بقـ ويحدث حدث الذي الـزاع أنَّ  إلك ارةـباإلش بدأ ما أول

 والطريؼة طؾقفا, ويختؾػقن فقفا الـاس فقتخاصؿ الحادثة, آصطالحات

 إلك بالعقدة تؽقن إكؿا الحؼ ومعرفة الؼؾقب جؿع يف السؾقؿة الصحقحة

 كالم مع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كالم مـ يستػاد ما كذكر وكحـ» فؼال: والسـة, الؽتاب

 هق هذا فننَّ  ورسقلف, اهلل كالم كػس مـ ذلؽ إلك الؿممـ فقصؾ ,تعالك اهلل

 بقان ضؿـ يف ذلؽ مـ كذكر بؾ ابتداًء, الـاس اختالف كذكر فال الؿؼصقد,

 وإلك اهلل إلك الـزاع مقارد رد أنَّ  يبقـ ما ورسقلف اهلل كالم مـ يستػاد ما
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 أخذ ثؿ .(1)«وأخرة الدكقا يف طاقبة وأحسـ ,تلوياًل  وأحسـ خقر الرسقل

 السؾػ صريؼة هل وهذه اإليؿان, تعريػ فقفا التل وإحاديث بأيات يليت

 خالف. ُوِجد لؿا الـاس واتبعفا ُسؾؽت ولق وغقره, اإليؿان يف

 باصطالحات ابالغً  ااهتؿامً  بعضفؿ طـد يرى الـاس حال يراقب مـ وحؼقؼةً 

 اإليؿان تعريػ يف الؿفؿة إحاديث بعض طـ سئؾ وإذا فقفا, ويشتد حادثة

 يعرففا. ٓ حده وبقان

 جربيؾ, كحديث حده, وبقان اإليؿان تعريػ يف مفؿة أحاديث ففـاك

 وتضبط تحػظ أن يـبغل وغقرها, الشعب وحديث الؼقس, طبد وفد وحديث

 مصطؾحات يف هبؿ زج دون الشريعة كصقص مع العباد لقعقش معاكقفا: وتعرف

 زيادة إٓ تحصقؾفا مـ اهلل إلك تؼرب ثؿرة وٓ ورائفا مـ صائؾ ٓ حادثة,

 الخالف. وتقسقع الشؼاق

ف  والؿصـػ  السؾػ صريؼة طؾك الؿختصر هذا يف اإليؿان طرَّ

 والؿصطؾحات والتعؼقدات التؽؾػات طـ ابعقدً  وبراهقـف دٓئؾف مـ اشقئً  وذكر

 الؿشفقرة ؼاطدةلؾ اوفؼً  إخرى التػاصقؾ قبؾ تعريػف بذكر وبدأ الؿتعبة,

 فؼال: تصقره, طـ فرع الشلء طؾك الحؽؿ العؾؿاء: طـد

٢٧ ٝٮؿ اإلي٧ةف ثأف   كاإلي٧ةف»  أنَّ  آطتؼاد: أمقر ومـ أي: «ك٩دح ٔك

 خالف بقـفؿ لقس , السؾػ باتػاق وهذا وكقة, وطؿؾ ققل اإليؿان

 واحد. الؿمدى أن إٓ إحقان بعض يف طباراهتؿ اختؾػت وإن ذلؽ. يف

                                                           

  .(7:ص)كتاب اإليؿان  (1)
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 واطتؼاد. وطؿؾ ققل بعضفؿ: وقال وطؿؾ. ققل اإليؿان بعضفؿ: لفؼا

 واتباع. وكقة وطؿؾ ققل بعضفؿ: وقال وكقة. وطؿؾ ققل بعضفؿ: وقال

 آطتؼاد وهق الؼؾب, ققل بالؼقل طـك وطؿؾ. ققل اإليؿان قال: فؿـ

 وهق الؾسان: وققل .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة اهلل كتاب مـ الؿتؾؼك الصحقح الحؼ

 الؼقل ٕنَّ  اهلل: رسقل امحؿدً  وأنَّ  اهلل, إٓ إلف ٓ أن شفادة دتقـ:بالشفا الـطؼ

 الؾسان وققل آطتؼاد, هق الذي الؼؾب ققل شؿؾ الـصقص يف ُأصؾؼ إذا

 ققلقا أي: ,[136البؼرة:] ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: قال كؿا الـطؼ. هق الذي

 ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ سبحاكف: ققلف وكذلؽ وألسـتؽؿ. بؼؾقبؽؿ ذلؽ

 ,ققد إذا إٓ الؾسان بؼقل اخاص   الؼقل يؽقن وٓ وكظائرهؿا. ,[36فصؾت:]

 .[11الػتح:] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا

 اإليؿان, بلطؿال بؼؾبف العبد يليت بلن وذلؽ ,الؼؾب طؿؾ بالعؿؾ: وطـك

 الؾسان: طؿؾو ذلؽ. وغقر واإلكابة والخقف والرجاء والتقكؾ الحقاء مثؾ

 الؿـؽر. طـ والـفل بالؿعروف وإمر الؼرآن وتالوة قروالتؽب التسبقح مثؾ

 والجفاد. والحج والصقام الصالة مثؾ الجقارح: طؿؾو

 السؾػ بعض كص أحد, لؽؾ يظفر ٓ الؼقل يف آطتؼاد دخقل كان ولؿا

 اإليؿان بعضفؿ: وقال وطؿؾ. واطتؼاد ققل اإليؿان فؼالقا: التعريػ طـد طؾقف

 بالجقارح. وطؿؾ ـانبالج واطتؼاد بالؾسان ققل

 طؾقفا. إطؿال قبقل لتققػ زادها فنكؿا -الؿصـػ كؼقل- الـقة زاد ومـ

 طؾك الؼائؿ العؿؾ بالعؿؾ: مراده ٕنَّ  كالمف: يف داخؾة ففل يذكرها لؿ ومـ
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 .(1)«بالـقات األطؿال إكؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا صالحة, كقة

 إطؿال, لؼبقل اصفاشرت طؾك اتـبقفً  زاده فنكؿا السـة اتباع زاد مـ وكذلؽ

 .(2)«رد ففق أمركا طؾقف لقس طؿاًل  طؿؾ مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا

 اإليؿان يف والـقة والعؿؾ الؼقل ودخقل الشرع, يف اإليؿان تعريػ هق هذا

 العؾؿ, أهؾ كتب يف مبسقصة وهل والسـة, الؽتاب مـ كثقرة دٓئؾ طؾقف

 مـفا. شلء إلك  الؿصـػ وسقشقر

 واإلقرار, الؼرار بؿعـك وهق إمـ مـ مشتؼ قفف الؾغة يف تعريػف أما

 اإليؿان بف يعرف ما أحسـ فننَّ  ولفذا والثؼة. الطؿلكقـة معـك يعطل وكالهؿا

 . تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ لف واكتصر اختاره ما وهق اإلقرار, هق لغة

 زائد وقدر تصديؼ اإليؿان: بؾ لإليؿان, امرادفً  فؾقس التصديؼ أما

 امؼرً  يؽقن وٓ امصدقً  يؽقن قد العبد فننَّ  الؼؾب: واكؼقاد طاناإلذ وهق طؾقف,

 صالب: أبق قال كؿا ,امممـً  وٓ

ـــ محؿــد ــلنَّ دي ــد طؾؿــت ب  ولؼ

 

ـــ  ـــان البريَّ ـــر أدي ــــ خق  ة ديـًـــام

 لـــقال الؿالمـــُة أو ِحـــذاُر َمَســـبَّةٍ  

 

ــــا   لرأيتـــــل ســــؿًحا بــــذاك مبقـً

ق ففق   .امممـً  يؽـ فؾؿ اإلذطان طـده يقجد لؿ لؽـف ,حؼ الديـ أنَّ  مصد 

 بالؼؾب, متعؾؼ هق ما مـفا وأجزاء, شعب -السؾػ طـد- ولإليؿان

 لإليؿان أنَّ  كؿا بالجقارح. متعؾؼ هق ما ومـفا بالؾسان, متعؾؼ هق ما ومـفا

                                                           

  .(4964, ومسؾؿ رقؿ )(1)أخرجف البخاري رقؿ  (1)

  .(4468أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ تعالك: قال ,اوفرطً  أصاًل 

 بالشجرة وكؾؿتف اإليؿان فشبَّف [14إبراهقؿ:] ﴾جئ ی ی ی ی ىئ

 وثؿار. وفرع أصؾ كذلؽ ولإليؿان وثؿار, وفرع أصؾ لفا تلال

 يبـك طؾقف الذي اإليؿان أصؾ هق الجازم واإليؿان الراسخ فآطتؼاد

 العظقؿة والؼربات الزاكقة والطاطات الصالحة إطؿال وفروطف: ويؼقم.

 العبد يـالف وفضؾ خقر كؾُّ  وثؿاره: تعالك. اهلل إلك الؿممـقن هبا يتؼرب التل

 أخرة. ويف الدكقا يف

 أقسام: ثالثة طؾك مـفا يتركب التل اإليؿان وأمقر

 تعالك: قال الستة, اإليؿان أصقل ذلؽ ومـ بزوالف, اإليؿان يزول قسؿ -1

 .[54التقبة:] ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

 ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ سبحاكف: وقال

 .[5الؿائدة:]

 الـبل ققل ذلؽ ومـ لقاجب,ا اإليؿان كؿال بزوالف يزول وقسؿ -1

 يسرق حقـ السارق يسرق وال مممـ, وهق يزين حقـ الزاين يزين ال» :ملسو هيلع هللا ىلص

 ذات كفبة يـتفب وال مممـ, وهق يشربفا حقـ الخؿر يشرب وال مممـ, وهق

 فؾقس .(1)«مممـ وهق يـتفبفا حقـ أبصارهؿ فقفا إلقف الـاس يرفع شرف

 كؿال هق وإكؿا والؿعتزلة, جالخقار يؼقلف كؿا اإليؿان أصؾ هـا الؿـػل

 وهؽذا الزكا. طـ يبتعد أن مسؾؿ كؾ   طؾك واجب ٕكَّف القاجب: اإليؿان

                                                           

  .(166)(, ومسؾؿ رقؿ 5578أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 الحديث. يف الؿذكقرة إمقر بؼقة يف الؼقل

 الـبل ققل يف كؿا الؿستحب, اإليؿان كؿال بزوالف يزول وقسؿ -3

 إال إلف ال ققل فلفضؾفا: شعبة, وستقن بضع أو وسبعقن بضع اإليؿان» :ملسو هيلع هللا ىلص

 فعدَّ  .(1)«اإليؿان مـ شعبة والحقاء الطريؼ, طـ األذى إماصة وأدكاها: اهلل,

 إذى إماصة ترك مـ لؽـ اإليؿان, مـ الطريؼ طـ إذى إماصة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 وأجره مستحب أمر هق بؾ ,اواجبً  اأمرً  لقس ٕكَّف الؿستحب: إيؿاكف كؼص فؼد

 الجـة, ودخقل الذكقب ػرةمغ مقجبات مـ وهق جزيؾ, وثقابف طظقؿ اهلل طـد

 طؾك شقك غصـ وجد بطريؼ, يؿشل رجؾ بقـؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال كؿا

ره, الطريؼ,  أمقر مـ أمر طـ ققؾ إذا ولفذا .(2)«لف اهلل فغػر لف, اهلل فشؽر فلخَّ

 الـار. مـ بف يـجق قد فنكف العبد, بف يستفقـ أن هذا يعـل ٓ مستحب إكف اإليؿان

 مـ مركب وهق» :-التؼسقؿ هذا بقان يف- تقؿقة بـا اإلسالم شقخ يؼقل

 العؼقبة, صاحبف يستحؼ اكؼًص  بػقاتف يـؼص واجب ومـ بدوكف, يتؿ ٓ أصؾ

 .(3)«الدرجة طؾق بػقاتف يػقت مستحب ومـ

 صائػتان: إجؿااًل  اإليؿان مسؿك يف السـة أهؾ خالػ وقد

 أنَّ  تؼدونيع أهنؿ إٓ وطؿؾ, واطتؼاد ققل اإليؿان أنَّ  ترى صائػة -1

 مـ العبد ويخرج كؾُّف, ذهب بعضف ذهب إذا يتجزأ, ٓ واحد كؾ   اإليؿان

 والؿعتزلة. الخقارج مذهب هق وهذا الؿعصقة. فعؾف أو الؽبقرة بارتؽابف اإليؿان

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)

 سبؼ تخريجف.  (1)

  .(7/637مجؿقع الػتاوى ) (3)
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 الـار. يف امخؾدً  يؽقن الؼقامة ويقم الؽػر, يف بدخقلف الحؽؿ الخقارج وزاد

 امخؾدً  يؽقن الؼقامة ويقم الؿـزلتقـ, بقـ مـزلة يف يبؼك بؾ الؿعتزلة: وقالت

 الـار. يف

قا وإكؿا الؿرجئة, وهؿ اإليؿان, مسؿك مـ العؿؾ أخرجقا وصائػة -1  ُسؿُّ

 كؿا التلخقر, الؾغة يف واإلرجاء اإليؿان, مسؿك طـ العؿؾ أخروا ٕهنؿ بذلؽ

 [111إطراف:] ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ : اهلل قال

ْره. أي:  :أقسام طؾك وهؿ أخ 

 الجفؿقة. وهؿ الؿعرفة, مجرد هق اإليؿان أنَّ  يرى مـ فؿـفؿ -أ

 إشاطرة. وهؿ التصديؼ, مجرد هق اإليؿان أنَّ  يرى مـ ومـفؿ - ب

 الؽرامقة. وهؿ فؼط, الؼقل هق اإليؿان أنَّ  يرى مـ ومـفؿ - ج

 الػؼفاء. مرجئة وهؿ واطتؼاد, ققل اإليؿان أنَّ  يرى مـ ومـفؿ - د

 اإليؿان, مسؿك طـ العؿؾ لتلخقرهؿ اإلرجاء اسؿ يشؿؾفؿ اجؿقعً  ففمٓء

ًٓ  أحسـفؿ بؾ فقف, واحدة درجة طؾك لقسقا أهنؿ إٓ  وققلفؿ إخقر, الؼسؿ حا

ًٓ  أخػ كقكف مع هذا  تحصك وٓ تعد ٓ ٕدلة مخالػ باصؾ أكَّف إٓ غقره مـ حا

 ن.اإليؿا مسؿك يف العؿؾ دخقل طؾك دالةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب مـ
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 وندقصانه[ اإلمياى ]سيادة 

 ـةـالس أهؾ طؾك بف اهلل امتـ مؿا« ثةملٕىدح كي٪ٞه ثة٣ُةٔح يـيؽ»

 اإليؿان بلنَّ  ققلفؿ: الضالة الطقائػ كؾَّ  فقف وفارققا بف, ومقزهؿ والجؿاطة

 فقف يتػاوتقن بؾ سقاء, فقف لقسقا أهؾف وأنَّ  بالؿعصقة, ويـؼص بالطاطة يزيد

 وإذا إيؿاكف, زاد طؾقفا وحافظ ربف صاطة طؾك العبد أقبؾ فنذا ,اطظقؿً  اتػاوتً 

 ذلؽ. بحسب إيؿاكف كؼص الؿعاصل مـ اشقئً  اقرتف أو ذكره طـ غػؾ

 اإلسالم شقخ أوصؾفا كثقرة, أوجف مـ تؽقن وكؼصاكف اإليؿان وزيادة

 إلك راجعة الجؿؾة يف هل أوجف, تسعة إلك (1)(اإليؿان كتاب) يف تقؿقة ابـ

 .(2)العبد فعؾ جفة مـ اإليؿان وزيادة الرب, أمر جفة مـ اإليؿان زيادة وجفقـ:

 اصرفً   الؿصـػ ذكر كثقرة, وكؼصاكف اإليؿان زيادة طؾك وإدلة

 ,[٤٥٧التقبة:] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ دٕةىل/ اهلل ٝةؿ» فؼال: مـفا,

ةؿ ةؿ ،[٧الػتم:] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ / ٝك  ں ڱ ڱ﴿ / ٝك

 أكقاع أحد وهل يزيد, اإليؿان أنَّ  يف صريحة أيات ففذه« [٦٤الؿدثر:] ﴾ں

 وكؼصاكف. اإليؿان زيادة طؾك الدالة إدلة

 مـ وكؼصاكف اإليؿان زيادة طؾك دلَّ  أكَّف يجد الؽريؿ الؼرآن يتلمؾ ومـ

 التصريح وهق: الؿصـػ إلقف أشار الذي الـقع هذا مـفا كثقرة, أكقاع خالل

 اإليؿان. بزيادة

                                                           

  .(671, 584-7/561قع الػتاوى ), واكظر: مجؿ( 164-199ص) (1)

  .(178-18/177), (55-13/51)اكظر: مجؿقع الػتاوى  (1)
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 : قال اإليؿان, مـ والفدى الفدى, بزيادة التصريح ومـفا:

 .[17محؿد:] ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿

 تعالك: كؼقلف اإليؿان, مـ والخشقع الخشقع, بزيادة التصريح ومـفا:

 .[169اإلسراء:] ﴾ڎ ڎ﴿

 ڇ ڇ چ چ چ﴿ تعالك: قال باإليؿان, الؿممـقـ أمر ومـفا:

 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ تعالك: اهلل لاوق ,[136الـساء:]

 أمر بف قائؿ هق لؿـ بالشلء وإمر باإليؿان, لؾؿممـقـ أمر ففذا [18الحديد:]

 بف. والعـاية طؾقف والؿحافظة مـف بالزيادة

 : كؼقلف أخرة, يف اإليؿان أهؾ درجات تػاضؾ ذكر ومـفا:

 ڇ ڇ ڇ﴿ تعالك: وققلف ,[131إكعام:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 يف والتػاضؾ [11اإلسراء:] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

 إيؿاهنؿ. يف اإليؿان أهؾ لتػاضؾ هق إكؿا أخرة وثقاب الجـة درجات

 ققلف يف كؿا صبؼات, طؾك اإليؿان أهؾ بلنَّ   اهلل إخبار ومـفا:

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك:

 لـػسف الظالؿ تعالك فذكر [31فاصر:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 بعض يف قققعال أو القاجبات بعض برتك الذكقب بعض يف وقع الذي وهق

 فعؾ الذي وهق الؿؼتصد ثؿ الشرك, دون هل التل والؿحرمات الؿعاصل

 القاجبات فعؾ الذي وهق بالخقرات السابؼ ثؿ الؿحرمات, وترك القاجبات
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 ريب بال وهمٓء الؿستحبات. فعؾ يف وكافس والؿؽروهات الؿحرمات وترك

 اإيؿاكً  أكؼص فلـػس الظالؿ أن شؽ وٓ اإليؿان, يف واحدة درجة طؾك لقسقا

 بالخقرات. السابؼ مـ اإيؿاكً  أكؼص والؿؼتصد الؿؼتصد, مـ

 ,اجدً  كثقرة والسـة الؽتاب يف وكؼصاكف اإليؿان زيادة طؾك إدلة فلكقاع

 يف اأيًض  كثقرة أققال بنحسان اتبعفؿ ومـ والتابعقـ الصحابة مـ ولؾسؾػ

 ويـؼص. يزيد ناإليؿا» : الخطؿل حبقب بـ طؿقر ققل مـفا: ذلؽ, تؼرير

 زيادتف, فذلؽ وخشقـاه ربـا ذكركا إذا قال: كؼصاكف؟ وما زيادتف فؿا لف: فؼقؾ

 طؾقفؿ اهلل رضقان الصحابة وكان .(1)«كؼصاكف فذلؽ وضقعـا وكسقـا غػؾـا وإذا

 .(3)«اإيؿاكً  كزداد بـا قؿ» أو (2)«ساطة كممـ بـا اجؾس» لبعض: بعضفؿ يؼقل

 أسباب يعرف أن لف فالبد ويـؼص يزيد إليؿانا أنَّ  العبد طـد تؼرر وإذا

 لقحذرها كؼصاكف أسباب يعرف وأن هبا, والعؿؾ تطبقؼفا طؾك لقحرص زيادتف

 ويجتـبفا.

 اإليؿان: زيادة أسباب أهؿ ومـ

 وصػاتف. أسؿائف ومعرفة اهلل معرفة -1

 اهلل. كتاب تدبر -1

 وسـتف. ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل سقرة معرفة -3

                                                           

  .(614), وطبد اهلل بـ أحؿد يف السـة رقؿ (14)أخرجف ابـ أبل شقبة يف اإليؿان رقؿ  (1)

 طـ معاذ بـ جبؾ(, 165), وابـ أبل شقبة رقؿ (16)أخرجف أبق طبقد يف اإليؿان رقؿ  (1)

باين: إسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ. وقال إل.  

 . طـ طؿر بـ الخطاب (, 168)أخرجف ابـ أبل شقبة يف اإليؿان رقؿ  (3)
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 إخقار. والسؾػ إبرار بةالصحا سقر قراءة -4

 الؽقكقة. اهلل آيات يف التلمؾ -5

 الطاطات. فعؾ يف والجد الؿعاصل, طـ البعد -6

 ومصاحبتفؿ. الخقر أهؾ مرافؼة -7

 قسؿقـ: إلك ترجع ففل وضعػف, اإليؿان كؼص أسباب أهؿ وأما

 أهؿفا: ومـ كػسف, اإلكسان إلك ترجع أمقر -٤

 واإلطراض. والغػؾة بالديـ, ؾوالجف بالسقء, إمارة الـػس

 ثالثة: إلك ترجع ولعؾفا خارجقة, ممثرات -٥

 السقء وقركاء وإذهابف. وإضعافف اإليؿان إكؼاص دطاة أطظؿ وهق الشقطان:

 آخر اأمرً  كضقػ أن ويؿؽـ ومغرياهتا. بػتـفا والدكقا والػساد. الشر وخؾطاء

 فقؿا داخؾة كاكت وإن ففل الػضائقة, الؼـقات وهق أٓ هذا زماكـا يف استجد

 وأخطارها. أضرارها ولػداحة خطقرهتا لشدة طؾقفا التـصقص يتعقـ أهنا إٓ سبؼ

 كقجٕٮف، ثٌٓ اإلي٧ةف» ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٨ٔ  ٬ؿيؿة أثٮ كركل»
 كأيب كملك٥٤ اإلي٧ةف. ٨٦ مٕجح كااحدةء مٕجح، -كقذٮف ثٌٓ ركايح كيف-

 «.ا٣ُؿيٜ ٨ٔ األذل إ٦ةَح كأد٩ة٬ة اهلل، إال هلإ ال ٝٮؿ/ ٚأ٤ٌٚ٭ة داكد/

 طـاية ولؾعؾؿاء الشعب, بحديث العؾؿ أهؾ طـد مشفقر الحديث هذا

 كتابف: يف  البقفؼل فعؾ كؿا مصـػ, يف بعضفؿ أفرده حتك بف, فائؼة

 حبان. وابـ الحؾقؿل, وقبؾف ,(اإليؿان شعب)

 العؾؿ أهؾ مـ «مٕجح كقذٮف ثٌٓ ركايح كيف كقجٕٮف، ثٌٓ اإلي٧ةف»
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 يف كثقر وهذا قالقا: التؽثقر, الؿراد وأنَّ  لف مػفقم ٓ العدد هذا نَّ أ يرى مـ

 مـفا. تضاطػ وما سبعة العدد يف ٓسقؿا العرب لغة

 بضع اإليؿان شعب طدد أنَّ  الؿراد وأنَّ  مؼصقد, العدد أنَّ  يرى مـ ومـفؿ

 وذكر الشعب هذه بجؿع مـفؿ طدد اطتـك وقد وستقن. بضع أو وسبعقن

  مرت صريؼة وأطجب جؿعفا, يف مـاهجفؿ وتتوتػا أدلتفا,
َّ
 مـاهج يف طؾل

 معـك تتبعت» قال: حقث , البستل حبان ابـ صريؼة هل جؿعفا مـ

 مـ وٓ بػائدة, إٓ قط يتؽؾؿ لؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  مذهبـا أنَّ  وذلؽ مدة, الخرب

 تزيد هل فنذا اإليؿان, مـ الطاطات أطد فجعؾت معـاه, يعؾؿ ٓ شلء ســف

 طدها صاطة كؾَّ  فعددت ـــالس إلك فرجعت ,اكثقرً  اقئً ـش العدد اهذ طؾك

 فرجعت والسبعقـ, البضع مـ تـؼص هل فنذا اإليؿان مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 صاطة كؾَّ  وطددت بالتدبر, آية آية وتؾقتف ربـا, كالم مـ الدفتقـ بقـ ما إلك

 فضؿؿت والسبعقـ, البضع طـ تـؼص هل فنذا اإليؿان, مـ  اهلل طدها

ه شلء كؾُّ  فنذا مـفا, الؿعاد وأسؼطت الســ, إلك الؽتاب  مـ  اهلل طدَّ

 تسع ســف يف اإليؿان مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل جعؾفا صاطة وكؾُّ  كتابف, يف اإليؿان

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مراد أنَّ  فعؾؿت شلء, مـفا يـؼص وٓ طؾقفا يزيد ٓ شعبة, وسبعقن

 فذكرت والســ, ؽتابال يف شعبة وسبعقن بضع اإليؿان أنَّ  الخرب يف كان

 أرجق بؿا( وشعبف اإليؿان وصػ) كتاب يف شعبف بذكر بؽؿالفا الؿسللة هذه

 .(1)«الؽتاب هذا يف تؽرارها طـ فلغـك تلمؾفا, إذا لؾؿتلمؾ الغـقة فقفا أنَّ 

                                                           

وصػ اإليؿان )وكتابف  (,388-1/387اإلحسان برتتقب صحقح ابـ حبان ) (1)

  .مػؼقد( وشعبف
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 ذكر بدون الشعب هذه طد يف جؿقؾ مختصر كالم حجر ابـ ولؾحافظ

 يتػؼ ولؿ» فؼال: الشعب, ذهه مـ العؾؿ أهؾ أورده مؿا استخؾصف لألدلة,

 لؽـ حبان, ابـ صريؼة الصقاب إلك وأقرهبا واحد, كؿط طؾك الشعب طد مـ

 أن وهق أذكره: ما أوردوه مؿا لخصت وقد كالمف, مـ بقاهنا طؾك كؼػ لؿ

 فلطؿال البدن. وأطؿال الؾسان وأطؿال الؼؾب أطؿال طـ تتػرع الشعب هذه

 اإليؿان خصؾة: وطشريـ أربع طؾك ؾوتشتؿ والـقات, الؿعتؼدات فقف الؼؾب

 واطتؼاد شلء, كؿثؾف لقس بلكَّف وتقحقده وصػاتف بذاتف اإليؿان فقف ويدخؾ باهلل

 وشره. خقره والؼدر ورسؾف, وكتبف, بؿالئؽتف, واإليؿان .(1)دوكف ما حدوث

 قر,ـوالـش والبعث ر,ـالؼب يف للةـالؿس فقف ؾـويدخ أخر, بالققم واإليؿان

 والبغض والحب اهلل. ومحبة والـار. والجـة والصراط, الؿقزان,و والحساب,

 سـتف. واتباع طؾقف, الصالة فقف: ويدخؾ تعظقؿف واطتؼاد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ومحبة فقف.

 والرجاء. والخقف. والتقبة. والـػاق. الرياء ترك فقف: ويدخؾ واإلخالص

 لتقاضع,وا والرحؿة. والتقكؾ. بالؼضاء. والرضا والصرب. والقفاء. والشؽر.

 الحؼد. وترك الحسد. وترك والعجب. الؽرب وترك الصغقر, تقققر فقف: ويدخؾ

 بالتقحقد. التؾػظ خصال: سبع طؾك وتشتؿؾ الؾسان وأطؿال الغضب. وترك

 آستغػار. فقف ويدخؾ والذكر, والدطاء وتعؾقؿف. العؾؿ. وتعؾؿ الؼرآن. وتالوة

 ما مـفا خصؾة, وثالثقـ نثؿا طؾك وتشتؿؾ البدن وأطؿال الؾغق. واجتـاب

 ويدخؾ ,اوحؽؿً  احًس  التطفقر خصؾة: طشرة خؿس وهل بإطقان يختص

                                                           

 , وهل اإليؿانالصقاب: أن يؼال: اإليؿان باهلل, ويدخؾ فقف أركان اإليؿان باهلل الثالثة (1)

 بقحداكقتف يف ربقبقتف, ووحداكقتف يف أسؿائف وصػاتف, ووحداكقتف يف ألقهقتف. 
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 كذلؽ. والزكاة .وكػاًل  افرًض  والصالة العقرة. وسرت الـجاسات, اجتـاب فقف

 والصقام الضقػ. وإكرام الطعام إصعام فقف ويدخؾ والجقد, الرقاب. وفؽ

 لقؾة والتؿاس وآطتؽاف. طقاف.وال كذلؽ. والعؿرة والحج .وكػاًل  افرًض 

 بالـذر. والقفاء الشرك. دار مـ الفجرة فقف ويدخؾ بالديـ, والػرار الؼدر.

 ست وهل بإتباع, يتعؾؼ ما ومـفا الؽػارات. وأداء إيؿان. يف والتحري

 اجتـاب وفقف القالديـ, وبر العقال. بحؼقق والؼقام بالـؽاح. التعػػ خصال:

 ومـفا بالعبقد. الرفؼ أو السادة. وصاطة الرحؿ. وصؾة وٓد.إ وتربقة العؼقق.

 ومتابعة العدل. مع باإلمرة الؼقام خصؾة: طشرة سبع وهل بالعامة, يتعؾؼ ما

 الخقارج قتال فقف ويدخؾ الـاس, بقـ واإلصالح إمر. أولل وصاطة الجؿاطة.

 الؿـؽر. طـ والـفل بالؿعروف إمر فقف ويدخؾ الرب, طؾك والؿعاوكة والبغاة.

 الخؿس, أداء ومـف إماكة, وأداء الؿرابطة. ومـف والجفاد, الحدود. وإقامة

 حؾف, مـ الؿال جؿع وفقف الؿعامؾة, وحسـ الجار. وإكرام وفائف. مع والؼرض

 وتشؿقت السالم. ورد واإلسراف. التبذير ترك ومـف حؼف, يف الؿال وإكػاق

 الطريؼ. طـ إذى وإماصة لؾفق.ا واجتـاب الـاس. طـ إذى وكػ العاصس.

