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 ابــة

 ســىاع امصحـــان يشء من أنـــةٌ
 

حـدثـا  ،(1)العـء بـ  انطـ حق   ،حدثـا طقف ،جعػربـ  حدثـا محؿد :قال أحؿد

 ؛ةرَ قَ والط   ،قرْ والط   ،قافةإن العِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأكف سؿع الـبل  ،(3)طـ أبقف، (2)قصةبِ قَ بـ  قَطـ

ــ ،قــرر الط  ْجــزَ  :العقافــة» :قــال طــقف، «مـــ الجبــت ، «بــإرض ط  َخــالخــط  ُ  :قرْ والط 

  .«الشقطان ةُ ك  رَ » :قال الحسـ :والجبت

  .(4)وابـ حبان يف صحقحف الؿسـد مـف ،والـسائل ،وٕبل داود، جق دإسـاده 

فؼد  ،مـ الـجقم بةً عْ مـ اقتبس ُش » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  ،قال ڤوطـ ابـ طباس 

  .(5)وإسـاده صحقح ،رواه أبق داود .«ما زادَ  زادَ  ،مـ السحر بةً عْ اقتبس ُش 

 ،فؼـد سـحر ،فقفـامـ طؼد طؼدة ثؿ كػث »: ڤولؾـسائل مـ حد ث أبل هر رة 

 
و 7/474أبوق العوو، ن رـظور   ووذرا الؽؿوو    والعوو، و يلقووؾ  ابوـ  ؿقوورو يلقوؾ  ابووـ  خوو ر بوـ  هوق  حقوو   (1)

 ن 3/68 ذرا التفذرا ي

 الؿخو ر  الف،لولو أبوق ةوفؾةو يو   رؾول أموبف    وـ لبوؾ  ع يروةو يلقوؾ   وـ لبوؾبوـ  لبقصةبـ  هق  لطـ (2)

ٕبل كعوقؿ  :ت ررخ أمبف  رـظر  بلس بفو يذيره ابـ حب   يف الثؼ تن  ٓ   الـس ئل  ريا و ل بـ  الَؿؾِؽ  بد

 ن23/616 ذرا الؽؿ   يو 2/127

و فلةوؾؿو ملسو هيلع هللا ىلصو يفود  ؾوك الـبول ڤ ع يروةو  وـ الصوح بة بـ  شدادبـ  اهلل  بدبـ  الؿخ ر بـ  هق  لبقصة (3)

 ؾوول الف شووؿل  ؾووك  درـووة بووـ  ةووؾقؿ  بووـ  يريى  ـووف أح درووثو يكووز  البصوورةو ييلوول شوور ة جعػوور

 عرفووة يو 7/35 ؾوول  ؾووك البصوورةن رـظوور  الطبؼوو ت الؽوو ى بووـ  الصووؿد  بوود و ييلوول شوور ةملسو هيلع هللا ىلص الرةووق 

 ن4/2332الصح بة 

( يالؾػوظ لوفو يالـسو ئل 29694(و يأحؿود )3997أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب يف الخط يزجر الطقورو ) (4)

 ن35/192(و يحسـ إةـ ده ابـ تقؿقة يف  جؿقع الػت يى 6131(و يمححف ابـ حب   )11943يف الؽ ى )

(و يابووـ   جووفو يتوو ب إدبو بوو ب تعؾووؿ الـجووق و 3995أخرجووف أبووق دايدو يتوو ب الطوواو بوو ب الـجووق و ) (5)

 ن35/193(و يمحح إةـ ده ابـ تقؿقة يف  جؿقع الػت يى 2999(و يأحؿد )3726)
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 .(1)«ومـ تعؾ ؼ شقًئا ُوكِؾ إلقف ،فؼد أشرك ،ومـ سحر

ـــ مســعقد  ــال ملسو هيلع هللا ىلصأن رســقل اهلل  ڤ وطـــ اب ــ» :ق ــل أٓ أكب  ــُف  ه ــا الَعْض ئؽؿ م

 .(2)رواه مسؾؿ .«الؼالة بقـ الـاس ؛الـؿقؿة

 . (3)«إن مـ البقان لسحًرا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤولفؿا طـ ابـ طؿر 

   ل:فيـــه وســـائ
  .إولك: أن العقافة والطرق والطقرة مـ الجبت 

  .الثاكقة: تػسقر العقافة والطرق 

  .الثالثة: أن طؾؿ الـجقم مـ أكقاع السحر 

  .الرابعة: العؼد مع الـػث مـ ذلؽ 

 .الخامسة: أن الـؿقؿة مـ ذلؽ 

 .السادسة: أن مـ ذلؽ بعض الػصاحة 

l 

تتضوح  ٓ قر  ـ الؼقا د الـظرروةةبؼ الؽ،   ـ السحر يف ب ب  ػردو ييثلؼد 

ج   هبذا الب ب لقبوقـ السوحر الوذق تؼود  الؽو،  فقوف  $إٓ بذير إ ثؾةو ف لشقخ 

 ـ خ،  بعض أ ثؾتفو يبق   شل   ـ أكقا فو يالب ب الذق رؾقف يوذلؽ  تعؾقوؼ بوف: 

فػقووف الـشوورة ياقرهوو و ييؾفوو   ووـ  تعؾؼوو ت بوو ب السووحرو يل كوو  اهلل شووره يإخقاكـوو  

 ؾؿقـو ي فر ب،د الؿسؾؿقـ  ـ السحر يالسحرةن الؿس

 
و يأ ؾوف 5/551(و يرياه ابـ  ودق يف الؽ  وؾ 4979ؿ السحرةو )أخرجف الـس ئلو يت ب تحررؿ الد و ب ب حؽ (1)

  قسرة الؿـؼرقنبـ  بعب د

 (ن2696أخرجف  سؾؿو يت ب ال  يالصؾة يأدابو ب ب تحررؿ الـؿقؿةو ) (2)

 ن(445)ص   ةبؼ تخررجف (3)
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 ك السوحرتبوققـ  عـو ؿو  هوذه  جورد أ ثؾوة  :«باب بقان شل  مــ أكـقاع السـحر»

 يحؼقؼتفو يب لؿث   رتضح الؿؼ  ن

رؿؽوـ  ٓ بق   أكقاع السوحر: ٕ  إكوقاع  و يلؿ رؼؾ« ـ أكقاع السحر»  يل   

 تؽ د تحصرن ٓ رة  ع الشق  قـحصره : ف لطر  يالقة ئؾ التل رستعؿؾف  السح

 :قـال» (1)الؿعريف بُغـَدر «جعػربـ  حدثـا محؿد»  $ «أحؿد»اإل     «قال»

حـدثـا : قـال ،(3)العـء بــ  طــ حقـان» و(2)يهق ابـ جؿقؾة إ رابول :«حدثـا طقف

 ملسو هيلع هللا ىلصأكـف سـؿع الـبـل » و(5) خو ر  الصوح بلبوـ    لبقصوة«طـ أبقـف (4)قبقصةبـ  َقطـ

ج  ـود أبول دايد  :«مـ الجبت ؛والطقرة ،والطرق ،فةإن العقا»قال:  هذا الؿرفقع  خورج

 يالـس ئل يابـ حب   يف محقحفو بخ،ف ي،   قف إ رابل يالحسـن 

 
ي  ئةو يتقيف ةوـة اهللو البصرقو الؿعريف بغـدرو يلد ةـة بضع  شرة   بد جعػر الفذللو أبقبـ  هق   حؿد (1)

ي   أمح الـ س يت ب و يأراد بعض الـ س أ  رخطو  اـودراو فؾوؿ » عقـ  بـ  ث،ث يتسعقـ ي  ئةو ل   رحقك

 ن9/98ةقر أ ،  الـب،  يو 25/5رـظر   ذرا الؽؿ   «ن رؼدر

ييو    وـ  ؾؿو   هووو  58أبل جؿقؾة أبق ةفؾ إ رابلو يلؿ رؽـ أ رابًق  بؾ اشتفر بفو يلد ةـة بـ  هق   قف (2)

هووو  وداده يف موغ ر التو بعقـو ي و   ـوده شول   وـ أحود لوف موحبةو ير ول ب لتشوقع 146البصرةو يتقيف ةوـة 

 ن6/383ةقر أ ،  الـب،  يو 22/437يالرفضن رـظر   ذرا الؽؿ   

و 7/474أبوق العوو، ن رـظور   ووذرا الؽؿوو    والعوو، و يلقووؾ  ابوـ  ؿقوورو يلقوؾ  ابووـ  خوو ر بوـ  هوق  حقوو   (3)

 ن 3/68 ذرا التفذرا ي

الؿخوو ر  الف،لوولو أبووق ةووفؾةو يوو   رؾوول أمووبف    ووـ لبووؾ  ع يرووةو يلقووؾ   ووـ بووـ  لبقصووةبووـ  هووق  لطووـ (4)

 :تو ررخ أموبف  رـظور  بولس بوفو يذيوره ابوـ حبو   يف الثؼو تن  ٓ  وريا و لو   الـسو ئل بـ  الَؿؾِؽ  بد لبؾ

 ن23/616 ذرا الؽؿ   يو 2/127كعقؿ  ٕبل

و فلةوؾؿو ملسو هيلع هللا ىلصو يفود  ؾوك الـبول ڤ ع يروةو  وـ الصوح بة بـ  شدادبـ  اهلل  بدبـ  الؿخ ر بـ  هق  لبقصة (5)

 ؾوول الف شووؿل  ؾووك  درـووة بووـ  ةووؾقؿ  بووـ  يريى  ـووف أح درووثو يكووز  البصوورةو ييلوول شوور ة جعػوور

 عرفووة يو 7/35 ؾوول  ؾووك البصوورةن رـظوور  الطبؼوو ت الؽوو ى بووـ  الصووؿد  بوود و ييلوول شوور ةملسو هيلع هللا ىلص الرةووق 

 ن4/2332ح بة الص
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قـال  :والجبـت« الخط  خط بإرض :والطرق ،زجر الطقر :العقافة» :قال طقف»

ؿوع  وـ إئؿوة   يهق يؿ  ل   الشقخو يحسوـف ج«إسـاده جق د« ركة الشقطان»الحسـ 

 فو يهق  خرج  ـد أبل دايد يلوؿ رعؼبو(1)يشقخ اإلة،  ابـ تقؿقة ياقره  ـ العؾؿ  

بشل : ففق م لح  ـدهو يالـس ئل  ـ أشد الـ س يف تؿحقص إة كقدو يابـ حبو   

 ن(2) يف محقحف اشرتط الصحة يإ  ي    ـده شل   ـ التقةع يف شر ف

الصحقح فق يف  رتبة فق  الحسـو يدي  ف و«جقد»يإذا ل   العؾؿ   يف حدرث  

إٓ أ   ودي  الجفبوذ  :(3)و يذها الح فظ ابوـ حجور إلوك أكوف بؿعـوك موحقحلؾقً، 

 رد   ؾك أ  فقف شقًئ   مثقران  «جقد»إلك  «محقح» د الخبقر  ـ ؼج اإل    الـج 

ـِ يمػج   يف ج  ع الرت ذق يف  قضعَ لد ي  ن (4)جقد بلكف حدرث ْق

 الؿرفوقعو :رعـول و«وابـ حبان يف صـحقحف الؿســد مــف ،لـسائلوا ،وٕبل داود»

  سـد اإل    أحؿدنبخ،ف  :ف لؿرفقع  ـف  ـد أبل دايد يالـس ئل يابـ حب  

يف هوذا اإل و،  رؼ بوؾ الؿرةوؾو هوق يلد رطؾؼ الؿسـدو يروراد بوف الؿتصوؾو ي

  يأرةؾف ف، ن وفقؼ    أةـده ف، 

 وـ أجوؾ التشو ؤ   «قـرر الط  ْجـزَ »  ؾوة بلاو أبول جؿقبـ  فسره   قف  «العقافة»

 ن(5)يالتػ ؤ و ي   ُرعَرف ب لتطقرو ي ـ ردتف الطَقرة فؼد أشرك

 
 ن35/192رـظر   جؿقع الػت يى  (1)

 ن1/299ٓبـ حجر :رـظر  الـؽت (2)

 ن1/194رـظر  تدررا الرايق  (3)

حدرث أبل هرررة حدرث حسوـ موحقح ارروا  وـ هوذا القجوفو »حقث ل     و2/485رـظر  ج  ع الرت ذق  (4)

 ن«هذا حدرث حسـ جقد اررا  »3/448 و يل   يف«يإةـ ده جقد

 (ن7945) أخرجف أحؿد برلؿ «ن ـ ردتف الطقرة  ـ ح جةو فؼد أشرك»  رة إلك حدرث ابـ  ؿري  رفقً  إش  (5)
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بز    الشورع  وـ  يالعرب يإ  ي   لدرفؿ ذي   يفطـةو لؽـ العؼق  إذا لؿ تـؼدْ 

 ؿوو  الووذق  ـوود هووذا الطوو ئر حقـؿوو  رووذها رؿقـًوو تقفقووؼ لفوو : ف فوو، الؽتوو ب يالسووـةو

ًٓ ح أي  !تك رمثر فقؽ أرف  الع لؾ؟شؿ 

 يةقليت  ـ ي،  الؿصـػ تػصقؾ أحؽ   الطقرةن

و يرسوتدلق  هبو  خطقً و  رخطوق  يف إرض :«الخط  خـط بـإرض :والطرق»

افرتلوت هوذه  أي لد رستد ق  هبو  الشوق  قـ إذا الرتكوت أي  ؾك أشق    ـ الغقبق تو

  الخطقطو يؿ  هق شل  الط،ةؿ التل رخطقا   ؾك القر ن

 خطــف وافــؼ فؿـــ  خــط، إكبقــا  مـــ كبــل كــان»  يجوو   يف الحوودرث الصووحقح

 ؿوً،  تقارًثو   توقاتًرا  أي ف لخط  ؿـقعو لؽـ لوق أ   ـودك كًصو  موحقح  ن(1)«فذاك

   ستحقؾن بلسو لؽـ هذا ف، - يهقف ت - أكؽ تقافؼ خطف ـ ذاك الـبل تعرف بف 

الجبوت فقؿو  تؼود   وـ  ؿور  جو   تػسوقر  «ركـة الشـقطان» :قال الحســ :والجبت»

ياقره أكف السحرو يهـ  ل    ركة الشقط  و ييف بعوض الؿصو در إموؾقة يف بعوض كسوخ 

 الؾػظة بقـ الرياةنهذه و يالخ،ف لدرؿ يف (2)«إكف الشقط  »اإل    أحؿدو يالبقفؼل  

 ن(3)حز  أي يالركة  الصقت يف فرح

  آلتبو س  وـ «بسمــ اقتـ» :ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـقل اهلل  ،قـال ڤوطـ ابــ طبـاس »

 ن (4)  إخذ  ـف ياقرهؿ  الؽت بو ي ـ الـ ر

 
أخرجف  سؾؿو يت ب الؿس جد ي قاضع الص،ةو بو ب تحوررؿ الؽو،  يف الصو،ةو يكسوخ  و  يو    وـ إب حتوف  (1)

 نڤ الحؽؿ السؾؿلبـ  (و  ـ حدرث  ع يرة3999يأبق دايد ) (و537)

 (و  ـ  ررؼ اإل    أحؿدن16958ؼل الؽ ى )ةــ البقف (2)

 (ن1291رـظر  الؼ  قس الؿحقط )ص   (3)

 (ن564الس بؼ )ص   (4)
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 (1)«بضع وستقن شعبة أو ،اإل ؿان بضع وسبعقن»  لطعة يجزً او  ثؾ «شعبة»

أجزا    أق و[13]الحجرات  ﴾ڇ چ چ﴿يشعا اإلرؿ   أجزاؤه يفري ف: 

  ـ إمؾن

تطقع أ  رلخوذ رس ٓ إذ : ـ  ؾؿ الـجق  الؿسؿك ب لتـجقؿ  رعـل و«مـ الـجقم»

  ـ الـجق  شقًئ ن

 ـف   أا  زرـة  وخؾؼت ٕ قر ك فعةإكؿ  الـجق  ي  «فؼد اقتبس شعبة مـ السحر»

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ و ي ـف   أا  رجق  لؾشق  قـ لؾسؿ  

 ن[16]الـحؾ  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿  س لؽقـؾهدارة لأا  ي ـف   و [5]الؿؾؽ  ﴾ک

 فقووو  خقبوووة السووو رق إذا اووو ب كجؿوووف

 

 الصووو دق إذا جوووػ  ووو  ريرووو  لق وووة  

حؿقود بوـ  اهلل  بود يهذا البقت  ـ  رثقة الشقخ  حؿد السبققؾ يف شقخف الشقخ 

 ن- رحؿ اهلل الجؿقع -

هوق ي ـ اةتعؿؾف  يف اقر ذلؽو يظـ أ  لف  تلثقًرا يف الحقادث إرضقةو ففوذا 

 ن كعقذ ب هلل  ـ الشرك يأهؾف والشرك بعقـفو يهق كقع  ـ السحرو يلف  ؾق  ييتا

 ؿ الـجق  زاد ةحركنـ تعؾ  شعبة  ِ  يؾؿ  زدتج  و أق «زاد ما زاد»

ررتتا  ؾقف  أثورو  يٓ : ٕا  لقست رجًؿ  ب لغقاو(2)يٓ ردخؾ يف هذا الػراةةُ 

 و  ييف إةـ ده ي، ن (3)«اتؼقا فراسة الؿممـ»  ييف الحدرث

 
(و ي سوؾؿو يتو ب اإلرؿو  و بو ب بقو    ودد شوعا 9أخرجف البخو رقو يتو ب اإلرؿو  و بو ب أ وقر اإلرؿو   ) (1)

(و يابووـ   جووف 5994يالـسوو ئل )(و 2614(و يالرت ووذق )4676(و يأبووق دايد )35اإلرؿوو   يأفضووؾف  يأدك هوو و )

 نڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 57)

 الػراةةو بؽسر الػ    الـظر يالتثبت يالتل ؾ لؾشل  يالبصر بفو رؼ    إكف لػ رس هبذا إ ر إذا ي     لًؿو  بوفن (2)

عررػو ت الت و189/ 6رـظر  لس   العرب  نآةتدٓ  ب ٕ قر الظ هرة  ؾك إ قر الخػقجة  هلييف آمط،ح 

 ن(163الػؼفقة )ص  

 = وڤ(و  ـ حدرث أبل ةعقد الخدرق 3127أخرجف الرت ذقو يت ب تػسقر الؼرآ و ب ب ةقرة الحجرو ) (3)
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ةووب ب لقسووت  ووـ هووذا البوو ب أرًضوو : ٕاوو  أخووذ ب لؿؼوود  ت يإ (1)يالؼق فووة

  الؿحسقةةن

و «مـ طؼد طؼدة ثؿ كػث فقفا فؼد سـحر»: ڤولؾـسائل مـ حد ث أبل هر رة »

    ؼدة يف حبؾ يكحقهنأق

يالسقاحر  الـػ ث ت يف العؼدو ف لس حرة تعؼد  ؼدة ثؿ تـػث فقفو و يلود تؽوق  

 نب لعقـ الؿجردةُترى  ٓ  ؼدة ياضحة ي رئقة يبقرةو يلد تؽق  دلقؼة

 رؽ د رـػؽ  ـ الشركن ٓ السحرٕ   :«ركومـ سحر فؼد أش»

 ىادٖاتدـ]ذً التٕكن عمى ال 

 رسقًران  ي   التعؾؼ جؾقً، يجسقًؿ  أ   ةقا   «ومـ تعؾؼ شقًئا وكؾ إلقف»

 رتعؾؼ هبذه الؿ در تو يرريـ إلقف و رع لا بل  رقَيؾ إلقف ن  الذق ف إلكس  

قا بلدكك جورح هورع إلوك ييالع الـ س القق    فح ب لريق  إلك الؿ در ت:  ـ أم

و قسور يف يوؾ يلوتو يالشوػ   بقود اهلل تر لوـ رحؾ لؾطبقواو يالطبقوا أي الؿستشػكو
إلووك الؿستشووػق ت يإ بوو  و يهـوو ك أديرووة جوو   ذيرهوو  يف فقفوو  حتوو ج رُ  ٓ يهـو ك أ ووقر

ثـل ياحد  ـ    ة الـ س لو ئً،  إح درث الصحقحة يكحـ يف اػؾة  ـف ن   أكو »يلد حدج

الطوا »ا إلك الؿستشػق تو فنذا احتجت شقئً   ـ هذه إ وقر راجعوت يتو ب  أذه ٓ

 و ي ضك لف  ؾك هذه الح   ةبعق  ةـةن«ٓبـ الؼقؿ« الـبقق

  نفقيؾقا إلك    تعؾؼقا بف والؿؼصقد أ  الـ س تعؾؼقا بغقر اهلل

 

رياه   »19/268و يلو   يف  جؿوع الزيائود ڤو يج    ـ حدرث أبول أ   وة «حدرث اررا»يل   الرت ذق    =

 «نالط اينو يإةـ ده حسـ

يرعورف شوبف الرجوؾ بلخقوف  والؼو ئػ الوذق رتتبوع أثو ر يرعرففو يالؼق فوة الؿصودرو ل ف إثر لق فة  تتبعفو ي (1) يرعورف شوبف الرجوؾ بلخقوف  والؼو ئػ الوذق رتتبوع أثو ر يرعرففو يالؼق فوة الؿصودرو ل ف إثر لق فة  تتبعفو ي (1)

 و9/293لسوو   العوورب  نـظوور إلووك أ ضوو   الؿقلووقدالي ةػراةوو لالـسووا بييف آمووط،ح هوول   عرفووة  يأبقووفن

 ن(169التعررػ ت الػؼفقة )ص  
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 ٖةدـــي الٍىٗىــ]حتس 

الَعْضوف   :«لَعْضـفأٓ أكبـئؽؿ مـا ا» :قـال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤوطـ ابـ مسعقد »

 و يإمؾ يف الَعْضف الؿصدر (1)الؼطع يالق د ؾك يز  

ى  َفْعوووووؾ  لقووووو س  صووووودر الؿعووووودج

 

ا   ووووووووـ ذق ث،ثووووووووة يووووووووَردج ردج
(2) 

 يضبطف  بعضفؿ  الِعَضْفن  

 الؽ،   ؾك جفة اإلفس د ُؾ كؼْ أق    «رواه مسؾؿ .«بقـ الـاسالؼالة  هل الـؿقؿة»

لؿو   و يهول  وـ  سوبب ت  وذاب الؼو :(3)ي ـ أجؾ إرج د البغض   يالقحشة بقوـفؿ

ــك،» جوو   يف الحوودرث  ــان بؾ ــدهؿا ك ــتتر ٓ أح ـــ  س ــف، م ــان بقل ــر وك ــل أخ   ؿش

 ن(4)«بالـؿقؿة

الصد و يالث ين رجقز فقف  ـ رـؼؾ الؽ،  لإلم،حو ف ٕي  رحر  فقف   ؼ بؾفري

البغضو  و فقحور  الشور يإٓ أ  ي، ف ررتتا  ؾقوف  :الؽذب: ف لـؿ   م د  فقؿ  كؼؾ

 ن (5)الؽذبفقف رجقز  و إلم،حفب لؿؼ بؾ يفقف  الصد و 

 رػسده الس حرن ٓ رػسد   لد يإدخ لف  يف أكقاع السحر: ٕ  الـؿ   بـؿقؿتف 

 
ي ضفف رعضفف  ضف  ي ضوقفة  لو   فقوف  الَعضف يالِعضف يالعضقفة  البفقتةو يهل اإلفؽ يالبفت   يالـؿقؿةن (1)

 ن13/515رـظر  لس   العرب «ن الَعْضف  الؼ لة الؼبقحة»   لؿ رؽـن يل   إمؿعل  

 ن2/232شرح إشؿقين    ـ ألػقة ابـ   لؽن رـظر (449)هق البقت  (2)

 ن12/592رـظر  لس   العرب  (3)

 سؾؿو يت ب الطفو رةو بو ب ي(و 216رسترت  ـ بقلفو ) ٓ أخرجف البخ رقو يت ب القضق و ب ب  ـ الؽب ئر أ  (4)

(و 31(و يالـسو ئل )79(و يالرت ذق )29( و يأبق دايد )292الدلقؾ  ؾك كج ةة البق  ييجقب آةت ا   ـفو )

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ب س 347يابـ   جف )

ي  صـؾح بـقـ الــاس، فقـؿـل لقس الؽذاب الذ»ل     ملسو هيلع هللا ىلصإش رة إلك حدرث أ  يؾثق  بـت  ؼبةو  ـ رةق  اهلل  (5)

 ةبؼ تخررجفن«ن  ؼقل خقًرا أو خقًرا،
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  البقو   و«إن مـ البقان لسـحًرا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسقل اهلل ڤولفؿا طـ ابـ طؿر »

 نبحقث رمثر يف الس  عقـ :الػص حة يالب،اةو يتقةقع الؽ، و يتشؼقؼف يتـؿقؼفهق 

يالب  وؾ حًؼو و يحقـئوذك رؽوق   وأ  رجعؾ الحؼ ب  ً،  ة ذق البق   يالػص حةيبؿؼدر

 ولعــؾ ،إلــل   تختصــؿقن وإكؽــؿ بشــر، أكــا إكؿــا  »ملسو هيلع هللا ىلصيؿوو  لوو   الـبوول  والبقوو    ووذ قً  

 قضقت فؿـ أسؿع، ما كحق طؾك لف وأقضل بعض، مـ بحجتف ألحـ  ؽقن أن بعضؽؿ

ؿوـ هوذه  ؾقوف في و(1)«الــار مــ قطعـة لـف أقطع فنكؿا  لخذ، فء ،اشقئً  أخقف حؼ مـ لف

 ن  ذ قً   البق  ُ  رؽق الحقثقة 

بخوو،ف  وو  إذا يوو   البقوو   لـصوورة الحووؼ يالووذيد  ـووفو يالوورد  ؾووك الب  ووؾ 

 ف رؽق   ؿديًح ننكقـو فيالؿبطؾ

 :يقوػ رتصورف يف الؽو،  هوذا التصورف  أحق ًكو  تعجوارٓبوـ الؼوقؿ   ـ لرأي

رؼرر الؿس ئؾ العؾؿقةو رـتفل إلك أكف  و   وـ  زرود بعود   ؿـ ـ الشققخو  ؽثقرفلذا ي

    أتك بف ابـ الؼقؿو يهذا  ـ ةحر البق  ن

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 يةبؼ بق    ع كقف ن  «العقافة والطرق والطقرة مـ الجبتولك: أن فقف مسائؾ: إ»

أ  العق فة هول   فقؿ  تؼد   ـ ي،   قف يهذا :«الثاكقة: تػسقر العقافة والطرق»

 الطقرةو يالطر   الخط رخط ب ٕرضن

ٕكوف ُرظوـ فقوف التولثقر يف الحوقادث  :«الثالثة: أن طؾؿ الـجقم مــ أكـقاع السـحر»

 إرضقةن

 
(و ي سوؾؿو يتو ب إلضوقةو بو ب الحؽوؿ 7168أخرجف البخ رقو يت ب إحؽو  و بو ب  ق ظوة الخصوق و ) (1)

(و يابوـ   جوف 5491(و يالـسو ئل )1339(و يالرت وذق )3583(و يأبق دايد )1713ب لظ هر يالؾحـ ب لحجةو )

 نڤث أ  ةؾؿة (و  ـ حدر2317)
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  ـ السحرن  و أق«ابعة: العؼد مع الـػث مـ ذلؽالر»