 إفراد باطتبار خصؾة وسبعقـ اتسعً  طدها ويؿؽـ خصؾة وستقن تسع ففذه

 .(1)«أطؾؿ واهلل ذكر مؿا بعض إلك بعضف ضؿ ما

 بالؼؾب يؼقم ما يتـاول اإليؿان أنَّ  يف صريح أكَّف مـفا: فقائد, الحديث ويف

ا بالجقارح, يؼقم وما بالؾسان يؼقم وما  :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف فػل بالؼؾب قميؼ ما أمَّ

ا ,«اإليؿان شعب مـ شعبة والحقاء»  :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف فػل بالؾسان يؼقم ما وأمَّ

                                                           

  .(69-1/68فتح الباري ) (1)
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ا ,«اهلل إال إلف ال ققل: فلفضؾفا»  وأدكاها» :ملسو هيلع هللا ىلص فؼقلف بالجقارح يؼقم ما وأمَّ

 .«الطريؼ طـ األذى إماصة

 الـبل طدها ولفذا الؽؾؿات, أفضؾ وأكَّفا التقحقد كؾؿة فضؾ ومـفا:

 ومراتبف. درجاتف وأرفع اإليؿان شعب أفضؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 متػاوتة, هل بؾ واحدة, مرتبة طؾك لقست اإليؿان شعب أنَّ  ومـفا:

 وبقـفؿا الطريؼ, طـ إذى إماصة وأدكاها: اهلل, إٓ إلف ٓ ققل فلطالها:

 إدكك. مـ قريب هق ما ومـفا إطؾك مـ قريب هق ما مـفا كثقرةٌ  شعٌب 

ًٓ  كان إذا فنكَّف ويـؼص: يزيد اإليؿان أنَّ  ومـفا:  وهل الشعب لفذه متـاو

 اوضعػً  ققة تطبقؼفا يف متػاوتقن والـاس وأدكك, أطؾك لفا متػاوتة شعب

 القاحدة الشعبة إنَّ  بؾ ويـؼص, يزيد أكَّف طؾك دٓلة أبقـ فقف ففذا ,اوكؼًص  زيادة

 طؾك افؾقسق ,اكبقرً  اتػاوتً  هبا والؼقام تحؼقؼفا يف الـاس يتػاوت شعبف مـ

 .(1)«طثؿان حقاء أصدقفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا ,مثاًل  الحقاء يف واحدة درجة

 الشعبة هذه مع الـاس فننَّ  الطريؼ, طـ إذى إماصة يف الحال وكذلؽ

 الطريؼ, يف إذى يدع وقسؿ الطريؼ, طـ إذى يؿقط قسؿ أقسام: ثالثة طؾك

 يستقون. ٓ لؽـفؿ اإليؿان أهؾ مـ وكؾُّفؿ الطريؼ. يف إذى يضع وقسؿ

 الطريؼ طـ إذى إماصة طدَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  وهل :لطقػة فائدة الحديث ويف

 سقرهؿ يف ويعقؼفؿ الـاس يمذي الذي الحسل أي بإذى: والؿراد ,اإيؿاكً 

                                                           

, (154), وابـ ماجف رقؿ «حسـ صحقح»( وقال: 3791أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

(, وصححف إلباين يف الصحقحة 7131, وابـ حبان رقؿ )(3/181وأحؿد )

  .(1114رقؿ )
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 إذى إماصة يؽقن أن أولك باب مـ فنكَّف وطؾقف الدكققية. مصالحفؿ لتحصقؾ

 الرد كان ولفذا ,اإيؿاكً  رهبؿ صاطة إلك صريؼفؿ يف الـاس يعقؼ الذي الؿعـقي

 إماصة مـ شبفاهتؿ طؾك والرد باصؾفؿ مـ الـاس وتحذير البدع أهؾ طؾك

 اإليؿان. مـ وهق الطريؼ طـ إذى
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 اإلمياى[ يف ]االصتجهاء

 أ٩خ؟ أمؤ٨٦ الؿص٢/ قب٢ ٚإذا ٦ةًدح. ق٪ح اإلي٧ةف يف كاالقتس٪ةء»
كم اهلل. مةء إف ٝةؿ/ ٧ٞ٤ح مكٕٮد، ث٨ اهلل ٔجؽ ٨ٔ ذلٟ ري  ٝحف، ث٨ ٔك

 األصؽع، ث٨ كمرسكؽ ٧٤ح،ػق ث٨ ٞدٜػم كاا٢ كأيب يـيؽ، ث٨ كاألقٮد
 كٌٚد٢ الٌيب، ٦ٞك٥ ث٨ ك٦٘رية اجلؼيع، كإثؿا٬د٥ املٕذ٧ؿ، ث٨ ك٦٪ىٮر

ري٥٬ ٔدةض ث٨ا  .«ٗك

 ومـ اإليؿان, يف آستثـاء مسللة طـ الؽالم يف  الؿصـػ شرع

 وكؼصاكف, اإليؿان زيادة طؼب الؿسللة هذه يبحثقا نأ كتبفؿ يف العؾؿ أهؾ طادة

 اإليؿان بزيادة الؼقل فننَّ  كثقرة: جفات مـ ارتباط مـ الؿسللتقـ بقـ لؿا

 اإليؿان. يف آستثـاء مسللة يف تلثقر لف وكؼصاكف

 ذلؽ يف الؿصـػ أططك وقد واضح, الؿسللة هذه يف السـة أهؾ وققل

فف ثؿ ,«٦ةًدح ق٪ح اإلي٧ةف يف كاالقتس٪ةء» فؼال: كافعة خالصة  بؼقلف: طرَّ

 صقغ مـ صقغة وهذه «اهلل مةء إف ٝةؿ/ أ٩خ؟ أمؤ٨٦ الؿص٢/ قب٢ ٚإذا»

 طـد معروفة أخرى صقغ ففـاك وإٓ ذكرها, طؾك الؿصـػ اقتصر آستثـاء

 «أرجق مممـ» يؼقل: أو« اهلل شاء إن» :-أكت أمممـ سئؾ إذا- يؼقل كلن السؾػ

 والؼطع. الجزم طدم بآستثـاء: فالؿراد .«اهلل إٓ إلف ٓ» و:أ« باهلل آمـت» أو:

 امتحـ مـ وأول السؾػ, هدي مـ لقس السمال هبذا الـاس وامتحان

 امتحـ مـ تبديع السؾػ مـ واحد غقر طـ جاء ولفذا الؿرجئة, بذلؽ الـاس

 .(1)إمر هبذا الـاس

                                                           

  .(713, 668), والسـة لعبد اهلل بـ أحؿد رقؿ (66)اكظر: اإليؿان ٓبـ أبل شقبة رقؿ  (1)
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 طؾقفا مضك لتلا فالسـة إيؿاكف, طـ الؿسؾؿ وسئؾ السمال ُصِرح إن لؽـ

 تعرف أربعة اطتبارات يؾحظقن هذا يف وهؿ يستثـقا. أن  السؾػ

 هل: ٕققالفؿ, بالتتبع

 لألمقر شامؾ والعؿؾ, وآطتؼاد لؾؼقل شامؾ الؿطؾؼ اإليؿان أنَّ  -1

 هذه تؽؿؾـاس بلكَّف فـلـػس يجزم أن ٕحد يؿؽـ وٓ تحبة,ـوالؿس القاجبة

 كؾفا. إمقر

 طؿؾف بلن يجزم أن ٕحد يؿؽـ وٓ الؿتؼبؾ, هق لـافعا اإليؿان أنَّ  -1

ؾ: الؿممـقـ وصػ يف  اهلل قال متؼبؾ.  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الُؽؿَّ

 طائشة أنَّ  الصحقح الحديث يف وثبت .[66الؿممـقن:] ﴾ڀ پ پ پ پ

 ويشرب ويسرق يزين الذي أهق» فؼالت: همٓء طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سللت 

 يصقم الرجؾ ولؽـف -الصديؼ بـت اي أو- بؽر أبل بـت يا ال قال: الخؿر؟

  .(1)«مـف يتؼبؾ ال أن يخاف وهق ويصؾل ويتصدق

 بـائف حال  الخؾقؾ إبراهقؿ الحـػاء إمام اواصػً   اهلل وقال

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الحرام: البقت

 ويؼقل: ويبؽل أية هذه يؼرأ القرد بـ وهقب كان وقد [117البؼرة:] ﴾ٺ ٺ

 .(2)«مـؽ يتؼبؾ ٓ أن مشػؼ وأكت الرحؿـ بقت ققائؿ ترفع ـالرحؿ خؾقؾ يا»

                                                           

, (6/165(, وأحؿد )4198(, وابـ ماجف رقؿ )3175أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

, وصححف إلباين يف صحقح ســ «صحقح اإلسـاد»وقال:  (1/417والحاكؿ )

  .(1537الرتمذي رقؿ )

  .(1/167ر )تػسقر ابـ كثق (1)
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 ۆ ۆ﴿ تعالك: قال وقد لؾـػس, تزكقة فقف باإليؿان الجزم أنَّ  -3

 يف القققع خشقة مممـ أكا يؼقل: فال ,[31الـجؿ:] ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

 الـػس. تزكقة

 فجعؾ أكت؟ أمممـ ٕطرابل ققؾ» أكَّف :الباب هذا يف ُيروى ما لطقػ ومـ

 الذيـ الؿتؽؾؿقـ مئات مـ خقر بػطرتف إطرابل ففذا .(1)«كػسل! أزكل ل:يؼق

 الباصؾ. الؽالم بحر خضؿ يف تاهقا

 قال الؿتقؼـة, إمقر يف تثـكـيس فؼد ؽ,ـالش يعـل ٓ تثـاءـآس أنَّ  -4

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ تعالك:

 شاء إن اوإكَّ » الؼبقر: ٕهؾ دطائف يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وقال .[17الػتح:] ﴾ۉ

 حئ﴿ : فؼال ,ملسو هيلع هللا ىلص الشريػة كػسف لف كعقت وقد ,(2)«الحؼقن بؽؿ اهلل

 .[36الزمر:] ﴾يئ ىئ مئ

  انـاإليؿ يف تثـلـيس ٓ ومـ ؽ,ـشـال يؼتضل ٓ انـاإليؿ يف تثـاءـفآس

 لفؿ لؿز وهذا شؽاك, بلكَّفؿ ؾػـالس يؾؿزون -إلقفؿ ارةـاإلش قليتـس كؿا-

 بدون يؽقن قد آستثـاء أنَّ  والسـة الؼرآن دلةأ مـ طرفـا فؼد يؾزمفؿ, ٓ بلمر

 أصؾ يف مـفؿ شؽ طـ ذلؽ يؽـ لؿ تثـقاـاس لؿا  والسؾػ ؽ,ـش

 وتؿامف. اإليؿان كؿال إلك راجع استثـاؤهؿ وإكؿا اإليؿان,

                                                           

  .(1853رواه الاللؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ ) (1)

  .(1151أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)
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 مرة سئؾ  البصري الحسـ أنَّ  الباب هذا يف ُيروى ما جؿقؾ ومـ

 باهلل اإليؿان طـ للـلـتس ـتك فنن إيؿاكان, اإليؿان» فؼال: أكت؟ أمممـ

 تسللـل كـت وإن مممـ. أكا والحساب والبعث والجـة ورسؾف وكتبف ومالئؽتف

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ : اهلل ققل طـ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 مـفؿ أكا أدري ما فقاهلل [4-1إكػال:] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ؾ وإكؿا .(1)«ٓ أو  اأحقاكً  الـصقص يف ؾؼيط اإليؿان ٕنَّ   الحسـ فصَّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا اإليؿان, أصؾ بف ويراد

 ويطؾؼ .[91الـساء:] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ وققلف: ,[9الحجرات:] ﴾ں ں

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ : قال كؿا تؿامف, بف ويراد ,اأحقاكً 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 أيات. مـ وكظائرها ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ولخصفا إربعة الؿالحظ هذه  تقؿقة ابـ سالماإل شقخ جؿع وقد

 أوجب ما بؽؾ   قائؿ أين أطؾؿ ٓ أين مؼصقده كان فنذا» فؼال: واحد, سقاق يف

, اهلل
َّ
 استثـاؤه ففذا قؾبف, يف فقؿا الشؽ مؼصقده لقس أطؿالل, ؼبؾي وأكَّف طؾل

 بؾفؼ أمر كؿا طؿاًل  طؿؾ بلكف يؼطع ٓ وأن كػسف, يزكل ٓ أن وقصده حسـ

 .(2)«الـاس طامة طؾك مخقف والـػاق كثقرة, والذكقب مـف,

                                                           

  .(181:ص)رواه البقفؼل يف آطتؼاد  (1)

  .(13/41)مجؿقع الػتاوى  (1)
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 آستثـاء طـفؿ ثبت السؾػ مـ جؿاطة أسؿاء  الؿصـػ أورد ثؿ

كم» فؼال:  ث٨ كاألقٮد ٝحف، ث٨ ك٧ٞ٤ٔح مكٕٮد، ث٨ اهلل ٔجؽ ٨ٔ ذلٟ ري
 املٕذ٧ؿ، ث٨ ك٦٪ىٮر األصؽع، ث٨ كمرسكؽ ق٧٤ح، ث٨ مٞدٜ كاا٢ كأيب يـيؽ،

ري٥٬ ٔدةض ث٨ كٌٚد٢ الٌيب، ٦ٞك٥ ث٨ ك٦٘رية ؼيع،اجل كإثؿا٬د٥  .«ٗك

 دلقاًل  ذلؽ طؾك ذكر ثؿ شؽ, طـ لقس أي: «يٞني ىلع اقتس٪ةء ك٬ؾا»

 ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ / اهلل ٝةؿ» فؼال: اواحدً 

 إخرى. إدلة بعض ذكر سبؼ وقد« [٪٥الػتم:]

 صائػتان: اإليؿان يف االستثـاء يف السؾػ خالػ وقد

 آستثـاء جقاز بعدم قالت -والؿاتريدية الػؼفاء مرجئة ؿوه- صائػة -1

 اإليؿان يف والشؽ شؽ, طـ إٓ يؽقن ٓ آستثـاء بلنَّ  ذلؽ وطؾؾقا اإليؿان, يف

 اإليؿان. يف يستثـل مـ تزويج جقاز طدم طؾك فـص بعضفؿ غال حتك كػر,

 اناإليؿ يف آستثـاء بقجقب قالت -وإشاطرة الؽالبقة وهؿ- صائػة -1

 إيؿان لؽـ فقف, كستثـل وٓ بف كؼطع الحال إيؿان فقؼقلقن: الؿقافاة, باطتبار

 يدرون ٓ أهنؿ اطتبار طؾك وهذا فقف. كستثـل ربف العبد بف يقايف الذي وهق الؿآل

 الؿآل باطتبار فاستثـاؤهؿ ٓ. أم اإليؿان هذا طؾك سقبؼقن وهؾ لفؿ, يختؿ بؿ

 الحال. باطتبار ٓ

 طؿرو ٕبل الؿـتسبقـ الؿرازقة بدطة كشلت الػاسد لالؼق هذا وبسبب

 اكحرفقا أكَّفؿ إٓ -السؾػ صريؼة طؾك آستثـاء يف وكان- مرزوق بـ طثؿان

 -حبؾ يده ويف- أحدهؿ فقسلل شلء, كؾ   يف يستثـقن فلخذوا مـفجف, طـ
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 أن اهلل شاء إن قال: فقف. شؽ ٓ هذا ققؾ: فنن اهلل. شاء إن حبؾ هذا فقؼقل:

 .(1)غقره قرهيغ

 إيؿان تؿام مـ إنَّ » وهق همٓء, بف استشفد ربؿا مقضقع حديث وهـاك

 :-الحديث هذا طؾك امعؾؼً - الذهبل قال« حديثف كؾ   يف يستثـل أن العبد

 أكت ٕحدهؿ: ققؾ لق الذيـ الؿرازقة بف يحتج قد باصؾ, الحديث هذا»

 .(2)«اهلل شاء إن لؼال: الؽذاب مسقؾؿة

 مذهب فقفا اختؾػ التل الؼؾقؾة الؿسائؾ مـ اإليؿان يف ـاءآستث ومسللة

ها وقد إشاطرة, ومذهب الؿاتريدية  مسللة, طشرة اثـتل الباحثقـ بعض طدَّ

 وهق واحد مذهبفؿ أصؾ ٕنَّ  وذلؽ وفاق: طؾك فقفا هؿ الؿسائؾ فبؼقة وإٓ

 ُكالَّب. ابـ

                                                           

  .(371:ص)اكظر: كتاب اإليؿان لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  (1)

  .(4/134مقزان آطتدال ) (1)
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 واإلمياى[ اإلصالم بني ]الفزق

 وكؼصاكف كزيادتف بف يتعؾؼ مؿا اوشقئً  ؿاناإلي  الؿصـػ بقـ لؿا

 فؼال: واإلسالم, اإليؿان بقـ العالقة يبقـ أخذ فقف, وآستثـاء

 گ ک کک ک ڑ﴿ / اهلل ٝةؿ كزيةدة، اإلقالـ ٬ٮ كاإلي٧ةف»

  .«[٤٧الحجرات:] ﴾ڳ گ گ گ

 واإليؿان اإلسالم بقـ لؾػرق التؼرير وهذا« كزيةدة اإلقالـ ٬ٮ كاإلي٧ةف»

 امػردً  وذكر أصؾؼ إذا اإليؿان فننَّ  :اجد   دققؼ -واختصاره زتفوجا طؾك-

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: اهلل ققل يف كؿا كؾَّف, الديـ شؿؾ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 وكذلؽ ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 وباطتؼاداتف وفروطف, بلصقلف كؾَّف الديـ تـاول امػردً  وذكر أصؾؼ إذا اإلسالم

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿ تعالك: اهلل ققل يف كؿا ,الظاهرة وأطؿالفالباصـة 

  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ الك:ـتع فـقلـوق ,[19طؿران: آل]

 .[3الؿائدة:] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ وققلف: ,[85طؿران: آل]

 واختص الباصـة, بآطتؼادات امختًص  اإليؿان كان واحد كص يف ُقركا فنذا

 ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: ققلف يف كؿا الظاهرة, بإطؿال اإلسالم

 ـػـالؿص اـأورده التل ةـأي يف اـوكؿ ,[35إحزاب:] ﴾ہ ۀ

: ﴿ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ 

 .[14الحجرات:] ﴾ڱ



 
 337 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 الحافظ بقَّـفا العؾؿ أهؾ طـد قاطدة طؾك -سبؼ كؿا- مبـل كؾُّف وهذا

 متعددة لؿسؿقات شاماًل  يؽقن ما إسؿاء مـ إنَّ » بؼقلف:  رجب ابـ

ًٓ  صار بغقره آسؿ ذلؽ قرن فنذا وإصالقف, إفراده طـد  تؾؽ بعض طؾك دا

 بؼقلف: غقره طـفا ويعرب .(1)«باققفا طؾك دال بف الؿؼرون وآسؿ الؿسؿقات,

 .«اجتؿعا افرتقا وإذا افرتقا, اجتؿعا إذا»

 طـد واإليؿان اإلسالم بقـ فرق وجقد طؾك واضحة دٓلة أية فػل

ا اإليؿان مرتبة ٕكػسفؿ طرابإ همٓء ادطك فؼد الذكر, يف آجتؿاع  ولؿَّ

 يؽقكقا ولؿ ,﴾گ گ ک ﴿ بؼقلف: طـفؿ  اهلل فـػاها بعُد, إلقفا يصؾقا

 وهل اإليؿان دون رتبة هـاك إن إذا الؽػر, يف داخؾقـ طـفؿ اإليؿان بـػل

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿ تعالك: قال ولفذا اإلسالم.

 اإلسالم. رتبة يف بعد مازلتؿ إكؽؿ أي:

 اإليؿان, مرتبة مـفا أطؾك ثؿ اإلسالم, مرتبة مراتب: الديـ أنَّ  ػقدي وهذا

 اإلحسان. مرتبة مـفؿا أطؾك ثؿ

 اإلسالم؟ هق وما اإليؿان؟ هق وما اإلحسان؟ هق فؿا كذلؽ إمر كان وإذا

 وهق الؿشفقر جربيؾ حديث يف السمال هذا طـ اإلجابة جاءت وقد

 ويف أبقف, طـ طؿر ابـ ثحدي مـ (2)مسؾؿ صحقح يف مخرج صقيؾ حديث

                                                           

  .سبؼ ذكره (1)

  .(93)الصحقح رقؿ  (1)
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 طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سلل جربيؾ أن وفقف هريرة, أبل حديث مـ (1)الصحقحقـ

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال الذكر, يف الثالثة فاجتؿعت واإلحسان واإليؿان اإلسالم

 الصالة, وتؼقؿ اهلل, رسقل امحؿًد  وأن اهلل إال إلف ال أن تشفد أن اإلسالم:»

 وقال ,«سبقاًل  إلقف استطعت إن بقتال وتحج رمضان, وتصقم الزكاة, وتمتل

 وتممـ اآلخر, والققم ورسؾف, وكتبف, ومالئؽتف, باهلل, تممـ أن» اإليؿان: طـ

 لؿ فنن تراه, كلكؽ اهلل تعبد أن» اإلحسان: طـ وقال ,«وشره خقره بالؼدر

 .«ديـؽؿ يعؾؿؽؿ أتاكؿ جبريؾ هذا» قال: الحديث آخر ويف «يراك فنكف تراه تؽـ

 هق الؿسؾؿ وأن الظاهرة, إطؿال هق اإلسالم أنَّ  طؾك الحديث فدل

 بالعؿؾ وأتك الصالة وأقام اهلل رسقل امحؿدً  وأنَّ  اهلل إٓ إلف ٓ أن شفد مـ

 فذلؽ ذبقحتـا, وأكؾ قبؾتـا, واستؼبؾ صالتـا, صؾك مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا الظاهر,

َـّ  .(2)«ذمتف يف اهلل تخػروا فال رسقلف, وذمة اهلل ذمة لف الذي الؿسؾؿ  هذه لؽ

 كان إذا إٓ  اهلل طـد هبا قام لؿـ كافعة تؽقن ٓ الظاهرة إطؿال

 ی ی﴿ تعالك: اهلل قال كؿا إسالمف, يصحح ما الؼؾبل اإليؿان مـ طـده

 لف يؽـ لؿ فنن ,[5الؿائدة:] ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

 .امـافؼً  كان الؼؾبل اإليؿان مـ الؼدر هذا

 تعالك اهلل أمر بؿا فآمـ قؾبف, يف اإليؿان تحؼؼ الذي ففق الؿممـ: أما

 لذلؽ: اتبعً  ضاهره صؾح باصـف يف كذلؽ شلكف كان ومـ بف. باإليؿان طباده

 الصالح هذا الؼؾب صؾح فنذا الؼؾقب. مرادات طـ تتخؾػ ٓ الجقارح ٕنَّ 

                                                           

  .(97), ومسؾؿ رقؿ (56)البخاري رقؿ  (1)

  .(391)أخرجف البخاري رقؿ  (1)
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ت العؿارة هذه باإليؿان وطؿر  اوتؼربً  وصاطة طؿاًل  واجتفدت الجقارح جدَّ

 صؾحت إذا مضغة الجسد يف وإنَّ  أال» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا اكف,سبح اهلل إلك

ف الجسد فسد فسدت وإذا كؾُّف, الجسد صؾم  .(1)«الؼؾب وهل أال كؾُّ

 فالؿحسـ واإلجادة, اإلتؼان اإلحسان: إذ همٓء, مـ فلطؾك الؿحسـ أما

 العالؿقـ لرب والطاطة العبادة تتؿقؿ يف وأجاد الديـ تحؼقؼ يف أتؼـ الذي هق

 إلقفا يصؾ ٓ رفقعة طالقة رتبة وهذه يراه. كلكَّف اهلل يعبد أنْ  الحال بف بؾغ تكح

 .[14-13القاقعة:] ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ تعالك: قال كؿا أحد كؾُّ 

 ٿ ٿ ٿ﴿ تعالك: ققلف يف كظقرها جاء وقد الديـ, مراتب ففذه

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ

 .[31فاصر:] ﴾ڄ ڄ

 ڤ ڤ﴿ تعالك: اهلل بؼقل يحتج اإليؿانو اإلسالم بقـ يػرق ٓ ومـ

 فننَّ  [36-35الذاريات:] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 باإلسالم. ومرة باإليؿان مرة ذكروا وقد واحد بقت أهُؾ  أية يف الؿعـققـ

 بقـ لؾػرق جاء قد أية يف القصػ يف التـقيع أن هذا طؾك والجقاب

 بصػة ذكروا الؿقجقدون ُذكر فؾؿا القجقد, وحال اإلخراج حال حالقـ:

 اإليؿان: بصػة ذكروا الؿخرجقن ُذكر ولؿا الظاهر, العؿؾ اطتبار طؾك اإلسالم

 مـفؿ, لقس لؽـف اإلسالم أهؾ طؿؾ الظاهر طؿؾف مـ فقفؿ الؿقجقديـ ٕنَّ 

 الؿقجقديـ. مـ أهنا مع الؿخرجقـ, مـ تؽـ لؿ ولفذا لقط, كامرأة

                                                           

  .(4676, ومسؾؿ رقؿ )(51)أخرجف البخاري رقؿ  (1)



 
 340 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 طؾك حجة وهل واإليؿان, سالماإل بقـ لؾػرق ممكدة فأية هذا وطؾك

 لف. حجة ولقست يػرق, لؿ مـ

 بذكر شرع واإليؿان اإلسالم بقـ الػرق  الؿصـػ ذكر أن وبعد

 فؼال: واإليؿان لإلسالم الؿبقـة إدلة بعض

 يٞٮؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ق٧ٕخ ٝةؿ/  ٧ٔؿ ث٨ اهلل ٔجؽ كركل»
 كرقٮهل، ٔجؽق احم٧ؽن  كأف   اهلل إال هلإ ال أف م٭ةدة مخف/ ىلع اإلقالـ ثيين

 .«ابلدخ كظش رمٌةف، م٭ؿ كودةـ الـٌلة، كإيذةء الىالة، كإٝةـ

 هذه طؾك يبـك فاإلسالم الخؿسة, اإلسالم مباين العؾؿاء يسؿقفا هذه

 ققؾ: وكؿا طؾقفا, ويؼقم إسس

 والبقــــت ال ُيبتـــــك إال بلطؿــــدة

 

ـــرَس أوتـــاد   وال طؿـــاد إذا لـــؿ ُت

 كان إن هبا جاء ومـ الظاهر, أطؿال مـ كَّفاأ الؿباين هذه يف والؿالحظ 

 اُمظفرً  كان وإن الؿسؾؿ. ففق إسالمف بف يصحح ما اإليؿان مـ الباصـ يف طـده

 مـ ولقس مـافؼ ففق باصـ إيؿان طـده ولقس فؼط الظاهر يف إطؿال لفذه

 اإلسالم. أهؾ

 ٚ٭ؾق» طؼبف: الؿصـػ قال ولفذا باإلسالم, الؿراد الحديث هذا فبقـ
 .«اإلقالـ ٞدٞحظ

 .«ٝؽ٦٪ةق ٚد٧ة ٬ؿيؿة أثٮ ركاق ٦ة ٚعٞدٞذ٫ كاإلي٧ةف»

 فننَّ  هذا وطؾك ,اقريبً  الؿذكقر الشعب حديث إلك  الؿصـػ يشقر

 : الؿصـػ ققل سبؼ وقد اإلسالم, مـ وأوسع وأشؿؾ أطؿ اإليؿان
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 .«كزيةدة اإلقالـ ٬ٮ كاإلي٧ةف»

 فؼال: اإليؿانو اإلسالم بقـ الػرق يف احديثً  الؿصـػ ذكر ثؿ

ُن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أُٔٯ» ٝةؿ/  كٝةص أيب ث٨ قٕؽ كركل»  ةر٬
 ٤ٞٚخ/ ٧ٞٚخ إيل، أٔضج٭٥ ٬ٮ رصالن  ٦٪٭٥ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ كدؿؾ صةلف، كأ٩ة

 .ةمك٧٤ن  أك /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٚٞةؿ .ةمؤ٦٪ن  ألراق إين كاهلل ٚالف، ٨ٔ ٦ةلٟ
ريق ص٢الؿ ألُٰٔ إين ٝةؿ/ ز٥ ذلٟ. ث٧س٢ كأصةث٫ ةزالزن  قٕؽ ذلٟ ذ٠ؿ  ٗك

 «.كص٭٫ ىلع اجلةر يف ييكت   أف ػندح ٦٪٫ إيل أظت

 أططك فؼد اإليؿان, ورتبة اإلسالم رتبة بقـ الػرق يبقـ الحديث هذا

 وترك كػؼة, -والعشرة الثالثة بقـ ما الجؿاطة والرهط:- ارهطً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

َـّ  ولؿا بقـفؿ. مـ رجاًل    وققتف اإليؿان بحسب العطاء أنَّ   سعد ض

 :ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل قال -وطبادة وصاطة اديـً  أفضؾفؿ الرجؾ هذا أنَّ  رىي وكان-

« ةمك٧٤ن  أك» بؼقلف: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فـبفف« ةمؤ٦٪ن  ألراق إين كاهلل ٚالف، ٨ٔ ٦ةلٟ»
 وٓ ضاهره, صؾح مـ كؾ   طؾك هبا يحؽؿ التل اإلسالم برتبة طؾقف احؽؿ أي

 راجع هق إذ العبد: باصـ يف ما معرفة طؾك مبـل ٕكَّف باإليؿان طؾقف تحؽؿ

 الـاس. طؾقف يطؾع ٓ شلء وهذا الظاهر, صالح مع الباصـ صالح إلك

 فقؼال: -سبؼ كؿا- بآستثـاء إٓ شخص طؾك باإليؿان الحؽؿ يطؾؼ فال

 العام الخطاب يف باإليؿان الحؽؿ إصالق يؿؽـ كؿا اهلل, شاء إن مممـ هق

 أو الؿممـقن, أيفا الجؿعة يقم الخطقب يؼقل كؿا أصؾف, الؿؼصقد ويؽقن

 آمـقا. الذيـ أيفا يا
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 الرحؿة  اسعدً  أدركت« ذلٟ ث٧س٢ كأصةث٫ ةزالزن  قٕؽ ذلٟ ذ٠ؿ»

 الـبل ويؽرر ,اثالثً  كالمف فؽرر صالحف مـ يرى لؿا الرجؾ لفذا والؿحبة

 إين» فؼال: العطاء مـ والؿؼصد الحؽؿة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لف بقـ ثؿ جقابف. ملسو هيلع هللا ىلص
ريق الؿص٢ ألُٰٔ  «كص٭٫ ىلع اجلةر يف ييكت   أف ػندح ٦٪٫ إيل أظت ٗك

 طـده لؿا الرجؾ هذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يعط ولؿ لؾؼؾقب, تللقػ العطاء هذا أنَّ  أي

 الظاهر. والصالح اإلسالم مـ

 يف كثقرون أققام ودخؾ ,اطظقؿً  اكػعً  التللقػ هبذا  اهلل كػع وقد

 الزكاة. مصارف أحد اهلل جعؾف ولفذا التللقػ, هبذا اهلل ديـ

ـ٬ؿم ٝةؿ»  .«الىة٣ط ا٢٧ٕ٣ كاإلي٧ةف اللك٧ح، اإلقالـ أف   ٚرنل /ال

ـ٬ؿم»  لفا والعؼقدة السـة يف كثقرة كؼقل لف السؾػ, أئؿة مـ إمام :«ال

 العؾؿ. أهؾ طـد شلهنا

 يػفؿ لؿ إذا الؽالم وهذا« الىة٣ط ا٢٧ٕ٣ كاإلي٧ةف اللك٧ح، اإلقالـ»

 الظاهرة, إطؿال هق اإلسالم أنَّ  سبؼ ٕكَّف استشؽؾ, ربؿا الصحقح وجفف طؾك

 اإليؿان -الؿعروف اإلمام وهق- الزهري طدَّ  وقد مـف. أطؾك رتبة اإليؿان وأنَّ 

 الصالح. العؿؾ

 الزهري مـ الؽالم هذا  الحؽؿل حافظ الشقخ استشؽؾ ولفذا

 والزهري الؿعـك, واضح وٓ الؿبـك ققؿ غقر فنكَّف كظر: فقف طـدي هذا» فؼال:

 محػقضة العبارة هذه ولقس هذا, مثؾ يجفؾ ٓ الشريعة حؿؾة كبار مـ طظقؿ إمام

 تصحقػ الؽالم فػل طـف الـؼؾ صح فننْ  الحروف. هبذه يصح وجف مـ طـف

« والعؿؾ واإليؿان الؽؾؿة المـاإلس» هؽذا: فقف الصقاب لعؾ ؼاط,ـوإس
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 أهؾ ققل لؿقافؼتف متعقـ وهذا اإليؿان. طؾك لؾعؿؾ العاصػة القاو فسؼطت

 .(1)«وطؿؾ وققل اطتؼاد اإليؿان أنَّ  قاصبة السـة

 القاجب اإلسالم أنَّ  مراده ولقس ,(2)طـف ثابت  الزهري كالم لؽـ

 ُيدَخؾ ما أول أنَّ  :«الؽؾؿة اإلسالم:»ـب مؼصقده بؾ الؽؾؿة, هق الؿطؾقب أو

 ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل امحؿدً  وأنَّ  اهلل إٓ إلف ٓ أن شفادة الؽؾؿة: هق اإلسالم بف

 أحؽام طؾقف تجرى والـصارى القفقد طـ امتؿقزً  اؾؿً ـمس ارـص هبا أتك ومـ

 وققلف: اإلسالم. أطؿال مـ وراءها بؿا ُصقلب الؽؾؿة هبذه أتك وإذا الؿسؾؿقـ.

 إطؿال ُتقجد اإليؿان ُوجد إذا أكَّف إلك إشارة :«الصالح العؿؾ واإليؿان:»

 واكتؿؾ وتؿ بالؼؾ يف تحؼؼ إذا اإليؿان ٕنَّ  العديدة: والطاطات الؽثقرة

 .(3)يؽقن ما أحسـ طؾك إطؿال جاءت

 خيؿج كال اإلقالـ، إىل اإلي٧ةف ٨٦ الؿص٢ خيؿج ٝؽ ٬ؾا ًٕٚل ٤ٝ٪ة/»
 « ثةهلل ا٣كٛؿ إىل إال اإلقالـ ٨٦

 مـفا واحدة كؾُّ  دوائر, ثالث بقضع العؾؿ أهؾ بعض يقضحف وهذا

 ثؿ اإليؿان, مـفا وإوسع اإلحسان, الصغرى فالدائرة إخرى, مـ أضقؼ

 حتك واإليؿان اإلسالم يحؼؼ أن إلك العبد فقحتاج اإلسالم, مـفا إوسع

                                                           

  .(1/665معارج الؼبقل ) (1)

, والاللؽائل (751)(, وطبد اهلل بـ أحؿد يف السـة رقؿ 4684رواه أبق داود رقؿ ) (1)

 اإلسالم: الؽؾؿة, واإليؿان:»( كؾفؿ بؾػظ: 1495(, )1493اد رقؿ )يف شرح آطتؼ

  .«العؿؾ

  .(7/415اكظر: مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة ) (3)
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 إلك يخرج لؿ اإلحسان مـ خرج فنن اإلحسان. درجة إلك ذلؽ بعد يصؾ

 يف كان اإليؿان مـ خرج فنن اإليؿان, مرتبة إلك مـف يخرج وإكؿا الؽػر

 .(1)الؽػر إٓ ثؿ فؿا مـفا خرج فنن اإلسالم, مرتبة وهل دوكف مرتبة

 مسؾؿ كؾُّ  ولقس مسؾؿ, مممـ وكؾُّ  مسؾؿ, مممـ محسـ كؾُّ  هذا فعؾك

 .امحسـً  مممـ كؾُّ  ولقس ,امممـً 

 

                                                           

  .(715)اكظر: السـة لعبد اهلل رقؿ  (1)
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 الضاع [ بأشزاط ]اإلمياى

 الساطة أشراط طـ الؿقصـ هذا يف يتحدث  الؿصـػ أخذ

 يـاسبفا ٓ -الؽتاب كفذا- والؿختصرات يطقل, طـفا والؽالم وطالماهتا,

 طقسك وكزول الدجال خروج وهل مـفا, طالمتقـ ذكر طؾك فاقتصر التطقيؾ,

 اإليؿان طؾك تـبقف ذكرهؿا الؾتقـ العالمتقـ هاتقـ ويف , مريؿ بـا

 إكَّفا إذ :ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب طؾقفا دل التل إخرى والعالمات بإشراط

 مجقئفا, وقرب هادكق طؾك طالمة الساطة يدي بقـ تليت أمقر أكَّفا يف مشرتكة كؾَّفا

 كؾ فا. هبا اإليؿان فقؾزم

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ تعالك: قال كؿا وطالمات, أشراط ولؾساطة

 قسؿقـ: العؾؿاء قسؿفا إشراط وهذه ,[18محؿد:] ﴾مئ حئ جئ یی ی

 يف وتؽقن بزمـ, الساطة مجلء تسبؼ التل وهل صغرى: طالمات -٤

 الـاس. بقـ أصؾفا معفقد أمقر جـس مـ الغالب

 فقفا الزمان, آخر تظفر وغريبة طجقبة أمقر وهل كبرى: طالمات -٥

 صؾقع مثؾ الدكقا, واكؼضاء الساطة ققام وقرب واكتفائف العالؿ بخراب إيذان

 والدابة. والدخان, وملجقج, يلجقج وخروج مغرهبا, مـ الشؿس

 تتابعت مـفا واحدةٌ  خرجت إذا أكَّفا الؽربى: العالمات هذه شلن ومـ

 يصبح ٕكَّف اإليؿان: يـػع لؿ ضفرت إذا وأكَّفا اكؼطع. إذا زالخر كـظؿ بؼقتفا

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿ : اهلل قال كؿا شفادة, إيؿان

 .[158إكعام:] ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
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ؿ  وطدمف, ضفقرها بحسب آخر, اتؼسقؿً  األشراط هذه العؾؿ أهؾ ويؼسِّ

 هل:و أقسام, ثالثة إلك

 واكؼضك. ضفر قسؿ - 1

 بالعالمات خاصان الؼسؿان وهذان ويتتابع. يظفر يزال وٓ فرض قسؿ -1

 الصغرى.