 أشدن أي ف لـؿ   رػسد  ثؾ    رػسده الس حر  «أن الـؿقؿة مـ ذلؽالخامسة: ن »

يرؼؾوا  ويالبق   الذق رمثقر يف السو  ع  «السادسة: أن مـ ذلؽ بعض الػصاحة»

 الحؼ ب  ً،ن
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 ابــة

 مـــىهـان ونحـــاء يف امكهـــا جـــم

 

مــ أتـك »: قـال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبـل  ملسو هيلع هللا ىلصسؾؿ يف صحقحف طـ بعض أزواج الـبل روى م

اًفا فسللف طـ شل  فصدقف   .(1)«لؿ ُتؼَبؾ لف صءة أربعقـ  قًما ،طر 

 ،مـــ أتــك كاهـًــا فصــدقف بؿــا  ؼــقل»قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـــ الـبــل  ڤوطـــ أبــل هر ــرة 

  .(2)رواه أبق داود .«ملسو هيلع هللا ىلصكػر بؿا أكزل طؾك محؿد  فؼد

 ،اًفـاطر  أتـك مــ » :(3)[         ]، «صحقح طؾك شـرصفؿا» :الوق ،ولألربعة والحاكؿ

  .(4)«ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كػر بؿا ُأكزل طؾك محؿد  ،فصدقف بؿا  ؼقل ؛كاهـًا أو

  .(5)طـ ابـ مسعقد مثؾف مقققًفا ،وٕبل  عؾك بسـد جق د

ــ أو ،ُتطق ر لف أو ،لقس مـا مـ َتطق ر»: مرفقًطا ڤحصقـ بـ  وطـ طؿران  ،َتؽف 

ـ لفُتؽ أو فصـدقف بؿـا  ؼـقل فؼـد كػـر بؿـا  ،ومـ أتـك كاهـًـا ،ُسِحر لف أو ،َسَحر أو ،ف 

  .(6)رواه البزار بنسـاد جق د .«ملسو هيلع هللا ىلصأكزل طؾك محؿد 

 
 يالؾػظ لفن و(16638(و يأحؿد )2239أخرجف  سؾؿو يت ب الس، و ب ب تحررؿ الؽف كة يإتق   الؽف  و ) (1)

(و يالرت ذقو يت ب الطفو رةو بو ب  و  جو   يف يراهقوة 3994أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب يف الؽ هـو ) (2)

(و يابـ   جفو يت ب الطف رةو بو ب 8968رة الـس  و )(و يالـس ئل يف الؽ ىو يت ب  ش135إتق   الح ئضو )

 (ن9299(و يأحؿد )639الـفل  ـ إتق   الح ئضو )

 ن ؽ   البق ض« ف ـي»يف بعض الـسخ   (3)

 (و يمححف  ؾك شرط الشقخقـو ييافؼف الذهبلن15(و يالح يؿ )9536أخرجف أحؿد ) (4)

(و يجوقد إةوـ ده 1453(و يإيةوط )19995 يف الؽبقور )(و يالطو اين5498(و يأبق رعؾوك )1931أخرجف البزار ) (5)

 ن4/19الؿـذرق يف الرتاقا 

ـ حجور يف الػوتح 4/17(و يجقد إةـ ده الؿـذرق يف الرتاقا 355(و يالط اين يف الؽبقر )3578أخرجف البزار ) (6) و يابو

 «نبـ الربقع يهق ثؼة ح  خ، إة :رياه البزار يرج لف رج   الصحقح  »5/117و يل   يف  جؿع الزيائد 19/213



 

عَـــ عجـــ ٤عيفعايهٗـــ ٕعٚحنـٖٛـــِع ــ ب 244

إلـك « ومــ أتـك» :ورواه الطبراين بنسـاد حسـ مـ حـد ث ابــ طبـاس دون ققلـف

 . (1)آخره

تدل بفـا طؾـك الـذي  ـدطل معرفـة إمـقر بؿؼـدمات  سـ :افالعـر  »قال البغـقي: 

 وكحق ذلؽ.  ،ةومؽان الضال   ،الؿسروق

  .والؽاهـ: هق الذي  خبر طـ الؿغق بات يف الؿستؼبؾ ،هق الؽاهـ :وققؾ

   .(2)«الذي  خبر طؿا يف الضؿقر :وققؾ

ــة ـــ تقؿق ــاس اب ــق العب ــال أب ــراف» :وق ؿ ،اســؿ لؾؽــاهـ :الع ـــج  ــالوالر   ،والؿ  ،م 

 . (3)«بفذه الطرقوكحقهؿ مؿـ  تؽؾؿ يف معرفة إمقر 

ى مـ رَ ما أ» :و ـظرون يف الـجقم« أبا جاد» :يف ققم  ؽتبقن ڤوقال ابـ طباس 

 . (4)«فعؾ ذلؽ لف طـد اهلل مـ خءق

 فيـــه وســـائل: 
 :جتؿع تصد ؼ الؽاهـ مع اإل ؿان بالؼرآن.  ٓ إولك  

  ُرٌ ػْ الثاكقة: التصر ح بلكف ك . 

  .ـ لف  الثالثة: ذكر مـ ُتُؽف 

 ابعة: ذكر مـ ُتُطق ر لف. الر 

 
(و يحسووـ إةووـ ده الؿـووذرق يف 4262(و يالطو اين يف إيةووط )3943أخرجوف البووزار يؿوو  يف يشووػ إةووت ر ) (1)

مو لحو بوـ  رياه البزارو يالط اين يف إيةوطو يفقوف ز عوة»  5/117و يل   يف  جؿع الزيائد 4/17الرتاقا 

 «ن  يهق ضعقػ

 ن12/182شرح السـة  (2)

 ن35/173قع الػت يى  جؿ (3)

  11/351(و يل   ابـ حجر يف فتح البو رق 16514(و يالبقفؼل يف الســ الؽ ى )26161أخرجف ابـ أبل شقبة ) (4)

 «نيلد ثبت  ـ ابـ  ب س الزجر  ـ  د أبل ج د»
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  :مـ ُسِحر لف. ذكر الخامسة 

  :أبا جاد»تعؾ ؿ مـ ذكر السادسة .» 

  :الػرق بقـ الؽاهـ والعراف.ذكر السابعة 

l 

الؽف    جؿع ي هـ يهق الذق رد ل  عرفة  و«باب ما جا  يف الؽفان وكحقهؿ»

ؿق  يؿ  ةوقليت تػصوقؾف يف البو ب إ  شو    الؿغقب تو ييف حؽؿفؿ العرافق و يالؿـجق

 اهلل تع لكن 

تؼدج  يف بو ب السوحر  و  لد ف كة يالتـجقؿ يالعرافة ب لسحر يثقؼو ييارتب ط الؽِ 

 رد   ؾك شل   ـ ذلؽو يةقليت الرتا  هذه إ قر ب لسحرن

  يهق ويالسبا يف التشدرد يف هذا إ ر اد    همٓ  أ ًرا رختص بف تع لك

 وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿رعؾؿف  إٓ اهلل   ٓ التل الخؿس ردخؾ فقفالعؾؿ ب لغقاو ي

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ن [34]لؼؿ    ﴾ىئ مئ

 ؿَ ؾو ِ رـػول  ٓ إ  إةؾقب لوقس فقوف حصورو فو هلل رعؾوؿ يهوذا  لد رؼق  ل ئؾي

يف الحوودرث حصوور  وو  توود   ؾقووف أتووك لوود هووذه أرووة روورد  ؾقووف بوول  و لؽووـ هبوو اقووره 

و ففذا أةؾقب حصورقو يأرًضو  ف لحصور (1)«إٓ اهلل عؾؿفـ  ٓ يف خؿس»  الصحقح

 لد رعرف  ـ السق  ن

 
 وـ اإلرؿو  و ياإلةو، و ياإلحسو  و ي ؾوؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ  و بو ب ةوما  ج روؾ الـبول  (1)

(و يابوـ 4991(و يالـس ئل )9(و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ  و ب ب بق   اإلرؿ   ياإلة،  ياإلحس  و )59الس  ةو )

 نڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 64  جف )
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إ  إ بو   أ  رعؾؿوق   و  يف إرحو  : ٕاوؿ رعؾؿوق    لقس ٕحدك أ  رؼق ي

 ووـ خوو،   أي اقًبوو :  ووـ خوو،  الـظوور داخووؾ الوورحؿ بوو ٕجفزة الحدرثووةو ٓ شووف دة

ففق ؿف بعؾؿ أحد  ـ خؾؼفو الػحقم ت الؿخ رة الؿتؼد ةو يتع لك اهلل أ  رؼ ر   ؾ

 ةبح كف رعؾؿ    يف إرح   لبؾ أ  تؽق  فقف ن

يؿو  ذيور يف  وهل حػصةي  «ملسو هيلع هللا ىلصروى مسؾؿ يف صحقحف طـ بعض أزواج الـبل »

 ن(1) سـده   ـد أهؾ إ راف

الؽتا التل ترتقا إح درث  ؾك إ رافو يترتوا هوذه هل  إ راف يتاي

 رتقبفوو   ثووؾ الؿسوو كقدو ييف مووقغف  أ ووراف:إح درووث  ؾووك الؿسوو كقد: ففوول يف ت

ٕبل  سوعقد  :لؾؿزقو يإ راف :رذيري  الحدرث ي  ً،:  ثؾ تحػة إشراف ف،

و إلوك اقور ذلوؽ  وـ : لؾح فظ ابـ حجورالد شؼلو يإتح ف الؿفرة بل راف العشرة

 الؽتا الؿعريفةن 

 الفسق يف احللي بني ضؤاه اللاَِ ٔتصدٖقْد[ 

اًفـامـ»: قـال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل » لـؿ ُتؼَبـؾ لـف صـءة  ،فسـللف طــ شـل  فصـدقف ،ـ أتـك طر 

كؽرة يف ةق   الشرط فتعؿ يؾ شول و الؼؾقوؾ يالؽثقورو يالصوغقر «  شل »  «أربعقـ  قًما

 رسقرةن  ؿؼ دررب أي فر  بقـ  ـ رسللف  ـ      سري  بؼقؿ ب هظةو ف، يالؽبقرو

 د ظو هره لوقس فقوف لقست يف  سؾؿو إكؿ  هل  ـد أحؿد بنةوـ« فصدقف»لػظة  ي

ًٓ لفو : بودلقؾ أ  (2)بلس و لؽـ إ راض اإل     سؾؿ  ـ هذه الؾػظة لود رؽوق  إ و،

اًفـا »  حؽؿ  ـ مدج و رختؾػ  ـ حؽؿ  ـ ج   فسل  فؼطو فػل  سؾؿ مــ أتـك طر 

يهذا حؽؿ  ـ ةا لؿجرد الؿجل و  ،«لؿ ُتؼَبؾ لف صءة أربعقـ  قًما ،فسللف طـ شل 

 
 ن13/124رـظر  تحػة إشراف  (1)

 ن(482)ص   الؿتـ يف  قضعف  ـرـظر تخررج الحدرث  (2)
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مـ أتك كاهـًا فصدقف بؿـا »درؼ فلتك فقف الحدرث الث ين يف الب ب أ   الؿجل   ع التص

ف لحؽؿ فقف أشد: يهق أ  الؿصد  حؽؿوف « ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كػر بؿا أكزل طؾك محؿد  ، ؼقل

 الؽػرو  ف خت،ف الحؽؿ رد   ؾك اخت،ف الػعؾن

 د(4)ىقٗدـىطمق عمى الـ]ضابط محن ال  

 ـ ةوا لؿجورد « بعـقـ  قًمـالـؿ تؼبـؾ لـف صـءة أر»  إي  الوذق فقوف إذ  الحدرث

 والؿجوول  يالسووما   ووـ اقوور تصوودرؼو أ وو  إذا الوورت  بووف التصوودرؼ فوو ٕ ر أ ظووؿ يأشوود

 فنكووف وي عؾووق  أكوف إذا اختؾووػ الحؽووؿ ن«ملسو هيلع هللا ىلصفؼــد كػــر بؿــا أكـزل طؾــك محؿــد »  فحؽؿوف

لقدو يالوـص إي   طؾوؼو « فصدقف» لقلف  إ   رؼ   ف، رحؿؾ الؿطؾؼ  ؾك الؿؼقد: ٓ

 الؿؼقود  ؾوك ؾوؼ  ؾوك الؿؼقود: ٕ  هوذا رخو لػ ضو بًط  يف حؿوؾ الؿطؾوؼفقُحَؿؾ الؿط

الؿؼقدو يلق اتحود  رحؿؾ الؿطؾؼ  ؾك ٓ إذا اختؾػ الحؽؿ و يهق  أكفتفبد  ـ  را   ٓ

التوقؿؿ  طؾؼوةو ففوؾ كحؿوؾ  آروة و ييف ؼقجودة بو لؿرفؼ السبا: فؿثً،  القد يف آرة القضق 

 القضق ؟ؿ  يف إلك الؿرفؼ يالؿطؾؼ  ؾك الؿؼقد فـؼق  إ  التقؿؿ 

 ن (2)يهق الحَدث ول،خت،ف يف الحؽؿ يإ  ي   السبا ياحًدا :ٓالجقاب  ي

 ُرحَؿوؾ الؿطؾووؼ  ؾوك الؿؼقجوود وأ و  إذا اتحود الحؽووؿ ياختؾوػ السووبا
: فنكوف حقـئووذك

الحؽوؿ ياحود: يففل  طؾؼةو ييف يػ رة الؼتؾ  ؼقجودة ب إلرؿو  و  وي لرلبة يف يػ رة الظف ر

جقب اإل ت  و يالسبا  ختؾػ: ففذا ظف رو يهذا لتوؾو فقحؿوؾ الؿطؾوؼ  ؾوك يهق ي

 و يهق  ؽس الؿسللة إيلكن (3)ل،تػ   يف الحؽؿ يإ  اختؾػ السبا :الؿؼقد

 
 و ي   بعده ن2/193رـظر  ريضة الـ ظر  (1)