 بعد. يظفر لؿ قسؿ - 3
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 المجال[ املضًح ]خزوج

 اهلل رقٮؿ أػرب ٧٠ة حمة٣ح، ال األ٦ح ٬ؾق يف ػةرج ادلصةؿ ثأف   ك٩ؤ٨٦»
 .«ٔ٪٫ كوط ملسو هيلع هللا ىلص

 يخرج. حتك الساطة تؼقم ولـ حؼ, خروجف إنَّ  أي:

 الـاس أطظؿ ففق وآفرتاء, الؽذب وهق الدَجؾِ  مـ ملخقذ والدجال

 تعالك. اهلل ديـ طـ بؽذبف الـاس يصرف اهلل, طؾك اوإفؽً  افرتاء وأشدهؿ اكذبً 

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال صافقة, مؿسقحة القؿـك طقـف ٕنَّ  الدجال الؿسقح ويسؿك:

 يؼرؤه ر. ف ك تفجاها: ثؿ كافر. طقـقف بقـ مؽتقب العقـ, مؿسقح الدجال»

 ولفذا أحد. كؾُّ  يراها كؼصف, طؾك طالمة وهذه أطقر, ففق (1)«مسؾؿ كؾُّ 

ف أال» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال  أكف يصدق فؽقػ ,(2)«بلطقر لقس ربؽؿ وإنَّ  أطقر, إكَّ

 العالمة. هذه مثؾ وفقف رب

 طقـقـ لف بلنَّ  مقصقف  اهلل أنَّ  الحديث هذا مـ العؾؿاء أخذ وقد

 طؾك يدل وكػقف صافقة, هؿاإحدا طقـقـ وجقد الؾغة: يف العقر ٕنَّ  اثـتقـ:

 كؼص. وٓ فقفؿا طقب ٓ مبصرتقـ طقـقـ وجقد

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا الػتـ, أطظؿ هل بؾ طظقؿة, فتـة الدجال وخروج

 .(3)«الدجال مـ أكبر خؾؼ الساطة ققام إلك آدم خؾؼ بقـ ما»

                                                           

  .(7191أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .(7196(, ومسؾؿ رقؿ )7131أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  .(7311أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (3)
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 مـ ما» :ملسو هيلع هللا ىلص فؼال مـف, أمتف يحذر كبل كؾُّ  كان وطظؿفا فتـتف ولخطقرة

 بالتعقذ ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ رسقلـا وأمركا ,(1)«الدجال األطقر أمتف أكذر دوق إال كبل

 يؼقل: أربع. مـ باهلل فؾقستعذ أحدكؿ تشفد إذا» فؼال: صالة كؾ   يف فتـتف مـ

 الؿحقا فتـة ومـ الؼبر, طذاب ومـ جفـؿ, طذاب مـ بؽ أطقذ إين الؾفؿ

 .(2)«الدجال الؿسقم فتـة شر ومـ والؿؿات,

 ومـ السـة. بف صحت بف يتعؾؼ أمر بؽؾ   اإليؿان :البالدج اإليؿان ومـ

 وأحقالف أخباره لـا وذكر وطالمتف, صػتف لـا بقَّـ أن ٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كصِح 

 التقاتر. حد أحاديثف بؾغت حتك ذكره مـ ملسو هيلع هللا ىلص أكثر وقد وأطؿالف,

طل قف العالؿقـ, رب أكَّف خروجف طـد ويدَّ  ويتبعف كثقرون, أققام ويصد 

ـف ,األػً  سبعقن أصبفان يفقد مـ معف يخرجو طديدون, خؾؼ   اهلل وُيؿؽ 

 أهؾفا يدطق والؼرى بالؿدن فقؿر لؾـاس, اوامتحاكً  ابتالء مؼدوراتف بعض مـ

 فتؿطر, طؾقفؿ تؿطر أن السؿاء أمر لف استجابقا فنن الرب, أكَّف واطتؼاد ٓتباطف

 يؽقن ما أتؿ طؾك ماشقتفؿ وتغدو كـقزها, وتخرج فتـبت تـبت أن إرض وأمر

 أرضفؿ أجدبت امتـعقا وإن الدر. مـ يؽقن ما أحسـ وضرطفا السؿـ مـ

 امتـع ومـ جـتف, أدخؾف بف آمـ فؿـ وكار, جـة ومعف .ابالغً  اضررً  وتضرروا

 فؿـ» :ملسو هيلع هللا ىلص فؼال كاره يدخؾ أن بف ابتؾل مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وجف وقد كاره. أدخؾف

 .(3)«صقب طذب ماء فنكف ,اكارً  يراه الذي يف فؾقؼع مـؽؿ ذلؽ أدرك

                                                           

  .(7196(, ومسؾؿ رقؿ )7131أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  .(1314أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .(7196(, ومسؾؿ رقؿ )3456أخرجف البخاري رقؿ ) (3)
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 فؼال: هذه أيامف طـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أخرب وقد ,ايقمً  أربعقـ الـاس يف ويؿؽث

 كليامؽؿ. أيامف وسائر كجؿعة, ويقم كشفر, ويقم كسـة, يقم ,ايقمً  أربعقن»

 ٓ, قال: يقم؟ صالة فقف أتؽػقـا كسـة, الذي الققم فذلؽ الصحابة: فؼال

 سللقا إذ الخقر, طؾك الصحابة رصح طؾك دلقؾ هذا ويف .(1)«قدره لف اقدروا

 يـام. كقػ سلل ربؿا غقرهؿ كان ولق ديـفؿ, أمر طـ

 الدجال يلتل -يقمئذ الـاس خقر مـ هق- رجاًل  أنَّ » ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وأخرب

 بف الدجال فقلمر ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ذكر الذي الدجال هذا الـاس أيفا فقؼقل:

 تممـ ما أو فقؼقل: ,اضربً  وبطـف ضفره فققسع وشجقه, خذوه فقؼقل: فقشج,

 حتك مػرقف, مـ بالؿئشار فقمشر بف فقممر الؽذاب. الؿسقم أكت فقؼقل: بل؟

 فقستقي قؿ. لف: يؼقل ثؿ الؼطعتقـ, بقـ الدجال يؿشل ثؿ رجؾقف. بقـ يػرق

 أيفا يا يؼقل: ثؿ بصقرة. إال فقؽ ازددت ما فقؼقل: بل؟ أتممـ لف: فقؼقل .اقائؿً 

 بقـ ما فقجعؾ لقذبحف الدجال فقلخذه الـاس. مـ عديب بلحد يػعؾ ال إكَّف الـاس

 بف, فقؼذف ورجؾقف بقديف فقلخذ .سبقاًل  إلقف يستطقع فال ,اكحاًس  ترققتف إلك رقبتف

 .(2)«الجـة يف ألؼل وإكؿا الـار, إلك قذفف إكؿا الـاس فقحسب

 أن الؿممـ العبد وطؾك الدجال, هذا مـ تحصؾ التل الػتـ بعض ففذه

 مـ» قال: أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ صح فؼد أسباهبا, يتؼل وأن ػتـةال هذه يحذر

 فقتبعف مممـ أكف يحسب وهق لقلتقف الرجؾ إنَّ  اهلل فق طـف, فؾقـل بالدجال سؿع

                                                           

  .(7199أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .( والؾػظ لف7363(, ومسؾؿ رقؿ )1881أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 .(1)«الشبفات مـ بف يبعث مؿا

ض أن اإلكسان وطؾك  الدخقل وطدم الػتـ طـ البعد طؾك كػسف ُيرو 

 كؿا- فتـتف ٕنَّ  الدجال: فتـة مـ وحػظ اهلل بنذن سؾؿ ذلؽ فعؾ إذا فنكَّف فقفا,

 العبد يؿؾؽ لؿ فنذا جـس, فتـة ففل شخص فتـة أكَّفا كؿا -العؾؿاء يؼقل

 إكرب. بالدجال فؽقػ صغقر دجال طـد كػسف

 الدجال الؿسقح فتـة شر مـ باهلل آستعاذة يالزم أن الؿسؾؿ طؾك أكَّف كؿا

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أرشدكا كؿا صالة كؾ   طـد

 صائػة إٓ ذلؽ يف يخالػ ولؿ الدجال, خروج طؾك إمة طؾؿاء تػؼا وقد

 بالدجال الؿراد وإكؿا حؼقؼة, يخرج دجال هـاك لقس قالقا: الؿبتدطة ضالل مـ

 ومؿـ الحؼ. لقجقد رمز طقسك بـزول الؿراد أنَّ  كؿا الباصؾ, لقجقد رمز

 الشقخ طؾقف رد وقد .(2)طبقة أبق محؿد لف يؼال رجؾ بف وتؽؾؿ بذلؽ فاه

 .(الجؿاطة إتحاف) كتابف يف اشافقً  اوافقً  اردً   التقيجري حؿقد

  

                                                           

وقال:  (4/576(, والحاكؿ )4/431(, وأحؿد )4319أخرجف أبق داود رقؿ ) (1)

  .(6361صحقح اإلسـاد طؾك شرط مسؾؿ, وصححف إلباين يف صحقح الجامع رقؿ )

  .(119-1/118اكظر: التعؾقؼ طؾك هناية البداية ٓبـ كثقر ) (1)
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 [ عًضى ]نشول

 دمنٜ، حريق ابلدٌةء امل٪ةرة ىلع يزنؿ  مؿي٥ ث٨ ٔحىس كأف  »
رًص  كٝؽ ٚدأدد٫ جىح ىلع املك٧٤ٮف ظي ٞى ٍفدىٜ، عى

ى
 ثةب ٔ٪ؽ ٚدٞذ٫٤ ٦٪٫، ٚد٭ؿب أ

 .«٦٪٭ة ٦د٤ني حنٮ ىلع الؿم٤ح ٨٦ ثة٣ٞؿب ٤ٚكُني أرض ٨٦ (دلي ) ك الرشيق. دلي 

 اكتؼؾ الدجال الضاللة مسقح طـ الؽالم مـ  الؿصـػ فرغ لؿا

  طقسك ذكر ويف , طقسك الفداية مسقح كزول طـ لؾحديث

 يؽقن  طقسك كزول فننَّ  لؾرتتقب: الؿصـػ مـ مراطاة الدجال طؼب

 . يده طؾك قتؾف ويؽقن الدجال, خروج بعد

 بنذن يربأ الؿريض طؾك مسح إذا ٕكَّف امسقحً   طقسك سؿل وإكَّؿا

 أخرى. أققال وققؾ: اهلل

 الرسؾ مـ العزم أولل وأحد ,ملسو هيلع هللا ىلص محؿد رسقلـا قبؾ الرسؾ آخر وهق

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالك: ققلف يف ذكروا الذيـ

 چ﴿ وققلف: [7إحزاب:] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .[13الشقرى:] ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژژ

 ااختالفً  فقف الـاس اختالف يف اسببً  هذا وكان أب, بال أم مـ ُوجد وقد

 وحاولقا الزكا, مـ بف حؿؾت أمف وأنَّ  بغل ابـ أكَّف القفقد فقف فادطك ,اكبقرً 

 ہ ۀ﴿ مريؿ: أمف طـ ذكره فقؿا فؼال كتابف, يف تعالك اهلل فؽذهبؿ قتؾف.

 مـف. جزء وأكَّف اهلل, بـا أكَّف الـصارى وادطك .[16مريؿ:] ﴾ہ
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 ورسقلف, اهلل طبد أكَّف وهق اإلسالم, أهؾ ققل هق فقف الحؼ والؼقل

 أب. بال أم مـ ولد آدم, بـل مـ طبد ففق مـف. وروح مريؿ إلك ألؼاها وكؾؿتف

 وجسده بروحف حؼقؼة السؿاء إلك إلقف  اهلل فرفعف قتؾف, القفقد حاول

 مريؿ, ابـ طقسك قتؾقا أهنؿ وضـقا فؼتؾقه كفمؽا بؼل برجؾ طؾقفؿ وُشب ف ,احقً 

 سبحاكف: وقال [157الـساء:] ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالك: قال

 السؿاء يف حل أن ففق .[158-157الـساء:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿

 الزمان. آخر بـزولف  اهلل يلذن أن إلك

 ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وسـة الؽريؿ الؼرآن طؾقف دل كؿا اإليؿان أهؾ بف يممـ وهذا

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ تعالك: قال

 آخر يف يؿقت ٕكف السؿاء: مـ يـزل طـدما أي: مقتف قبؾ [159الـساء:] ﴾ے

 يـزل. لؿا الزمان

 يديف طؾك ويحصؾ الجزية, ويضع الخـزير, ويؼتؾ الصؾقب, فقؽسر

 طظقؿ. خقر

 ,«دمنٜ حريق ابلدٌةء امل٪ةرة ىلع» الدجال خروج بعد يؽقن وكزولف

 مـف تحدر رفعف وإذا قطر, رأسف صلصل إذا مؾؽ, جـاحل طؾك يديف اواضعً 

ان  حقث يـتفل وكػسف مات, إٓ كػسف ريح يجد لؽافر يحؾ فال كالؾملم, ُجؿَّ

 لؼتؾف. الدجال فقطؾب صرفف, يـتفل

رًص  كٝؽ ٚدأدد٫» جىح ىلع املك٧٤ٮف ظي ٞى فًدٜ عى
ى
 دمشؼ, مـ قريبة بؾدة وهل« أ

 إسـاده يف لؽـ صقيؾ, سقاق يف العاص أبل بـ انطثؿ حديث يف هذا ورد وقد
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 شاهد أفقؼ طؼبة ولذكر وغقرهؿا, الصحقحقـ يف كثقرة شقاهد ولف ,(1)ضعػ

 .(2)أحؿد اإلمام طـد  سػقـة حديث مـ

 ٤ٚكُني أرض ٨٦ كدلي  الرشيق. دلي  ثةب ٔ٪ؽ ٚدٞذ٫٤ ٦٪٫، ٚد٭ؿب»
 (3)مسؾؿ قحصح يف ثابت وهذا« ٦٪٭ة ٦د٤ني حنٮ ىلع الؿم٤ح ٨٦ ثة٣ٞؿب

 يتصاغر مريؿ ابـ الؿسقَح  الدجاُل  يرى فؾؿا سؿعان, بـ الـقاس حديث مـ

 ولؽـَّف يفؾؽ, حتك ٓكذاب تركف ولق الؿاء, يف الؿؾح يذوب كؿا ويذوب

 الفداية مسقح بقد الضاللة مسقح طؾك فقؼضك فقؿقت. بحربتف ويضربف يتؼدم

 . طقسك

 قبقؾتان وهؿا وملجقج, قجيلج بخروج الـاس يػاجل الدجال ُقتَؾ  فنذا

 أو الـاس رآهؿ سقاء إرض, وجف طؾك مقجقدتان آدم, بـل مـ طظقؿتان

 الحديثة بالقسائؾ اكتشػت إرض أنَّ  مـ الـاس بعض يؼقلف ما أما يروهؿ. لؿ

 شلن ففذا لإلكؽار, ذريعة هذا واتخذوا الؼقم. همٓء وٓ سد   فقفا ُير ولؿ

                                                           

 (, والحاكؿ يف الؿستدرك9/66, والطرباين يف الؽبقر )(117-4/116أخرجف أحؿد ) (1)

وتعؼبف الذهبل بؼقلف: ابـ « سـاد طؾك شرط مسؾؿصحقح اإل»وقال:  (4/514)

 هبقرة واه.

رواه أحؿد والطرباين, وفقف طؾل بـ : »(7/341وقال الفقثؿل يف مجؿع الزوائد )       

  .«زيد وفقف ضعػ وقد وثؼ, وبؼقة رجالفؿا رجال الصحقح

فؿ ورجالف ثؼات, ويف بعض: »(7/346قال الفقثؿل يف الؿجؿع ) (5/111الؿسـد ) (1)

  .«كالم ٓ يضر

  .(7199الصحقح رقؿ ) (3)
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 .اوزكً  لفا يؼقؿ وٓ كةمؽا طـده الشرع لـصقص لقس مـ

 يظـ أو فقفا, يتققػ أو الصحقحة, إخبار يف يشؽ أن بؿسؾؿ يؾقؼ وٓ

 والؿؽتشػات الـظريات طؾك بـاء أو كػار, ققم أقاويؾ طؾك بـاء الظـقن فقفا

 الـاس ُيعجز أن طؾك سبحاكف قادر وهق شلء, كؾ طؾك قادر اهلل فننَّ  الحديثة:

 مث جث يت ىت مت خت حت﴿ سبحاكف: الق كؿا مؽاهنؿ, طؾك القققف طـ

 .[44فاصر:] ﴾مج حج يث ىث

 طـدما إسرائقؾ بـل قصة فؾقؼرأ الباب هذا يف طربة الؿسؾؿ أراد وإذا

 أربعقـ سقـاء أرض يف فتاهقا إرض, يف يتقفقا أن طؾقفؿ  اهلل قضك

 ڇ چچ چ چ ڃڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تعالك: قال سـة.

 مـطؼة تجدها ةالخريط إلك كظرت وإذا [16الؿائدة:] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ

 أطؿك  اهلل أنَّ  فؾقٓ إحؿر, البحر رأس يف التل الزاوية ففل صغقرة,

 هذه الصغقر الؿؽان هذا مثؾ يف ضاطقا لؿا آهتداء طـ وصرففؿ قؾقهبؿ

 قدير. شلء كؾ   طؾك وهق بعد, ومـ قبؾ مـ إمر فؾؾف الطقيؾة. الؿدة

ا  بالصقـ بعضفؿ اوحدده الؽػر, أمؿ بعض إهنؿ قال: مـ ققل وأمَّ

 [96إكبقاء:] ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ تعالك ققلف وحؿؾقا وكحقها,

 الـصقص ٕنَّ  وكظر: تؽؾػ فػقف والسقارات: بالطائرات يلتقن أهنؿ طؾك

 خرجقا إذا وأكَّفؿ السد, خؾػ مـحازون أكَّفؿ تبقـ التل تؾؽ خاصة تلباه,

 حصؾ. ما مـفؿ حصؾ

 الصريحة وإخبار صحقحةال لألحاديث بف وكصدق بقجقدهؿ كممـ فـحـ

 السد خؾػ مـحصريـ كاكقا أن بعد الـاس طؾك فقخرجقن ذلؽ. طؾك الدالة
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 يف ويبالغقن ويجتفدون فتحف, يقم كؾ   يف فقحاولقن الؼركقـ, ذو بـاه الذي

 فستخرققكف ارجعقا طؾقفؿ: الذي يؼقل يخرققه, أن كادوا إذا حتك فتحف

 اهلل أذن إذا حتك كان. ما كلشد  اهلل فقعقده اهلل. شاء إن يؼقل وٓ .اغدً 

 كفقئتف فقجدوكف اهلل شاء إن فقؼقلقن: اهلل. شاء إن ققلقا: قائؾفؿ: يؼقل بػتحف,

 طظقؿ فساد مـفؿ ويحصؾ الـاس, طؾك ويخرجقن فقخرققكف تركقه حقـ

 صربية بحقرة طؾك ويؿرون ويعتدون, ويسػؽقن ويؼتؾقن يـفبقن وشر, وبالء

  ماء. البحقرة هذه يف كان لؼد قال: آخرهؿ مر افنذ أولفؿ, فقشرهبا

 قال قال:  هريرة أبل طـ (2)والرتمذي (1)أحؿد اإلمام روى

 كادوا إذا حتك يقم, كؾ السد لقحػرون وملجقج يلجقج إن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 إلقف فقعقدون ,اغًد  فستحػروكف ارجعقا طؾقفؿ: الذي قال الشؿس شعاع يرون

 حػروا, الـاس طؾك يبعثفؿ أن اهلل وأراد مدتفؿ, غتبؾ إذا حتك كان, ما كلشد

 فستحػروكف ارجعقا طؾقفؿ: الذي قال الشؿس, شعاع يرون كادوا إذا حتك

 فقحػروكف تركقه, حقـ كفقئتف وهق إلقف فقعقدون ويستثـل, اهلل, شاء إن اغًد 

 حصقكفؿ, يف مـفؿ الـاس ويتحصـ الؿقاه, فقـشػقن الـاس, طؾك ويخرجقن

 قفركا فقؼقلقن: الدم, كفقئة وطؾقفا فترجع السؿاء, إلك فامفؿبس فقرمقن

 .«السؿاء أهؾ وطؾقكا األرض أهؾ

                                                           

  .(511-516/ 1)الؿسـد  (1)

وصححف إلباين يف الصحقحة رقؿ « حسـ غريب» :( وقال3153الســ رقؿ ) (1)

(1735).  
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 ومـ  اهلل كبل طقسك يرغب حقث , اهلل بنذن هنايتفؿ وتؽقن

 صغقرة دابة طؾقفؿ  اهلل فقرسؾ شرهؿ, مـ الـاس يخؾص أن اهلل إلك معف

 صرطك فقصبحقن قػاه, يف فتؽقن مـفؿ واحد كؾ   طؾك يسؾطفا الـغػ, تسؿك

 فقرسؾ وطػـفؿ وجقػفؿ كتـفؿ مـ إرض تتلذى ثؿ واحدة, كػس كؿقت

ُـّ  ٓ امطرً  يرسؾ ثؿ , اهلل يشاء حقث إلك تحؿؾفؿ اصققرً   اهلل  َيُؽ

 يف كالؿرآة أي كالزلػة يرتكفا حتك إرض فقغسؾ وبر, وٓ مدر بقت مـف

 .(1)والـؼاء الصػاء

 لف: ومـػعة لؾؿسؾؿ فائدة معرفتفا ويف ,الساطة أشراط مـ شلء ففذا

 واإلقبال الػتـ مـ والحذر اهلل, مـ والخقف اإليؿان قؾبف يف تحرك ٕكَّفا

 وصاطتف.  اهلل طؾك

 طؾقف. ودٓٓت لف طالمات ففل أخر: بالققم اإليؿان مـ هبا واإليؿان

                                                           

  .(7199, وهق يف صحقح مسؾؿ رقؿ )اكظر يف هذا حديث الـقاس بـ سؿعان  (1)
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 عًهه[ فدقأ  ةىصى وأى املىت مبلم ]اإلمياى 

 ٔد٪٫، ٚٛٞأ ٚى٫١  مٮىس إىل أرق٢ ٮتامل م٤ٟ ثأف   ك٩ؤ٨٦»
 .«كرقٮهل اهلل ىلع راد ٦جذؽع ًةؿ إال ي٪١ؿق ال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٨ٔ وط ٧٠ة

 أرواح بؼبض  اهلل وكؾف الذي الؿؾؽ أي: «املٮت م٤ٟ ثأف ك٩ؤ٨٦»

 ولؿ ,[11السجدة:] ﴾ مئ حئ جئ ی ی ی ی ﴿ تعالك: قال آدم, بـل

 وإكؿا دلقؾ, طؾقف لقس طزرائقؾ بلكَّف والؼقل اسؿف, طؾك صريح دلقؾ يلت

 الؿقت. مؾؽ بلكَّف بقصػف فقؽتػك اإلسرائقؾقات, بعض يف جاء

ؾ الذي الؿقت بؿؾؽ اإليؿان إلك إشارة هذا ويف  إرواح, بؼبض ُوك 

 الستة, اإليؿان أركان مـ ركـ وهق بالؿالئؽة, اإليؿان مـ هق بف واإليؿان

 العظقؿة. أصقلف مـ وأصؾ

 والسـة, الؽتاب يف ثبتت أربعة اأمقرً  يتـاول الجؿؾة يف ؽةبالؿالئ واإليؿان

 هل:

 الؿالئؽة تتـاول التل الؿجؿؾة بإسؿاء فـممـ بلسؿائفؿ: اإليؿان -٤

 اهلل. وجـد اهلل, ورسؾ الؿالئؽة, مثؾ: ,اطؿقمً 

 ومـؽر جربيؾ, مثؾ: وأفرادهؿ, ٔحادهؿ الؿػصؾة بإسؿاء وكممـ

 ومالؽ. وإسرافقؾ, وكؽقر,

ًٓ  فـممـ بلطدادهؿ: اإليؿان -٥  يحصقفؿ ٓ كثقر, طددهؿ بلنَّ  إجؿا

 ورد وكؿا .[31الؿدثر:] ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ تعالك: قال خؾؼفؿ, الذي إٓ

 البقت هذا فؼال: جبريؾ, فسللت الؿعؿقر, البقت لل فُرفع» اإلسراء: حديث يف
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 إلقف يعقدوا لؿ خرجقا إذا مؾؽ, ألػ سبعقن يقم كؾَّ  فقف يصؾل الؿعؿقر,

 تئط, أن لفا وُحؼ السؿاء أصت» أخر: الحديث ويف ,(1)«طؾقفؿ... ما آخر

 .(2)«هلل اساجًد  جبفتف اواضعً  ومؾؽ إال أصابع أربع مقضع فقفا ما

 ومـ السـة, أو الؽتاب يف ثبت مؿا لؾؿالئؽة التػصقؾقة بإطداد وكممـ

 ؿالئؽةال رؤوس وهمٓء ,[36الؿدثر:] ﴾ڈ ڎ ڎ﴿ تعالك: اهلل ققل ذلؽ

 ڑ ژ ژ﴿ تعالك: وققلف مالؽ. الجؿقع ويرأس جفـؿ, خزكة هؿ الذيـ

 ولفا يقمئذ بجفـؿ يمتك» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وققل ,[17الحاقة:] ﴾ک ک ڑ

 .(3)«يجروكفا مؾؽ ألػ سبعقن زمام كؾِّ  مع زمام, ألػ سبعقن

ًٓ  فـممـ بلوصاففؿ: اإليؿان -٦  وأنَّ  كقر, مـ مخؾقققن أكَّفؿ إجؿا

 ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تعالك: قال اكؿ أجـحة, لفؿ

 مـ ذلؽ وغقر الؿصـػ. أورده الذي الحديث يف كؿا اأطقـً  لفؿ وأنَّ  ,[1فاصر:]

 والسـة. الؽتاب يف القاردة الصػات

                                                           

  .(416)(, ومسؾؿ رقؿ 3167أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

(, 4196, وابـ ماجف رقؿ )«حسـ غريب»( وقال: 1311أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

وحسـف إلباين  .وقال: صحقح اإلسـاد (1/554, والحاكؿ )(5/173وأحؿد )

  .(1881يف صحقح ســ الرتمذي رقؿ )

  .(7693أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (3)



 
 359 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 مسعقد: ابـ رواه ما ذلؽ ومـ وردت, التل التػصقؾقة بالصػات وكممـ

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لقق ومـفا: ,(1)«جـاح ستؿائة لف جربيؾ رأى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أنَّ »

 بقـ ما إن العرش: حؿؾة مـ اهلل مالئؽة مـ مؾؽ طـ أحدث أن لل أذن»

 .(2)«سـة سبعؿائة مسقرة طاتؼف إلك أذكف شحؿة

ًٓ  فـممـ بقضائػفؿ: اإليؿان -٧  يعصقن ٓ ورسؾف, اهلل جـد بلكَّفؿ إجؿا

 يممرون. ما ويػعؾقن أمرهؿ ما اهلل

 والـػخ بالقحل, والـزول ,إرواح كؼبض التػصقؾقة: بقضائػفؿ وكممـ

 والسـة. الؽتاب يف الثابتة القضائػ مـ وغقرها الصقر, يف

 فقفؿ بؿا الـاس كؾ إلك يرسؾ الؿقت مؾؽ«  مٮىس إىل أرق٢»

 . إكبقاء

 إحدى فػؼل وجفف طؾك فضربف روحف قبض أراد أي:« ٔد٪٫ ٚٛٞأ ٚى٫١»

 سللف السمال هذا ائؾس كان إن كؼقل: طقـف؟ فؼل لؿَ  قائؾ: قال وإذا طقـقف.

 فقؿا السائؾ هذا مـ دخقل وهق وباصؾ, محرم سمال ففق اومعرتًض  امـتؼدً 

 .(3)«يعـقف ال ما تركف الؿرء إسالم حسـ مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال وقد يعـقف, ٓ

 مـ بلس فال إسباب بقان أو الحؽؿ طؾك التعرف باب مـ سمالف كان وإن

 يعرتض. أو يؽذب أن لؾعبد فؾقس ؾؿكع لؿ أو هذا طؾؿـا سقاء لؽـ ذلؽ,

 الؿصـػ: قال ولفذا

                                                           

  .(431)(, ومسؾؿ رقؿ 4857(, )4856أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  .سبؼ تخريجف (1)

  .(5911وصححف إلباين يف صحقح الجامع رقؿ ), (1317أخرجف الرتمذي رقؿ ) (3)
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 مع الؿسؾؿ وشلن ,(1)ثابت فالحديث« ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٨ٔ وط ٧٠ة»

 يعرتض فال والتصديؼ, بالؼبقل يتؾؼاها أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طـ الثابتة إحاديث

 .يـتؼدها وٓ طؾقفا

 الؿؽذب الراد شلن وهذا« كرقٮهل اهلل ىلع راد ٦جذؽع ًةؿ إال ي٪١ؿق ال»

 .بثبقتف معرفتف مع الخرب هبذا

                                                           

  .(6166(, ومسؾؿ رقؿ )1339أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 الدقًاة [ يىم املىت ]ذبح 

 .«ٚدؾثط ا٣ٞدة٦ح يـٮ ث٫ يؤىت املٮت ثأف   ك٩ؤ٨٦»

 حؼقؼة, فقذبح بالؿقت يمتك أكف فـعتؼد ضاهره, طؾك بف كممـ حؼ, وهذا

 قال ورد. كؿا بف وكصدق جاء كؿا كؿره بؾ التلويؾ, أهؾ مسؾؽ كسؾؽ وٓ

 الثقري سػقان مثؾ: إئؿة, مـ العؾؿ أهؾ طـد هذا يف والؿذهب» الرتمذي:

 هذه رووا أهنؿ وغقرهؿ ووكقع طققـة وابـ الؿبارك وابـ أكس بـ ومالؽ

 وهذا كقػ؟ يؼال: وٓ هبا. وكممـ إحاديث, هذه تروى قالقا: ثؿ إشقاء

 هبا, ويمَمـ جاءت, كؿا إشقاء هذه تروى أن الحديث أهؾ اختاره الذي

 اختاروه الذي العؾؿ أهؾ أمر وهذا كقػ؟ يؼال: وٓ تتقهؿ, وٓ تػسر, وٓ

 .(1)«إلقف وذهبقا

 يف طؾقف مضقا مبارك هنج وهق وصريؼفؿ,  السؾػ جادة هذه

 يؽقػقن, وٓ يتقهؿقن وٓ جاء, كؿا الخرب يؿرون الؿغقبة: إخبار جؿقع

 طؼقلفؿ,و بؿداركفؿ الؼقامة يقم أمقر مـ الؿغقب الخرب ققاس يحاولقن فال

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بف أخرب كؿا حؼ هق ويؼقلقن ورد, كؿا بف يممـقن بؾ

 الذي الباصؾ, التػسقر أي:« تػسر وال» بؼقلف:  الرتمذي ومراد

 بقان أما دٓٓتف. طـ لف وإبعاد معـاه, غقر طؾك لؾـص وحؿؾ وتـطع تؽؾػ هق

 واضح بؽالم مخاصبقن فنكـا فقف, إشؽال ٓ ففذا الؾغة دٓلة ضقء طؾك معـاه

 الؿعـك. مػفقم

                                                           

  .(4/691الســ ) (1)
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 الؼاسؿ طبقد أبل طـ جاء كؿا الصػات, يف السؾػ طـ ترد الؽؾؿة وهذه

 الصػات أحاديث ذكروا لؿا حـقػة, أبل صاحب الحسـ بـ ومحؿد سالم, بـا

 :- تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ بقـف كؿا- ومرادهؿ ,«كػسرها ٓ» قالقا:

 .(1)الؿبتدطة الجفؿقة تػسقرات كػسرها ٓ أي:

 يؤىت» /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٝةؿ ٝةؿ/  اخلؽرم قٕدؽ أثٮ ركل ٧٠ة»
 كي٪ْؿكف، ٚحرشاجٮف اجل٪ح. أ٢٬ ية ٦٪ةد/ ٚد٪ةدم أم٤ط، ٠بل ٠٭دبح ثةملٮت

 ي٪ةدم/ ز٥ ،-رآق ٝؽ كٍل٭٥- املٮت ٬ؾا ٚدٞٮلٮف/ ٬ؾا؟ دٕؿٚٮف ٢٬ ٚدٞٮؿ/
 /ٚدٞٮلٮف ٬ؾا؟ دٕؿٚٮف ٢٬ ٚدٞٮؿ/ كي٪ْؿكف، ٚحرشاجٮف اجلةر. أ٢٬ ية

 ٚال ػ٤ٮد اجل٪ح أ٢٬ ية يٞٮؿ/ ز٥ ٚدؾثط، ،-رآق ٝؽ كٍل٭٥- املٮت ٬ؾا ٥ٕ٩،
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ٝؿأ/ ز٥ مٮت. ٚال ػ٤ٮد اجلةر أ٢٬ كية مٮت،

 «.[٦٬مريؿ:] ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

  واهلل سقاد, يخالطف الذي إبقض إمؾح: «أم٤ط ٠بل ٠٭دبح»

 ,اأطراًض  وإجسام امً أجسا إطراض يؼؾب أن طؾك قادر شلء, كؾ   طؾك قادر

 الؿقت أنَّ  كعؾؿ وكحـ بف يمتك كقػ يؼال: فال شلء,  يعجزه وٓ

 اهلل. قدرة يف شاك مـحرف ضال إٓ ذلؽ يؼقل ٓ طرض؟!