ي وذها الحـػقوةو يالؿ لؽقوةو  هق  ذها الشو فعل الؼودرؿو يالحـ بؾوة يالظ هرروةو ف لؿسوح لؾؽػوقـ فؼوطني (2)

رـظوور  بوودائع الصووـ ئع  يالشوو فعقةو أ  الؿسووح رؽووق  إلووك الؿرفووؼ ي لقضووق و فحؿؾووقا الؿطؾووؼ  ؾووك الؿؼقوودن

 ن1/368الؿحؾك يو 1/187الؿغـل يو 2/242الؿجؿقع يو 1/65إ  يو 1/145الؿديكة يو 1/145

 = يذها تجزئ إٓ الرلبة الؿم ـةن ف، يهق  ذها الؿ لؽقةو يالش فعقةو يالحـ بؾة يف ظ هر الؿذهاو (3)
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  :بؼقت صقرتان متؼابؾتانو

آتحو د يف يف حو    ذلوؽيرحؿؾ فقف  الؿطؾؼ  ؾك الؿؼقجد ب ٓتػ  و   إحداهؿ 

 [3]الؿ ئودة   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ يف لقلوف تعو لك   لد   طؾؼيالحؽؿ يالسبا: 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ تعوو لك  يف لقلووف بؽقكووف  سووػقًح   ؼقجوودي

 يف هووذهفقحؿووؾ الؿطؾووؼ  ؾووك الؿؼقوود  :[145]إكعوو     ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 ب ٓتػ  ن الصقرة 

آخوت،ف يف  ذلوؽ  ـودي والؿطؾؼ  ؾك الؿؼقجود ب تػو   فقف  رحؿؾ ٓ  يالث كقة

 يالسباو ي لقد يف آرة القضق و يالقد يف آرة السرلةن الحؽؿ

رختؾوػ يف  سوللة إتقو   الؽفو  : فسوقا  ذهوا  ٓ حؽوؿلد رؼوق  ل ئوؾ  إ  الي

  صدًل و ف لؽؾ  حر ن   ة ئً، أ

: ف لػر  بقـ الحؽؿقـ الؿ،ئؿقـ لؾقمػقـ: فؽقكف لؿ لقس إ ر يذلؽكؼق   

لسما   ـ اقر تصدرؼو يالحؽوؿ بو لؽػر تؼبؾ لف م،ة أربعقـ رقً    ـ ةا لؿجرد ا

 يمػ أشد لػعؾ أشـعو يهق التصدرؼ لؾؽ هـ فقؿ  رؼق ن

مـا أسـػؾ مــ   » ؼقبتوفيكظقر هذا اإلةوب ُ : فؿجورد اإلةوب    وـ دي  خوق،  

ٓ  ـظـر اهلل إلـك »  عؼقبتفف وو يأ      الرت  بف الخق، (1)«الؽعبقـ مـ اإلزار فػل الـار

 الحؽؿ أشدنفذا ف و(2)«مـ جر ثقبف خقء 

 فنذا اختؾػ القمػ اختؾػ الحؽؿو يإ  ي   أمؾ الحؽؿ التحررؿ يف الجؿقعن

 

رـظور   الحـػقةو يالحـ بؾة يف ريارةو يالظ هررة إلك أكف تجزئ الرلبة الؽ فرة فؾؿ رحؿؾقا الؿطؾؼ  ؾوك الؿؼقودن =

 ن9/189الؿحؾك يو 8/22الؿغـل يو 5/298إ  يو 2/328الؿديكة يو 7/2الؿبسقط 

 ن(233)ص   ةبؼ تخررجف (1)

(و 5783و )﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿلووق  اهلل تعوو لك  ﴿بوو ب أخرجووف البخوو رقو يتوو ب الؾبوو سو  (2)

(و يالرت ووذق 4985(و يأبووق دايد )2985ي سووؾؿ يتوو ب الؾبوو س يالزرـووةو بوو ب تحووررؿ جوور الثووقب خووق، و )

 نڤ ؿر بـ  اهلل بد  (و  ـ حدرث9647(و يالـس ئل يف الؽ ى )1739)
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 خطٕزة إتٗاُ اللّاُ، ٔتمبٗطّي عمى الٍاسد[ 

بوف ب لفو تػو  يإكؿ  اتصوؾ رافو إلك ذها رلؿ   ـ« مـ أتك كاهـًا»يردخؾ يف 

 رؼق ن ةمالف يتصدرؼف فقؿ  أي و يهق ةمالفوالغرض ياحد  لحؽؿ ياحد: ٕ ف

ج فحصوؾ لوف ربوط  وـ جو  عك  ي ع إةػ أ  هـ ك إ   َ  و ح فًظو  لؾؼورآ و توزيج

  الؽو هـ و فؼ   لفرليت ي هـً زيجتف يف لقؾة العرسو فح ي  الع،ج فؾؿ رػدهو فنذا بف 

أ طـوول شووقًئ   ووـ  ،بسووؽو فل طوو ه إروو هو فؼوو    توولتقـل اووًداو فلتوو هو فؼوو   لووف  أكووت 

 ؾوقؽؿ يف أي   تيف البؾد الػ،ينو يمػتف  يوذاو يدخؾوتزيجت ا رأة  ـ بـل ف، و 

و ي قبوتْ  ؽؿو يهوذا بو لل الطقواو فؼو   إ و   القلت ا رأة هذه موػتف و ي عفو   قوا 

 دخووؾ يف حؽووؿ  ووـ موود  ي هـًوو ويبووذلؽ رؽووق  لوود الجوو  ع الحوو فظ  موودلت: 

 لقة إٓ ب هللن يٓ حق  يٓ

ل قر  هـ لوود رووليت بووفؿووـ روولِت الؽفوو   رعوورْض كػسووف لػتـووة  ظقؿووة: ٕ  الؽوو

  و  ثؾ    حدث  ع هذا اإل   نتػصقؾقة

 الفسق بني حقٗقة الصدق ٔاللرب لػة ٔشسًعا، ٔعالقتْ بصدق اللاَِد[ 

ؾصود  يالؽوذب: لغقروة يشور قة لصد  الؽ هـ لؿ رػر  بوقـ حؼقؼوة إ   ـ ر

فؼد رؽق  اإلخب ر  ط بًؼ  لؾقالع فقسوؿك مودل  لغوةو لؽوـ حؼقؼتوف الشور قة يوذب: 

 شرً  ني ذب فنكف م د  لغًة  وأتك ي هـً  فلخ ه بقالعفؿـ 

يكظقر ذلؽ  ـ أتك بث،ثة شفدا و يألسؿقا ج ز قـ  ـ اقر تردد أاؿ رأيا 

و بؾ يذبقا مدلقا   إاؿكؼق  ٓ و يلؽـف،ًك  رزين بػ،كةو يي، فؿ  ط بؼ لؾقالع

و يلق   بؼ ي، فؿ القالعو حتك [13]الـقر  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ شرً   

رؽقكقا أربعةو ففذه حؼقؼة الصد  يالؽذب الشر قةو يكحـ  ط َلبق  ب لشرع: ٕكف 

شّقش بعضفؿ  ؾك بعض الـ س يرؼق   لؼد مد  الؽ هـو كعؿ مد  لغةو رربؿ  

 يهق ي ذب شرً  و يكحـ  ط لبق  ب لشرعن
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الؿسوووريل ت  أي الضوووقاّ   أي رسوووتدلق   ؾوووك الؿغقبووو ت ـيالعرافوووق  الوووذر

ؿووقـو رضووعق  أ وو   أ ووقـ الع  ووة أشووق    بؿؼوود  تو يكظووراؤهؿ  ووـ الؽفـووة يالؿـجق

بلشق   رؾبقس هب   ؾوك الـو سو رررود  أي رليت بخشبةو أي  حسقةةو فقليت بلدخـة  ثً،و

 جـو يحؼقؼة إ ر أ  هذه إ قر ل ،لة لف ب ٓ أ  رشعرهؿ أا  هل التل دلتفو يأكف

 لقؿة لف و يإكؿ  رؾبس هب   ؾك الجف  ن ٓ

 فسق بني ٌف٘ القبٕه ٌٔف٘ الصخةد]ال 

الؿوراد بو لؼبق  الؿـػول هـو  كػول « لـؿ ُتؼَبـؾ لـف صـءة أربعـقـ  قًمـا  »ملسو هيلع هللا ىلصيلقلف 

ٓ  شـرب الخؿـر »  الثقاب الؿرتجا  ؾك العب دة: يَؿـ شرب الخؿر لؿ تؼبؾ مو،تف

 ـػول الؼبوق  هـو  كػول لؾثوقابف و(1)«ارجؾ مـ أمتل فقؼبؾ اهلل مــف صـءة أربعـقـ  قًمـ

كػل لؾصحة: ٕ  الؿخ لػة  تجفة إلوك أ ور خو رج  وـ العبو دة يشور ف و يذلوؽ  ٓ

ٓ  ؼبــؾ اهلل صــءة »و ي(2)«ؼبــؾ صــءة أحــدكؿ إذا أحــدث حتــك  تق ــلتٓ »  بخوو،ف

كػل لؾصحة: ٕ  الؿخ لػة  تججفة إلك شرط العب دةو يإذا  ـ فف (3)«حائض إٓ بخؿار

إلوك شور ف  أي إلوك ذات الؿـفول  ـوفوبطؾ الشورط بطؾوت العبو دةو فونذا  و د الـفول 

بطؾت بػعؾفو أ   إذا   د إلك أ ر خ رجو فنكف رصح  وع التحوررؿ: فؿوـ موؾك ي ؾقوف 

خ تؿ ذهاو فص،تف محقحة: ٕ  الـفل  و د إلوك أ ور خو رج  وـ  أي  ؿ  ة حرررو

 
(و يابوـ خزرؿوة 5664أخرجف الـس ئلو يت ب إشربةو ب ب ذير الريارة الؿبقـة  ـ مؾقات شو رب الخؿورو ) (1)

 نڤ ؿري بـ  اهلل  بد (و  ـ حدرث948(و يالح يؿ )939)

ب (و ي سوؾؿو يتو ب الطفو رةو بو 135تؼبوؾ مو،ة بغقور  فوقرو ) ٓ أخرجف البخ رقو يت ب القضوق و بو ب  (2)

 ن ڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 76(و يالرت ذق )69(و يأبق دايد )225يجقب الطف رة لؾص،ةو )

(و يالرت وذقو يتو ب الصو،ةو بو ب  641أخرجف أبوق دايدو يتو ب الصو،ةو بو ب الؿورأة تصوؾل بغقور خؿو رو ) (3)

 ضوت الج رروة (و يابوـ   جوف يتو ب الطفو رةو بو ب إذا ح377تؼبوؾ مو،ة الحو ئض إٓ بخؿو رو ) ٓ ج     

(و ييافؼووف الووذهبلو  ووـ حوودرث 917(و يالحوو يؿ )1711(و يمووححف ابووـ حبوو   )641تصووؾ إٓ بخؿوو رو ) لووؿ

 نڤ   ئشة
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إلوك  الـفول ذات العب دة يشر ف و لؽـ إذا ةرت  قرتوف بسورتة حررور فـؼوق   لود  و د

 ن (1)يط الص،ة: ف لص،ة ب  ؾةشرط  ـ شر

 رد ل  ؾؿ الغقان  :«مـ أتك كاهـًا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ڤوطـ أبل هر رة »

رعؾؿف إٓ  ٓ   ٕ  الغقا«ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كػر بؿا أكزل طؾك محؿد  ،فصدقف بؿا  ؼقل»

فنذا  [65]الـؿؾ  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿  ـص الؼرآ باهلل يهذا 

 الؼرآ ن  َب ذج لذق رد ل  ؾؿ الغقاو فؼد يَ اذلؽ الشخَص  اإلكس  ُ  َ  دج َم 

 َّعُٕ فّٗي الٕالٖةد]ادعاء عمي الػٗب ملَ ٖد 

ف يرعتؼود يف الوذرـ ُروزَ ؿ أاوؿ  -ابـ بطق ة حؽك  يهق رجوؾ  ػتوق  ب لتصوق 

أكف لصد ياحًدا  وـ هومٓ  الوذرـ  يف رحؾتف - أيلق   يهؿ  ـ أبعد الـ س  ـ القٓرة

 و ل   (2)الدرـ الت رزق ز ؿ فقفؿ القٓرة يهق ج، تُ 

و فل جبتـل يلؾت (3)يلؿ  ي   رق  دخقلل إلك الشقخ رأرت  ؾقف فرجقة  ر ز»

يف كػسل  لقوت الشوقخ أ ط كقفو و فؾؿو  دخؾوت  ؾقوف لؾوقداعو لو   إلوك ج كوا الغو ر 

يجّرد الػرجقوةو يألبسوـقف   وع   لقوة  وـ رأةوف يلوبس  رلعوةو فولخ ين الػؼورا  أ  

أ  رؾبس تؾؽ الػرجقة يإكؿ  لبسف   ـد لدي لو يأكف ل   لفوؿ   الشقخ لؿ تؽـ   دتف

هذه الػرجقوة رطؾبفو  الؿغربولو يرلخوذه   ـوف ةوؾط   يو فر يرعطقفو  ٕخقـو  برهو   

ي كتو فؾؿ  أخ ين الػؼرا  بذلؽو لؾت لفؿ   فِ ؿِ ْة َر و يهل لف يبِ (4)الدرـ الّص ارجل

 
( ي و  بعوده و 12( ي و  بعوده و يالؾؿوع ٕبول إةوح   الشوقرازق )ص  221رـظر  الؿستصوػك لؾغزالول )ص   (1)

 ( ي   بعده ن82و يالؿسقدة ٔ  تقؿقة )ص  ( ي   بعده 79يتحؼقؼ الؿراد يف أ  الـفل رؼتضل الػس د )ص  

 ن2/149لف ترجؿة يف كزهة الخقا رو لعبد الحل الط لبل  ـ يب ر الصقفقة يف ب،د الفـدو  (2)

الػرجقة  ثقب ياةع  قرؾ إيؿ   رتزر  بف  ؾؿ   الدرـو يهق لػوظ  حودثو يالؿر وز  الزاوا الوذق تحوت  (3)

 ن1/353و 2/679 صـق ة  ـ الؿر زن رـظر  الؿعجؿ القةقط شعر العـزو ف لؿؼصقد أ  هذه الػرجقة 

 ن 3/179ترجؿف ابـ بطق ة  ن رـظر كسبة إلك م َارج: لررة  ـ لرى الصغد (4)
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أدخؾ هبذه الػرجقة  ؾك ةوؾط    ٓ لد حصؾت لل برية الشقخ بل  يس ين لب ةف يأك 

  سؾؿو ياكصرفت  ـ الشقخن يٓ ي فر

ف ّتػؼ لول بعود  ودة  قرؾوة أين دخؾوت بو،د الصوقـ ياكتفقوت إلوك  درـوة الخـسو  

 فبقـ  أك  يف بعض الطور  إذا  :ف فرت   ـل أمح بل
ّ
لؽثرة الزح  و يي كت الػرجقة  ؾل

أخووذ بقوودقو يةووللـل  ووـ بوو لقزرر يف  قيووا  ظووقؿ فقلووع بصووره  ؾوول ف ةووتد  ينو ي

 ؼد ل يلؿ رػ رلـل حتك يمؾت إلك دار السوؾط    عوفو فولردت آكػصو  و فؿـعـول 

فسوللـل  وـ ةو، قـ اإلةو،  فلجبتوفو يكظور إلوك الػرجقوة  ويأدخؾـل  ؾك السؾط  

ف ةتحسـف و فؼ   لل الوقزرر  جّردهو ! فؾوؿ رؿؽــول خو،ف ذلوؽو فلخوذه  يأ ور لول 

ؼةو يتغّقور خو  رق لوذلؽو ثوؿ توذيرت لوق  الشوقخ  إكوف بعشر خؾع يفرس  جفزك يكػ

رلخذه  ةؾط   ي فرو فط    جبل  ـ ذلؽ! يلؿو  يو   يف السوـة إخورى دخؾوت دار 

و فؼصدت زايروة الشوقخ برهو   الودرـ الصو ارجك فقجدتوف (1) ؾؽ الصقـ بخ   ب لؼ

ؼّؾبفو  يأكوت رؼرأ يالػرجقة  ؾقف بعقـف : فعجبت  ـ ذلؽ يلّؾبتف  بقدقو فؼ   لل  لوؿ ت

ـق تعرفف ؟ فؼؾت لف  كعؿ هل التل أخذه   ل ةوؾط   الخـسو و فؼو   لول  هوذه الػرجقوة  

 أ  الػرجقوة تصوؾؽ  ؾوك رود فو، و ثوؿ 
ّ
مـعف  أخل ج،  الدرـ برةؿلو ييتا إلول

أخرج لل الؽت بو فؼرأتف ي جبت  وـ مود  رؼوقـ الشوقخو يأ ؾؿتوف بولي  الحؽ روةو 

  ـ ذلؽ يّؾفو هق رتصرف يف الؽوق و يلود اكتؼوؾ إلوك فؼ   لل  أخل ج،  الّدرـ أي 

 :رحؿة اهللو ثؿ ل   لل  بؾغـل أكف ي   رصؾل الصبح يّؾ رق  بؿؽةو يأكف رحج يوّؾ  و  

 ن(2)«رعرف أرـ ذها ف، ٕكف ي   رغقا  ـ الـ س رق ل  رفة يالعقد:

و ثوؿ ف كظر إلك    يف هذه الحؽ رة  ـ اد  ئفؿ  عرفة الغقاو ثوؿ تصودرؼفؿ فقوف

 
بوو لقؼ: اةووؿ لوودرؿ لؿدرـووة بؽووقـ الح لقووة   مووؿة الصووقـن رـظوور   سوو لؽ  أي خوو   بوو لغو أي خوو   بوو لؼ  (1)

 ن3/133 إبص ر

 ن2/476رحؾة ابـ بطق ة  (2)



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  244

الوود قى التوول تعجووز الؽؾؿوو ت  ووـ يمووػ خبثفوو  يف يقكووف رتصوورف يف الؽووق و ثووؿ 

اد  ئفؿ الخراف ت يف يقكف رـتؼؾ يؾ رق  إلك  ؽةو يأكوف رحوج يرعوقد يف روق و كعوقذ 

 ب هلل  ـ الخذٓ و يكسل  اهلل الع فقة! 

  يهووق الؼوورآ  فوونذا يػوور «رواه أبــق داود .«ملسو هيلع هللا ىلصفؼــد كػــر بؿــا أكــزل طؾــك محؿــد »

 يػر دي  يػر؟  أي آ  يػر ب هللو يهؾ هق يػر أي   خرج  ـ الؿؾةب لؼر

لتصودرؼفو  ٓ يف هذه الصقرة يػر أي و لؽـ لد رؼ    إكوف لو   يؾؿوة  مودلتو

 ؟يف هذه الح   يإكؿ  لؿط بؼتف لؾقالع: ففؾ رؽػر

ان   ثؾ هذا  حؾ كظرو لؽـ إ ر خطقر جدًّ

ياحد  الحدرث لقس يف «]       [ صحقح طؾك شرصفؿا :والحاكؿ وقال ،ولألربعة»

  و يابـ حجر ياهؿ يف ذلؽن(1) ـ إربعةو ياإل    رحؿف اهلل تبع يف ذلؽ ابـ حجر
  ؽ   البق ضن «ي ـف»ج   يف بعض الـسخ  يلذا :يالحدرث ٕبل هرررة

 .«ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كػـر بؿـا ُأكـزل طؾـك محؿـد  ،كاهـًا فصدقف بؿا  ؼقل أو طراًفاأتك مـ »

يلوف حؽوؿ   وـ لقلوفو  رعـول و«طــ ابــ مسـعقد مثؾـف مقققًفـا ،جق دوٕبل  عؾك بسـد 

 رؼ    ـ ِلَبؾ الرأقن ٓ  ثؾ هذا الرفع: ٕ 

أق   و«ُتطق ـر لـف أو ،لـقس مــا مــ َتطق ـر»: مرفقًطـا ڤحصقـ بـ  وطـ طؿران»

تطقر اقره ٕجؾفو يل  رل ر اقره بول  رزجور الطقور: ففوذا تطقور  أي تطقر بـػسف لـػسفو

َقوورةو يأاوو  تؽووق  بزجوور الطقوورد لوولووفن ي اقووره  ووـ  أي ةووبؼ بقوو    عـووك التطق وور يالطق

الحققاك ت  ـد إرادة أ ر   و فنذا ذها رؿقـً  تػ   و ي ضك إلك  ؿؾوف الوذق رررودهو 

ًٓ أحجؿ يتركن  يإذا ذها شؿ 

 
 ن19/217رـظر  فتح الب رق  (1)
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دلقوؾ  ؾوك أ  هوذا الػعوؾ  وـ  ل ـ ألػ ظ الق قدو يهو «لقس مـا»يهذه العب رة 

 ن(1)لقس  ـ  ررؼتـ  أي ي عـ ه  لقس  ـ هدرـ و يب ئر الذكقبو

ـ» ـ لف أو ،أو َتؽف  ـ بـػسفو«ُتؽف  ـ لف أي   َتؽفج  وـ يو هـ  أحد اقوره طؾاب ُتُؽفق

ي   بؿؼ بؾ  أ ر اقبلو يةقا    أي أ  رتؽفـ لف: يؿ  ةبؼ التؿثقؾ لف بسمالف  ـ ض ئع

 نيهوذا  ثؾوف (2)«لربـا، ومقكؾـفلعـ آكـؾ ا»  يلذا ج   يف الرب  :أ  ٓو ف لب ذ  ي ٔخذ

ي ثؾ الؽف كة  وـ رود ل لورا ة الػـجو  و يالؽوػو يالطو لعو يإبوراجو ييوؾ شول  

  ك بف  عرفة الغقانردج 

 ُفِعؾ لفن  أي فعؾ السحر بـػسفو ي لس بؼ: ةقا    :«ُسِحر لف أو ،أو َسَحر»

اه رو« ملسو هيلع هللا ىلصفؼـد كػـر بؿـا أكـزل طؾـك محؿـد  ،فصـدقف بؿـا  ؼـقل ،ومـ أتك كاهـًا»

أبوق رعؾوك يوذلؽ و اإل و   الشوفقرو ي(3)الخ لؼ البزار  بدبـ   ؿربـ    أحؿد«البزار

 و  ـ إئؿة الحػ ظن(4)الؿقمؾل

 الجقد  ـدهؿ فق  الحسـ يدي  الصحقحن   «بنسـاد جقد»

 تعسٖف احلدٖح احلطَد[ 

إلـك « ومــ أتـك» :ورواه الطبراين بنسـاد حسـ مـ حد ث ابـ طبـاس دون ققلـف»

  الحسـ  عريف  ـد أهؾ العؾؿ أكف يف  رتبة دي  الصحقح يفق  الضعقػن  ي«آخره

 
 ن3/163الس بؼ  (1)

(و 3333(و يأبووق دايد )5962(و )1597أخرجووف  سووؾؿو يتوو ب الؿسوو ل ةو بوو ب لعووـ آيووؾ الربوو  ي ميؾووف ) (2)

و يجو    وـ ڤ سوعقد بوـ  اهلل  بد (و  ـ حدرث2277(و يابـ   جف )3416(و يالـس ئل )1296يالرت ذق )

 نڤحدرث  ؾلو يج برو يأبل جحقػة 

ارو ح فظ   ـ العؾؿو   ب لحودرثو لوف  ملػو ت  ـفو     بدبـ   ؿريبـ  هق  أحؿد (3)  سوـد »الخ لؼو أبق بؽر البزج

 ن886/ 6و ت ررخ اإلة،  386/ 3هون رـظر   بؼ ت الؿحدثقـ  292و ت/«البزار

حو فظو  وـ  ؾؿو    وه،  التجؿقؿّلو أبق رعؾك الؿقمؾّل بـ   قسكبـ  رحقكبـ  الؿثـلبـ   ؾّل بـ  هق  أحؿد (4)

هون  397ت/ و«ؿسـدال»لف  ملػ ت  ـف   و لؼل الؽب ر يرحؾ يف حداثة ةـف إلك إ ص ر ب  تـ   أبقفو الحدرث

 ن1/179ةؾؿ القمق  إلك  بؼ ت الػحق  و 7/112رـظر  ت ررخ اإلة،  
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 الحسوووووـ الؿعوووووريف  خرًجووووو  يلووووود

 

 اشووووووتفرت رج لووووووف بووووووذاك َحوووووودّ  

 )حؿوووود( يلوووو   الرت ووووذق   وووو  ةووووؾؿ 

 

  ووووـ الشووووذيذ  ووووع رايك  وووو  ات ِفووووؿ 

 بؽوووووووذبك يلوووووووؿ رؽوووووووـ فوووووووْرًدا يرد 

 

 لؾووت  يلوود حسووـ بعووض  وو  اكػوورد 

  حتَؿووووؾ يلقووووؾ  وووو  ضووووعػ  لررووووا   

 

 (1)فقوووفو ي ووو  بؽوووؾ ذا حوووّد حصوووؾ 

  يأ ؼبفو  بؼقلوف وهذه تع ررػ الحسـ التول ذيرهو  العرالول  وـ  ودد  وـ العؾؿو   

  ـدهن يؾ هذه التع ررػ لؿ رحصؾ هب  تعررػ الحسـ : ٕ «ي   بؽؾ ذا حد حصؾ»

يتعررووػ الحسووـ  ووـ أمووعا إ ووقر: ٕكووف يف  رتبووة  وورتددة  تلرجحووة بووقـ 

و (2) طؿووع يف تؿققووزه ٓ ذهووا الووذهبل ياقووره إلووك أكووفالصووحقح يالضووعقػ: يلووذا 

ـّ   رـز  إلك الضعقػن  يٓ ربؾغ حد الصحقح ٓ العؾؿ   درجقا  ؾك أكف لؽ

 سعقد البغققو تقيف ةوـة بـ     حقل السـة اإل    الحسقـهقيو «قال البغقي»

 ن (3)«شرح السـة»ةت  شرة يخؿسؿ ئةو لف التػسقر الؿشفقر يلف 

ومؽان  ، دطل معرفة إمقر بؿؼدمات  ستدل بفا طؾك الؿسروقالذي  :العراف»

يإمؾ يف هذه الؿؼدق  ت أا  اةتع كة ب لجـ يالشق  قـو أ و    «وكحق ذلؽ ،الضالة

 الؿؼوود  ت الظوو هرة التوول رجعؾفوو  بووقـ روودق السووذج  ووـ الـوو س: ي لوودخ   يكحووقهو

 تصؾ إلك هذه الدرجةن  ف،

 :وققـؾ .الذي  خبر طـ الؿغق بات يف الؿستؼبؾوالؽاهـ: هق  ،هق الؽاهـ :وققؾ»

رؽوق  إٓ بن  كوة الشوق  قـو ييوؾ هوذا  وـ  ٓ ييوؾ هوذا «الذي  خبر طؿا يف الضؿقر

 
 ني   بعده  1/147(و يرـظر  معقد الؿرالل إلك ألػقة العرالل 53-59)ألػقة العرالل إبق ت  (1)

تطؿع بل  لؾحسـ ل  دة تـدرج يؾ إح درث الحس   فقف و فلك   ؾك  ٓ ثؿ  »28ل   الذهبل يف الؿقلظة ص  (2)

 «نإر س  ـ ذلؽ!