 إلك يتطؾعقن أي «كي٪ْؿكف ٚحرشاجٮف اجل٪ح، أ٢٬ ية ٦٪ةد/ ٚد٪ةدم»

 واإلكرام. الـعقؿ يف لؾزيادة إٓ يـادون ٓ أكَّفؿ يعؾؿقن ٕكَّفؿ وإكعام: فضؾ مزيد

 فؽؾُّ « رآق ٝؽ كٍلُّ٭٥ املٮت، ٬ؾا ٚدٞٮلٮف/ ٬ؾا؟ دٕؿٚٮف ٢٬ ٚدٞٮؿ/»

 طصقب. مققػ معف مـفؿ واحد فؾؽؾ   ورآه, الؿقت وطايـ مات مـفؿ واحد

                                                           

  .(46:ص)اكظر: الحؿقية  (1)
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 اخروًج  هـاك أنَّ  فقظـقن« كي٪ْؿكف ٚحرشاجٮف اجلةر، أ٢٬ ية ي٪ةدم/ ز٥»

 لذلؽ. فقتطؾعقن العذاب, هذا مـ اوفؽاكً 

 -رآق ٝؽ كٍلُّ٭٥- املٮت ٬ؾا ٥ٕ٩، ٚدٞٮلٮف/ ٬ؾا؟ دٕؿٚٮف ٢٬ ٮؿ/ٚدٞ»
 وأهؾ والـار, الجـة بقـ حؼقؼة يذبح الؿقت هق الذي الؽبش أي «ٚدؾثط

 الجؿقع. مـ مشفد يف يروكف, والـار الجـة

 «مٮت ٚال ػ٤ٮد اجلةر أ٢٬ كية مٮت، ٚال ػ٤ٮد اجل٪ح أ٢٬ ية يٞٮؿ/ ز٥»
 كسلل- الـار أهؾ ويبؼك أبديـ, أبد فقفا ديـخال الجـة يف الجـة أهؾ فقبؼك

 : قال كؿا أبديـ, أبد فقفا خالديـ -والعافقة السالمة  اهلل

 ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

              

 الؿقحديـ طصاة إخراج بعد يؽقن إكؿا وهذا .[37-36فاصر:] ﴾ڭ ڭ 

 فقفا. الخالدون أهؾفا إٓ الـار يف يبؼك ٓ حقـ ـار,ال مـ

« [٦٬]مريؿ: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ ٝؿأ/ ز٥»

  اهلل وكسلل حقـئذ, الـدم يـػع ٓ ولؽـ وحسرة, اوكدمً  اأسػً  يتؼطعقن

 الـار. مـ وإياكؿ يجقركا وأن والعافقة السالمة
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 (فصل)

 اهلل أرسؾفؿ الذيـ الؽرام سؾوالر بإكبقاء اإليؿان اإليؿان: أصقل مـ

, اهلل وأنَّ  ,اصدقً  وأكبقاؤه احؼً  رسؾف أكَّفؿ واطتؼاد  لؾـاس بعثفؿ 

 ٕمؿفؿ, وكصحقا إماكة أدوا أهنؿ واطتؼاد ومـذريـ. مبشريـ والحؼ بالفدى

 مـ ففق أصاطفؿ مـ وأنَّ  والتؿام, الؽؿال طؾك بتبؾقغف اهلل أمرهؿ ما وبؾغقا

 شلهنؿ ورفعة فضؾفؿ واطتؼاد الـار. أهؾ مـ ففق اهؿطص ومـ الجـة, أهؾ

 خصفؿ الـاس, طؾك ومقزهؿ واختارهؿ اجتباهؿ  اهلل وأنَّ  قدرهؿ, وطؾق

 إكبقاء أفضؾ وأنَّ  بقـفؿ, التػاضؾ واطتؼاد العالؿقـ. طؾك وفضؾفؿ برسالتف

 ففق :ملسو هيلع هللا ىلص محؿد العزم أولل وأفضؾ مـفؿ, العزم أولق الرسؾ وأفضؾ الرسؾ,

 .ملسو هيلع هللا ىلص ومؼدمفؿ وخقرهؿ لؿرسؾقـا إمام

 وجؿقعفؿ مـ الرجال ٓ مـ الـساء, ومـ إحرار ٓ مـ العبقد: كؿا ققؾ:

ــــك ــــا قــــطُّ ُأكث ــــت َكبُِق ــــا َكاك  وَم

 

ـــالِ   ـــخٌص ُذو افتَِع ـــٌد وَش  وال طب

 أي: فعؾ قبقح. 

 اإليؿان فننَّ  اإليؿان, أصقل مـ أصؾ اطؿقمً  بالرسؾ اإليؿان أنَّ  وكؿا

 هذا أصقل مـ طظقؿ أصؾ والؿرسؾقـ إكبقاء خاتؿ فوأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص محؿد بـبقة

ر بـبقتف: يممـ لؿ لؿـ إيؿان وٓ الديـ,  ٕمؿفؿ. وذكروه قبؾف, إكبقاء بف َبشَّ

 خاصة لؾعرب يبعث لؿ لؾعالؿقـ, ورحؿة أجؿعقـ, لؾـاس ملسو هيلع هللا ىلص بُعث وقد

 طامة. لؾـاس بعث وإكَّؿا



 
 365 املؤتيس دؾ٠ؿة 

َـّ  ما وجؿقع بف,ومـاق وخصائصف بػضائؾف اإليؿان :ملسو هيلع هللا ىلص بف اإليؿان ومـ  م

 فضؾ لبقان العظقؿ الػصؾ هذا الؿصـػ طؼد ولفذا بف, طؾقف  اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص أجؿعقـ الخؾؼ وقدوة الؿرسؾقـ وإمام الـبققـ خاتؿ الؽريؿ الرسقل

 فؼال:

 [ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى ]خصائص

 اهلل ىلع كأكؿ٦٭٥ كأ٤ٌٚ٭٥، اخلالاٜ ػري املىُىف احم٧ؽن  أف   ك٩ٕذٞؽ»
 ل٤ٕةملني، رمحح اهلل ثٕس٫ كقد٤ح، اهلل إىل كأٝؿب٭٥ درصح، كأٔال٥٬ 
 .«أدمٕني اخل٤ٜ يف ثةلنٛةٔح كػى٫

 الـاس طؾك وفضؾف واختاره واجتباه اهلل اصطػاه الذي أي:« املىُىف»

 طـد اهلل خؾؼ أفضؾ ففق , والرسؾ إكبقاء مـ فقفؿ بؿـ أجؿعقـ

 . اهلل

 ڇ چ چ﴿ : قال كؿا اهلل, اصطػاهؿ كؾُّفؿ الرسؾ

 بالتقحقد وبعثفؿ بالرسالة فتخصقصفؿ ,[75الحج:] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ

َـّ  واجتباء, اصطػاء هذا  وتؽريؿ تػضقؾ مزيد فقف لف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل اصطػاء لؽ

 ذكر  الؿصـػ طـد وسقليت والؿرسؾقـ, إكبقاء بؼقة طؾك شلن وطؾق

 الـاس طؾك فضؾف وبقان شلكف وتعؾقة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل تػضقؾ طؾك إدلة مـ جؿؾة

 والؿرسؾقـ. كبقاءإ وطؾك أجؿعقـ

 اقدرً  وأرفعفؿ ,اشلكً  وأطالهؿ وأكؿؾفؿ أفضؾفؿ أي:« اخلالاٜ ػري»

 .اذكرً  وأكبؾفؿ
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 قال كؿا اهلل, طؾك كريؿة الطاطة«  اهلل ىلع كأكؿ٦٭٥ كأ٤ٌٚ٭٥،»

 ففق اهلل أصاع مـ وكؾ ,(1)«الدطاء مـ اهلل طؾك أكرم شلء لقس» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 اإلسالم, يف يعؿر مممـ مـ اهلل ـدط أفضؾ أحد لقس» :ملسو هيلع هللا ىلص قال طؾقف, كريؿ

 اهلل, طؾك كريؿة ذاهتا فالطاطة ,(2)«وتحؿقده وتفؾقؾف وتسبقحف تؽبقره يؽثر

 أفضؾفؿ ففق ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل اهلل طؾك اهلل خؾؼ وأكرم اهلل, طؾك كريؿقن وأهؾفا

 .اشلكً  وأطالهؿ طبادة وأكؿؾفؿ صاطة

 الؿـازل أطؾك ومـزلتف تففرتب والرتبة, الؿـزلة هل الدرجة «درصح كأٔال٥٬»

 مـزلة. مـف أطؾك وٓ رتبة مـف أرفع الـاس يف فؾقس الرتب, وأرفع

 , اهلل إلك الؿقصؾ السبب هل القسقؾة« كقد٤ح اهلل إىل كأٝؿب٭٥»

 الطاطة, وأكؿؾ العبقدية أتؿ فؼد ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل اهلل إلك وسقؾة الـاس فلقرب

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ طبادة:و وفضؾ وكبؾ خقر كؾ   يف لؾـاس قدوة وكان

 .[11إحزاب:] ﴾ېئ ۈئ ۈئ

 اهلل, طباد مـ لقاحد إٓ تـبغل ٓ مـزلة أكَّفا القسقؾة معـك يف جاء وقد

, صؾقا ثؿ يؼقل, ما مثؾ فؼقلقا الؿمذن سؿعتؿ إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل  مـ فنكف طؾلَّ

                                                           

ال: ( وق3376, والرتمذي رقؿ )(711)أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد رقؿ  (1)

 ,(876), واـب حبان رقؿ (1/361(, وأحؿد )3819, واـب ماجف رقؿ )«حسـ غريب»

  .وقال: صحقح اإلسـاد (1/666(, والحاكؿ )1513والطرباين يف إوسط رقؿ )

, وطبد بـ حؿقد (1/163, وأحؿد )(16674أخرجف الـسائل يف الؽربى رقؿ ) (1)

( وصححف إلباين يف الصحقحة 3/33, والضقاء يف الؿختارة )(164)يف مـتخبف رقؿ 

  .(651)رقؿ 
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 فنكفا القسقؾة, لل اهلل سؾقا ثؿ ,اطشرً  بفا طؾقف اهلل صؾك صالة طؾلَّ  صؾك

 كؿا ,(1)«هق أكقن أن وأرجق اهلل, طباد مـ لعبد إال تـبغل ال الجـة يف مـزلة

 الؿؼام ملسو هيلع هللا ىلص فؾف ,[79اإلسراء:] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ تعالك: قال

 هذا. إلك  الؿصـػ إشارة وستليت الؿحؿقد

 گ گ ک ک﴿ تعالك: قال كؿا «ل٤ٕةملني رمحح اهلل ثٕس٫»

 أيفا يا» :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ,(2)«رحؿة بعثت إكؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ,[167إكبقاء:] ﴾ گ

 حريص بالـاس رحقؿ مفداة, رحؿة ففق ,(3)«مفداة رحؿة أكا إكؿا الـاس

 واستـؼاذهؿ  اهلل تقحقد إلك دطقهتؿ يف وجفده وسعف بذل طؾقفؿ,

 ومـ رحؿتف, كؿال طؾك والدٓئؾ بالشقاهد مؾقئة ملسو هيلع هللا ىلص وسقرتف الـار. مـ

 اهلل رسقل يا القا:فؼ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إلك وأصحابف الطػقؾ قدم لؿا أكَّف ذلؽ:

 :ملسو هيلع هللا ىلص فؼال دوس. هؾؽت فؼقؾ: طؾقفا. اهلل فادع وأبت, كػرت قد ادوًس  إنَّ 

 .(4)«بفؿ وائت ادوًس  اهد الؾفؿ»

 العظؿك الشػاطة بالشػاطة: الؿراد« أدمٕني اخل٤ٜ يف ثةلنٛةٔح كػى٫»

 ,اجؿقعً  إكبقاء طـفا يعتذر أن بعد الؿققػ أهؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص هبا يشػع التل الؽربى

 إولقن طؾقف يغبطف الذي الؿحؿقد الؿؼام هق وهذا .لفا أكا :ملسو هيلع هللا ىلص لويؼق

                                                           

  .(847)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)

  .(6556أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

 , والحاكؿ يف الؿستدرك(164), والطرباين يف الصغقر رقؿ (15)أخرجف الدارمل رقؿ  (3)

  .(496)( وقال صحقح طؾك شرصفؿا وصححف إلباين يف الصحقحة رقؿ 1/91)

  .(6397رقؿ ) أخرجف مسؾؿ (4)
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 أجؿعقـ. الخؾؼ طؾك ورفعتف فضؾف بف اهلل فقظفر وأخرون,

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فضؾ بقان يف الؿجؿؾ الؽالم هذا  الؿصـػ ذكر أن بعد

 فؼال: ذلؽ طؾك السـة مـ إدلة بعض ذكر يف شرع

 أُٔدخ» ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أف    اهلل ٔجؽ ث٨ صةثؿ كركل»
ت ٩رصت ٝجٌل/ األ٩بدةء ٨٦ أظؽه  يُٕ٭٨   ل٥ ةمخكن   كص٤ٕخ م٭ؿ. مكرية ثةلٔؿ

 ٤ٚدى٢. الىالة أدرًلذ٫ أ٦يت ٨٦ رص٢ ٚأي٧ة ،اكَ٭ٮرن  امكضؽن  األرض يل
 يجٕر اجليب كٌلف النٛةٔح. كأُٔدخ ٝجٌل. ألظؽ حت٢ كل٥ ا٣٘٪ةا٥ يل كأظ٤خ

 «.اع٦ح اجلةس إىل كبٕسخ ػةوح، ٝٮ٫٦ إىل

ؾت أي:« ٝجٌل األ٩بدةء ٨٦ أظؽه  يُٕ٭٨   ل٥ ةمخكن  أُٔدخ»  وخصصت ُفض 

 وتخصقصف الخصال هبذه وتؿققزه خصال. بخؿس إكبقاء سائر طؾك وُمق زت

 .ملسو هيلع هللا ىلص قدره وطؾق فضؾف طؾك دلقؾ إكبقاء سائر بقـ مـ هبا

ت ٩رصت»  الشديد الرطب يؾؼل  اهلل أنَّ  أي« م٭ؿ مكرية ثةلٔؿ

 اهلل مأل إٓ طدو إلك ملسو هيلع هللا ىلص يتقجف فؿا أطدائف, قؾقب يف والخقف والفؾع

 طؾقفؿ. مؼدمف مـ اوخقفً  ارطبً  قؾقهبؿ

 أدرًلذ٫ أ٦يت ٨٦ رص٢ ٚأي٧ة اكَ٭ٮرن  امكضؽن  األرض يل كص٤ٕخ»
 صالتف, يمدي مؽان أي ويف يتطفر, مـفا مؽان أي   يف أي:« ٤ٚدى٢ الىالة

 طـ ُكفل التل اكـإم هذا مـ ويستثـك تقؿؿ. وإٓ تقضل, ماء ثؿة كان إن

 والؿؼربة. كالحؿام فقفا الصالة

 ۀ ڻ﴿ تعالك: قال كؿا وقتفا, طـ تمخر ٓ الصالة أنَّ  فقف وهذا

 .[163الـساء:] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ
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 .ملسو هيلع هللا ىلص خصائصف مـ وهذا« ٝجٌل ألظؽ حت٢ كل٥ ا٣٘٪ةا٥ يل كأظ٤خ»

 العظؿك: الشػاطة قدمت كؿا بالشػاطة والؿراد« النٛةٔح كأُٔدخ»

 إكبقاء بؾ ,ملسو هيلع هللا ىلص بف خاصة لقست الؿقحديـ مـ الؿعاصل ٕهؾ طةالشػا فننَّ 

 وأنَّ  الشػاطة, أكقاع ذكر تؼدم وقد يشػعقن, اأيًض  اهلل طباد مـ والصالحقن

 .اأيًض  غقره يشؿؾ ما ومـفا ملسو هيلع هللا ىلص بف يختص ما مـفا

 بعث« اع٦ح اجلةس إىل كبٕسخ ػةوح، ٝٮ٫٦ إىل يجٕر اجليب كٌلف»

ًٓ  لؾعالؿقـ رحؿة  أجؿعقـ. لؾـاس ورسق

ؾ ما ذكر فقفا طديدة, أحاديث السـة يف ثبت وقد  مثؾ: ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بف ُفض 

 وكصرت الؽؾؿ, جقامع أططقت بست: األكبقاء طؾك فضؾت» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف

 وأرسؾت ,اومسجًد  اصفقرً  األرض وجعؾت الغـائؿ, لل وأحؾت بالرطب,

ْت  فنذا وغقره, (1)«الـبققن بل وختؿ كافة, الخؾؼ إلك  الحديث اهذ إلك ُضؿَّ

 الحافظ قال الخؿس. هذه مـ أكثر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هبا تؿقز التل الخصال أنَّ  تبقـ

 هبذا فقـتظؿ» :-الؿعـك هذا يف أحاديث لعدة جؿعف بعد-  حجر ابـ

 وقد التتبع... أمعـ لؿـ ذلؽ مـ أكثر يقجد أن ويؿؽـ خصؾة, طشرة سبع

 اختص الذي طدد أنَّ ( الؿصطػك شرف) كتاب يف الـقسابقري سعد أبق ذكر

 .(2)«خصؾة ستقن إكبقاء طـ ملسو هيلع هللا ىلص كبقـا بف

                                                           

  .(1167أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .(514-1/513فتح الباري ) (1)
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 ٚؿيًٚٓ دٔٮة، يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٦ٓ ٠٪ ة ٝةؿ/  ٬ؿيؿة أثٮ كركل»
 اجلةس قدؽ أ٩ة ٝةؿ/ ز٥ ٩٭نح، ٦٪٭ة ٚ٪٭ل -دٕضج٫ كٌل٩خ- اذلراع إحل٫

 .«ثُٮهل النٛةٔح ظؽير كذ٠ؿ. .  ا٣ٞدة٦ح يـٮ

 ولقؿة. أي:« دٔٮة يف»

 مـفا. لقلكؾ إلقف قدمت أي:« دٕضج٫ كٌل٩خ اذلراع، إحل٫ ٚؿيًٚٓ»

 بالسقـ- الـفس يؼال: بلضراسف, قطعة مـفا قطع أي:« ٩٭نح ٦٪٭ة ٚ٪٭ل»

 بإضراس. :-بالشقـ- والـفش بإسـان, :-الؿفؿؾة

 وطؾق لػضؾف غقره طؾك الؿؼدم هق السقد« ا٣ٞدة٦ح يـٮ اجلةس قدؽ أ٩ة»

 .ملسو هيلع هللا ىلص لـبلا الؼقامة يقم الـاس وسقد شلكف, ورفعة قدره

 تؽؾؿ طـدما إلقف أشار أن لؾؿصـػ سبؼ« ثُٮهل النٛةٔح ظؽير كذ٠ؿ»

 مـفؿ طدَّ  الصحابة, مـ جؿاطة رواه الشػاطة حديث أنَّ  فذكر الشػاطة, طـ

 صقيؾ. والحديث هريرة, أبا

 ا٣ٞدة٦ح يـٮ آيت /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٝةؿ ٝةؿ/  ٦ةلٟ ث٨ أنف كركل»
 ثٟ ٚدٞٮؿ/ حم٧ؽ. ٚأٝٮؿ/ أ٩خ؟ ٨٦ اخلةزف/ ٚدٞٮؿ ٚأقذٛذط، اجل٪ح، ثةب

 .«مك٥٤ ركاق. ٝج٤ٟ ألظؽ أٚذط ال أف أمؿت

 الباب. ُيػتح أن أصؾب أي:« ٚأقذٛذط»

 ,ملسو هيلع هللا ىلص وفضائؾف خصائصف مـ وهذه« ٝج٤ٟ ألظؽ أٚذط ال أف أمؿت ثٟ»

ًٓ  إمؿ أول وأمتف الداخؾقـ, أول وهق الجـة, باب لف يػتح مـ أول ففق  .دخق
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«٨  يـٮ آدـ كدل قدؽ أ٩ة /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ؿٝة ٝةؿ/  ٬ؿيؿة أيب ٔك
. منٛٓ كأكؿ مةٚٓ، كأكؿ ا٣ٞرب، ٔ٪٫ يجنٜ ٨٦ كأكؿ ٚؼؿ، كال ا٣ٞدة٦ح

 .«داكد كأثٮ مك٥٤ ركاق

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فضائؾ مـ أنَّ  قؾقؾ قبؾ سبؼ «ا٣ٞدة٦ح يـٮ آدـ كدل قدؽ أ٩ة»

 وأفضؾفؿ. وقدوهتؿ وقائدهؿ وإمامفؿ مؼدمفؿ أي آدم ولد سقد أكَّف

 أققلف وإكَّؿا والؿباهاة, الؿػاخرة وجف طؾك ذلؽ أققل ٓ أي:« ٚؼؿ كال»

 وططائف. وفضؾف بؿـف اواطرتافً  لف, اوشؽرً  اهلل بـعؿة اتحدثً 

 الـاس ققام طـد الؼرب طـف يـشؼ مـ أول ففق« ا٣ٞرب ٔ٪٫ يجنٜ ٨٦ كأكؿ»

 العالؿقـ. لرب قبقرهؿ مـ

 أكقاع مـ أنَّ  بقان وسبؼ اهلل, طـد يشػع مـ أول أي:« مةٚٓ كأكؿ»

َـّ  غقره, فقفا يشاركف طام هق ما ومـفا ,ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل خاص هق ما الشػاطة  لؽ

 مبـقة فالشػاطة غقره: طؾك والؿؼدم فقفا إول هق ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؽقن مـفا العام

 واإلقبال والطاطة العبادة حقث مـ الـاس طؾك والرفعة والتؼدم الػضؾ طؾك

 احريًص  الـاس طؾك اشػقؼً  دكقاال الحقاة يف كان مـ ولفذا , اهلل طؾك

 الؼقامة. يقم اهلل طـد اشػقعً  يؽقن أن حري الخقر طؾك ودٓلتفؿ كصحفؿ طؾك

 فؾقس مـفؿ والـقؾ فقفؿ والطعـ الـاس, إلك اإلساءة إٓ لف هؿ ٓ كان ومـ

 الؾعاكقـ إن» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا الؼقامة, يقم اهلل طـد اشػقعً  يؽقن ٕن ممهاًل 

 الشفادة إنَّ » : الؼقؿ ابـ قال .(1)«الؼقامة يقم شػعاء وال اءشفد يؽقكقن ال

 الـاس طؾك الطعـ كثقر يؽقن ومـ الطؾب, باب مـ والشػاطة الخرب, باب مـ

                                                           

  .(6556أخرجف مسؾؿ رقؿ )(1)
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 ,-لفؿ السقء صؾب وهق- لفؿ الؾعـ وكثقر -بالسقء طؾقفؿ الشفادة وهق-

 وذلؽ صدق,ال طؾك مبـاها الشفادة ٕنَّ  لفؿ: اشػقعً  وٓ طؾقفؿ اشفقدً  يؽقن ٓ

 مـف. ورسقلف باهلل أولك هق فقؿـ سقؿا وٓ فقفؿ, الطعـ يؽثر فقؿـ يؽقن ٓ

 الؾعـ يؽثر مؿـ يؽقن ٓ وذلؽ الخقر, وصؾب الرحؿة طؾك مبـاها والشػاطة

 بطاطة اوققامً  اهلل لعباد اكصحً  الـاس وأكؿؾ .(1)«طؾقفؿ الصالة ويرتك لفؿ,

 ع.شاف أول هق ولفذا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل هق اهلل

 شػاطتف. يف لف ويستجاب شػاطتف, تؼبؾ مـ أول أي:« منٛٓ كأكؿ»

 يف التل فإحاديث وإٓ مختصر, كتاب وهذا إحاديث, بعض ففذه

 .اجد   كثقرة بف ُخصَّ  وما ومؽاكتف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فضؾ بقان

                                                           

 .(4/1565الصقاطؼ الؿرسؾة ) (1)

  (.138-133:ص)واكظر: فؼف إدطقة وإذكار ]الؼسؿ الثاين[       
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 الصحاب [ ]فضائل

 ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل فضائؾ مـ شلء طـ  الؿصـػ تؽؾؿ أن بعد

 الؽرام. أصحابف فضائؾ طـ الؽالمب أتبعف وخصائصف,

 اإلسالم. طؾك ومات امممـً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼل مـ هق والصحابل:

 حديثف, وسؿاع ملسو هيلع هللا ىلص كبقف برؤية وأكرمفؿ اهلل فؿفشرَّ  إمة, هذه خقار وهؿ

 طـفؿ, ورضل وطدلفؿ بالخقرية لفؿ اهلل شفد .اصريً  اغض   مـف الديـ وأخذ

 گ گ ک ک ک ﴿ لك:تعا قال ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ رسقلف بذلؽ لفؿ وشفد

ًٓ  الـاس أولك وهؿ ,[18الػتح:] ﴾ڳ ڳ گ گ  تعالك: اهلل ققل يف دخق

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقل الحديث ويف .[116طؿران: آل] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 .(1)«يؾقكفؿ الذيـ ثؿ يؾقكفؿ, الذيـ ثؿ قرين, الـاس خقر»

 :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال تحصك, ٓ مشفقرة كثقرة ومقزاهتؿ وفضائؾفؿ ومـاقبفؿ

 .(2)«كصقػف وال أحدهؿ مد بؾغ ما اذهبً  أحد مثؾ أكػؼ أحدكؿ أنَّ  لق»

 بعض, مـ أفضؾ بعضفؿ بؾ سقاء, الػضؾ يف لقسقا فضؾفؿ مع وهؿ

 بقـفؿ. الؿػاضؾة وبقان الصحابة فضؾ لبقان الػصؾ هذا طؼد  والؿصـػ

 فقؽقن أوامره, وامتثال  اهلل وصاطة اإليؿان إلك طائد التػاضؾ وهذا

 ويتػاضؾقن سقاء, فقف لقسقا أهؾف وأنَّ  وكؼصاكف, اإليؿان زيادة طؾك آخر دلقاًل 

 الحقاء يف وٓ بؽر, أبل مثؾ الصديؼقة يف مـفؿ أحد فؾقس اإليؿان, خصال يف

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)

  .(6434(, ومسؾؿ رقؿ )3673أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 أخر: الحديث ويف ,(1)«طثؿان حقاء أصدقفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقل طثؿان, مثؾ

 ققلفؿ لشـاطة وبقانٌ  الؿرجئة طؾك رد   هذا ويف .(2)«مشاشف إلك اإيؿاكً  طؿار مؾئ»

 . وطؿر بؽر كلبل الػضؾ يف إمة آحاد إنَّ  يؼال: كقػ إذ وفداحتف:

 األػه، وةظج٫ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ثٕؽ كأ٤ٌٚ٭ة األ٦ح ٬ؾق ػري أف   ك٩ٕذٞؽ»
 يف كزيؿق الىؽيٜ، ثكؿ أثٮ كا٣٘ةر/ اهلضؿة يف كرٚد٫ٞ اإلقالـ، يف كأػٮق

 .«ٝعةٚح أيب اث٨ ٔذدٜ ٧ةفٔس ث٨ اهلل ٔجؽ كٚةد٫/ ثٕؽ كػ٤دٛذ٫ ظدةد٫،

 بؽر أبق ملسو هيلع هللا ىلص محؿد أمة أفضؾ أنَّ  اطتؼاد السـة: أهؾ اطتؼاد جؿؾة مـ هذا

 اإلصالق. طؾك الصحابة أفضؾ ففق الصديؼ,

 «األػه وةظج٫ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ثٕؽ كأ٤ٌٚ٭ة األ٦ح ٬ؾق ػري أف   ك٩ٕذٞؽ»

 الصحابل هق بؾ طظقؿة, مقاقػ ولف وتؿقز, وسبؼ خصقصقة الصحبة يف فؾف

 ﴾﮶ ﮵ ﮴﴿ الؼرآن: يف الشريػ الؾؼب هبذا ُذكِر الذي القحقد

 الصحابة أنَّ  إلك إشارة هذا ويف إخص, ملسو هيلع هللا ىلص الـبل صاحب ففق .[46التقبة:]

 متػاضؾقن. الصحبة يف

 بذلؽ. الصحابة لف وشفد خقر, كؾ   إلك اسباقً  كان  بؽر وأبق

 لؽـ الم,اإلس يف ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل خقةإ كؾُّفؿ الصحابة «اإلقالـ يف كأػٮق»

 مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مع وقػ ٕكَّف بذلؽ: بؽر أبل خصقصقة إلك يشقر الؿصـػ

 الرجال. مـ أسؾؿ مـ أول ففق إمر, أول

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)

 (,7676, وابـ حبان رقؿ )(147)(, وابـ ماجف رقؿ 5668أخرجف الـسائل رقؿ ) (1)

  .(5888وصححف إلباين يف الصحقحة رقؿ ) (3/443والحاكؿ )
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 الغار ودخؾ الؿديـة, إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هاجر لؿا «كا٣٘ةر اهلضؿة يف كرٚد٫ٞ»

 ے﴿ تعالك: اهلل ققل كزل ذلؽ ويف , الصديؼ بؽر أبق معف كان

 ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 . بؽر أبل وصاحبف ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل خاصة معقة وهذه ,[46التقبة:]

 ووزارتف والؿستشار, والؿساطد الؿعاون القزير:« ظدةد٫ يف كزيؿق»

 شموكف, مـ كثقر يف يستشقره ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وكان إمر, أول مـ وزيره ففق قديؿة,

 .ملسو هيلع هللا ىلص مات أن إلك برأيف ويلخذ

 الـبل خؾقػة وهق ديـ,الراش الخؾػاء أول ففق« كٚةد٫ ثٕؽ كػ٤دٛذ٫»

 مؿاتف. بعد ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ

 مـاقب مـ صرف إلك يشقر هذا ضؿـ يف وهق- الثاين الخؾقػة ذكر ثؿ

 فؼال: -الؿختصر هذا يحتؿؾف ما بحسب يذكره صحابل كؾ  

 كأّ٭ؿ ث٫ اهلل أٔـ اذلم اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ظٛه أثٮ ا٣ٛةركؽ/ ثٕؽق ز٥»
 .«ادلي٨

َب   الديـ, بف وأيد والباصؾ, الحؼ بقـ بف فرق  اهلل ٕنَّ  بالػاروق ُلؼ 

 هذيـ بلحب المـاإلس أطز الؾفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا الم,ـاإلس بف رـوكص

 طؿر اهلل إلك أحبفؿا فؽان الخطاب, بـ بعؿر أو جفؾ بلبل إلقؽ: الرجؾقـ

 بنسالمف, الصحابة وفرح , الخطاب بـ طؿر فلسؾؿ ,(1)«الخطاب بـا

                                                           

, وأحؿد «حديث حسـ صحقح غريب»( وقال: 3681أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

 (. وأورده الؼاري1967)(, وصححف إلباين يف صحقح ســ الرتمذي رقؿ 1/95)

  .«ٓ أصؾ لف هبذا الؾػظ»وقال: « أحد العؿريـ»بؾػظ:  (49:ص)يف الؿصـقع 
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 .(1)«طؿر أسؾؿ مـذ أطزة زلـا ما» مسعقد: ابـ قال كؿا ديـف بف اهلل وكصر

 ا٣ٞؿآف دمٓ اذلم ٔٛةف، ث٨ ٔس٧ةف اهلل ٔجؽ أثٮ اجلٮري٨/ ذك ثٕؽق ز٥»
 .«كاإلظكةف ا٣ٕؽؿ كأّ٭ؿ

 وأم رققة :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بابـتل تزوج ٕكَّف الؾؼب هبذا وُلؼب« اجلٮري٨ ذك»

 الؿحب فاأوصؾ أخرى, أققال وققؾ كبل. أي مع ٕحد يحصؾ لؿ وهذا كؾثقم,

 .(2)أققال خؿسة إلك الطربي

 واحد رسؿ طؾك جؿعفؿ الصحابة, بعض مـ بنشارة «ا٣ٞؿآف دمٓ اذلم»

 . اهلل كتاب يف الـاس يختؾػ ٓ حتك لؾؿصحػ

 الػضقؾة هذه طؾك  الؿصـػ كص« كاإلظكةف ا٣ٕؽؿ كأّ٭ؿ»

 يحابل كان  أكَّف مـ الؿبطؾقـ بعض دطاوى طؾك ارد    لعثؿان

ًٓ  يؽـ ؿول قرابتف  وهذا قتؾف. مربرات يف ذكر مؿا ذلؽ وغقر امـصػً  وٓ طد

 .(3)الجؾقؾ الصحابل هذا حؼ يف باصؾ ققل

ذى٪ي٫/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٥ٔ اث٨ ز٥» ٮاف َة٣ت أيب ث٨ يلع كػى  ٤ٔد٭٥. اهلل ًر
 .«امل٭ؽيٮف كاألا٧ح الؿامؽكف اخل٤ٛةء ٚ٭ؤالء

ذى٪ي٫»  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بـةا تحتف كاكت  وطؾل البـت, زوج الختـ:« كػى

 كثقرة.  وفضائؾف ومـاقبف , فاصؿة

                                                           

  .(3684أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  .(3/6)اكظر: الرياض الـضرة يف مـاقب العشرة  (1)

 لؾدكتقر محؿد الغبان( فتـة مؼتؾ طثؿان بـ طػان )اكظر يف هذا الباب كتاب  (3)

 وفؼف اهلل. 
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 الؿذكقريـ. إربعة أي: «٤ٔد٭٥ اهلل رًٮاف»

 ,اجؿقعً  لفؿ ألؼاب هذه «امل٭ؽيٮف كاألا٧ح الؿامؽكف، اخل٤ٛةء ٚ٭ؤالء»

 ضد وهق الرشاد مـ والراشدون .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل خؾػقا ٕكَّفؿ :بالخؾػاء فؾؼبقا

 وهل الفداية مـ والؿفديقن الخقر. يف ةقدو ففؿ اإلمامة مـ وإئؿة الغقاية.