 حؿود ابوـ الػورا  البغوققو الشو فعلو الؿػسورو مو حا التصو كقػو بوـ   سوعقدبـ  هق  أبق  حؿد الحسقـ (3)

و يو   رؾؼوا بؿحقول السوـة يبوريـ الودرـو توقيف ةوـة «الؿصو بقح»ي و « ع لؿ التـزرؾ»و ي «شرح السـة» ـف   

 ن7/75و  بؼ ت الش فعقة الؽ ى لؾسبؽل 19/439ةقر أ ،  الـب،  رـظر   هو(ن 516)
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 الشرك إي و كسل  اهلل الع فقةن 

ــة» ـــ تقؿق ــق العبــاس اب بووـ  شووقخ اإلةوو،  أبووق العبوو س أحؿووديهووق   «وقــال أب

 نتقؿقة الحراينبـ  الس،   بدبـ  الحؾقؿ  بد
ال وكحقهؿ مؿـ  تؽؾؿ يف معرفـة إمـقر  :العراف»  ؿ والرم  اسؿ لؾؽاهـ والؿـج 

ب لؿغقجبوو ت    ففووذه ألػوو ظ  تؼ ربووة يف الؿعـووك: فوو لعراف روود ل  عرفووة«بفــذه الطــرق

 الؿغقبو ت  عرفوة لرود  الؽو هـي قةو يرد   ؾك إ قر الؿسريلة يالضو لةو ضالؿ

ؿ ردج ل  عرفة اي :الؿستؼبؾقة و   الؿـجق لـجق  يتلثقره  يف الحقادث إرضوقةو يالر ج

 ن - بز ؿفؿ - يذلؽ رخط  ؾك الر ؾ يرخرج بـت ئج  ـ الغقا

 :لفوؿ يإمؾ يؾف  داره  ؾك اةتع كة هومٓ  ب لشوق  قـو يتؼودرؿفؿ الؼورابقـ

 كسل  اهلل الع فقةن  ويهذا  ـ الشرك إي  وحتك رصؾقا إلك    ررردي  ولقعقـقهؿ

 ًديف الطخس سٔ  ٔارأزقاًحلا ]اضتخدا 

أب  جو د    «و ـظرون يف الـجقم ،«أبا جاد» :يف ققم  ؽتبقن ڤوقال ابـ طباس »

إلوك آخور الحوريف: ففوؿ  «أبجد هقز حطل يؾؿوـ»  الحريف إبجدرة  ؾك  ررؼة

رؽتبقا و يرـظري  يف الـجق و يرؼ ركق  بقـفو و يرودج ق  أ  هـو ك ارتب ً و  بوقـ هوذه 

ياقرهو   ؾوك  «أبو  جو د»الحريف الؿؼطجعوة  تؽق  هذهلحقادثو يالحريفو يبقـ ا

شؽؾ جداي و يبعضف  فقف أرل  و يهل يف حؼقؼتف   ،ةؿو يهذا كوقع  وـ الشوركو 

 كسل  اهلل الع فقةن 

 يتبفو  لقعورف التو ررخو أي ٕجؾ تعؾؿ الحريف  ثً،و «أب  ج د» أحد   أ   إذا يتا

والتوقاررخ  ؾوك حسو ب الجُ بلسو يلد تقةع العؾؿ   يف يت بة  ف، ؾ هوذاو ٓةوقؿ  يف ؿج

 يهؽذانالـظؿو فو)أبجد( إلػ  ياحدو يالب    اثـ  و يالجقؿ  ث،ثةو يالدا   أربعةو 

لووق  رؽتبووق  يحؽووؿ يف شوول  هووق  « ؽتبــقن أبــا جــاد»  ڤفؼووق  ابووـ  بوو س 
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ووا  ـفوو   ووـ تووقارر يٓ لتعؾ ؿفوو و ٓ الحووريف الؿؼطجعووة خ لبقوو   ياةووتخراج  وو  ُريق

 ياقره و بؾ رد ق  هب   ؾؿ الغقان 

يلد تقةع الـ س يف اةتـب ط الـت ئج  ـ الحريف زر دة  ؾك ب  ؾ اةتخدا ف  

 يف الطؾسؿ ت يالؽف كة: فؼ   بعضفؿ  إ  الس  ة تؼق  ةـة ألػ يأربعؿ ئةو  ـ

: ٕا   جؿق ة [187]إ راف  ﴾ىب مب خب حب﴿يف لقلف تع لك   «بغتة» يؾؿة 

يألجػ السقق ل  نألػ يأربعؿ ئة ف   جؿق يـو ت  و ت   ث كقةو ب  و اق الحريف 

 ن (1)«الؽشػ يف  ج يزة هذه إ ة إلػ»رة لة اةؿف  
ب ٓ رعؾؿف إٓ اهللو ٓ ي ؾؿ الس  ة كبل  رَةؾو يج رؾ لؿ   يٓ  ؾؽ  ؼرج

 و ياهلل (2)«ما الؿسمول طـفا بلطؾؿ مـ السائؾ» ـ الس  ة ل     ملسو هيلع هللا ىلصةل  الـبل 

  ره  أيثر أهؾ العؾؿ  ـ السؾػ بل   عـ ه فسج و يلد [15] ف  ﴾ٹ ٹ﴿ق   رؼ

  بفن   ؼطق ً  اخػ ؤه   ـ الخؾؼ أ ًر ؽ   و ف(3)أي د أخػقف  حتك  ـ كػسل
  «أب  ج د»يف همٓ  الذرـ رـظري  يف الـجق  يرؽتبق   ڤل   ابـ  ب س 

و  و  َأرى أي   أظوـو   وو أق     ُأرى«رى مـ فعؾ ذلؽ لف طـد اهلل مـ خءقما أ»

و لقس لف كصوقا  ـود اهلل  يالؿعـك و (4)     أ ؾؿو يالخ،   الـصقا يالحظأق
فؿفؿ  بؾغوت ذكقبوفو فن و  أ   والؽ فرو أ   الؿسؾؿهق يالذق لقس لف شل  يف أخرة 

 رعذب بؼدره و ثؿ رخرج إلك كصقبف  ـ الجـةو يإ   أ  رعػك  ـفن

 
الذق دلت  ؾقف أث ر أ   دة هذه إ ة تزرد  ؾك ألوػ »و يل   يف  طؾعف  111-2/193 طبقع ضؿـ الح يق  (1)

 ن «ؾقف  خؿسؿ ئة ةـةتبؾغ الزر دة   يٓ ةـةو

 وـ اإلرؿو  و ياإلةو، و ياإلحسو  و ي ؾوؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ  و بو ب ةوما  ج روؾ الـبول  (2)

(و يأبوق 8(و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ  و ب ب  عرفوة اإلرؿو  و ياإلةو، و يالؼودر ي ، وة السو  ةو )59الس  ةو )

 نڤ(و  ـ حدرث  ؿر 63يابـ   جف )(و 4991(و يالـس ئل )2619(و يالرت ذق )4695دايد )

 ن18/285رـظر  تػسقر الط ق  (3)

 ن4/1471رـظر  الصح ح  (4)
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 ابد]املطائن املطتفادة وَ أدلة الب 

ٕ   :«تصـد ؼ الؽـاهـ مـع اإل ؿـان بـالؼرآن جتؿـع  ٓ فقف مسائؾ: إولك: أكـف»

 الؽ هـ رد ل  ؾؿ الغقاو يهذه الد قى يػر ب لؼرآ ن

 «نملسو هيلع هللا ىلصفؼد كػر بؿا أكزل طؾك محؿد »  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ لقلف :«كػرالثاكقة: التصر ح بلكف »

ـ لف» شوررؽ لوفو ففوق  ورهْػو وـ يُ  ـ الؽ فَر ـ  ؽج  َ أق  أ   :«الثالثة: ذكر مـ ُتُؽف 

  ـ أخذهو فؽؿ  رحر  إخذ رحر  الدفعن  شررُؽ هق يؿ  أ   ـ أ طك الرب  

ــر لــف» : ٕ  أ وور ب لشوول  كػسووف  يفقووف الؿعـووك السوو بؼ «الرابعــة: ذكــر مـــ ُتُطق 

 يػ  ؾفن

رصـع  أي   ف لذق رررد أ  رتخؾص  ـ هذا السحرو«الخامسة: ذكر مـ ُسِحر لف»

ـف  ـ الشرك ب هللو يلد ش ريفن  وليت ة حًراةحًرا لقضر اقرهو فق  فؼد  ؽج

   يإ قر بؿؼ مده  يؿ  ةؾػن «أبا جاد»تعؾ ؿ ذكر مـ السادسة: »

افذكر السابعة: »   ف لؽو هـ رودج ل  عرفوة الؿغقبو ت «الػرق بقـ الؽاهـ والعـر 

ي   الؿستؼبؾقةو يالعراف رد ل  عرفة الؿغقب ت الؿ ضقة: ي لضقاّ و يالؿسريل ت 

 أشبف ذلؽن
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 ابــة

 سجــــش  اء يف امن  ــــا جـــم

 

ـــ الـ   ملسو هيلع هللا ىلصأن رســقل اهلل  ،ڤطـــ جــابر  ــســئؾ ط ــال:  ،ةرَ ْش ــؾ »فؼ ـــ طؿ هــل م

ابــ »فؼـال:  ،سـئؾ أحؿـد طـفـا :وقـال، (1)رواه أحؿد بسـد جقد وأبـق داود .«الشقطان

  .(2)«مسعقد  ؽره هذا كؾف

ـ أو ،ب  رجؾ بف صِ  :قبقؾت ٓبـ الؿس :طـ قتادة ،ويف البخاري ذ طــ امرأتـف  مخ 

ر  قال أو طـف ؾ  َح أ ُ   فَ ـْـ ُ  فؾـؿْ  ،فلما مـا  ـػـع ،إكؿا  ر دون بف اإلصءح ،ٓ بلس بف» :ُ ـَش 

  .اكتفك (3)«طـف

  ن(4)«إٓ ساحرٌ  السحرَ  ٓ َ ُحؾ  »وروي طـ الحسـ أكف قال: 

  :هل كقطانو ؛َحؾ  السحر طـ الؿسحقر :شرةالـ  » :قال ابـ الؼقؿ

 ،وطؾقـف ُ حَؿــؾ قـقل الحســـ ،وهــق الـذي مـــ طؿـؾ الشــقطان ،مثؾـف َحـؾ  بســحرٍ 

  .ف طـ الؿسحقرطؿؾُ  ُؾ فقبطُ  ،فقتؼرب الـاشر والؿـتشر إلك الشقطان بؿا  حب

 
(و يحسوـ إةوـ ده ابوـ حجور يف فوتح 14135(و يأحؿود )3868أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب الـشورةو ) (1)

 نڤو يج    ـ حدرث أكس 19/233الب رق 

 ن3/77ة جعػر  ـ أحؿد ذيره ابـ  ػؾح يف أداب الشر قة بريار (2)

و ييموؾف الطو ق 7/137أخرجف البخ رق تعؾقًؼ و بصقغة الجز و يت ب الطواو بو ب هوؾ رسوتخرج السوحرو  (3)

الوو  يف   بوود (و يمووحح إةووـ دهو يأخرجووف ابووـ5/49 ووذرا أثوو رو يؿوو  يف تغؾقووؼ التعؾقووؼ ٓبووـ حجوور ) يف

 ن5/281 التؿفقد

 و يمحح إةـ دهن5/49ؾقؼ التعؾقؼ ٓبـ حجر أخرجف الط ق يف التفذرا يؿ  يف تغ (4)
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ففـــذا  ؛وإدو ـــة الؿباحـــة ،والـــدطقات ،والتعـــقذات ،شـــرة بالرققـــةالـ   :والثـــاين

 . (1)«جائز

   فيـــه وســـائل:
 :الـفل طـ الـشرة.  إولك 

 .ص فقف مؿا  ز ؾ اإلشؽال  الثاكقة: الػرق بقـ الؿـفل طـف والؿرخ 

l 

     رـ لض أمؾ التقحقد  ـ السحرو يذير بعض أكقا ف $لؿ  ذير الؿملػ 

 ؿ  ج  ت بف الـصقصو ذير يقػ ُرع َلج الؿسحقر: ٕ  السوحر يالوعو يلوف حؼقؼوة 

قًّو و يلود يؾحفو يكحـ كورى  وـ ُةوِحر رتغقجور رتلثر هب  الؿسحقر يف  ؼؾفو يبدكفو يري

 رتغقر يف در كتفن

ةوبؼ التحوذرر يف بو ب السوحر  وـ إتقو   السوحرةو يلوق يو   لؾعو،ج: ٕ  لد ي

تقازق الضرر الؿؼ بؾ لف و يهق ضوق ع  ٓ الػ ئدة التل لد تحصؾ  ـفؿ بػؽ السحرو

 درـ الؿر : ب لتؼرب لؾشق  قـن

 وبو لتحررؿ أي ويف حؽؿفو : هوؾ رؼو   بو لجقاز  رعـول و«ما جا  يف الـشـرةباب »

 ب لتقلػ؟ أي

رعـل  الـشرة  ولؾعفد« أ » :«سئؾ طـ الـشرة ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ،ڤطـ جابر »

 نتؽق  إٓ  ـ  ررؼ السحرة يٓ الؿقجقدة يف ذلؽ القلتو

ففول أ ظوؿ  وـ أ   و  يإذا ي كت  ـ  ؿؾ الشوقط  «هل مـ طؿؾ الشقطان»فؼال: »

  الشقط   يأتب  ف  ـ الجـ إكؿ  رسعق  يف حؾ السحر  وـ الؿسوحقر تؽق   حر ة: ٕ

 
 ن4/391إ ،  الؿقلعقـ  (1)
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 أمؾ  ؿؾ الشقط  ن  الشركي و  إلقفؿ شل و ففل شرك يف الحؼقؼةب يُلدق إذا ُلرق 