 الضالل. ضد

 العرباض حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كالم مـ ملخقذة إربعة إوصاف وهذه

 مـ الؿفديقـ الراشديـ الخؾػاء وسـة بسـتل, فعؾقؽؿ» : سارية بـا

 .(1)«بعدي

 هذيـ يف قدوة وأكَّفؿ والعؿؾ العؾؿ صالح إلك إشارة الحديث هذا فػل

 ودراية وففؿ وطؾؿ بصقرة طـده بؾ غقاية, طـده لقس مـ راشد:فال إمريـ:

 وتؼرب وصاطة طبادة طـده بؾ ضالل, طـده لقس مـ والؿفدي . اهلل بديـ

 كظقر وهذا الخقر. يف وقدوة إمام ففق كذلؽ كان ومـ . اهلل إلك

 فـػل ,[1الـجؿ:] ﴾پ پ پ پ ٻ﴿ بؼقلف: ملسو هيلع هللا ىلص لـبقف  اهلل وصػ

 كؿال إثبات فقف الغقاية وكػل الفداية, وهق ضده كؿال إثبات فقف الضالل

 الرشاد. وهق ضدها

 أهؾ طؼقدة مـ هق لؾخؾػاء  الؿصـػ ذكره الذي الرتتقب وهذا

 السـة أهؾ بعض طـ ُطِرَف  وإكؿا أحد, فقف يخالػ ولؿ والجؿاطة السـة

 هبا أحؼفؿ أنَّ  يف خالف فال الخالفة يف ترتقبفؿ أما طثؿان. طؾك طؾل تػضقؾ

                                                           

  .سبؼ تخريجف (1)
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 والجؿاطة السـة أهؾ كؾؿة استؼرت ثؿ طؾل. ثؿ طثؿان ثؿ طؿر ثؿ بؽر قأب

 الخالفة. يف كرتتقبفؿ الػضؾ يف ترتقبفؿ أن طؾك بعد فقؿا

 اإلمام صحقح يف جاء كؿا الصحابة, طـد امعروفً  كان الرتتقب وهذا

 زمـ يف الـاس بقـ كخقر كـا» ققلف:  طؿر بـ اهلل طبد طـ (1)البخاري

 .« طػان بـ طثؿان ثؿ الخطاب, بـ طؿر ثؿ بؽر, أبا قرفـخ ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .«يـؽر فال ذلؽ, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل فقسؿع» :(2)الطرباين زاد

 , طؾل مـفؿ والسؾػ, الصحابة طـ طديدة آثار الؿعـك هذا يف وجاء

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بعد خقر الـاس أيُّ » فؼال: الحـػقة, بـ محؿد ابـف سللف فؼد

 ثؿ قؾت: طثؿان, يؼقل أن وخشقت طؿر. قال: مـ؟ ثؿ قؾت: بؽر. أبق قال:

 .(3)«الؿسؾؿقـ مـ رجؾ إٓ أكا ما قال أكت؟

 لؾؽالم اكتؼؾ الراشديـ الخؾػاء طـ الؽالم  الؿصـػ أهنك لؿا

 فؼال: بالجـة الؿبشريـ الستة بؼقة طؾك

 ا٣ٕٮاـ، ث٨ كالـبري اهلل، ٔجدؽ ث٨ ٤َعح ا٣ٕرشة/ ٨٦ ابلةٝٮف الكذح ز٥»
جؽ ٩ٛد٢، ث٨ ٧ٔؿك ث٨ زيؽ ث٨ كقٕدؽ كٝةص، أيب ث٨ كقٕؽ  ث٨ الؿمح٨ ٔك
 ال١ؿاـ ا٣ٕرشة ٚ٭ؤالء ٤ٔد٭٥. اهلل رًٮاف اجلؿاح ث٨ ٔجدؽة كأثٮ ٔٮؼ،
 .«ثةجل٪ح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ هل٥ م٭ؽ اذلي٨ ا٣ربرة

رهؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٕنَّ  بالجـة: الؿبشريـ بالعشرة يعرفقن وهمٓء  بالجـة بشَّ

                                                           

  .(3655الصحقح رقؿ ) (1)

  .(7/16ذكره الحافظ ابـ حجر يف فتح الباري ) (1)

  .(3671أخرجف البخاري رقؿ ) (3)
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 ,(1)زيد بـ سعقد حديث مـفا: أحاديث, طدة يف ذلؽ ورد كؿا واحد, مجؾس يف

 وطؿر الجـة, يف بؽر أبق» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال ,(2)طقف بـ الرحؿـ طبد وحديث

 الجـة, يف والزبقر الجـة, يف وصؾحة الجـة, يف وطؾل الجـة, يف وطثؿان الجـة, يف

 بـ وسعقد الجـة, يف وقاص أبل بـ وسعد الجـة, يف طقف بـ الرحؿـ وطبد

 .«الجـة يف الجراح بـ طبقدة وأبق ـة,الج يف زيد

 البقتان: هذان مـفا أبقات, يف العشرة همٓء واحد غقر كظؿ وقد

 لؾؿصطػك خقـر صـحب كـص أكفـؿ

 

 ا زادهــؿ شــرًفايف جـــة الخؾــد كُصــ 

 هـؿ صؾحــة وابــ طــقف والزبقـر مــع 

 

 (3)أبل طبقدة والسعدان والخؾػـاء 

 مـفؿ خاصة, بؿصـػات رةالعش همٓء فضائؾ العؾؿ أهؾ بعض أفرد وقد 

 .(العشرة مـاقب يف الـضرة الرياض) كتابف يف  الطربي الؿحب

 .«ألمؿق كا٦ذسةالن  ٣ٞٮهل ادجةاعن  ث٭ة؛ هل٥ م٭ؽ ٧٠ة ث٭ة هل٥ ٚجن٭ؽ»

 أحاديث مع التعامؾ يف والجؿاطة السـة أهؾ صريؼة إلك إشارة هذا ويف

                                                           

 حديث» :( وقال3757(, )3748(, والرتمذي رقؿ )4749أخرجف أبق داود رقؿ ) (1)

 ,(134), وابـ ماجف رقؿ «حسـ صحقح, وقد روي مـ غقر وجف طـ سعقد بـ زيد

  .(1955, وصححف إلباين يف صحقح ســ الرتمذي رقؿ )(1/187وأحؿد )

وقد ُروي هذا »قال الرتمذي:  (1/193(, وأحؿد )3747أخرجف الرتمذي رقؿ ) (1)

كحق  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث طـ طبد الرحؿـ بـ حؿقد طـ أبقف طـ سعقد بـ زيد طـ الـبل 

يؼقل:  -لبخارييعـل ا- هذا, وهذا أصح مـ الحديث إول... وسؿعت محؿًدا

  .«هق أصح مـ الحديث إول

  .اكظر هذه إبقات وأبقات غقرها يف مؼدمة الرياض الؿستطابة لؾعامري (3)
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 الصحابة بقـ ػضقؾوالت بالجـة الشفادة ذلؽ: ومـ شلء, كؾ   يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 طؾقفؿ. اهلل رضقان

جؽ ٝحف، ث٨ ثلةثخ ثةجل٪ح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ م٭ؽ كٝؽ»  قالـ، ث٨ اهلل ٔك
 .«أوعةث٫ ٨٦ كا٣جكةء الؿصةؿ ٨٦ كجل٧ةٔح ربةح، ث٨ كبلالؿ

 (1)الصحقحقـ يف ثابتة بالجـة  ققس بـ لثابت ملسو هيلع هللا ىلص الـبل شفادة

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ كزلت: لؿا أكَّف» : أكس حديث مـ

 أهؾ مـ أكا وقال: بقتف يف ققس بـ ثابت جؾس [1الحجرات:] ﴾ہ ہ ہ

 طؿرو أبا يا فؼال: معاذ بـ سعد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فسلل .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ واحتبس الـار,

قال:  بشؽقى. لف طؾؿت وما لجاري, إكَّف سعد: قال أشتؽك؟ ثابت شلن ما

 تؿطؾؿ ولؼد أية هذه أكزلت ثابت: فؼال .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل لف فذكر سعد فلتاه

 سعد ذلؽ فذكر الـار. أهؾ مـ فلكا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾك اصقتً  أرفعؽؿ مـ أين

 .«الجـة أهؾ مـ هق بؾ فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل

 حديث مـ الصحقحقـ يف اأيًض  فثبت , (2)مساَل  بـ اهلل طبد وأما

 ٕحد يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿعت ما» قال: أكَّف , وقاص أبل بـ سعد

 .(3)«سالم بـ اهلل لعبد إٓ ـةالج أهؾ مـ إكَّف إرض: طؾك يؿشل

                                                           

 والؾػظ لف. (316)(, ومسؾؿ رقؿ 3613البخاري رقؿ ) (1)

مختصر مـ الؽالم يف الػرق بقـ )م بتخػقػ الالم. ولؾػائدة يـظر كتاب ابـ ساَل  (1)

. لؿ يطبع, (588:ت)ٕبل محؿد بـ أسعد الجقاين ( وسالَّممـ اسؿ أبقف سالَم 

  .(16537ولف كسخة مصقرة بؼسؿ الؿخطقصات بالجامعة اإلسالمقة رقؿ )

  .(6336(, ومسؾؿ رقؿ )3811البخاري رقؿ ) (3)
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  هريرة أبل حديث مـ (1)الصحقحقـ يف فثبت  بالل وأما

 سؿعت فنين اإلسالم, يف طؿؾتف طؿؾ بلرجك حدثـل بالل يا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ 

 .«الجـة يف يدي بقـ كعؾقؽ دف

تى  ال ٝىت ٨٦ ثبدخ ػؽجيح كبرش  » ؼى ت كال ٚد٫ وى  .«٩ىىى

 الؿجقف, الؾملم هق الؼصب إنَّ  وققؾ: ,(2)الصحقحقـ يف الحديث وهذا

 تعب. وٓ طـت وٓ فقف شدة وٓ مزطجة, أصقات فقف لقس أي:

 .«اجل٪ح يف م٤عةف ث٪خ الؿ٦دىةء رأل أ٩ ٫ كأػرب»

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بشرها وقد مالؽ, بـ أكس أم صؾحة, أبل زوجة هل الرمقصاء

 امرأة فرأيت الجـة أريت» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال واحد, حديث يف وبالل هل بالجـة

 .(3)«بالل فنذا أمامل, خشخشة سؿعت ثؿ صؾحة, أبل

 قال: بالجـة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لفؿ شفد مـ بعض إلك  الؿصـػ أشار لؿا

 «ٗري٥٬ ألظؽ نن٭ؽ كال هل، م٭ؽ٩ة ثةجل٪ح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ هل م٭ؽ ٨٦ ٚلكُّ »

 بذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لفؿ شفد مـ غقر معقـ ٕحد كشفد ٓ أي:

 .«امليسء ىلع خنةؼك ل٧٤عك٨، ٩ؿصٮ ث٢»

 رأوا إذا كار, أو بجـة لؿعقـ يشفدون ٓ الشفادة, يف السـة أهؾ صريؼة هذه

 يؽقن أن كرجق قالقا: اهلل طؾك وإقبال وطبادة وصاطة وإحسان خقر طؾك اأحدً 

                                                           

  .(6174(, ومسؾؿ رقؿ )1149البخاري رقؿ ) (1)

  .(6114(, ومسؾؿ رقؿ )1791البخاري رقؿ ) (1)

  .(6171, ومسؾؿ رقؿ )(3679)لبخاري أخرجف ا (3)
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 ومـ الجـة. أهؾ مـ اهلل شاء إن أو الجـة, أهؾ مـ كحسبف أو الجـة, أهؾ مـ

 هبا. جزم بدون الـار, طؾقف خافقا أساء

 .«ػة٣ٞ٭٥ إىل اخل٤ٜ ٥٤ٔ ك٩ك٢»

 مـ يستحؼقكف وما إيؿاهنؿ وصدق وخاتؿتفؿ بحالفؿ العؾؿ كػقض أي:

 .اهلل إلك شؼاء أو وسعادة كار أو جـة

ــ»  ٩بدٟ كُلـ ا٣ٕـيـ، ربٟ ٠ذةب ٨٦ لٟ ذ٠ؿت ٦ة -اهلل رمحٟ- ٚةل
 .«ٔ٪٫ حتؽ كال ال١ؿي٥

 هذا يف الؿصـػ أوردها لتلا فالعؼقدة سبؼ, ما لؽؾ   طائد الؽالم هذا

 هذا إلك أشار وقد ,ملسو هيلع هللا ىلص محؿد كبقف وسـة اهلل كتاب طؾك مبـقة كؾُّفا الؽتاب

 فلهؾ تؿامف. يف هـا وأطاده مرة, غقر ثـاياه ويف الؽتاب مؼدمة يف الؿعـك

 رهبؿ كتاب طؾك والديـ الؿعتؼد أمقر وكؾَّ  وكبقر, صغقر كؾَّ  يبـقن السـة

 الؽتاب, هذا يف لؽ ذكرتف ما كؾَّ  خذ الؿصـػ: يؼقل ولفذا .ملسو هيلع هللا ىلص كبقفؿ وسـة

 قبؾ مـ أكشئفا لؿ العؼقدة ففذه كػسل, طـد مـ بف آت ولؿ مـل, لقس وهق

 اهلل كتاب طؾقف دل ما فقفا جؿعت بؾ طؼؾل, بـات مـ أبتؽرها ولؿ كػسل,

 لؽـ كدرة, الؿقارد بؼقة وجد إول الؿـفؾ مـ أخذ ومـ .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة

 بالؿـامات اشتغؾ أو بالعؼقل اشتغؾ مـ فؽؾُّ  إهقاء. أهؾ يدركف ٓ أمر هذا

 يف حالوة مـ السـة أهؾ يدركف ما يدرك ٓ والؿقاجقد بإذواق اشتغؾ أو

 العذب والؿـفؾ الصايف الؿـبع هذا مـ املخقذً  لؽقكف اإليؿان يف ولذة الؿعتؼد

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وسـة اهلل كتاب
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 والسـة الؽتاب غقر يف الفدى تغكاب مـ ٕنَّ « ٗريق يف اهلؽل دبذٖ كال»

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ تعالك: قال كؿا ضؾ,

 بعدهؿا: تضؾقا لـ شقئقـ, فقؽؿ تركت» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وقال ,[113صف:] ﴾ۇئ

 الفدى يتبع فالذي ,(1)«الحقض طؾلَّ  يردا حتك يتػرقا ولـ وسـتل, اهلل كتاب

 يضؾ. لـ ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب يف ما وهق

ر ثؿ  فؼال: إهقاء أهؾ أباصقؾ مـ الؿعتؼد هذا ئقار حذَّ

ك« املج٤ُني ثـػةرؼ د٘رت كال»  وذلؽ زخارف, الؿبطؾقـ طـد ما فسؿَّ

َـّ  مسؾؿ, كؾُّ  يلباه مردود باصؾ ٕكَّف  بنلباسف إٓ باصؾفؿ يـػ ؼقن ٓ الباصؾ أهؾ لؽ

 وطقامفؿ, الـاس جفال طؾك فقـػؼ وتـؿقؼف: وتزيقـف وزخرفتف الحؼ لباس

 يريدون باصؾ وكؾُّ  مستشـع, باسؿ يسؿقكف يريدوكف ٓ حؼ فؽؾُّ  بف. ونويغرت

 ,اتـزيفً  لؾصػات تعطقؾفؿ الؿعطؾة سؿك كؿا جؿقؾة, بللؼاب يؾؼبقكف تؼريره

قا وكؿا ,اتجسقؿً  الصػات وإثبات  وإكؽارهؿ ,اتقحقدً  لؾصػات تعطقؾفؿ سؿَّ

ًٓ  لؾؼدر  الؼقل. زخرفةب يغرت أن لؿسؾؿ يـبغل ٓ ولفذا ذلؽ. وكحق ,طد

 وإياك الـاس, رفضؽ وإن سؾػ مـ بآثار طؾقؽ» : إوزاطل قال

 .(2)«بالؼقل لؽ زخرفقه وإن الرجال وآراء

                                                           

  .(1937وصححف إلباين يف صحقح الجامع رقؿ )(, 1/171أخرجف الحاكؿ ) (1)

جري يف الشريعة  (1)  ,(7:ص), والخطقب يف شرف أصحاب الحديث (161:ص)رواه ٔا

, وصحح إسـاده إلباين يف مختصر العؾق (1/114وابـ طبد الرب يف بقان العؾؿ )

  .(138:ص)
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 هق إكَّؿا الباصؾ أهؾ طـد ما أنَّ  إلك إشارة فقف وهذا« املذلكٛني كآراء»

 الؿسؾؿ يؼرأ طـدما ولفذا أفؽارهؿ, وبـات طؼقلفؿ كتاج مـ هل آراء, مجرد

 يـطؾؼ السـة صاحب يجد الؿعتؼد يف إهقاء ٕهؾ وكتاب السـة هؾٕ كتاب يف

 ثؿ آراء, مـ يـطؾؼ والفقى البدطة صاحب ويجد وأحاديث. آيات مـ فقف

 أيات فقؾقي يستدل, ثؿ يعتؼد مـفؿ القاحد فرتى لفا, لقستدل يتؽؾػ

 إنَّ  حتك لقردها, يقردها أو معتؼده, طؾك لف دلقاًل  لتؽقن ويلصرها وإحاديث

 أكَّفؿ الشرع لـصقص إيرادهؿ طـد فقفؿ لقؾؿس طؾقفا والؿطؾع كتبفؿ قارئ

 وابتداء أصاًل  ذلؽ قصد مـ شروع وتلويؾفا ردها يف لقشرطقا أوردوها إكَّؿا

 ثؿ العؾق كػل فاسدة طؼؾقة بشقاهد بعضفؿ يؼرر فؿثاًل  كاكت. صريؼة بلي  

 ثؿ ,[5صف:] ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعالك: ققلف يف ققلؽؿ ما ققؾ: فنن يؼقل:

 لقردها. إٓ أصاًل  بأية يلت لؿ ففق ضاهرها, طـ وصرففا تلويؾفا يف يشرع

 العؾؿ, يف فالرشد: الفدى, مع الرشد يجتؿع طـدما «كاهلؽل الؿمؽ ٚإف  »

 مـفؿا واحد كؾُّ  ذكر وإذا الضالل. وضده العؿؾ, يف والفدى: الغقاية. وضده

 أخر. تـاول امػردً 

ة كا٣ٛٮز»  طؾك الؿصـػ يـبف وهـا« كرقٮهل اهلل ٔ٪ؽ ٨٦ صةء ٚد٧ة كالًؿ

د أن يـبغل الؿسؾؿ أنَّ  وهق أٓ طؾقف كبف أن سبؼ شلء  تؾؼل طؾك كػسف يعق 

 مـ استقحش وإن والتسؾقؿ. والؼبقل ابالرض والسـة الؽتاب يف يليت ما كؾ  

 بؿا ولقرض الديـ, يف رأيف فؾقتفؿ طؾؿف وقؾة بصقرتف, لضعػ إمقر بعض

 وطؾك الرسالة,  اهلل مـ» الزهري: قال كؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف اهلل طـ اءج
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 والػالح. الػقز ذلؽ يف فننَّ  ,(1)«التسؾقؿ وطؾقـا البالغ, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 أي آبتداع وهق اإلحداث مـ الؿحدثقن« املعؽزٮف أظؽز٫ ٚد٧ة ال»

 كاأمر يف أحدث مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقل هذا ويف مـف, لقس الديـ يف شلء إكشاء

 .(2)«رد ففق مـف لقس ما هذا

 الؽتاب يف ما يسعفؿ لؿ الذيـ أي التؽؾػ, التـطع:« املذ٪ُٕٮف ث٫ كأىت»

 قاءـأش يتؽؾػقن فلخذوا طؾقفؿ, اهلل قانـرض ابةـالصح طؾقف اـوم ـةـوالس

 بالديـ. يؾصؼقهنا أكػسفؿ قبؾ مـ هبا يلتقن اأمقرً  ويستحسـقن

 آراء ففل والتصاغر, التالشل هق آضؿحالل« امل٧ٌع٤ح آراا٭٥ ٨٦»

 طؼقل طؾك بؾ سقية, أففام وٓ راجحة طؼقل طؾك تؼقم ٓ واهقة, حؼقرة

 ردية. وأففام فاسدة

 فسدت العؼقل: فساد مـ أتقا إكَّؿا وهمٓء« ا٣ٛةقؽة ٔٞٮهل٥ ٩ذةاش»

 الرسقل بف جاء ما لتؾؼقا العؼقل صحت لق وإٓ الديـ, طؾقفا فبـقا طؼقلفؿ

 سؾقؿ.والت بالرضا ملسو هيلع هللا ىلص

 فؼال: اكاصحً   طاد ثؿ

 اإليؿان حالوة العبد يـال الرضا وهبذا« رقٮهل كق٪ح اهلل ثكذةب كارض»

 اديـً  وباإلسالم اربً  باهلل رضل مـ اإليؿان صعؿ ذاق» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا وصعؿف

 .(1)«رسقاًل  وبؿحؿد

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)

  .(4467(, ومسؾؿ رقؿ )1697أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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ًن »  الـاس بؽالم تغرت ٓ يعـل« كبة٢َ كزػؿؼ ٝةا٢ ك   ٝٮؿ ٨٦ ةٔٮ

 رسقلف وسـة اهلل بؽتاب بآطتصام طؾقؽ بؾ باصؾفؿ, ٓو زخارففؿ وٓ

 فقفؿا. جاء بؿا والرضا ملسو هيلع هللا ىلص

 قام ما العؾؿ» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ ققل الؿصـػ كالم وكظقر

 وهق ,اطؾؿً  كؼقل أن يف فالشلن الرسقل, بف جاء ما مـف والـافع الدلقؾ, طؾقف

 بعض مثؾف زخرف نوإ- ذلؽ سقى ما فننَّ  الؿحؼؼ. والبحث الؿصدق الـؼؾ

 .(1)«مطؾؼ فباصؾ وإٓ مزوق, خزف -الـاس

 لؽـَّفؿ باصؾة وتؼريرات فاسدة وآراء هذيان إٓ طـدهؿ لقس الباصؾ فلهؾ

ؼقها الحؼ ققالب وألبسقها وكؿؼقها وزوققها زخرفقها  الـاس بقـ بذلؽ فـػَّ

 فقفؿ. وروجقها

 التؿسؽ طؾك التلكقد فقفا التل الخاتؿة هبذه  الؿصـػ ختؿ وقد

 والرباءة وأهؾف, الباصؾ مـ والحذر فقفؿا, جاء ما طؾك والتعقيؾ والسـة بالؽتاب

 وأهؾفا. إهقاء مـ

 وبقان طؾقف التلكقد لؿزيد الـاس وحاجة وأهؿقتف الؿؼام هذا لعظؿ اوكظرً 

 فؼال: اخاص   فصاًل  لف أفرد بؾ بذلؽ, يؽتػ لؿ أدلتف, بعض

                                                           

, والرد طؾك (13/319)واكظر: مجؿقع الػتاوى  (,6/388مجؿقع الػتاوى ) (1)

  .(375:ص)البؽري 



 
 387 املؤتيس دؾ٠ؿة 

 (االتباع فضل يف فصل)

 تـال إكَّؿا السعادة وأنَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل اتباع فضؾ يدرك أن مسؾؿ كؾ   طؾك يجب

 آثارهؿ, ولتؼتػك لقُتَّبعقا إٓ الرسؾ اهلل يبعث فؾؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص هنجف طؾك والسقر باتباطف

 .[64الـساء:] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعالك: قال

 ديـ فال الؿتلكدة, وإصقل الؿتؼررة إمقر مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل اتباع وفضؾ

 الـاس كان وما بف. إٓ وأخرة الدكقا يف فالح وٓ سعادة وٓ ع,بآتبا إٓ

 ولؽـ اتباطف, فضؾ بقان يف الؿملػات وتملػ الػصقل تعؼد أن إلك بحاجة

ا  احتاج الضالٓت وفشت وأراء البدع وكثرت إهقاء الـاس يف طؿت لؿَّ

 يف لةإد وجؿع الرسائؾ وكتابة الػصقل وطؼد الؽتب تللقػ إلك العؾؿ أهؾ

 الجادة تستبقـ حتك وأهؾفا إهقاء مـ والتحذير ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل اتباع فضؾ بقان

 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ تعالك: قال كؿا الطريؼ, وتتضح

 .[55إكعام:]

 ضعػ إذا اوأيًض  مـف, يحذر أن يجب واكتشر الـاس يف ُوجد إذا فالباصؾ

 مـ كثقر يف كظرت وإذا فضؾف. الـاس بقـ يـشر أن يـبغل بف والتؿسؽ الحؼ

 أن إلك يحتاجقن إصقل, هذه إلك يحتاجقن أكَّفؿ ترى الققم مجتؿعاتـا

 طرفقا فنذا .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل اتباع فضؾ طؾك الدالة وإدلة إحاديث لفؿ تذكر

 هنجف طؾك اسائرً  ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل امتبعً  اإلكسان يؽقن كقػ لفؿ ُبقـ ذلؽ, فضؾ

 ٔثاره. امؼتػقً 
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 كان إذا إٓ لالطتؼاد صحة ٓ يؼال: ؼاد؟بآطت آتباع طالقة ما ققؾ: وإذا

 ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ تعالك: قال كؿا آتباع, طؾك امبـقً 

 الـاس مـ يؼبؾ فال يلمر. حتك تػعؾقا وٓ يؼقل, حتك تؼقلقا ٓ أي [1الحجرات:]

 أصؾ هق فآتباع ولفذا آتباع. طؾك امبـقً  كان إذا إٓ طؿؾ أو اطتؼاد أي

 الصحقح العؾؿ وطؾك آتباع طؾك اإليؿان أصقل تبـك ؿاوإك اإليؿان, أصقل

 تقؿقة ابـ المـاإلس قخـش كان ولفذا .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف ـةـوس اهلل كتاب مـ الؿتؾؼك

  ًجاء بؿا إٓ دلقؾ وٓ السبقؾ, ضؾ الدلقؾ فارق مـ» يؼقل: ما اكثقر 

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف

 ٕصقلا طؾؿ إلك القصقل يرام كقػ» الحـػل: العز أبل ابـ ويؼقل

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف جاء ما بغقر

 يبدءوكف الؿعتؼد يبدءون ما أول السـة أهؾ مـ الؿصـػقـ طامة ترى ولفذا

 وإساس الركقزة هق هذا ٕنَّ  والسـة: بالؽتاب والتؿسؽ آتباع طؾك بالحث

 وٓ اصحقحً  يؽقن ٓ الركقزة هذه طؾك يبـ لؿ فنن الؿعتؼد, طؾقف يبـك الذي

 ًٓ  مسؾؿ. كؾ   قؾب يف يغرس أن يـبغل مبارك تلصقؾ وهذا .مؼبق

 بـ جابر بحديث بدأها أحاديث الػصؾ هذا تحت  أورد وقد

 فؼال: اهلل طبد

 يف يٞٮؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٮؿػرق اكف ٝةؿ/  اهلل ٔجؽ ث٨ صةثؿ ركل»
 اهلل ي٭ؽق ٨٦ يٞٮؿ/ ز٥ أ٫٤٬، ٬ٮ ث٧ة ٤ٔد٫ ك٩ثين دٕةىل اهلل حن٧ؽ ػُجذ٫/

                                                           

  .(96:ص)اكظر: مػتاح دار السعادة  (1)

  .(18:ص)شرح العؼقدة الطحاوية  (1)
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 اهلل، ٠ذةب ااحؽير أوؽؽ إف   هل، ٬ةدم ٚال اهلل ي٢٤ٌ ك٨٦ هل، م٢ٌ ٚال
 كَلُّ  ثؽٔح، حمؽزح كَلُّ  حمؽزةد٭ة، األمٮر كحر حم٧ؽ، ٬ؽم اهلؽم كأظك٨

سخ يٞٮؿ/ ز٥ اجلةر. يف ًال٣ح كَلُّ  ًال٣ح، ثؽٔح  ٠٭ةدني. كالكةٔح أ٩ة ثٕي
ال كص٪ذةق، امحؿت الكةٔح ذ٠ؿ إذا كٌلف  ٦٪ؾر ٠أ٩ ٫ ٌٗج٫ كامذؽ وٮد٫، ٔك

ةك٥. ج عك٥و صحل،  ةدي٪ن  دؿؾ ك٨٦ ٚأل٫٤٬، ٦ةالن  دؿؾ ٨٦ ٝةؿ/ ز٥ كمك 
، ٚإيل   ًدةاعن  أك  يؾ٠ؿ كل٥ ةيئ.ػكا٣جك ٥٤ػمك ركاق. املؤ٦٪ني كيل كأ٩ة كيلع 

 .«اجلةر يف ًال٣ح كَلُّ  مك٥٤/

 «محؿد ُهدى الُفدى:» بؾػظ: اأيًض  وتروى« حم٧ؽ ٬ىؽم ال٭ىؽم أظك٨»

 صريؼ الطرق فلحسـ واإلرشاد, الدٓلة قه والُفدى: الطريؼ, هق والَفدي:

 .ملسو هيلع هللا ىلص طـف جاء ما هق واإلرشاد الدٓلة وأحسـ ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 الطقب والؿـفج الؿبارك التلصقؾ ذلؽ أساس بقان الحديث هذا ويف

 أهؿقة طؾك والتـبقف باإلرشاد طؼائدهؿ افتتاح يف السـة أهؾ طؾقف سار الذي

 أصدق إنَّ » إصؾ: هذا ؾـاسل يؼرر خطبة كؾ   يف ملسو هيلع هللا ىلص كبقـا ففذا آتباع,

 العؼقدة أنَّ  طؾك اتلكقدً  «محؿد هدي الفدي وأحسـ اهلل, كتاب الحديث

 كؾ   يف ذلؽ وتؽرار والسـة. الؽتاب لزوم طؾك مبـاها وإخالق والعبادة

 أن يـبغل أصؾ وأكَّف الؿتقـ, وإساس العظقؿ إصؾ هبذا تـقيف فقف جؿعة

 وخقر اهلل, كالم وهق الؽالم أصدق طؾك العؿدة أنَّ  وهق مؼام, كؾ   يف يػفؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل هدي وهق الفدي

 ًال٣ح كَلُّ  ًال٣ح، ثؽٔح كَلُّ  ثؽٔح، حمؽزح كَلُّ  حمؽزةد٭ة، األمٮر كحر»
 ضررها, وطظؿ خطقرهتا شدة وبقان البدع, مـ التحذير فقف وهذا« اجلةر يف

 لـار.ا إلك مػض الضالل وأنَّ  الضالل, إلك مػضقة وأكَّفا
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سخ يٞٮؿ/ ز٥» َى أ٩ة ثٕي  روي» : الـقوي يؼقل« ٠٭ةدني كالكةٔحي

 صحقح يف وزاد .(1)«معف الؿػعقل طؾك كصبفا والؿشفقر: ورفعفا. بـصبفا

 قرب إلك إشارة فقف وهذا« والقسطك السبابة إصبعقف: بقـ ويؼرن» :(2)مسؾؿ

 طالماهتا. مـ ملسو هيلع هللا ىلص بعثتف وأنَّ  الساطة,

 تجلء ٕكَّفا الساطة سؿقت وإكؿا الؼقامة, أي« الكةٔح ذ٠ؿ إذا كٌلف»

 ساطة. يف تؼقم ٕكَّفا وققؾ: بسرطة,

ال كص٪ذةق، امحؿت»  وج عك٥ صحل، ٦٪ؾر ٠أ٩ ٫ ٌٗج٫ كامذؽ وٮد٫، ٔك
ةك٥ ا ملسو هيلع هللا ىلص كان «مك   الصػة, هذه طؾك يؽقن وأحقالفا وأمرها الساطة يذكر لؿَّ