 الفائدة يف زٔاٖة املتأخس عَ املتقدًد[ 

ذيرك  فقؿ  ةبؼ  عـك لقلفؿ  جقودو ي و  لد  و«وأبق داود ،رواه أحؿد بسـد جقد»

 ،فن فقف  ـ الخ

شووقخف يالحوودرث رريرووف أبووق دايد يف ةووــف  ووـ اإل وو   أحؿوود: ٕكووف رووريق  ووـ 

 كسوتػقد  وـ ؿو  الوذقف وإمؾ  قجوقًدا يذلؽ يي   اإل    أحؿد  ب شرةو فنذا ي  

 ريارة أبل دايد؟  ذير

أ  الوورايق الؿتوولخر ارتضووك هووذا    ـفوو  وهـوو ك بعووض الػقائووديالجووقاب  أ  

تعققـ الؿبَفؿ أحق ًك و يؿ  يف  رير ت   ي ـف  لػ ظ أحق ًك والزر دة يف إ  السـدو ي ـف 

رؾوز  أ  رؽوق  الحودرث  ٓ البقفؼل  ـ  ررؼ البخ رق: ٕكف إذا ريى  وـ البخو رق

 يؿ  هق يف البخ رقن و ـده بسـده ي تـف

  ابوـ  سوعقد رؽوره «ابـ مسعقد  ؽره هـذا كؾـف»فؼال:  ،سئؾ أحؿد طـفا :وقال»

 نالـشرة يؾف 

ا فوؾ الفوذلل ابوـ أ  بوـ   سوعقدبوـ  اهلل  بود الورحؿـ  بود أبق هق سعقد ابـ  ي

فؾقؼـرأه طؾـك  ،أن  ؼرأ الؼرآن غضا، كؿا أكـزل ـ أحب  مَ »   ـف ملسو هيلع هللا ىلصو الذق ل   الـبل (1) بد

يددت أ  »    بعض الجب برة  ـ حؽ   الؿسوؾؿقـ يلو كي ع هذا أت (2)«قرا ة ابـ أم طبد

 ن كسل  اهلل الع فقة! (3)«ضؾع خـزررأحؽ لرا ة ابـ  سعقد  ـ الؿصحػ ب

 
 ن 4/299رـظر  اإلم بة يف تؿققز الصح بة  (1)

(و يابوـ 35(و يأحؿود )138 سوعقدو )بوـ  اهلل  بود أخرجف ابـ   جف يف أي  الســو فض ئؾ الصوح بةو فضوؾ (2)

 ن ڤ(و  ـ حدرث أبل بؽر ي ؿر 7966حب   )

 ن9/149رقةػن رـظر  البدارة يالـف رة بـ  الحج ج  هق (3)
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يلوق  و و  يو   فقوف تعؾقوؼ $يالؽراهة  ـد الؿتؼد قـ تعـل التحوررؿو يرؽوره 

 ي    ـ الؼرآ  يلد تؼد  هذان 

 ـ تؽق  بؾ  وؼطع بتحررؿف رُ    ُرع  ب لؽراهة يف  س ئؾ  اياإل    أحؿد يثقًر 

ثؿ  وبؾ فقف  يب ئر واهلل  يف ةقرة اإلةرا   دد  ـ  ظ ئؿ إ قر ذيره و يالؽب ئر

حراً  : فتعبقر     أق[38]اإلةرا   ﴾مج حج يث ىث مث جث يت﴿  بعد ذلؽ رؼق 

 الؿتؼد قـ ب لؽراهة رؼصد بف الحر ةن

 وا حين بْ العالج وَ الطخس، ٔوا ال حيند[ 

يلوذا  :ةوحر  أق و«برجؾ بف صِـ :قؾت ٓبـ الؿسقب :طـ قتادة ،ويف البخاري»

 وو  يجووع الرجووؾ؟ فؼوو    »لوو   أحوودهؿ    وحووقـ ُةووحر ملسو هيلع هللا ىلصلؿوو  كووز  الؿؾؽوو    ؾقووف 

  سحقرن   أق و(1)« طبقب

ــ» ــفأو  مخ    رصوورف  ـفوو : ٕ   ووـ أكووقاع السووحر  وو  رعوورف و أق«ذ طـــ امرأت

يهوق  - و ي و  رعورف بو لعطػ-الوزيجقـ  وـ أخور يهوق مورف أحود - ب لصرف

يف الـوقالض التل ذيره  اإل و   الؿجودد  اإلة،  و يهق  ـ كقالض-التؼررا بقـفؿ 

 ن (2)العشرة

تؽووق  لؾعطووػو يرؽووق   ووـ  طووػ  أي لؾتـقرووعو أي إ وو  لؾشووؽو  هووذه «أو»ي

 الخ ص  ؾك الع  ن

ر  قال أو أ حؾ طـف»  ،فلمـا مـا  ـػـع ،إكؿا  ر ـدون بـف اإلصـءح ،ٓ بلس بف» :ُ ـَش 

  يظ هر هذا أكف ربوقح السوحر إ  يو   لؾعو،جو لؽوـ حؿؾوف ابوـ «اكتفك .«فؾؿ  ـف طـف

  ؾك الـشرة ب لرلقةن - فقؿ  ةقليت -ؼقؿ ال

 
 ن(447)ص   ةبؼ تخررجف (1)

 القه بن  بدبـ  (و  طبق ة ضؿـ  ملػ ت اإل     حؿد386رـظر رة لة كقالض اإلة،  )ص   (2)
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 أ  حوؾ السوحر  أق و«ٓ َ ُحـؾ السـحر إٓ سـاحر»وروي طـ الحسـ أكف قـال: »

 رؽق  إٓ بسحرو ي ؿؾ الس حر حرا ن ٓ

يالحصر هـ  إضو يف يلوقس حؼقؼًقو و يهـو ك حوؾ لؾسوحر بغقور لجوق  لؾسو حرو 

 نيهق الذق لصده ابـ الؿسقاو يهق الذق بقـف ابـ الؼقؿ

َحـؾ  بسـحر  :وهـل كقطـان ؛َحؾ  السـحر طــ الؿسـحقر :الـشرة» :قال ابـ الؼقؿ»

فقتؼــرب الـاشــر  ،وطؾقــف  حؿــؾ قــقل الحســـ وهــق الــذي مـــ طؿــؾ الشــقطان ؛مثؾــف

بؿـا  إلـك الشـقطان»السو حر يالؿسوحقر الوذق  ؾوا حوؾ السوحر   رعـل و«والؿـتشر

 ن«الؿسحقر فقبطؾ طؿؾف طـ» يهق الشرك يتؼدرؿ الؼرابقـ لفو  « حب

الـشـرة »  الـقع الث ين  ـ الـشرة  ـ حوؾ السوحر  وـ الؿسوحقر  و أق«والثاين»

  ي ؾقوف رحؿوؾ لوق  «ففـذا جـائز ،وإدو ة الؿباحـة ،والدطقات ،والتعقذات ،بالرققة

 ن «ٓ بلس إكؿا  ر دون بف اإلصءح»  الؿتؼد  ابـ الؿسقا

ــ»   ـوود   ةووئؾ  ووـ الرلقووة لوو   ملسو هيلع هللا ىلصيالـبوول  ـؽؿ أن  ـػــع أخــاه، مـــ اســتطاع م

 ن(2)ڠ ـف السحر ب لرلقة: رل ه ج رؾ  ُحؾج  ملسو هيلع هللا ىلصيالـبل  و(1)«فؾقػعؾ

 :يبعض الػؼف    وـ  تولخرق الحـ بؾوة ياقورهؿ أجو زيا حوؾ السوحر ب لسوحر

 ن(3)إلبؼ   الحق ة :ي لؿقتة ولؾضريرةو يل لقا  إ  هذا  ثؾ أيؾ الؿحرج 

 
 ن(96)ص   ةبؼ تخررجف (1)

 ن(95)ص   ةبؼت اإلش رة إلقف (2)

الؿ لؽقة يف لق و يالش فعقةو يالحـ بؾوة إلوك يحـػقةو فذها ال اختؾػ الػؼف   يف حؽؿ إبط   السحر ب لسحر  (3)

لؾضريرةن رـظور  ح شوقة ابوـ  :يذها الؿ لؽقة يف لق  إلك جقازهو يأج زه  تلخريا الحـ بؾة  د  جقاز ذلؽن

ح شووقة يو 9/62تحػووة الؿحتوو ج يو 4/391ح شووقة الدةووقلل يو 8/339التوو ج ياإليؾقووؾ يو 6/93  بوودرـ 

شوورح  ـتفووك يو 5/279ح شووقة الش ا ؾسوول  ؾووك ا رووة الؿحتوو ج يو 3/169البجقر وول  ؾووك شوورح الؿووـفج 

 ن3/495اإلرادات 



 

ُِّصــــة٠ع ــ ب 104 عَـــ عجــــ ٤عيفعاي

لتول جو  ت الشورائع يلؽـ حػظ الوـػس الوذق هوق  وـ الضوريرات الخؿوس ا 

أيوؾ هبوذ رػو ر  ي ولهؿ  ـ الضريرة إيلك التول هول حػوظ الودرـلقس ببحؿ رتف و 

 لقس فقف خؾؾ ب لدرـ  ثؾ الشركن  الذق الؿقتة

إٓ أ  الشرك إي  لوقس  وـ هوذا  :يالضريرات يإ  ي كت تبقح الؿحظقرات

 أ ظؿ خس رة  ـفن  ف، الـقعو

يالسو حر رلخوذ  ؟!   حُر  أخذه حور  بذلوفييقػ رؼ   بنب حة ذلؽ  ع ل  دة  

فقؿ  رز ؿ أجرتف ففل حرا   ؾقف أشد  ـ تحررؿ  فر البغلو يالدافع شر  ؿـ رودفع 

لؾبغلو يالس حر  ؿؾف  حرج و يالؿسحقر رتؼرب إلك هذا الس حرو يالس حر رتؼرب 

 ي عقـ لف  ؾقف يؿ  ةبؼ بق كفن وإلك الشق  قـو ففق شررؽ لف يف ذلؽ

 الشوور ل حجووة إذا يوو    جوورًدا  ووـ الوودلقؾ يٓ لووقلفؿ لووقس بوودلقؾيالػؼفوو   

ٓ؟ فون  رشوتد  أي الصحقحو فنذا اختؾوػ العؾؿو   يف لوق  الصوح بل هوؾ رحوتج بوف

 أيلكن - فضً،  ؿـ دياؿ -الخ،ف يف لق  الت بعقـ 

لد رؼق  ل ئؾ  لد رصؾ الحد ب لؿسحقر إلك أ  رؼتؾ زيجتف يأيٓدهو فضرره ي

  ن تعد

يؿد ـ الؿخدراتو فقح   بقـف  و  رسجـ  ثؾ اقره  ؿـ رتعدى ضررهلف قؼ  ف

 يبقـفؿن

رصوو   ؾقووف عؾووك العبوود أ  ف ويؿوو  أ  هووذا السووحر رعتوو   صووقبة  ووـ الؿصوو ئا 

أ  رعؿد إلك الشرك لدفعف: يؿ  لق أمقا أحدهؿ يف حو دث ي و ش  شور  ٓ يرحتسا

 س لف إٓ أ  رص  يرحتسانرـ   الؾقؾ  ـ أٓ  يإيج عو فؾق ٓ أيثر أي ةـقـ

كعت  القلقع يف الشورك  يٓ ييقػ كعت  الضرر الؿ دق القالع  ؾك الؿسحقرو

 يهق أ ظؿ إضرار  ؾك اإل ، : فؽقػ ردفع الضرر إخػ ب لضرر إ ظؿ؟!
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ٕ  ضوريرة  :لؾضوريرة :ف،   ة بؼوق   وـ لو   بجوقاز حوؾ السوحر ب لسوحر

 حػظ الدرـ  ؼد ة  ؾك أرة ضريرةن

 ِن تجبت السقٗة بالتجسبة؟د[ 

يإذا تؼرر    ةبؼ  ـ يق  الؿب ح يف العو،ج ب لسوحر  و  يو    وـ الرلقوةو ففوؾ 

 تثبووت الرلقووة ب لتجربووة: يوول  رثبووت أ  بعووض أروو ت تسووتخد  يف بعووض إ ووراضو

 التعققـ رحت ج إلك تقلقػ؟  أي

ز ؿ أ  يؾ و يهـ ك  ـ (1)يف زاد الؿع د رثبت  ثؾ هذا ب لتجربة $ابـ الؼقؿ 

اةؿ  ـ إةؿ   الحسـك  ،ج لؿرض  عقـ  ـ إ راضو فنذا جرب هذا ييجده 

لد أحسـ  ـ اكتفك إلك    ةؿعو ييؾ هذا  ػرع  ـ  لؽـك فًع  تؽػل فقف التجربةو ي

  هؾ هل ﴾ۀ﴿ي و[82]اإلةرا   ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿يق  الؼرآ  شػ  و 

 ژ ڈ ڈ﴿ؼرأ  ؾك الؿررض ريبـ    ؾقف  :بق كقة تؼتضل أ  جؿقع الؼرآ  شػ  

 ؟[1]الؿسد  ﴾ژ

 ـ الؼرآ     هق شػ  و ي ـف    هوق أحؽو  و ي ـوف يالؿعـك  أ  تبعقضقة أي هل 

 ؟يبـ    ؾقف فؾقس يؾ الؼرآ  رصؾح لؾرلقة :   هق بق   العؼ ئدو ي ـف    هق لصص

و ييف حدرث أبل ةوعقد أكوف لورأ الػ تحوة (2)ي   ررلل ب لؿعقذتقـ ملسو هيلع هللا ىلصيالرةق  

 ه  ؾك    فعؾنثؿ ألرج و (3)« رققة أكفا أدراك وما»ؾدرغو فؼ   لف الـبل   ؾك ال

 
 ن11-4/19رـظر  زاد الؿع د  (1)