 لؿداهؿة اقادمً  اجقًش  فقجد بؾده مـ خرج الذي الرجؾ وهق جقش, مـذر كلكَّف

 أو صبَّحؽؿ يؼقل: بالـاس, يصقح اخائػً  افزطً  فرجع فقفا, مـ وإهالك البؾد

اكؿ  الجقش. أي: مسَّ

 هذا ببقان وققامٌ  وكصٌح  تلثرٌ  هق وإكؿا ,امتؽؾػً  لقس هذا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وفعؾ

 ے ھ ھ﴿ تعالك: قال كؿا الخطقر, والؿؼام العظقؿ إمر

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 .[118قبة:الت] ﴾﮹

 يف أثر يؼقل بؿا امتلثرً  كان إذا والخطقب القاطظ أنَّ  طؾك يدل وهذا

 وخطبف. بؿقاطظف واكتػعقا التلثقر, غاية الـاس

                                                           

  .(6/391شرح مسؾؿ ) (1)

  .(1661رقؿ ) الصحقح (1)
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 طـف. يرثقكف أي:« ٚأل٫٤٬ ٦ةالن  دؿؾ ٨٦»

 لقس اأوٓدً  أو اديـً  ترك مـ أي:« كيلع   ٚإيل   ًدةاعن  أك ةدي٪ن  دؿؾ ك٨٦»

 حصؾت لؿا ملسو هيلع هللا ىلص قالف إكَّؿا وهذا ويتقٓهؿ. هبؿ يؼقم ففق يعقلفؿ مـ لفؿ

 بؿـ إلقف جلء إذا إمر أول يف كان ٕكَّف والحال: الؿال وتقسر الػتقحات

 ديـف. طـف ُيؼضك حتك طؾقف يصؾ لؿ ديـ طؾقف

 مممـ بؽؾِّ  أولك أكا» :(1)مسؾؿ صحقح يف وجاء« املؤ٦٪ني كيل كأ٩ة»

 ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ : اهلل ققل معـاه ويف ,«كػسف مـ

 أكػسفؿ. مـ لفؿ وأكصح طؾقفؿ أحرص أكَّف مـفا: كثقرة, معان ولف ,[6إحزاب:]

 ال» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل يؼقل لـػسف, الؿممـ محبة طؾك مؼدمة محبتف أنَّ  ومـفا:

 ,(2)«أجؿعقـ والـاس وولده والده مـ إلقف أحب أكقن حتك أحدكؿ يممـ

 اهلل سقلر يا قال: لؿا  الخطاب بـ طؿر حديث يف- ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وقال

  أحب ٕكت
َّ
 حتك بقده كػسل والذي ال» :-كػسل مـ إٓ شلء كؾ   مـ إلل

 إلل أحب ألكت واهلل اآلن فنكَّف طؿر: لف فؼال كػسؽ. مـ إلقؽ أحب أكقن

 .(3)«طؿر يا اآلن :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فؼال كػسل. مـ

٥ ث٨ زيؽ كركل»  كأزىن اهلل ٚع٧ؽ ةػُدجن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٚد٪ة ٝةـ ٝةؿ/ أٝر
ؿ، ِٔكك ٤ٔد٫، ة ٝةؿ/ ز٥ كذ٠   ٦س٤ك٥، برش أ٩ة ٚإ٩ ٧ة اجلةس، أي٭ة ثٕؽ، أ٦ 
 أكهل٧ة اثل٤ٞني/ ٚدك٥ دةرؾ كأ٩ة ٚأصدج٫،  ريب رقٮؿ يأدحين أف يٮمٟ

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)

  .(167), ومسؾؿ رقؿ (15)أخرجف البخاري رقؿ  (1)

  .(6631أخرجف البخاري رقؿ ) (3)
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 اهلؽل، ىلع اكف ث٫ كأػؾ ث٫ اقذ٧كٟ ٨٦ كاجلٮر، اهلؽل ٚد٫ اهلل، ٠ذةب
 ثحيت، ٢أ٬ يف اهلل أذ٠ؿًل٥ ثحيت، كأ٢٬ الٌال٣ح. ىلع اكف كأػُأق دؿًل٫ ك٨٦

 .«مك٥٤ ركاق. مؿات زالث

 الصحقح يف ثبت كؿا الخطبة هذه «ةػُدجن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٚد٪ة ٝةـ»

 فخطب والؿديـة, مؽة بقـ قؿ, أو خؿ, لف: يؼال غدير أو بؿاء ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قالفا

 خطبة. الؿؽان ذلؽ يف الـاس

ِ ٤ٔد٫، كأزىن اهلل ٚع٧ؽ» ؿ كٔك ر أي:« كذ٠   والتزام اهلل بطاطة الـاس ذكَّ

 معصقتف. طـ والبعد أمره

ة ٝةؿ/ ز٥»  بشر أكَّف ملسو هيلع هللا ىلص فبقَّـ« ٦س٤ك٥ برش أ٩ة ٚإ٩ ٧ة اجلةس، أي٭ة ثٕؽ، أ٦ 

 هق ما وكؾ   والؾباس والشرب إكؾ يف البشر شلن شلكف وأنَّ  آدم, بـل مـ

ؾف ولؽـ البشر, أوصاف مـ ًٓ  جعؾف وبلن العبقدية بؽؿال  اهلل فضَّ  رسق

 ملسو هيلع هللا ىلص مـف البقان وهذا اإللف, خصائص مـ اشقئً  يعطك وٓ ُيعبد فال لؾعالؿقـ,

 .[116الؽفػ:] ﴾يب ىب مب خب حب جب يئ﴿ بؼقلف: لف  اهلل ٕمر امتثال

 باصؾ أمر وأكَّف فقف, الغؾق مـ تحذير« مثؾؽؿ بشر أكا إكؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف فػل

 بعض طـد فقف الغؾق أنَّ  إٓ والسـة الؼرآن يف البقـ التحذير هذا ومع محرم.

 خصائص مـ هق ما إططائف درجة إلك يصؾ -الؿتصقفة سقؿا ٓ- الطقائػ

 بردتف: يف البقصقري كؼقل البشر. خصائص طـ ويخرجف العظقؿ الرب

 بـف يا أكرم الخؾؼ ما لل مــ ألـقذ

 

 العؿؿ سقاك طـد حؾقل الحادث 

 فـننَّ مــ جــقدك الـدكقا وضــرتفا

 

 ومـ طؾقمؽ طؾؿ الؾقح والؼؾؿ 
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 وإلقهقة الربقبقة يف اهلل خصائص مـ لف ءٌ وإططا ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يف غؾق ففذا

 وهذا سقاك. بف ألقذ مـ لل ما قال: بإلقهقة يتعؾؼ فػقؿا والصػات, وإسؿاء

 وإن قال: بالربقبقة يتعؾؼ وفقؿا مـف. وصؾب بف واستـجاد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك التجاء

 طؾقمؽ ومـ قال: والصػات بإسؿاء يتعؾؼ وفقؿا وضرهتا. الدكقا جقدك مـ

 خالؼ يا قال: أكف فؾق الرب, خصائص مـ ذلؽ وجؿقع والؼؾؿ. الؾقح ؿطؾ

 الضالل. مـ ولسؾؿ الحؼ ٕصاب الخ سقاك.. بف ألقذ مـ لل ما الخؾؼ

 بؼقلف: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فقفا يؿدح لف اأبقاتً  آخر وافتتح

 هـــــق األول واآلخـــــر محؿـــــد

 

ـــاصـ محؿـــد   هـــق الظـــاهر والب

 مثؾ فقف اغؾق لؿا« مثؾؽؿ بشر أكا إكؿا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل همٓء طؼؾ فؾق 

 . الرب خصائص مـ أططقه ولؿا الغؾق, هذا

 أنَّ  (1)البخاري صحقح فػل زماكف, يف هذا دون أشقاء ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أكؽر وقد

 دطل» فؼال: غد يف ما يعؾؿ كبل وفقـا قالت: إكصار مـ جارية سؿع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .«اهلل إال غد يف ما ؿيعؾ ما» :(2)ماجف ابـ زاد ,«تؼقلقـ كـت بالذي وققلل هذه

 هلل أجعؾتـل» قال: وشئت اهلل شاء ما قال: رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿع ولؿا

 .(3)«وحده اهلل شاء ما قؾ: ؟ِطداًل 

                                                           

  .(5147الصحقح رقؿ ) (1)

  .(1897) رقؿ (1)

 ,(16814, والـسائل يف الؽربى رقؿ )(783)أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد رقؿ  (3)

 وصححف إلباين يف الصحقحة (3/117ربى ), والبقفؼل يف الؽ(1/141وأحؿد )

  .(139)رقؿ 
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 مريؿ, ابـ الـصارى أصرت كؿا تطروين ال» وقال: الشرك, ذرائع ملسو هيلع هللا ىلص وسد

 :ورسقلف الغؾق, تبطؾ اهلل: وطبد .(1)«ورسقلف اهلل طبد فؼقلقا: طبده, أكا فنكؿا

 خصائص فقعطك يرفع فال والجػاء, الغؾق بقـ التقسط هق والحؼ الجػاء, تبطؾ

 سـتف. تتبع وٓ أمره يؿتثؾ فال يجػك وٓ الرب,

 وهذا الؿقت, مؾؽ أي:« ٚأصدج٫  ريب رقٮؿ يأدحين أف يٮمٟ»

 قال الؿقت, مـ البشر يؾحؼ ما يؾحؼف ملسو هيلع هللا ىلص ففق البشرية, خصائص مـ اأيًض 

 يؾحؼ ما ويؾحؼف ,ابشرً  كان فؿـ ,[36مر:الز] ﴾يئ ىئ مئ حئ﴿ تعالك:

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: الـق د,ـيعب أن تحؼـيس ٓ رـالبش

ا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مات لؿا خطبتف يف  بؽر أبق وقال ,[58الػرقان:]  بعد, أمَّ

  يعبد كان ومـ مات, قد ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  فننَّ  ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  يعبد مـؽؿ كان فؿـ

  هلل حؼ والخضقع والذل لعبادةفا .(2)«يؿقت ٓ حل اهلل فننَّ  اهلل

 ڃ ڃ﴿ تعالك: قال كؿا كان, مـ اكائـً  البشر مـ أحد ٕي   يصرف ٓ

 .[18الجـ:] ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ

 ففؿف, وطدم الديـ ودروس الجفؾ, وكثرة الضالل اكتشار بسبب لؽـ

 اءـإكبق مـ اهلل رـلغق ادةـالعب رفقاـص حتك راءـواإلص الغؾق يف أققام ادىـتؿ

 وغقرهؿ. لحقـوالصا

                                                           

  .(3445أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

  .(1441أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 حقاتف يف ,اومقتً  احق   أمتف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فـصح «اثل٤ٞني ٚدك٥ دةرؾ كأ٩ة»

 بدكق شعر ولؿا الؿبقـ, البالغ وبؾَّغ جفاده حؼ اهلل يف وجاهد وسعف بذل

 البالغة. الـصقحة هذه أمتف كصح أجؾف

 ومعرفة الفدى ابتغك مـ ولفذا «كاجلٮر اهلؽل ٚد٫ اهلل، ٠ذةب أكهل٧ة/»

 ې﴿ : قال كؿا اهلل, كتاب يف ففق طؾقف والقققف صابتفوإ الخقر

 أراد ومـ ,[113صف:] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 تعالك: قال كؿا اهلل, كتاب يف ففق الحؼ, ومعرفة الطريؼ وإبصار والضقاء الـقر

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ,[51الشقرى:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ضؾ.  اهلل كتاب غقر يف قروالـ الفدى التؿس ومـ

 ىلع اكف كأػُأق دؿًل٫ ك٨٦ اهلؽل، ىلع اكف ث٫ كأػؾ ث٫ اقذ٧كٟ ٨٦»
 تعالك: اهلل قال ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقف بسـة التؿسؽ اهلل: بؽتاب التؿسؽ ومـ« الٌال٣ح

 بالؽتاب: فالقصقة ,[7الحشر:] ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 قال ولفذا .بالؽتاب يتؿسؽ لؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بسـة يتؿسؽ لؿ ومـ بالسـة, وصقة

 كتاب بعدهؿا: تضؾقا لـ شقئقـ, فقؽؿ تركت» أخر: الحديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .(1)«تضؾقا لـ بف تؿسؽتؿ إن ما وسـتل اهلل

 بقتف بلهؾ ملسو هيلع هللا ىلص مـف وصقة وهذه« ثحيت أ٢٬ يف اهلل أذ٠ؿًل٥ ثحيت، كأ٢٬»

 أحد يبغض وأٓ مؽاكتفؿ, تحػظ وأن قدرهؿ, الـاس يعرف بلن الؿممـقـ:

                                                           

  .سبؼ تخريجف (1)
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 الؿباركة القصقة هذه أحد يحػظ ولؿ والثـاء. والدطاء بالحب ؼابؾقاي وأن مـفؿ,

 بقـ والجػاء: الغؾق بقـ فقفؿ تقسطقا الذيـ ففؿ والجؿاطة, السـة أهؾ إٓ

 أكَّفؿ فقفؿ فادطقا اهلل خصائص مـ كثقرة اأمقرً  أططقهؿ الذيـ الرافضة غؾق

 وأكَّفؿ بنذهنؿ إٓ قتقنيؿ ٓ وأكَّفؿ يؿقتقن, متك يعؾؿقن وأكَّفؿ الغقب يعؾؿقن

 كتبفؿ, بف امتألت الذي العجقب الغؾق مـ ذلؽ غقر إلك الؽقن يف يتصرفقن

 يتؽؾؿقن وأخذوا فقفؿ, وصعـقا البقت أهؾ يف وقعقا الذيـ الـقاصب وجػاء

 لفؿ فعرفقا السـة, أهؾ إٓ فقفؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وصقة يحػظ ولؿ ويؾعـقهنؿ. فقفؿ

 طـفؿ. وترضقا لفؿ, ودطقا وتقلقهؿ, ؿ,وأحبقه مؽاكتفؿ, وحػظقا قدرهؿ,

 آل -السـة أهؾ يعـل- ويحبقن» : تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يؼقل

 حقث ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل وصقة فقفؿ ويحػظقن ويتقلقهنؿ, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بقت

 .(1)«(بقتل أهؾ يف اهلل أذكركؿ) خؿ: غدير يقم قال

 اإلفراط بقـ وسط إمقر, كؾ   يف طدول وسط السـة: أهؾ طادة وهذه

ا والتػريط.  الغؾق. أو الجػاء إما الـؼقض, صريف أحد فػل سقاهؿ مـ أمَّ

 ولفذا الغؾق, هذا طؾك مبـل متزايد اكحراف خؿ غدير يقم يف ولؾرافضة

 والزيغ وآكحراف الضالل طؾك فقف ويجتؿعقن ,اطقدً  الققم هذا يتخذون

 يف يؼعقن اأيًض  قمالق هذا ويف مؽاكتفؿ, فقق ورفعفؿ البقت أهؾ يف والغؾق

 وطثؿان وطؿر بؽر أبل الصحابة أفضؾ يف يؼعقن بؾ , الصحابة بؼقة

, طقن اأمقرً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك ويـسبقن  ومـ الققم. هذا يف قالفا أكَّف يدَّ

                                                           

 وبسط هذا الؿعـك بسًطا واسًعا يف مـفاج السـة, وبقـ أن أهؾ (169:ص)القاسطقة  (1)

 يف أهؾ بقتف.  ملسو هيلع هللا ىلصالسـة هؿ الذيـ حػظقا وصقة الـبل 
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 وادَّطقا , لعؾل بالخالفة أوصك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أنَّ  الققم هذا يف ادطاءاهتؿ

 الصحابة ويؾعـقن الققم ذاه يف يجتؿعقن ولفذا ذلؽ, كتؿقا الصحابة أنَّ 

 لعـ طؾك فقجتؿعقن .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وصقة كتؿقا بزطؿفؿ هؿ الذيـ 

 اتباكقً  البقت أهؾ طؾك يتباكقن ثؿ أخر. بعضفؿ يف والغؾق الصحابة بعض

 .(1)الـاس جفال بف يخدطقن

 ملسو هيلع هللا ىلص طؾقف وآفرتاء بالؽذب القصقة حػظ ففؾ لؾقصقة؟! حػظفؿ فليـ

 بقتف آل يف والغؾق سـتف وإضاطة أصحابف يف الطعـب أم يؼؾ؟! لؿ ما وتؼقيؾف

طقن ذلؽ ومع البدع؟! يف والتؿادي  وصقة يحػظقا لؿ السـة أهؾ أنَّ  يدَّ

 واكسؾت. بدائفا رمتـل الؼائؾ: قال كؿا وهذا بقتف. أهؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 وقد مؽاكتفؿ, ورفعة البقت أهؾ قدر طظؿ يبقـ مؿا وهذا« مؿات زالث»

 البقت أهؾ فضؾ» بعـقان: الباب هذا يف رسالةٌ  -هللا حػظف- لؾقالد صدر

 الؼرآن, يف البقت أهؾ فضائؾ فقفا ساق «والجؿاطة السـة أهؾ طـد ومؽاكتفؿ

 أهؾ فضائؾ يسقق وأخذ السؾػ, أئؿة وطـد الصحابة, وطـد السـة, ويف

 القهاب طبد بـ محؿد اإلسالم شقخ إلك وصؾ أن إلك التاريخ, طرب البقت

, البقت ٔل حبف شدة مـ وأكَّف البقت, أهؾ طؾك محؿد الشقخ اءثـ وبقَّـ 

 ك  الحسـ فسؿك البقت, آل بلسؿاء -اواحدً  إٓ كؾفؿ- أبـائف أكثر سؿَّ

 زالت ما البقت آل أسؿاء بؾ .اهلل وطبد وإبراهقؿ وفاصؿة اوطؾق   والحسقـ

طقن الضالل وأهؾ هذا. وقتـا إلك ذريتف يف باققة  محؿد ماإلسال شقخ أنَّ  يدَّ

 -اهلل حػظف- القالد وأشار البقت, آل يؽرهقن وأتباطف القهاب طبد بـا

                                                           

  .(193:ص)اكظر: اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ ٓبـ تقؿقة  (1)
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ك قد أكَّف اأيًض   محػقضة البقت آل فؿؽاكة البقت. آل بلسؿاء أبـائف مـ اطددً  سؿَّ

 يرضقفؿ ٓ الغالة لؽـ والحديث, الؼديؿ يف السـة أهؾ طـد معروف وقدرهؿ

 السـة أهؾ اهلل سؾَّؿ وقد الحد, طـ دالزائ اإلصراء إٓ يعجبفؿ وٓ الغؾق, إٓ

 والؿـة. الحؿد فؾف كؾ ف, ذلؽ مـ ووقاهؿ

 والـقر, الفدى فقف وأكَّف اهلل بؽتاب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وصقة الحديث: مـ والشاهد

 .ملسو هيلع هللا ىلص بسـتف لؾقصقة متضؿـ وهذا

ْ٪ة ٝةؿ/  الك٤يم قةريح ث٨ ا٣ٕؿبةض كركل»  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٔك
ْح   ٝةا٢/ ٚٞةؿ ا٤ٞ٣ٮب، ٦٪٭ة ككص٤خ األٔني، ٦٪٭ة ذرٚخ ث٤د٘ح، مٔٮ

ْح ٬ؾق ٠أف   اهلل رقٮؿ ية  أكودك٥ ٝةؿ إحل٪ة؟ دٕ٭ؽ ٧ٚةذا مٮدع مٔٮ
 يٕل ٨٦ ٚإ٩ ٫ ،ةظبندنٌ  أجؽن  اكف كإف كا٣ُةٔح كالك٧ٓ دٕةىل، اهلل ثذٞٮل
 الؿامؽي٨ اخل٤ٛةء كق٪ح بكجيت ٤ٕٚدك٥ ،ا٠سرين  ةاػذالٚن  ٚكريل ثٕؽم ٦٪ك٥

 حمؽزح ك   ٚإف   األمٮر، كحمؽزةت كإيةك٥ ٮاصؾ،ثةجل ٤ٔد٭ة ٌٔٮا امل٭ؽيني،
 وعدط. ظؽير كٝةؿ/ كا٣رت٦ؾم داكد أثٮ ركاق .ًال٣ح ثؽٔح كَل   ثؽٔح،
 يـيٖ ال ٠٪٭ةر٬ة، حل٤٭ة ابلدٌةء ىلع دؿًلذك٥ كٝؽ ٝةؿ/ كٚد٫ ٦ةص٫، اث٨ كركاق
 .«٬ةلٟ إال ثٕؽم ٔ٪٭ة

 عرباضال وصػفا مقطظة إثر طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مـ وصقة الحديث هذا يف

 :ْح» بلهنا « ا٤ٞ٣ٮب ٦٪٭ة ككص٤خ األٔني، ٦٪٭ة ذرٚخ ث٤د٘ح، مٔٮ

 العققن وتدمع الؼؾقب ترق ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مقاطظ مع الصحابة حال لـا يبقـ وهذا

 الجؿقع. ويتلثر

ْح ٬ؾق ٠أف  » قالقا: التلثر هذا وتلثروا الؿقطظة هذه وطظفؿ فؾؿا  مٔٮ
 جامعة. تؽقن الؿقدعِ  وصقةُ  وطادةً  مقدع, وصقة أرادوا« إحل٪ة؟ دٕ٭ؽ ٧ٚةذا مٮدع
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 وصقة وهل القصايا, أطظؿ وهذه« دٕةىل اهلل ثذٞٮل أكودك٥ /ٝةؿ»

 ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ قال: كؿا خؾؼف, مـ وأخريـ لألولقـ  اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل وصقة وهل ,[131الـساء:] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

ر إذا» ملسو هيلع هللا ىلص كان فؼد ٕمتف,  بتؼقى خاصتف يف أوصاه سرية أو جقش طؾك اأمقرً  أمَّ

 بدأها وصقة الصحابة مـف صؾب لؿا وهـا .(1)«اخقرً  الؿسؾؿقـ مـ معف ومـ اهلل

 اهلل. بتؼقى

 وطؼابف اهلل سخط مـ يخشاه ما وبقـ بقـف العبد يجعؾ أن اهلل: وتؼقى

 أحسـ مـ فننَّ  ولفذا الـقاهل. وترك إوامر بػعؾ يؽقن إكَّؿا وهذا تؼقف. وقاية

 بطاطة العؿؾ اهلل تؼقى» : حبقب بـ ؼصؾ ققل التؼقى: بف طرفت ما

 مخافة اهلل مـ كقر طؾك اهلل معاصل وترك اهلل, ثقاب ترجق اهلل مـ كقر طؾك اهلل

 وابـ والذهبل الؼقؿ ابـ وتؾؿقذه اإلسالم لشقخ وقػت وقد .(2)«اهلل طؼاب

 التؼقى. بف طرفت ما أحسـ مـ وأكَّف التعريػ هذا طؾك ثـاء طؾك رجب

 مـ برتو   إٓ طؿؾ وٓ بعؿؾ, إٓ تؼقى فال وأوجز, أبدع» الذهبل: فؼال

 وهذا» الؼقؿ: ابـ وقال .(3)«هلل باإلخالص إٓ ذلؽ يـػع وٓ وآتباع. العؾؿ

 .(4)«التؼقى حد يف ققؾ ما أحسـ مـ

ر لؿـ أي:« كا٣ُةٔح كالك٧ٓ»  طؾقفؿ. اأمقرً  أوكان الـاس, طؾك تَلمَّ

                                                           

  .(4497أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .(158:ص)(, وجامع العؾقم والحؽؿ 3/64حؾقة إولقاء ) (1)

  .(4/661السقر ) (3)

  .(16:ص)الرسالة التبقكقة  (4)
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 يجقز فال اإلمارة لف وصارت إمر, لف استتب إن« ةظبندنٌ  أجؽن  اكف كإف»

 طؾك الـصقص دلت وقد والطاطة. السؿع إٓ ثؿ وما طؾقف, يػتات أن لؾؿسؾؿ

 الخالؼ. معصقة يف لؿخؾقق صاطة ٓ وأن الؿعروف, يف الطاطة أنَّ 

 دٓئؾ مـ وهذا« ا٠سرين  ةاػذالٚن  ٚكريل ثٕؽم ٦٪ك٥ يٕل ٨٦ ٚإ٩ ٫»

 يف ملسو هيلع هللا ىلص ققلف كظقر وهذا .ملسو هيلع هللا ىلص أخرب كؿا عوتؼ مغقبة أمقر طـ يخرب ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقتف

 الـار يف كؾُّفا فرقة وسبعقـ ثالث طؾك األمة هذه وستػترق» أخر: الحديث

 .(1)«واحدة إال

 ُيسلل, أن دون مـف الؿخرج إلك أرشد سقؼع الذي بآختالف ملسو هيلع هللا ىلص أخرب لؿا

 «اكثقرً  ااختالفً  فسقرى مـؽؿ يعش مـ إكَّف» :ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ققل يسؿع مـ فؽؾُّ 

 تؿام فؿـ ولفذا السمال, هذا ذهـف يف يرد أن -لـػسف اكاصحً  كان إن- بدٓ

 بكجيت ٤ٕٚدك٥» فؼال: ُيسلل, أن دون أجاب بقاكف: وكؿال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كصح
 كحمؽزةت كإيةك٥ ثةجلٮاصؾ، ٤ٔد٭ة ٌٔٮا امل٭ؽيني، الؿامؽي٨ اخل٤ٛةء كق٪ح

 يف ذاوه السـة, لزوم أمريـ: يف يتؾخص وهق الؿخرج, هق هذا« األمٮر

 اكؿـوإي» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف يف وهق البدطة, ومجاكبة .«...ـتلـبس طؾقؽؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف

 لـتـش التل والػرقة الؽثقر الفـآخت مـ فالؿخرج .«األمقر... اتـومحدث

 ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سـة لزوم إمريـ: هبذيـ يؽقن الـاس بقـ يـشب الذي والشؼاق

 البدع. ومجاكبة

 إٓ امتبعً  العبد يؽقن وٓ آتباع,ب وصقة فقف أنَّ  الحديث: مـ والشاهد

 البدطة. ومجاكبة السـة لزوم إمريـ: هبذيـ

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)
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 بدون البدع كؾ يف طام وهذا «ًال٣ح ثؽٔح كَل   ثؽٔح، حمؽزح ك   ٚإف  »

 مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا الديـ, يف أحدث الذي إمر هل والبدطة استثـاء,

 ففق شلكف هذا كان ما فؽؾُّ  .(1)«رد ففق مـف لقس ما هذا أمركا يف أحدث

ًٓ  لقس مردود محدث  صاحبف. مـ مؼبق

 حسـة اأمقرً  الديـ يف أنَّ  ذلؽ معـك فننَّ  ,احسـً  اشقئً  البدع يف إنَّ  قال ومـ

 اإلسالم يف ابتدع مـ» : مالؽ اإلمام قال ولفذا ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يبقـفا لؿ

 چ﴿ يؼقل: هللا ٕنَّ  الرسالة: خان ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  أنَّ  زطؿ فؼد حسـة: يراها بدطة

 ,اديـً  الققم يؽقن فال اديـً  يقمئذ يؽـ لؿ فؿا [3الؿائدة:] ﴾ڇ چ چ

 ضالل, كؾُّفا فالبدع .(2)«أولفا بف صؾح بؿا إٓ إمة هذه آخر يصؾح ولـ

 شلن كان ولفذا آتباع, إٓ يبؼ ولؿ ,اوأخالقً  وطبادة طؼقدة تام كؾُّف والديـ

 ذلؽ. يف أققالفؿ بعض وستليت آتباع, الصحابة

  راتـطش أنَّ  ترى البدع مـ اكثقرً  سـقنـتحـيس مـ حال يف كظرت ولق

 طـدهؿ مفجقرة الصريحة الصحقحة بإحاديث الثابتة الســ مـ مئات بؾ

 الؿصطػك سـة طؾك لبدطفؿ مػضؾقـ يؽقكقا لؿ فنن هبا. يعؿؾقن وٓ ومرتوكة

 البدع؟! هذه يف ويـفؿؽقن سـتف يفجرون فؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 البدع وخاصة البدع, بعض يػقت وٓ الػرائض بعض يرتك ضفؿبع إنَّ  بؾ

 كالطبقل الدكقا متع مـ ومتع بالباصؾ لؾـػس اسرتواح فقفا والتل الؿقسؿقة

 ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل محب غقر بعضفؿ طـد يعد يحضرها وٓ يرتكفا ومـ وغقرها,

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)

  .سبؼ ذكره (1)
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 البدع هذه يحضر مـ الؿحب وإكؿا والســ, الػرائض طؾك امحافظً  كان ولق

 مـ وهذا السـة, ٓ البدطة الؿحبة صدق يف الؿعقار فصار فعؾ, ما فعؾ وإن

 الػتـ تعرض» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل اشارًح -  الؼقؿ ابـ قال الحؼائؼ. قؾب

 سقداء, كؽتة فقف ُكؽت ُأشربفا قؾب فليُّ  ,اطقدً  اطقدً  كالحصقر الؼؾقب طؾك

 قضأب طؾك قؾبقـ: طؾك تصقر حتك بقضاء, كؽتة فقف كؽت أكؽرها قؾب وأيُّ 

 اُمربادُ  أسقد واآلخر واألرض. واتالسؿا مادامت فتـة تضره فال الصػا, مثؾ

قً  كالؽقز  -(1)«هقاه مـ أشرب ما إال ,امـؽرً  يـؽر وال امعروفً  يعرف ال ,اُمَجخِّ

 مرتامقان خطران مرضان أفتقـ هاتقـ مـ لف طرض واكتؽس اسقد فنذا» قال:

 امعروفً  يعرف فال بالؿـؽر, طؾقف الؿعروف اشتباه أحدهؿا: الفالك: إلك بف

 امـؽرً  الؿعروف يعتؼد حتك الؿرض هذا طؾقف استحؽؿ وربؿا ,امـؽرً  يـؽر وٓ

 الثاين: .احؼ   والباصؾ باصاًل  والحؼ سـة, والبدطة بدطة والسـة ,امعروفً  والؿـؽر

  .(2)«لف واتباطف لؾفقى واكؼقاده ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف جاء ما طؾك هقاه تحؽقؿف

 والسالمة. العافقة اهلل كسلل

 القاضحة السـة طؾك تركـا« ٠٪٭ةر٬ة حل٤٭ة ابلدٌةء ىلع دؿًلذك٥ كٝؽ»

 .لبس وٓ فقفا خػاء ٓ التل الؿستؼقؿة والجادة

 الفالك. طؾقف  اهلل كتب مـ إٓ أي« ٬ةلٟ إال ثٕؽم ٔ٪٭ة يـيٖ ال»

 فؼال: السابؼ, الحديث بؿعـك وهق الدرداء أبل حديث الؿصـػ أورد ثؿ

                                                           

  .(367)أخرجف مسؾؿ رقؿ  (1)

  .(1/11إغاثة الؾفػان ) (1)
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 ا٣ٛٞؿ ٩ؾ٠ؿ كحن٨ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٤ٔد٪ة ػؿج ٝةؿ/ ادلرداء أثٮ كلكر»
نب    ثدؽق ٩ٛيس كاذلم ختةٚٮف؟ ا٣ٛٞؿ ٚٞةؿ/ ك٩ذؼٮ٫ٚ  ٤ٔدك٥ ادل٩دة تليىى

 ىلع دؿًلذك٥ ٝؽ اهلل كأي٥ ٬ًدى٫ٍ، إال أزا٫ٗ إف أظؽك٥ ٤ٝت يـيٖ ال ظىت
 دؿًل٪ة ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ وؽؽ ادلرداء/ أثٮ ٝةؿ قٮاء. ك٩٭ةر٬ة حل٤٭ة ابلدٌةء

 .«٦ةص٫ اث٨ ركاق قٮاء. ك٩٭ةر٬ة حل٤٭ة ابلدٌةء ٦س٢ ىلع

 الػؼر؟ مـ تخافقن هؾ أي:« ختةٚٮف؟ ا٣ٛٞؿ»

نب    ثدؽق ٩ٛيس كاذلم»  الرزق, يف طؾقؽؿ يقسع أي:« ٤ٔدك٥ ادل٩دة تليىى

 يسقر وقت إٓ كالمف بعد يؿض فؾؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص كبقتف دٓئؾ مـ كسابؼف اأيًض  وهذا

 الصحابة. كإل الدكقا كـقز جاءت حتك

يٖ ال ظىت»  والركقن الدكقا أي:« ٬ًدى٫ٍ  إال أزا٫ٗ إف أظؽك٥ ٤ٝت يـي

 بالدكقا, آفتتان الزيغ: أسباب فؿـ هبا. إوقات وشغؾ طؾقفا والتؽالب إلقفا,

 لؾديـار اطبدً  يؽقن أن ببعضفؿ الحال يبؾغ حتك اإلكسان, هؿ أكرب فتؽقن

 والخؿقصة, والؼطقػة لدرهؿوا الديـار طبد تعس» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كؿا ولؾدرهؿ,

 .(1)«يرض لؿ يعط لؿ وإن رضل, أططل إن

 دؿًلذك٥ ٝؽ اهلل كأي٥» فؼال: بف يفتؿ أن يـبغل ما إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كبف ثؿ
 الطريؼ وأوضح الديـ أبان ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف أي« قٮاء ك٩٭ةر٬ة حل٤٭ة ابلدٌةء ىلع

 طؾقف, مةإ دل إٓ اخقرً  ترك وما لألمة, وكصح الؿعذرة وأزال الحجة وأقام

 الـجاة. تؽقن أباكف الذي وهبذا مـف, حذرها إٓ اشر   وٓ

                                                           

 (.1886رقؿ )أخرجف البخاري  (1)
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 حل٤٭ة ابلدٌةء ٦س٢ ىلع دؿًل٪ة ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ وؽؽ ادلرداء/ أثٮ ٝةؿ»
 الرغبة إلك أتباطف يحقج الذي ما القضقح, يف شلكف هذا فديـ« قٮاء ك٩٭ةر٬ة

 البقـ القاضح هذا يفجرون البدع, أهؾ يػعؾ كؿا بغقره, تغالـوآش طـف

 وإهقاء. بالشبفات ويشتغؾقن

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وأن شلكف, وطظؿ وفضؾف آتباع أهؿقة طؾك شاهد فالحديث

 اهلل وأكزل وأكؿؾف, الديـ بف اهلل أتؿ حتك يؿت ولؿ البقان, أتؿ اهلل ديـ بقَّـ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ ققلف: ذلؽ يف 

 .[3الؿائدة:] ﴾ڌ ڌ ڍ

 ػ٤ٛخ ٝؽ إين /ملسو هيلع هللا ىلص هللا رقٮؿ ٝةؿ ٝةؿ/  ٬ؿيؿة أثٮ كركل»
 كقجيت. اهلل ٠ذةب ث٭٧ة/ ٤٧ٔذ٥ أك ث٭٧ة، أػؾد٥ ٦ة ثٕؽ٧٬ة د٤ٌٮا ٨٣ ٦ة ٚدك٥

ة ك٨٣  «الكنن يف ااحةِٚ ا٣ُربم ا٣ٞةق٥ أثٮ ركاق. ااحٮض يلع   يؿدا ظىت يذٛٝؿ

 (1)هبا يتؼقى شقاهد لف لؽـ ضعقػ, الاللؽائل طـد الحديث هذا وإسـاد

 سبؼ. ما بؿعـك وهق

 بقـ التالزم طؾك دٓلة هذا ويف« ااحٮض يلع   يؿدا ظىت يذٛؿٝة ك٨٣»

 بالؽتاب يعؿؾ بلن ملمقر الؿسؾؿ وأنَّ  بقـفؿا, القثقؼ وآرتباط والسـة الؽتاب

 الؼقؿ ابـ قال الحقض. طؾك يردا حتك يتػرقان ٓ متالزمان هؿا إذ والسـة:

 - ًاهلل جؿع ما بقـ التػريؼ يجقز فال» :-الحديث هذا طؾك اتعؾقؼ 

 والسـة. الؽتاب أي: (2)«بأخر أحدهؿا ويرد بقـفؿا,

                                                           

  .(1761اكظر: تػصقؾ هذه الشقاهد يف السؾسؾة الصحقحة رقؿ ) (1)

  .(1/367إطالم الؿققعقـ ) (1)
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  الصالح السؾػ طـ أثار مـ جؿؾة يقرد  الؿصـػ أخذ ثؿ

 تؽقن إكؿا الـجاة أنَّ  سبؼ فقؿا وذكركا آبتداع, طـ والبعد آتباع فضؾ يف

 طـفا. والبعد البدع ومجاكبة هبا والتؿسؽ السـة بؾزوم

 كلكخ ٦ذجٓ، أ٩ة إ٧٩ة) ػُجذ٫/ يف  الىؽيٜ ثكؿ أثٮ كٝةؿ»
 فقفا, جاء بؿا وأتؿسؽ هبا أتؼقد ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل لسـة متبع أي:« (ث٧جذؽع

  الصديؼ كان وإذا طـدي. مـ اشقئً  الديـ يف أبتدع وٓ أتجاوزها. وٓ

 ولست» يؼقل: -ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هدي ومعرفة والػضؾ اإلمامة يف هق مـ وهق-

 دراية؟! وٓ العؾؿ يف لفؿ شلن ٓ أكاس عآبتدا طؾك يتجرأ فؽقػ« بؿبتدع

٪خ ا٣ٛؿااي، ٣ك٥ ٚيؿًخ ٝؽ) / اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ كٝةؿ»  كقي
 .«(كم٧ةالن  ةي٧د٪ن  ثةجلةس د٤ٌٮا أف إال الٮاًعح ىلع كديؿًلذ٥ الكنن، ٣ك٥

 أكاخ مـك مـ صدر لؿا  طؿر أنَّ » وهل: أٓ قصة, إثر لفذا

م ثؿ بإبطح,  يديف مد ثؿ واستؾؼك, رداءه قفاطؾ صرح ثؿ بطحاء, كقمة كقَّ

 فاقبضـل رطقتل, واكتشرت ققيت وضعػت سـل كربت الؾفؿ فؼال: السؿاء, إلك

 سـت قد الـاس أيفا فؼال: الـاس فخطب الؿديـة قدم ثؿ مػرط. وٓ مضقع غقر

 بالـاس تضؾقا أن إٓ القاضحة طؾك وتركتؿ الػرائض لؽؿ وفرضت الســ لؽؿ

ًٓ  ايؿقـً   فؿا :- طؿر طـ الراوي- الؿسقب بـ عقدس قال ...وشؿا

 مـ ُتعد القصقة هذه فننَّ  ولفذا .»(1) طؿر قتؾ حتك الحجة ذو اكسؾخ

 مجؿؾفا يف وهل , الخطاب بـ طؿر الراشد الخؾقػة وصايا أواخر

 الػرائض- ُبق ـ قد الديـ أنَّ   بقـ فؼد ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـةـس باتباع وصقة

                                                           

  .(1/814أخرجف مالؽ يف الؿقصل ) (1)
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 أتؿ حتك ملسو هيلع هللا ىلص مات وما القجقه, مـ وجف بلي   فقف كؼص ٓ وأكَّف ,-والســ

ح. لؿ الديـ مـ شلء يبؼ ولؿ وأكؿؾف, الديـ بف اهلل  أطظؿ مـ وهذا يقضَّ

 العظقؿ: إصؾ هبذا ُسؾ ؿ إذا ٕكَّف واإلحداث: آبتداع هبا يبطؾ التل إصقل

 الرسقل ٔثار وآقتػاء وآتباع آمتثال إٓ الـاس أمام يبؼ لؿ الديـ, كؿال

 فؾقتؼرب  اهلل إلك يتؼرب أن العبد أراد إذا لالبتداع؟ الؿقجب هق فؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص

 وأتؿف. شرطف الذي بديـف إلقف

 والسبؾ إهقاء بؽؿ تػرتق يعـل« كم٧ةالن  ةي٧د٪ن  ثةجلةس د٤ٌٮا أف إال»

 مسعقد ابـ رواه فقؿا هذا ومصداق السقية. والجادة الؿستؼقؿ الصراط طـ

 :خط ثؿ اهلل. سبقؾ هذا قال: ثؿ ,اخطً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لـا خط» قال 

 مـفا سبقؾ كؾِّ  طؾك متػرقة, سبؾ هذه قال: ثؿ شؿالف, وطـ يؿقـف طـ اخطقصً 

 ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ قرأ: ثؿ ,إلقف يدطق شقطان

 .(1)«[153إكعام:] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ

 ك٩تجٓ ٩بذؽم، كال ٩ٞذؽم إ٩ة» / مكٕٮد ث٨ اهلل ٔجؽ كٝةؿ»
 «.ثةألزؿ ك١٪ةد٧ ٦ة ٢ٌ٩ ك٨٣ ٩بذؽع، كال

 طؾقف. كاكقا الذي والؿسؾؽ الـفج يبقـ ففق ,اطؿقمً  الصحابة أي:« إ٩ة»

 وكتؿسؽ غرزه, وكؾزم خطاه, وكرتسؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ بالـبل أي:« ٩ٞذؽم»

 بسـتف.

                                                           

, والطقالسل (465, 1/435, وأحؿد )(11174)أخرجف الـسائل يف الؽربى  (1)

 وحسـ إلباين إسـاده.( 17), وابـ أبل طاصؿ يف السـة رقؿ (144)قؿ ر
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 بشلء كليت وٓ أكػسـا, قبؾ مـ الديـ مـ اشقئً  كبتدئ ٓ أي:« ٩بذؽم كال»

 الرسقل طؾقف كان بؿا آقتداء لـا:حا وإكؿا أكػسـا, طـد مـ ابتداء الديـ مـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ

 ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كتبع أي: , الصديؼ ققل كظقر وهذا« ٩بذؽع كال ك٩تجٓ»

 أكػسـا. قبؾ مـ الديـ يف اشقئً  كبتدع وٓ

 سبقؾ فال مسؾؽـا هق هذا دام ما أي:« ثةألزؿ د٧ك١٪ة ٦ة ٢ٌ٩ ك٨٣»

 يضؾ ٓ التل الؼقيؿة الجادة طؾك الطريؼ هذا يف السالؽ ٕنَّ  إلقـا: لؾضالل

 طـفا, ويـحرف يحقد الذي هق إكَّؿا يضؾ والذي طؾقفا, وسار سؾؽفا مـ

 الباصؾ. ودروب إهقاء متاهات يف يدخؾ الذي وهق

 ,(1)«الطريؼ طؾك ففق إثر طؾك دام ما» : سقريـ بـ محؿد قال كؿا

 ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ الك:ـتع الـق

 .[11الؿؾؽ:]

 البدع ذم يف طديدة وكؼقل كثقرة آثار  مسعقد ابـ طـ جاء وقد

 .(2)وكشلهتؿ والؿبتدطة البدع ضفقر بدايات طؾك وقػ ٕكَّف وذلؽ مـفا, والتحذير

ـ٬ؿم ٨ٔ األكزايع كركل» ـاين يـين ال» ٝةؿ/ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب أف   ركل أ٩ ٫ ال  ال
ـ٬ؿم ٚكأ٣خ« مؤ٨٦ ك٬ٮ يـين ظني  كىلع ا٥٤ٕ٣، اهلل ٨٦ ٚٞةؿ/ ٬ؾا؟ ٦ة ال

٤د٪ة ابلالغ، الؿقٮؿ كا ا٣تك٤د٥. ٔك  صةءت. ٧٠ة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أظةدير أًمؿُّ
 .«أمؿك٬ة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أوعةب ٚإف   ركايح/ كيف

                                                           

  .(141)رواه الدارمل يف ســف رقؿ  (1)

 اكظر جؿؾة مـ هذه أثار يف اإلباكة ٓبـ بطة. (1)
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 الـبل طـ وصح ثبت فقؿا  السؾػ طؾقف كان الذي الؿـفج يبقـ هذا

  الؿغقبة اإليؿان أمقر مـ ملسو هيلع هللا ىلص طـف صح ما جؿقع يف فطريؼتفؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ

 القطقد أحاديث أو والـار, الجـة أو , الرب اتبصػ يتعؾؼ ما مثؾ-

 مـ بشلء يؼابؾ أن دون ورد, كؿا ويثبت جاء, كؿا الـص ُيؿر أن -وغقرها

 اإلكؽار. مـ شلء فقف الذي التساؤل أو آطرتاض أو آكتؼاد

 والتشريع هلل فالحؽؿ الشريعة, وأمقر الديـ بقان أي:« ا٥٤ٕ٣ اهلل ٨٦»

 سبحاكف. يريد ما رعويش يشاء بؿا يحؽؿ هلل,

 أن ٓ مرسؾف, كالم إبالغ الرسقل مفؿة أنَّ  أي« ابلالغ الؿقٮؿ كىلع»

 گ ک ک﴿ تعالك: قال كؿا أرسؾف, مـ إلك يـسبف طـده مـ اكالمً  يـشئ

 .[99الؿائدة:] ﴾گ گ

 حصؾ الرسقل طؾك والذي يريد. ما لعباده فشرع تحؼؼ, اهلل مـ فالذي

 وبؼل الحجة. وأبان الديـ, ووضح الؿبقـ, غالبال فبؾغ والؽؿال, التؿام طؾك

  فؼال: الـاس طؾك الذي

٤د٪ة»  ٴۇ ۈ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بف جاء ما لؽؾ   كسؾ ؿ أي:« ا٣تك٤د٥ ٔك

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 أحاديث اهـتج ؾؿـالؿس أمام سـفؾق ,[65الـساء:] ﴾وئ ەئ ەئ ائ

 والتسؾقؿ. والرضا بالؼبقل يتؾؼاها أن إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

كا» فؼال: الؽرام والسؾػ الصحابة طؾقف كان الذي الؿـفج بقـ ثؿ  أًمؿُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أوعةب ٚإف ركايح/ كيف صةءت. ٧٠ة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ أظةدير
 مالؽ مـفؿ- السؾػ مـ واحد غقر طـ جاء وقد الؿـفج, هق هذا «أمؿك٬ة
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 القا:ـفؼ الصػات ثـأحادي بعض طـ ئؾقاـس أهنؿ -ثقريـوال وإوزاطل

 .(1)كقػ بال مروهاأ

 مؽاكة أجؾُّ  ففؿ الـصقص, هذه معاين يعرفقن ٓ أكَّفؿ هذا يعـل وٓ

 بؾ الدٓلة. واضحة الؿعـك مػفقمة إحاديث فننَّ  ذلؽ: مـ اقدرً  وأكبؾ

 مرادهؿ فؾقس الؿعـك, إثبات مع أي« جاءت كؿا أمروها» بؼقلفؿ: الؿراد

 الؿتلخريـ مـ صائػة طـد اهذ ُوِجد وإكؿا بف, العؾؿ وطدم الؿعـك تػقيض

 امطؾؼً  السؾػ مـ أحد يؽـ ولؿ الؿعاين, مػقضة بالؿػقضة: ُطِرفقا مؿـ

 السؾػ طـ الؿؼالة هذه بؿثؾ الؿػقضة مـ تعؾؼ ومـ الطريؼة. هذه طؾك

 قالقا: لؿا السؾػ ٕنَّ  طؾقف: حجة هق بؾ فقف, لف حجة ٓ بشلء تعؾؼ فؼد

 جاءت والـصقص ,«جاءت كؿا» يؽقن بلن اإلمرار هذا ققدوا «أمروها»

 التل معاكقفا بنثبات يؽقن جاءت كؿا فنمرارها ودٓٓت, بؿعانٍ  محؿؾة

 هبا. محؿؾة جاءت

 الؽقػقة كػل فننَّ  «كقػ بال» الؽؾؿة: هذه طؼب ققلفؿ هذا: يمكد ومؿا

 يؼقل: أن يحتاج ٓ الؿعـك, يثبت ٓ مـ ٕنَّ  الؿعـك, يثبت مؿـ إٓ يؽقن ٓ

 .«كقػ بال»

 ترتك القطقد أحاديث أن وهق الؽؾؿة, هذه مـ آخر مؼصقد لفؿ اأيًض و

 يؾحظف مؾحظ وهذا لؾعقام, وردطفا وزجرها هقبتفا تبؼك حتك تػسقر, بدون

 الردع. يف وأققى الزجر يف أبؾغ تؽقن حتك القطقد كصقص يف السؾػ بعض

                                                           

 سبؼ تخريج هذه أثار.  (1)
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 «مممـ وهق يزين حقـ الزاين يزين ال» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل حديث يف كتلمؾ وطـدما

 مـ أن بؿعـك اإليؿان ٕصؾ كػل هق ففؾ الزاين, طـ اإليؿان كػك أكَّف كجد

 مـ يـتؼؾ -الحديث بؼقة يف كؿا- السرقة أو الزكا هق الذي إمر هذا فعؾ

  أكَّف أم الديـ, مـ ويخرج الؿؾة
ٌ
 القاجب؟ اإليؿان لؽؿال كػل

 إحاديث, ببؼقة الحديث بؿؼاركة يتضح السمال هذا طـ والجقاب

 العبد يلخذ وطـدما وطد, أحاديث وهـاك القطقد, أحاديث مـ حديث اففذ

 بف ويـحرف يشتط القطد أحاديث طـ مجردة القطقد أحاديث الؿؼام هذا يف

 وأهؿؾ القطد أحاديث أخذ وإذا والؿعتزلة. الخقارج حال هق كؿا الػفؿ

 الؿرجئة. حال هق كؿا ويـحرف يشتط القطقد أحاديث

 يزين ال» هذا: هريرة أبل حديث مثؾ طؾك تؽئقني والؿعتزلة فالخقارج

 ذر: أبل حديث مثؾ طؾك يتؽئقن والؿرجئة ,(1)«مممـ وهق يزين حقـ الزاين

 ذر: أبق قال الجـة. دخؾ إال ذلؽ طؾك مات ثؿ اهلل إال إلف ال قال: طبد مـ ما»

 السؾقؿة والطريؼة ,(2)«سرق وإن زكك وإن :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال سرق؟ وإن زكك وإن

 ذلؽ ضقء وطؾك القطقد وأحاديث القطد أحاديث بقـ يجؿع أن يؿةالؼق

 بالحؽؿ. اإلكسان يخرج

 والسارق, الزاين طـ لإليؿان الـايف هريرة أبل حديث بقـ كجؿع فؽقػ

 اإليؿان؟ لفؿا أثبت الذي ذر أبل وحديث

                                                           

  .سبؼ تخريجف (1)

  .(169)(, ومسؾؿ رقؿ 5817أخرجف البخاري رقؿ ) (1)
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 أبل حديث يف الـػل أنَّ  كجد الباب هذا يف الشريعة كصقص تلمؾـا إذا

 إذا الذي القاجب, كؿالف الؿـػل وإكؿا اإليؿان, ٕصؾ اػقً ك هق لقس هريرة

 وهق يزين حقـ الزاين يزين ٓ الحديث: فؿعـك اإلسالم. رتبة دوكف بؼقت كػل

 وهذا كبقرتف. بؼدر القاجب إيؿاكف اكتؼص فؼد القاجب, الؽؿال اإليؿان كامؾ

 إٓ ؾرج ٓ» العرب: فتؼقل ,اكثقرً  العرب لغة يف يرد الـػل يف إسؾقب

 اآلخرة طقش إال طقش ال الؾفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وقال الرجقلة. كؿال ومرادهؿ« زيد

 فقفا الدكقا فننَّ  الؽؿال, كػل ملسو هيلع هللا ىلص ومراده ,(1)«والؿفاجرة األكصار فلكرم

 .(2)«معاشل فقفا التل دكقاي لل وأصؾم» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال كؿا طقش,

 مممـ أكَّف ؾ لالؿِ  بالػاسؼ يسؿك مـ أو الؿقحديـ طصاة يف السؾػ فعؼقدة

 مـ خرج يؼال: وٓ بؽبقرتف, فاسؼ بنيؿاكف مممـ يؼال: أو اإليؿان. كاقص

 قالت كؿا اإليؿان كامؾ هق يؼال: وٓ والؿعتزلة, الخقارج قالت كؿا اإليؿان

 وإيؿان العاصل إيؿان وأنَّ  ذكب, اإليؿان مع يضر ٓ قالقا: الذيـ الؿرجئة

 سقاء.  الصديؼ

 رجؾ طؾك مرَّ  الؿرجئة أحد أن» الباب: هذا يف ُتذكر التل الطرائػ ومـ

 سؿقتؽ جئت مـل الذكب صدقت, لف: فؼال وآذاه, مرجئ يا لف: فؼال سؽران,

 .(3)«اإليؿان مستؽؿؾ امممـً 

                                                           

  .(4649(, ومسؾؿ رقؿ )1961اري رقؿ )أخرجف البخ (1)

  .(6841أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)

  .(1838رواه الاللؽائل يف شرح آطتؼاد رقؿ ) (3)
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 األمؿ ككالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ق٨   / ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ كٝةؿ»
 ىلع ٝٮةك ٣ُةٔذ٫، كاقذ٧١ةؿ اهلل، ل١ذةب دىؽيٜ ث٭ة األػؾ ،ةقج٪ن  ثٕؽق
 ػة٣ٛ٭ة، ٨٦ رأم يف اجلْؿ كال دجؽي٤٭ة، كال د٘دري٬ة ألظؽ ٣حف اهلل، دي٨
 كادجٓ ػة٣ٛ٭ة ك٨٦ ثرص، ث٭ة اقتجرص ك٨٦ ا٬ذؽل، ق٪ٮا ث٧ة اٝذؽل ٨٧ٚ
 «.امىرين  كقةءت ص٭٪٥ كأوالق دٮىل ٦ة اهلل كالق املؤ٦٪ني قبد٢ ٗري

 لسـةا يف الرتغقب يف كثقرة آثار  العزيز طبد بـ طؿر طـ جاءت

 العؼقدة يف طديدة كصقص ولف البدع, مـ والتحذير اتباطفا طؾك والحث

 بـ طؿر طـ الؿروية أثار) بعـقان طؾؿقة الةـرس يف الباحثقـ أحد جؿعفا

 الؿعتؼد وبقان السـة تؼرير يف ومتقـة ققية آثار وهل( العؼقدة يف العزيز طبد

 وإهقاء. البدع مـ والتحذير

 الؿصـػ ذكر أن سبؼ« ةقج٪ن  ثٕؽق األمؿ كالةك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٮؿػرق ٨ػق»

  ًيبتدطقن, وٓ ويتبعقن يبتدئقن وٓ يؼتدون أكَّفؿ تبقـ الصحابة طـ اآثار 

 بشلء أتقا أكَّفؿ هبا الؿراد لقس الرسقل بعد مـ هبا جاء التل الســ فننَّ  ولفذا

 وكشروها أحققها ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل ســ هل وإكَّؿا ,ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل بف يلت لؿ الديـ يف

 الـاس جؿعف طـد  طؿر كؼقل وهذا إمة. يف وأشاطقها لفا ومؽـقا

 وإكَّؿا كػسف, قبؾ مـ يحواالرت يحدث لؿ ٕكَّف :(1)«هذه البدطة كعؿ» لؾرتاويح:

 حسـة سـة اإلسالم يف سـ مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ققل وهؽذا لفا. آجتؿاع سـة أحقا

 الرجؾ قصة يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قالف وقد (2)«بعده بفا طؿؾ مـ وأجر أجرها فؾف

                                                           

  .(1616أخرجف البخاري رقؿ ) (1)

ًٓ بذكر الؼصة.1348أخرجف مسؾؿ رقؿ ) (1)  ( مطق
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 الحسـة السـة وهذه يتصدققن, صدقتف إثر طؾك الـاس فتتابع تصدق الذي

 اهلل كتاب يف مشروطة الصدقة فننَّ  كػسف: قبؾ مـ بف جاء الديـ يف اأمرً  لقست

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة

 لإلحداث لً متؽ هذا مثؾ فقتخذون إهقاء أهؾ بعض يغؾط الؿؼام هذا ويف

 الديـ. يف

 «اهلل دي٨ ىلع كٝٮة ٣ُةٔذ٫، كاقذ٧١ةؿ اهلل، ل١ذةب دىؽيٜ ث٭ة األػؾ»

 الديـ وأنَّ  ويـؼص, يزيد اإليؿان أنَّ  مـ تؼريره سبؼ لؿا اشاهدً  يصؾح هذا

 ذكر وقد ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ بالرسقل وآقتداء الؿتابعة هل التل بالطاطة يستؽؿؾ

 وكؼصاكف. اإليؿان زيادة طؾك اشاهدً  إثر هذا العؾؿ أهؾ بعض

 ففذا« ػة٣ٛ٭ة ٨٦ رأم يف اجلْؿ كال دجؽي٤٭ة، كال د٘دري٬ة ألظؽ ٣حف»

 يبدل, وٓ يغقر ٓ الســ: تجاه الؿسؾؿ طؾقف يؽقن أن يـبغل الذي الشلن هق

 هذه ويؾزم هنجفا, ويـفج هبا يتؿسؽ وإكَّؿا لفا, الؿخالػقـ آراء يف يـظر وٓ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل طـ الثابتة وأثار الســ

 ػة٣ٛ٭ة ك٨٦ ثرص، ث٭ة اقتجرص ك٨٦ ا٬ذؽل، ق٪ٮا ٧ةث اٝذؽل ٨٧ٚ»
 «امىرين  كقةءت ص٭٪٥ كأوالق دٮىل، ٦ة اهلل كالق املؤ٦٪ني، قبد٢ ٗري كادجٓ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ : اهلل ققل لفذا ويشفد

 .[115الـساء:] ﴾ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

                                                           

  .(1/181اكظر: آطتصام ) (1)



 
 414 املؤتيس دؾ٠ؿة 

، كٝٙ ظدر كٝٙ الك٪ح، ىلع اورب األكزايع/ كٝةؿ»  ة٦ يف ك٢ٝ ا٣ٞـٮ
 «.كقٕ٭٥ ٦ة يكٕٟ ٚإ٩ ٫ الىة٣ط، ق٤ٟٛ قبد٢ كاق٤ٟ ٠ٛٮا، ٧ٔة كًلٙ ٝةلٮا،

 اهلل قال كؿا اهلل, صاطة طؾك الصرب مـ اطؿقمً  وٓبد« الك٪ح ىلع اورب»

 الصرب يتـاول وهذا ,[48الطقر:] ﴾ىئ مئ حئ جئ ی﴿ لـبقف: تعالك

 حؽؿ ٕنَّ  الؿملؿة: اهلل أقدار طؾك والصرب الؿعصقة طـ والصرب الطاطة طؾك

 كقطان: اهلل

 والـقاهل. إوامر يتـاول وهذا شرطل, ديـل حؽؿ -1

 الؿصائب. يتـاول وهذا قدري, كقين حؽؿ -1

 الـبل هبدي التؿسؽ طـ وصقاد السـة طـ بصقارف العبد يبتؾك وقد

 إلك كػسف هبا ولقؾزم طؾقفا, كػسف ولقحبس السـة, طؾك فؾقصرب ,ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ

 . اهلل يتقفاه أن

 أكقاع ففل العقائؼ أما» فؼال: طقائؼ, الصقارف هذه الؼقؿ بـا ويسؿل

 طؾقف وتؼطع اهلل, إلك سقره طـ الؼؾب تعقق فنكَّفا وباصـفا ضاهرها الؿخالػات

 بتجريد الشرك طائؼ فقزول ومعصقة. وبدطة شرك أمقر: ثالثة وهل صريؼف,

 .(1)«بةالتق بتصحقح الؿعصقة وطائؼ السـة, بتحؼقؼ البدطة وطائؼ التقحقد,

 بنحسان, اتبعفؿ ومـ الصحابة بالؼقم الؿراد« ا٣ٞـٮ كٝٙ ظدر كٝٙ»

 خطاهؿ تتجاوز وٓ وقػقا, حقث فؼػ سبقؾفؿ. سؾؽ مـ يشؼك ٓ الذيـ وهؿ

 حقث يؼػقا لؿ فنكَّفؿ ذلؽ: تتجاوز وٓ فتػعؾ, فعؾقا ماذا تـظر ومسارهؿ,

                                                           

  .(154:ص)الػقائد  (1)
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 وحرصفؿ فال ولزومفؿ بالسـة لتؿسؽفؿ بؾ قدرة, طدم أو طجز طـ وقػقا

 فنكَّفؿ الؼقم, وقػ حقث قػ» : العزيز طبد بـ طؿر قال كؿا طؾقفا,

 وبالػضؾ أققى, كاكقا كشػفا طؾك وهؿ كػقا, كافذ وببصر وقػقا, طؾؿ طـ

 هديفؿ, خالػ مـ إٓ أحدثف فؿا بعدهؿ, حدث قؾتؿ: فؾئـ أحرى, فقفا كان لق

 فؿا يؽػل, بؿا فمـ وتؽؾؿقا يشػل, ما مـف وصػقا ولؼد سـتفؿ, طـ ورغب

ر لؼد مؼصر, دوهنؿ وما محسر, فققفؿ  وتجاوزهؿ فجػقا, ققم طـفؿ قصَّ

 .(1)«مستؼقؿ هدى لعؾك ذلؽ بقـ فقؿا وإكَّفؿ فغؾقا, آخرون

ًٓ  تؼقل أن أردت إذا أي:« ٝةلٮا ٦ة يف ك٢ٝ»  السؾػ قال ما يف فؼؾ قق

 لؽ قسل مسللة يف تتؽؾؿ أن إياك» : أحؿد اإلمام قال كؿا تزد. وٓ

 تعالك. اهلل ديـ يف وبصقرة وحؼ هدى أهؾ ٕكَّفؿ :(2)«السؾػ مـ إمام فقفا

 واطؾؿ طـف, كػ السؾػ طـف كػ الذي الشلء أي:« ٠ٛٮا ٧ٔة كًلٙ»

 إلقف. لسبؼقكا اخقرً  كان لق ٕكَّف فقف: خقر ٓ مؿا فقف الخقض أنَّ 

 بعض قال وقد «كقٕ٭٥ ٦ة يكٕٟ ٚإ٩ ٫ الىة٣ط، ق٤ٟٛ قبد٢ كاق٤ٟ»

ع فال وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وسع ما يسعف لؿ مـ» السؾػ:  ,(3)«طؾقف اهلل وسَّ

 الرسقل صريؼة تسعف لؿ ومـ» : باز بـ العزيز طبد الشقخ سؿاحة وقال

 ؾػـالس فننَّ  ولفذا .(4)«طؾقف اهلل عـوسَّ  فال ابؼقـ:ـالس الؿممـقـ وصريؼة ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 , ولؿعة آطتؼاد ٓبـ قدامة(84-83:ص)بد العزيز ٓبـ الجقزي مـاقب طؿر بـ ط (1)

  .(43-41:ص)

  .(3/551, واكظر: السـة لؾخالل )(11/191)مجؿقع الػتاوى  (1)

  .(1/173الرد طؾك الجفؿقة ), اكظر: اإلباكة ٓبـ بطة (3)

  .(48:ص)كؼد الؼقمقة العربقة  (4)
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 رفقع يف وهؿ طؾقفا, وماتقا طـفا, ودافعقا طؾقفا, قاـوطاش السـة عتفؿـوس

 وسعفؿ الذي هذا عفـيس لؿ فؿـ والـبؾ, والػضؾ بؼـوالس الخقر درجات

ع فال  طؾقف. اهلل وسَّ

 ٦ة أ٩كؿ ك٨٦ كٛؿ، ٚٞؽ خب٫ٞ٤ اهلل مج٫ ٨٦ محةد/ ث٨ ٩ٕد٥ كٝةؿ»
 «.ةتنبد٭ن  ٩ٛك٫ ث٫ اهلل كوٙ ٦ة ك٣حف كٛؿ، ٚٞؽ ٩ٛك٫ ث٫ اهلل كوٙ

 سقؿا وٓ  السؾػ طؾقف كان بؿا والتؿسؽ بآتباع يتعؾؼ اأيًض  هذا

 صرفان فقفا والـاس إٓ الديـ مسائؾ مـ مسللة مـ وما الصػات, باب يف

 إكؿا والتقسط يتقسطقن, ادائؿً  والجؿاطة السـة وأهؾ وجػاء. غؾق ووسط:

 يف السؾػ طؾقفا التل القسطقة  كعقؿ يبقـ هـاا وه السـة, بؾزوم يؽقن

 كصػات إكَّفا اهلل صػات يف يؼقلقن الذيـ ةالؿشبف بقـ وسط ففؿ اهلل, صػات

 ويف هبا, يممـقن وٓ ويجحدوهنا اهلل صػات يعطؾقن الذيـ والؿعطؾة خؾؼف.

 اإلثبات طؾك الؼائؿ والجؿاطة السـة أهؾ ققل الحؼ: لؾؼقل تؼرير اأيًض  هذا

 تعطقؾ. بال والتـزيف تؿثقؾ, بال

 حؼ يف يؼال أن مـ أشـع كػر وأيُّ « كٛؿ ٚٞؽ خب٫ٞ٤ اهلل مج٫ ٨٦»

 يؼقلقن, طؿا اهلل تعالك الؿخؾقققـ, صػات تؿاثؾ صػاتف إنَّ  العظقؿ: الرب

 يصػقن. طؿا اهلل وسبحان

 مـ كػر أدلة ومـ« كٛؿ ٚٞؽ ٩ٛك٫ ث٫ اهلل كوٙ ٦ة أ٩كؿ ك٨٦»

 .[36الرطد:] ﴾ڤ ٹ ٹ﴿ تعالك: اهلل ققل اهلل: صػات مـ اشقئً  يجحد

 إثبات أنَّ  إلك إشارة فقف وهذا «ةتنبد٭ن  ٩ٛك٫ ث٫ اهلل كوٙ ٦ة ك٣حف»

 تعالك: ققلف يف كؿا التشبقف, يستؾزم ٓ باهلل يؾقؼ الذي القجف طؾك الصػات
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 سبحاكف لـػسف فلثبت ,[11الشقرى:] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿

 يستؾزم ٓ الصػات إثبات أنَّ  طؾك ذلؽ فدلَّ  لؾؿثؾقة, كػقف بعد والبصر السؿع

 التشبقف.

 يف وقع فؼد التعطقؾ يف وقع مـ كؾَّ  أنَّ  ؼامالؿ هذا يف طؾقف يـبف ومؿا

 العؾؿاء: يؼقل ولفذا التعطقؾ, يف وقع فؼد التؿثقؾ يف وقع مـ وكؾَّ  التؿثقؾ,

 معطؾ. مؿثؾ وكؾُّ  مؿثؾ, معطؾ كؾُّ 

 يف قام لتشبقف إٓ يعطؾ لؿ ٕكَّف تعطقؾف: قبؾ مرة مرتقـ: مثَّؾ فالؿعطؾ

 أو بالجؿادات إما اهلل تشبقف إلك رهج تعطقؾف ٕنَّ  تعطقؾف: بعد ومرة كػسف,

 تعطقؾف. كقع بحسب الؿؿتـعات أو الؿعدومات

 كؿالف, صػة طـ  الرب ططؾ ٕكَّف مرات: ثالث ططَّؾ والؿؿثؾ

 التؿثقؾ كػل فقفا التل أيات وططؾ الصػات, هذه أثبتت التل أيات وططؾ

 رورـوالش إدواء هذه مـ ؾؿـيس ولؿ .﴾ٿ ٿ ٺ﴿ تعالك: كؼقلف

 ومـ التعطقؾ فرث مـ -الؼقؿ ابـ يعرب كؿا- يءبر ففق السـة, صاحب إٓ

 اخالًص  البـً  ودم فرث بقـ مـ يخرج الذي كالؾبـ السـل وشلن .(1)التؿثقؾ دم

  لؾشاربقـ. اسائغً 

 ضاللتقـ, بقـ وهدى مذهبقـ, بقـ امذهبً  مذهبفؿ فؽان» الؼقؿ: ابـ قال

 خرج كؿا والؿشبفقـ والؿجفؾقـ والؿخقؾقـ الؿعطؾقـ مذاهب بقـ مـ خرج

 .(2)«لؾشاربقـ اسائغً  اخالًص  البـً  ودم فرث بقـ مـ الؾبـ

                                                           

  .(1/173اكظر: بدائع الػقائد ) (1)

  .(1/416لصقاطؼ الؿرسؾة )ا (1)
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ةؿ»  ٚٞؿاءد٫ ا٣ٞؿآف يف ٩ٛك٫ ث٫ اهلل كوٙ يشء كُّ  ٔدح٪ح/ ث٨ قٛدةف ٝك
 «.٦س٢ كال ٠دٙ ال دٛكريق،

 دٓلتف, طـ يبعد أو معـاه, طـ يصرف أن يجقز ٓ أي:« دٛكريق ٚٞؿاءد٫»

 طؾك معـاه ويػفؿ ورد, كؿا بف ويممـ جاء, كؿا يؿر بؾ ؾف,تلوي يتؽؾػ أن أو

 [64الؿائدة:] ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿ سبحاكف: ققلف كؼرأ فعـدما العرب. لغة ضقء

 هلل كثبت [5صف:] ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ ققلف: كؼرأ وطـدما يديـ, هلل كثبت

 فؼراءهتا الغضب. كثبت [14الؿجادلة:] ﴾ک ڑ ڑ﴿ كؼرأ: وطـدما آستقاء,

 سبحاكف. وكؿالف اهلل بجالل الالئؼ القجف طؾك ضاهرها كثبت أي تػسقرها:

 التلويؾ مضايؼ لفا يبتغك ٓ الؾغة, يف واضحة بقـة أكَّفا يعـل» الذهبل: قال

 .(1)«والتحريػ

 الصػات هذه مـ شلء يف كؼقل أن يجقز ٓ أي« ٦س٢ كال ٠دٙ ال»

 وضالل. الصػات يف باصؾ فؽالهؿا التؽققػ, أو بالتؿثقؾ

 والتؿثقؾ الذهـ. يف مؼدرة كقػقة طؾك الصػات إثبات قه والتؽققػ

 مؿثؾ كؾُّ  ولفذا الؿخؾقققـ. صػات لؽقػقة مؿاثؾة كقػقة طؾك الصػة إثبات

 قد حآتف بعض يف يؽقن قد الؿؽقػ ٕنَّ  :مؿثاًل  مؽقػ كؾُّ  ولقس مؽقػ,

رها صقرة اخرتع  الؿخؾققات. يف يراها أشقاء طؾك ققاس طـ ولقس ذهـف يف قدَّ

 كؽقػقة اهلل صػة كقػقة بتؿثقؾف جعؾ ٕكَّف مؽقػ: تؿثقؾف كؾ   يف ففق الؿؿثؾ قـؿاب

 الؿخؾقق. صػة

                                                           

  .(176:ص)مختصر العؾق  (1)
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 ا٣يت األظةدير ٨ٔ ظ٪ج٢ ث٨ أمحؽ قأ٣خ املؿكذم/ ثكؿ أثٮ كٝةؿ»
 أثٮ ٚىعع٫ ا٣ٕؿش، كٝىح كاإلرساء، كالؿؤيح، الىٛةت يف اجل٭٧دح دؿد٬ة
 «صةءت ٧٠ة األػجةر ٧ؿدي  ثة٣ٞجٮؿ، ا٧٤ٕ٣ةء د٤ٞذ٭ة كٝةؿ/ اهلل، ٔجؽ

 الىٛةت، يف اجل٭٧دح دؿد٬ة ا٣يت األظةدير ٨ٔ ظ٪ج٢ ث٨ أمحؽ قأ٣خ»
 التعامؾ يف الجفؿقة صريؼة أنَّ  الؿعؾقم مـ« ا٣ٕؿش كٝىح كاإلرساء، كالؿؤيح،

 فليُّ  يجحدوهنا, بؾ هبا, يممـقن وٓ يثبتقهنا ٓ أكَّفؿ الصػات أحاديث مع

 الؿعتزلة, صريؼة بعقـفا وهل بف. ويؽذبقن يردوكف الصػات يثبت حديث

 والؼقم آطتؼاد, يف هبا يحتج ٓ أحاد أحاديث بلنَّ  الؼقل أكشل مـ أول ففؿ

 جعؾقها ولؽـ أحاد, هق وما الؿتقاتر ما يدرون وٓ حديث, أهؾ لقسقا

 أحاديث بؼقلفؿ: اجد   كثقرة متقاترة أحاديث ردوا ولفذا لؾرد, لً ومتؽ قاطدة

 حديث كؾَّ  هبا لقردوا الؼاطدة هذه أكشلوا ففؿ آطتؼاد. يف هبا يحتج ٓ آحاد

 طؼقدهتؿ يقافؼ الحديث كان وإذا .امتقاترً  كان ولق هبا يممـقن ٓ طؼقدة فقف

 أبرز مـ وهذا .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾك امؽذوبً  امقضقطً  كان ولق بف واحتجقا أثبتقه

 وضالل. أهقاء أهؾ الؼقم أنَّ  طؾك العالمات

ح أي« اهلل ٔجؽ أثٮ ٚىعع٫»  بقـ ثؿ ذلؽ, يف القاردة إحاديث صحَّ

 فؼال: معفا, التعامؾ يف السؾػ مـفج

 طرفـا أن سبؼ وقد« صةءت ٧٠ة األػجةر دي٧ؿ ثة٣ٞجٮؿ، ا٧٤ٕ٣ةء د٤ٞذ٭ة»

 جاءت. كؿا تؿر بؼقلفؿ: ومؼصقدهؿ  السؾػ مراد

 ا٣ٛٞ٭ةء ادٜٛ /-ظ٪دٛح أيب وةظت- النحجةين ااحك٨ ث٨ حم٧ؽ كٝةؿ»
 صةءت ا٣يت كاألظةدير ثة٣ٞؿآف اإلي٧ةف ىلع ا٣٘ؿب إىل الرشؽ ٨٦ ٥لكُّ٭
 كال دٛكري ٗري ٨٦ ، الؿب وٛح يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٨ٔ اثلٞةت ث٭ة
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 ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٤ٔد٫ اكف ممة ػؿج ٚٞؽ ةمحبن  ذلٟ ٨٦ احلـٮ ٚرس ٨٧ٚ تنبد٫.
 ق١ذٮا، ز٥ كالك٪ح ال١ذةب يف ث٧ة أٚذٮا ك٣ك٨ يٛرسكا، ل٥ ٚإ٩ ٭٥ كأوعةث٫،

 «.يشء ال ثىٛح كو٫ٛ أل٩ ٫ اجل٧ةٔح؛ ٚةرؽ ٚٞؽ ص٭٥ ثٞٮؿ ٝةؿ ٨٧ٚ

 كاألظةدير ثة٣ٞؿآف اإلي٧ةف ىلع ا٣٘ؿب إىل الرشؽ ٨٦ لكُّ٭٥ ا٣ٛٞ٭ةء ادٜٛ»
 طؾك اتػؼقا«  الؿب وٛح يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٨ٔ اثلٞةت ث٭ة صةءت ا٣يت

 ثإحادي هذه يف وصريؼتفؿ مـفا. شلءٍ  إكؽار وطدم وإثباهتا, هبا اإليؿان

 ٨٦ احلـٮ ٚرس ٨٧ٚ تنبد٫، كال دٛكري ٗري ٨٦» جاءت كؿا يؿروهنا أكَّفؿ
« يٛرسكا ل٥ ٚإ٩٭٥ كأوعةث٫؛ ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ٤ٔد٫ اكف ممة ػؿج ٚٞؽ ةمحبن  ذلٟ

 حاشاهؿ, الؿعـك, فقضقا أهنؿ« يٛرسكا ل٥» ققلف: يف بالتػسقر الؿراد ولقس

 مسارهؿ سار ومـ الجفؿقة طـد ُوجدت التل الؿحدثة التػسقرات مرادهؿ بؾ

  دٓلتف. طـ الـص وصرف والتبديؾ والتغققر التحريػ هل التل

 طؾك أقػف مرات ثالث طباس ابـ طؾك الؼرآن طرضت» مجاهد: قال

 آيات لؿجاهد طباس ابـ فسر فؼد .(1)«كاكت وكقػ كزلت فقؿ أسللف آية كؾ  

 تجد الصالح والسؾػ الصحابة طـ الؿروية أثار تؼرأ وطـدما الصػات.

 العؾق آستقاء: ققلفؿ: مثؾ الؾغة, لدٓلة اوفؼً  أيات لؿعاين اتػسقرً  فقفا

 وهؽذا ,(2)التابعقـ مـ طدد وطـ الصحابة بعض طـ مـؼقل وهذا وآرتػاع,

                                                           

 ,(186-3/179(, وأبق كعقؿ يف الحؾقة )1868رواه أحؿد يف فضائؾ الصحابة رقؿ ) (1)

  .(457-4/456والذهبل يف السقر )

 (, وإسؿاء والصػات1/59, وتػسقر البغقي )(71-76:ص)اكظر: مسـد الشافعل  (1)

  .(1/316لؾبقفؼل )
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 الؾغة. طؾقف دلت الذي بؿعـاها يػسروهنا إخرى  اهلل صػات يف

 الحسـ بـ محؿد طـ إثر هذا تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ أورد لؿا ولفذا

 أخرب فؼد» بؼقلف: طؾقفا طؾؼ سالم بـ الؼاسؿ طبقد أبل طـ كظقره آخر اوأثرً 

 .(1)«الجفؿقة تػسقر يػسرها العؾؿاء مـ اأحدً  أدرك ما أكف -طبقد أبا يعـل-

 ص٭٥ ثٞٮؿ ٝةؿ ٨٧ٚ ق١ذٮا، ز٥ كالك٪ح ال١ذةب يف ث٧ة أٚذٮا ك٣ك٨»
 إكؿا مـف وحذر كػاه لذيا التػسقر أنَّ  يف صريح وهذا« اجل٧ةٔح ٚةرؽ ٚٞؽ

 الصػات, يف جفؿ ققل كتقجة ذكر ثؿ الباصؾة. الؿحدثة الجفؿقة تػسقرات هق

 فؼال: الباصؾة التػسقرات تؾؽ وتػسقرها

 قال العدم. بصػة العظقؿ الرب وصَػ  أي:« يشء ال ثىٛح كو٫ٛ أل٩ ٫»

 السؿاء يف لقس يؼقلقا: أن يحاولقن إكؿا الجفؿقة» : زيد بـ حؿاد

 وهذا» :-هذا حؿاد كالم طؾك اتعؾقؼً - تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال ,(2)«شلء

 ضفقر وكان مـفؿ, الؿتلخرون بف صرح قد يحاولقكف الجفؿقة كاكت الذي

 بعد فؾؿا بف, التصريح وبقـ بقـفؿ يحقل أولئؽ طصر يف إئؿة وكثرة السـة

 سؾػفؿ كان بؿا الـػاة الجفؿقة صرحت إئؿة واكؼرضت السـة وخػقت العفد

 طـدما  اهلل صػات فننَّ  كؾ   وطؾك (3)«إضفاره مـ يتؿؽـقن وٓ يحاولقكف

 بالعدم. الرب وصػ هذا كتقجة يؽقن تثبت وٓ وتجحد تعطؾ

                                                           

  .(46:ص)ؿقية الح (1)

  .(71:ص)اجتؿاع الجققش ٓبـ الؼقؿ  (1)

  .الؿصدر السابؼ (3)
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 ةٝٮ٦ن  إف   ٤ٞٚ٪ة/ اهلل ٔجؽ ث٨ حريٟ ٤ٔد٪ة ٝؽـ ا٣ٕٮاـ/ ث٨ ٔجةد كٝةؿ»
 أمج٫ ك٦ة ؤيحكالؿ« ادل٩دة ق٧ةء إىل يزنؿ اهلل إف  » األظةدير/ ٬ؾق ي٪١ؿكف

 الىالة يف ثةلكنن صةء ٨٦ األظةدير ث٭ؾق صةء إ٩ ٧ة ٚٞةؿ/ األظةدير ٬ؾق
 «.األظةدير ث٭ؾق اهلل ٔؿٚ٪ة كإ٩ ٧ة كااحش، كالـٌلة

« ادل٩دة ق٧ةء إىل يزنؿ اهلل إف  » األظةدير/ ٬ؾق ي٪١ؿكف ةٝٮ٦ن  إف  »
 الصػات. أحاديث يعـل «األظةدير ٬ؾق أمج٫ ك٦ة كالؿؤيح

 أي:« كااحش كالـٌلة الىالة يف ثةلكنن صةء ٨٦ األظةدير ث٭ؾق صةء إ٩ ٧ة»

 أحاديث كؼؾقا الذيـ ٕنَّ  الديـ: جحد يؼتضل الصػات أحاديث جحد إنَّ 

 وهؿ وغقرها, وحج وزكاة صالة مـ الديـ بؼقة كؼؾقا الذيـ هؿ الصػات

 بنحسان. تبعفؿ ومـ الصحابة

 شؽؽ أو إحاديث هذه دجح فؿـ« األظةدير ث٭ؾق اهلل ٔؿٚ٪ة كإ٩ ٧ة»

 هذه ٕنَّ  وطبادتف: بحاكفـس اهلل معرفة إلك الطريؼ فـكػس طؾك قطع فؼد فقفا

 خاللفا مـ ؿـوطؾ الرب, اتـصػ اللفاـخ مـ تـطؾؿ التل هل ثـإحادي

 كؾُّف. الديـ

 جحد مـ كسلل أن يؿؽــا شريؽ, ذكرها التل الؼاطدة هذه ضقء وطؾك

 ومـ الصحابة رواها التل إحاديث يف أيؽر ما فـؼقل: الصػات, أحاديث

 تردها؟ أم تؼبؾفا هؾ إحؽام وبؼقة والحج والصقام الصالة يف بنحسان, تبعفؿ

 الذيـ يؼال: مؼبقلة. قال: وإن كؾَّف. الديـ جحد فؼد مؼبقلة لقست قال: فنن

 تؼبؾ أن فعؾقؽ أكػسفؿ, الصػات أحاديث كؼؾقا الذيـ هؿ إحاديث هذه كؼؾقا

  إحؽام. يف أحاديثفؿ قبؾت كؿا الصػات يف يثفؿأحاد



 
 423 املؤتيس دؾ٠ؿة 

٦٭ة ق٤ٙ، ٨٦ كآزةر كالك٪ح ا٣ٞؿآف ٨٦ خمذرصة دم٤ح ٚ٭ؾق»  اكف ك٦ة ٚةـل
 ٤ٔد٫ االدٛةؽ ظى٢ مم٨ األ٦ح ق٤ٙ كوة٣ط كرقٮهل اهلل ٨ٔ وط ممة ٦س٤٭ة

 ا٦ؽظٮرن  ا٦جٕؽن  ،ا٦٭ضٮرن  احمٞٮرن  ٔ٪ؽ٥٬ اكف ٨٦ أٝٮاؿ كدع األ٦ح، ػدةر ٨٦
 ادجةٔ٭٥، إىل كص٪عٮا ثأٝٮاهل٥، املذأػؿي٨ ٨٦ ٠سري اٗرت كإف ،ة٤ٮ٦ن م ةك٦ؾمٮ٦ن 

 ثؽأ ٝةؿ/ أ٩ ٫ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٮؿػرق ٨ٔ ركم ٚٞؽ ابلة٢َ، أ٢٬ ثكرثة د٘رت ٚال
ريق مك٥٤ ركاق. ل٤٘ؿبةء ُٚٮىب ثؽأ، ٧٠ة ةٗؿيجن  كقدٕٮد ،ةٗؿيجن  اإلقالـ  .«ٗك

 لـصقصا أي:« ق٤ٙ ٨٦ كآزةر كالك٪ح ا٣ٞؿآف ٨٦ خمذرصة دم٤ح ٚ٭ؾق»

 الػصؾ. هذا يف أوردها التل

 مم٨ األ٦ح ق٤ٙ كوة٣ط كرقٮهل اهلل ٨ٔ وط ممة ٦س٤٭ة اكف ك٦ة ٚةلـ٦٭ة»
 يسقرة اكبذً  إٓ يذكر لؿ أكَّف إلك هبذا يشقر «األ٦ح ػدةر ٨٦ ٤ٔد٫ االدٛةؽ ظى٢

 الؿختصرة. الرسالة هذه مع تتـاسب الـصقص مـ

د لؿا ثؿ  السؾػ طؾقف كان ما زومول والسـة بالؽتاب التؿسؽ طؾك أكَّ

, فؼال: الباصؾ أهؾ أقاويؾ مـ بالتحذير أتبعف 

 .احؼقرً  أي:« احمٞٮرن  ٔ٪ؽ٥٬ اكف ٨٦ أٝٮاؿ كدع»

 وشخصف. وأققالف كالمف يف امفجقرً  أي:« ا٦٭ضٮرن »

 يخرجقن كاكقا  السؾػ ٕنَّ  الؿجالس: مـ امطرودً  أي:« ا٦جٕؽن »

 ذاك مع مالؽ اإلمام فعؾ ما ؾمث مجالسفؿ, مـ الباصؾ ورؤوس البدع دطاة

 آستقاء. كقػقة طـ سلل الذي السائؾ

 البدع. ٕهؾ صػات هذه كؾُّ « ةم٤ٮ٦ن  ةك٦ؾمٮ٦ن  ا٦ؽظٮرن »
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 ثأٝٮاهل٥، املذأػؿي٨ ٨٦ ٠سري اٗرت كإف» : بؼقلف تحذيره أكدَّ  ثؿ
 الحؼ مـ تستقحش وٓ« ابلة٢َ أ٢٬ ثكرثة د٘رت ٚال ادجةٔ٭٥، إىل كص٪عٮا

 طؾك استدل ثؿ قؾة. أهؾف كان ولق يتبع أن أحؼ فالحؼ الؽقف,وس أهؾف لؼؾة

 بؼقلف: قال ما

 كقدٕٮد ،ةٗؿيجن  اإلقالـ ثؽأ ٝةؿ/ أ٩ ٫ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٨ٔ ركم ٚٞؽ»
 والؼؾة, بالؽثرة تؼاس ٓ الديـ أمقر فننَّ  وطؾقف« ل٤٘ؿبةء ُٚٮىب ثؽأ، ٧٠ة ةٗؿيجن 

 شلء أي   طؾك لؽثرةا الجؿاطة ولقست .ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل طؾقف كان ما الديـ بؾ

 بالؽثرة, يعرف ٓ والحؼ .ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الـبل طؾقف كان ما الجؿاطة ولؽـ كاكقا,

 الجؿاطة هق لؾسـة امتبعً  كان إذا واإلكسان والسـة. الؽتاب بؿقافؼة يعرف وإكؿا

 وحده. كان ولق

 كقجٕني زالث ىلع أ٦يت قذٛرتؽ» ٝةؿ/ أ٩ ٫ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٮؿ ٨ٔ كركم»
ح،  ٤ٔد٫ أ٩ة ٦ة ٝةؿ/ اجلةصدح؟ ٨٧ٚ ٝد٢/ ركايح/ كيف .كاظؽة إال اجلةر يف لكُّ٭ة ٚٝؿ

 .«األا٧ح ٨٦ دمةٔح ركاق« كأوعةيب

 طالمات مـ وهق آفرتاق, بحديث العؾؿ أهؾ طـد معروف الحديث هذا

 وتعددت وكثرت الػرق فُقجدت أخرب, لؿا اصبؼً  إمر وقع وقد ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل كبقة

 وتشعبت.

 الػرق هذه مـ كان مـ كؾ   حؼ يف مطؾؼ طام حؽؿ هذا« اجلةر يف لكُّ٭ة»

ـٍ  القطقد هذا إلحاق لؽـ أققالفا, مـ ققل طؾك أو  هذا ارتؽب مؿـ بؿعقَّ

 هذا يف فالؼقل مقاكع, واكتػاء شروط وجقد طؾك متققػ بف الؿتقطد إمر

 .القطقد أحاديث بؼقة يف كالؼقل الحديث
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 «كأوعةيب ٤ٔد٫ أ٩ة ٦ة ةؿ/ٝ اجلةصدح؟ ٨٧ٚ ٝد٢/ -ركايح كيف- كاظؽة إال»

 يصؾح ولـ وأصحابف, ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾقف كان ما وأكَّف يتعدد, ٓ الحؼ أنَّ  فقف وهذا

 أولفا. بف صؾح بؿا إٓ إمة هذه آخر

دٮا كأ٫٤٬ اإلقالـ أف   -اهلل رمحٟ- كا٥٤ٔ»
ي
 ُٚةاٛح /زالث َٮااٙ ٨٦ أ

 كأ٫٤٬ إلقالـا ىلع ارضرن  أمؽ ٚ٭ؤالء ركاد٭ة، كًلؾثٮا الىٛةت أظةدير ردت
 ارضرن  أ٥ْٔ ٚ٭ؤالء دأكلٮ٬ة، ز٥ كٝجٮهلة، ثىعذ٭ة ٝةلٮا كأػؿل ال١ٛةر. ٨٦
ـ٧ٔ٭٥ كأػؾكا األك٣ني، ا٣ٞٮ٣ني صة٩جٮا كاثلةثلح/ األكىل. ا٣ُةاٛح ٨٦  يزن٬ٮف ث

 ٨٦ ارضرن  أ٥ْٔ كٌل٩ٮا األك٣ني، ا٣ٞٮ٣ني إىل ذلٟ ٚأدا٥٬ يكؾثٮف، ك٥٬
 .«األكتلني ا٣ُةاٛذني

 الصحقحة العؼقدة لـػسف يريد مـ ويا السـة, صاحب يا أي:« كا٥٤ٔ»

 .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة اهلل كتاب مـ الؿتؾؼاة الـؼقة الصافقة

 كتابف طؾك يطَّؾِع لؿـ  الؿصـػ مـ دطاء وهذا« اهلل رمحٟ»

 بالرحؿة.

دٮا كأ٫٤٬ اإلقالـ أف  »
ي
 وآكحراف الخؾؾ أنَّ  أي« زالث َٮااٙ ٨٦ أ

 فؼال: مذاهبفا بقَـّ ثالث, صقائػ بسبب ُوِجد إكؿا الصػات باب يف ُوجد الذي

 ارضرن  أمؽ ٚ٭ؤالء ركاد٭ة، كًلؾثٮا الىٛةت أظةدير ردت ُٚةاٛح» -7
 وجقده: وكػل الرب تعطقؾ همٓء: ققل وكتقجة« ال١ٛةر ٨٦ كأ٫٤٬ اإلقالـ ىلع

 اهلل طـ الصػات كػل ٕنَّ  :اطدمً  الؿقصقف بؼل الصػات ططؾت إذا ٕكَّف

 ومـ الجفة هذه مـ اإلسالم طؾك وضررهؿ .بالعدم لف وصػ 

 بقـفؿ فالؿػاصؾة الؽػار أما اإلسالم, مـ أكَّفا طؾك ُتـشر أقاويؾفؿ أنَّ  جفة
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 يف قائؿ مـفؿ والحذر طـدهؿ ما وكراهقة مقجقدة, اإلسالم أهؾ وبقـ

 الؿسؾؿقـ. كػقس

 إحاديث, هذه صححقا أي:« كٝجٮهلة ثىعذ٭ة ٝةلٮا كأػؿل» -2

 هبا. كؽذب وٓ تفاكثب وقالقا:

 هـا بالتلويؾ فالؿراد ودٓلتفا. معـاها طـ صرفقها أي:« دأكلٮ٬ة ز٥»

 مـفا. والؿراد مؼصقدها طـ وإمالتفا بصرففا الصػات كصقص تحريػ

 صػة ططؾ معـاها طـ وصرففا الصػة حرف مـ ٕنَّ  تعطقؾ: والتحريػ

 الـصقص. تؾؽ طؾقفا دلت التل الرب

 بإحاديث أولئؽ تؽذيب فننَّ « األكىل ا٣ُةاٛح ٨٦ ارضرن  أ٥ْٔ ٚ٭ؤالء»

ا مـفؿ. اوحذرً  اتققػً  الـاس مـ إلقفؿ يستؿع مـ يعطل بقا فؾؿ همٓء أمَّ  يؽذ 

 ,دٓلتفا طـ وصرفقها تلولقها لؽـَّفؿ كجحدها. وٓ هبا كممـ قالقا: بؾ هبا,

 التعطقؾ. وهل الـتقجة يف أولئؽ مع فالتؼقا

 الؿؽذبقـ ققل جاكبقا أي« األك٣ني ٣نيا٣ٞٮ صة٩جٮا كاثلةثلح/» -4

 لفا. الؿحرفقـ وققل بإحاديث,

٧٭٥ كأػؾكا»  اهلل يـزهقن أكَّفؿ فزطؿقا« يىٍكؾثٮف ك٥٬ يزن٬ٮف ثٔـ

بقا فؾؿ التشبقف, ضاهرها إحاديث هذه أنَّ  بزطؿفؿ ويؽذبقن سبحاكف,  يؽذ 

 مجفقلة كصقص هذه فؼالقا: معاكقفا, فقضقا بؾ يمولقها, ولؿ بإحاديث

 جاءت أكَّفا وكصدق إحاديث هذه كؼرأ وكحـ مراد, غقر وضاهرها الؿعاين

 وأحاديثفا الصػات فآيات اهلل, إلك معـاها وكػقض ملسو هيلع هللا ىلص الؽريؿ الرسقل طـ
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 الؿؼطعة, الحروف مـ وغقرها ﴾ٿ﴿ ,﴾ٱ ﴿ تعالك: كؼقلف اتؿامً  -طـدهؿ-

 الؿعاين. معروفة وغقر مجفقلة

ا٥٬»  الرب تعطقؾ ققلفؿ حؼقؼة ٕنَّ « األك٣ني ا٣ٞٮ٣ني إىل ذلٟ ٚأد 

 يف ُوِجد وقد .ملسو هيلع هللا ىلص كبقف وسـة كتابف يف لف الثابتة كؿالف صػات طـ 

 ضاهرها وأنَّ  ضاهرها, طـ مصروفة أكَّفا يعتؼدون ٕكَّفؿ التحريػ: الؿػقضة

 .اأيًض  التؽذيب فقفؿ وُوِجد إجؿالل, تلويؾ ففذا الؿعـك, يعقـقا لؿ وإن مراد, غقر

 طـد التػقيض ضاهر ٕنَّ « األكتلني ا٣ُةاٛذني ٨٦ ارضرن  أ٥ْٔ اكٌل٩ٮ»

طقن هؿ ولفذا السالمة, إمر حؼقؼة يجفؾ مـ  تػقيض, أهؾ السؾػ أنَّ  يدَّ

 الضرر فقف وباصـف ضاهره أنَّ  الحؼقؼة ويف أسؾؿ. السؾػ مذهب ويؼقلقن:

 والتؾػ.

 أك قٮهل،كر اهلل ٨ٔ ٩ه ٚد٫ يؿد ل٥ ٧ٔة الك١ٮت الالز٦ح/ الك٪ح ٨٧ٚ»
 يثجخ ال ٧١ٚة إزجةت. أك ث٪يف هل اتلٕؿض كدؿؾ إَال٫ٝ، ىلع املك٧٤ٮف يذٜٛ

 .«ق٧يع ثؽحل٢ إال ي٪ىف ال ٠ؾلٟ حريع، ث٪ه إال

 بالـقاجذ طؾقفا يعضَّ  أن مسؾؿ كؾَّ  يؾزم التل أي:« الالز٦ح الك٪ح ٨٧ٚ»

 هبا. يتؿسؽ وأن

 ىلع ك٧٤ٮفامل يذٜٛ أك كرقٮهل اهلل ٨ٔ ٩ه ٚد٫ يؿد ل٥ ٧ٔة الك١ٮت»
 صريؼة بقَـّ أن  لؾؿصـػ سبؼ« إزجةت أك ث٪يف هل اتلٕؿض كدؿؾ إَال٫ٝ،

  ويـػقن والسـة, الؽتاب يف ثبت ما يثبتقن أكَّفؿ وهل الصػات, يف السؾػ

 : أحؿد اإلمام قال كؿا والسـة, الؼرآن يتجاوزون وٓ فقفؿا, ُكػل ما

 الؼرآن كتجاوز ٓ ,ملسو هيلع هللا ىلص قلفرس بف ووصػف كػسف, بف وصػ بؿا إٓ اهلل كصػ ٓ»
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 (1)«دارت حقث السـة مع كدور» إوزاطل: اإلمام قال وكؿا ,(1)«والحديث

 .اوإثباتً  اكػقً  أي:

 ُسؽِت ما أما .اإثباتً  أو اكػقً  إما والسـة الؽتاب يف ثبت فقؿا مـفجفؿ ففذا

 ك,ُيـػ وٓ ُيثبت ٓ أكَّف هـا الؿصـػ فبقَّـ والسـة, الؽتاب يف يذكر فؾؿ طـف

 بؼقلف: ذلؽ وطؾَّؾ إثبات. أو بـػل لف يتعرض وٓ

 يعـل« ق٧يع ثؽحل٢ إال ي٪ىف ال ٠ؾلٟ حريع، ث٪ه إال يثجخ ال ٧١ٚة»

 والسـة, الؽتاب مـ ودلقؾ شرطل بـص إٓ تثبت ٓ تقققػقة اهلل صػات أنَّ  كؿا

 دلقؾ إلك يحتاج والعؾؿ طؾؿ, الـػل فننَّ  سؿعل: بدلقؾ إٓ ُيـػك ٓ كذلؽ

 كامؾ وتتبع تام استؼراء إلك يحتاج فنكَّف أشد: الـػل أمر إنَّ  بؾ طؾقف, ديستـ

 بالـصقص. واسعة ودراية

 مـطؾؼة وهل العؼقدة, هذه أول يف هبا بدأ التل الدطقة هبذه  ختؿ ثؿ

 يٮٚٞ٪ة أف قجعة٫٩ اهلل نكأؿ» فؼال: الؽتاب, هذا يف قررها التل الؿعاين مـ
« يؿًة٬ة ا٣يت ا٣ُؿيٞح ىلع حيدح٪ة كأف اجلدح،ك كا٢٧ٕ٣ ا٣ٞٮؿ ٨٦ يؿًد٫ ملة

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هدي واتباع السـة, وهل

 طؾقفا. القفاة يرزقـا وأن« ٤ٔد٭ة كيذٮٚة٩ة»

 كوعج٫، كآهل املىُىف حم٧ؽ ػ٫ٞ٤ ٨٦ كػريد٫ ثججد٫ ي٤عٞ٪ة كأف»
 مباركة الدطقة وهذه« جمدت ٝؿيت ق٧دٓ إ٩ ٫ ٠ؿا٦ذ٫، دار يف ٦ٕ٭٥ كجي٧ٕ٪ة

 والعؿؾ الؼقل وبؾزومف الحؼ الؿعتؼد بسؾقكف إٓ لؾعبد تحؼؼت وٓ وطظقؿة,

                                                           

 سبؼ تخريجف.  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلص الؿصطػك مرافؼة تـال فال ,ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طؾقفا كان التل الطريؼة طؾك والـقة

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ تعالك: قال كؿا بالعؿؾ, إٓ الجـة كرامتف: دار يف

 لربقعة- ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال وكؿا ,[113الـساء:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

 طؾك فلطـل» قال: -الجـة يف مرافؼتؽ أسللؽ لف: قال لؿا إسؾؿل كعب بـا

 حثقث وسعل جاد وطؿؾ صحقح اطتؼاد مـ فالبد .(1)«السجقد بؽثرة كػسؽ

 , مـف والعقن الثبات وصؾب بف وآستعاكة  اهلل سمال مع

 وحده. مـف فالتقفقؼ

 ابلؼةرم أػؿص٫ ٤ٔد٫ ٦ذٜٛ ٚ٭ٮ أػؿص٫ ٨٦ إىل ٫ٌٛ٩ ل٥ ظؽير كَلُّ »
 القاردة الـصقص تخريج يف الؿصـػ قاطدة هذه« وعدعد٭٧ة يف كمك٥٤

 غػاًل  تركف حديث كؾَّ  أنَّ  وهل إلقفا, أشرت وأن سبؼ وقد الؽتاب, هذا يف

 لالختصار. مراطاة مـف وهذا الصحقحقـ, يف ففق خرجف مـ يذكر أن بدون

 كوعج٫ كآهل حم٧ؽ دؽ٩ةػق ىلع اهلل كوًل كظؽق، هلل كااح٧ؽ آػؿق»
 مراجعة الشرح هذا مـ الػراغ وكان أطؾؿ, تعالك واهلل« ا٠سرين  ةتك٤د٧ن  كق٥٤

 وألػ, وأربعؿائة وطشريـ ثالثة طام مـ شعبان شفر مـتصػ يف اوتصحقحً 

 آلف وطؾك محؿد كبقـا طؾك وسؾؿ اهلل وصؾك لف, شريؽ ٓ وحده الحؿد فؾؾف

 أجؿعقـ. وأصحابف

                                                           

  .سبؼ تخريجف (1)
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