   (ن97  )ص ةبؼت اإلش رة إلقف (2)

(و ي سؾؿو يت ب الس، و ب ب جقاز أخوذ 5736أخرجف البخ رقو يت ب الطاو ب ب الرلك بػ تحة الؽت بو ) (3)

 (ن2156(و يابـ   جف )2964(و يالرت ذق )2291رآ  يإذي رو )إجرة  ؾك الرلقة ب لؼ



 

ُِّصــــة٠ع ــ ب 101 عَـــ عجــــ ٤عيفعاي

 ـبووف أ  رلخووذ ةووبع بووـ  يذيوور ابووـ بطوو   أ  يف يتووا يهووا»يلوو   ابووـ حجوور  

يرل ت  ـ ةدر أخضرو فقدلف بقـ حجررـو ثؿ رضربف ب لؿ  و يرؼرأ فقف آرة الؽرةل 

ف رذها  ـف يؾ    بفو يهق يالؼقالؾو ثؿ رحسق  ـف ث،ث حسقاتو ثؿ رغتسؾ بف فنك

 ن«لؾ»وو يالؼقالؾ  السقر الؿبدي ة ب(1)«جقد لؾرجؾ إذا حبس  ـ أهؾف

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

أا   ـ  ؿؾ الشقط  و يأ ؿ   البق     ي«فقف مسائؾ: إولك: الـفل طـ الـشرة»

 و فونذا اةوُتػقد إلك الشقط  ة شل ؿـ أة لقا التحررؿ إض ففالشقط   يؾف   حر ةو 

العائــد يف هبتــف كالؽؾــب  ؼــل  ثــؿ  عــقد يف »  ملسو هيلع هللا ىلصلقلووف  تحووررؿ الرجووقع يف الفبووة  ووـ

 الشقط    ـ ب ب أيلكن  إض فة  ؿؾ إلكيهذا حققا : فن  رستػ د  ـ  (2)«ققئف

ص فقف مؿا  ز ؾ اإلشؽال» الوقارد   رعـل و«الثاكقة: الػرق بقـ الؿـفل طـف والؿرخ 

 وإكؿ  ررردي  اإلم،حو أ      رـػع»  بعض الرتخقص: يؼق  يف الـصقص التل فقف 

رزرؾف التػصقؾ يالتػررؼ بقـ الؿـفل  ـف يالؿرخص  لؽـهذا إشؽ   ي و« ـف فَ ـْ فؾؿ رُ 

 فقفو يهق    ج   يف ي،  ابـ الؼقؿن

 

 

 

 
 ن19/233فتح الب رق  (1)

(و ي سوؾؿو يتو ب الفبو تو بو ب تحوررؿ 2589أخرجف البخو رقو يتو ب الفبوة يفضوؾف  يالتحوررض  ؾقفو و ) (2)

يابوـ   جوف (و 3691(و يالـس ئل )1298(و يالرت ذق )3538(و يأبق دايد )1622الرجقع يف الصدلة يالفبةو )

 نڤو يج    ـ حدرث أبل هرررةو يابـ  ؿرو ياقرهؿ  ڤ(و  ـ حدرث ابـ  ب س 2385)
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 ابــة

 ـسٌ  ـــاء يف امذطـــا جـــم
 

  .[131]ٕا راف  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :وققل اهلل تعالك

 أ ة. [19]رس  ﴾گ گ ک﴿وققلف 

ــصِ  وٓ ،وىْد ٓ َطــ»قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رســقل اهلل  ڤطـــ أبــل هر ــرة  ــ وٓ ،ةرَ َق  ةَ هاَم

 .(1)أخرجاه .«رَ ػَ َص  وٓ

  .(2)«َل ُغقْ  وٓ  َ قْ وٓ كَ »زاد مسؾؿ:  

و عجبــل  ،صقـرة وٓ ،ٓ طـدوى: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسـقل اهلل  ڤولفؿا طـ أكس 

  .(3)«الؽؾؿة الطقبة»ا الػلل  قال: وم :قالقا ،«ُل لْ الػَ 

قــال: ُذكِــَرت الطقــرة طـــد  ڤطــامر بـــ  طـــ طؼبــة ،وٕبــل داود بســـد صــحقح

 ،فــنذا رأى أحــدكؿ مــا  ؽــره ،مســؾًؿا د  رُ َتــ وٓ ،ا الػــللفَ ـُ َســأْح »فؼــال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رســقل

 حــقل وٓ ، ــدفع الســقئات إٓ أكــت وٓ ، ــلتل بالحســـات إٓ أكــت ٓ الؾفــؿ :فؾقؼــؾ

 . (4)«ققة إٓ بؽ وٓ

 
  قورةو يٓ  وديىو ٓ (و ي سوؾؿو يتو ب السو، و بو ب5797أخرجف البخ رقو يت ب الطاو بو ب الجوذا و ) (1)

 (ن2229رقرد  ؿرض  ؾك  صحو ) يٓ اق و يٓ كق و يٓ مػرو يٓ ه  ةو يٓ

« موػر يٓ كوق  يٓ ه  وة يٓ ٓ  وديى»  ؾؿ يف الؽت ب يالب ب السو بؼقـو  وـ رياروة أبول هررورةأخرجف  س (2)

 (ن2222« )اق  يٓ  قرةو يٓ ٓ  ديىو»(و ي ـ ريارة ج بر 2229)

(و ي سووؾؿو يتوو ب السوو، و بوو ب الطقوورة يالػوول و 5776 ووديىو ) ٓ أخرجووف البخوو رقو يتوو ب الطوواو بوو ب (3)

 (ن1615(و يالرت ذق )3916(و يأبق دايد )2224)

 ؼبة يؿ  لو   الؿصوـػو  ٓ    روبـ  (و  ـ حدرث  رية3919أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب الطقرةو ) (4)

 ن14/224يمححف الـقيق يف شرح  سؾؿ 



 

ُّـةع ــ ب 107 عَـــ عجـــ ٤عيفعايتطـــ

 ـِ ولؽِـ، ا إٓـ ـومـا مِ  ،الطقـرة شـرك ،الطقرة شرك»مرفقًطا:  ڤوطـ ابـ مسعقد 

وجعـؾ آخـره مــ قـقل ابــ  ،والترمـذي وصـححف ،رواه أبـق داود .«ف بالتقكؾبُ هِ ْذ  ُ  اهللُ 

  .(1)مسعقد

 :قـالقاو «فؼد أشـرك ،الطقرة طـ حاجتف فُ تْ مـ رد  »وٕحؿد مـ حد ث ابـ طؿرو: 

إلـف  وٓ ،صقر إٓ صقرك وٓ ،خقر إٓ خقرك ٓ ،الؾفؿ :أن تؼقل»كػارة ذلؽ  قال:  فؿا

  .(2)«غقرك

«كد  رَ  أو اكَض إكؿا الطقرة ما أمْ » :ڤالعباس بـ  ولف مـ حد ث الػضؾ
(3) . 

   فيـــه وســـائل:

 مع ققلف [131]إ راف  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :إولك: التـبقف طؾك ققلف: 

 . [19]رس  ﴾گ گ﴿

 ثاكقة: كػل العدوى. ال 

  .الثالثة: كػل الطقرة 

  .الرابعة: كػل الفامة 

  .الخامسة: كػل الصػر 

 بؾ مستحب.  ،السادسة: أن الػلل لقس مـ ذلؽ 

 
(و 1614(و يالرت وذقو يتو ب السوقرو بو ب  و  جو   يف الطقورةو )3919أخرجف أبوق دايدو يتو ب الطواو بو ب الطقورةو ) (1)

(و يأحؿود 3536و يابـو   جوفو يتو ب الطواو بو ب  ـو يو   رعجبوف الػول  يرؽوره الطقورةو )«حسـ موحقح»ل    ي

 ن4/398(و يمححف ابـ الؼقؿ يف إ ،  الؿقلعقـ 43(و يالح يؿ )6122(و يابـ حب   )3687)

قعوةو يحدرثووف رياه أحؿودو يالطوو اينو يفقوف ابووـ لف  »5/195(و يلوو   يف  جؿوع الزيائوود 7945أخرجوف أحؿود ) (2)

 «نحسـو يفقف ضعػو يبؼقة رج لف ثؼ ت

ييف إةـ ده كظرو يلرأت بخط الؿصـػ  (  »377(و يل   يف تقسقر العزرز الحؿقد )ص  1824أخرجف أحؿد ) (3)

 «نفقف رجؾ  ختؾػ فقفو يفقف اكؼط ع أق  بقـ  سؾؿ يبقـ الػضؾ
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  .السابعة: تػسقر الػلل 

 التقكؾ. اهلل ب بؾ  ذهبف ، ضر ٓ الثامـة: أن القاقع يف الؼؾب مـ ذلؽ مع كراهتف 

 .التاسعة: ذكر ما  ؼقلف مـ وجده  

  .العاشرة: التصر ح بلن الطقرة شرك 

 .الحاد ة: طشرة تػسقر الطقرة الؿذمقمة 

l 

   العسبد عٍد]أصن الطرية 

  التطقور   صودر تطقجور الؿضوعجػو رتطقجورو تطق وًراو  ثوؾ  «باب ما جا  يف التطقـر»

 تخق ًران رتخقُر تخقجر 

ؿو يالؽوو،  اةووؿ ؿ  صوودر تؽؾجوويالطقوورة  اةووؿ الؿصوودرو يوو لِخَقَرةو ييوو لتؽؾ  

  (1)يهؽذان والؿصدر

و ًٓ  رجع يف ذلوؽ  يٓ العرب يف ج هؾقتفؿ ي كت تدير هبؿ إهقا  رؿقـً  يشؿ 

يلووذلؽ ةوؿل تطق وورا أخووًذا  ووـ  :إٓ  و دا ؿو فؽوو كقا رتشوو   ق  يرتطقوري  بوو لطققر

 نقره  ـ الحققاك تالطققرو التل هل أيثر    رتش   ق  بفو يلد رتش   ق  بغ

تعؿؾق  لبؾ التطقر العق فة التل هل  زجر الطقر: ٕ  الط ئر إ   أ  رطقور يلد رس

ففوق  ولقـظر   ذا رصـعو فون   و ر  وـ رؿقـوف :بـػسف  ـ اقر إث رةو يإ   أ  ُرث ر فقطقر

 ـ رس ره ففق الب رحو ي ـ أ   ف ف لـ  ح يالـطوقحو ي وـ خؾػوف الؼ  ود  أي الس كحو

 مـعف هذا الط ئرنيالؼعقدو ففؿ رتصرفق   ؾك حسا    

 
 ن2/728رـظر  الصح ح  (1)



 

ُّـةع ــ ب 104 عَـــ عجـــ ٤عيفعايتطـــ

 ويهول شورك وردك أي ي كقا رم ـق  هبذاو يهذا هق التطقرو ف لطقرة  و  أ ضو كو

 يؿ  ةقليتن 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :وققل اهلل تعالك»

 بعؾؿف يتؼدرره    رحصؾ لفؿو يلقس لؾط ئر أق    أق ﴾ٿ ٿ﴿و «[131]إ راف 

 نإكؿ  هق  ـ اهلل  وتلثقر

بسببؽؿو يبسبا تطقريؿو   أق  «[19]رس  ﴾گ گ ک﴿وققلف »

بسبا هذا التطقر الذق  :يبسبا تش ؤ ؽؿ حصؾ لؽؿ    حصؾ:  ؼقبة  ـ اهلل 

 هق شركن 

 اجلىع بني ٌف٘ العدٔى ٔإثباتّاد[ 

 هامــة وٓ ،صقــرة وٓ ،ٓ طـدوى»قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رســقل اهلل  ڤطــ أبــل هر ـرة »

يالطقورةو ل تـػل العديىو فف وك فقةي   بعده  « ٓ طدوى» لقلف  يف «ٓ»  :«صػر وٓ

 يالف  ةو يالصػرن 

 اقورهو فؼود جو  يف يإذا ي كت العديى كػقت يؿ  يف هذا الحدرث الؿتػؼ  ؾقف ي

ــك »يؿوو  يف الحوودرث الصووحقح   و ػوورًدا  وو  روود   ؾووك إثب  وو  ــرِض طؾ ــقِرد ُمْؿ   ٓ

هووذا إثبوو ت يف ييهووذا اوول  ووـ يريد اإلبووؾ الؿررضووة  ؾووك الصووحقحة  و(1)«ُمِصــح

 ،هامــة وٓ ،صقــرة وٓ ،ٓ طــدوى»  البوو ب حوودرثب  ؼريًكوو جوو   يووذلؽ يىو لؾعوودي

فقوف   ٕ ر بو لػرار  وـ الؿجوذي فو (2)«وفر مـ الؿجذوم فرارك مــ إسـد ،صػر وٓ

 نإثب ت لؾعديى

 
  قورةو يٓ  وديىو ٓ (و ي سوؾؿو يتو ب السو، و بو ب5771ه  ةو ) ٓ أخرجف البخ رقو يت ب الطاو ب ب (1)

(و  وـ 3911(و يأبوق دايد )2221روقرد  ؿورض  ؾوك  صوحو ) يٓ اوق و يٓ كوق و يٓ موػرو يٓ ه  ةو يٓ

 نڤهرررة  لحدرث أب

 ن(596)ص   الؿتـ قضعف  ـ رـظر  تخررج الحدرث يف  (2)
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أيثور  أي يالعؾؿ   رسؿق   ثؾ هوذا  ختؾِوػ الحودرث: يهوق أ  رقجود حودرث  

فــر مـــ »رؼووق   الثوو ين ي« ٓ طــدوى»رؼووق    فوو ٕي  :يؿوو  هـوو ظ هرهؿوو  التعوو رضو 

 رلخووذيووذلؽ ي و«ٓ  ــقرد مؿــرض طؾــك مصــح»رؼووق   الووـص أخوور ي و«الؿجــذوم

ــ»يرؼووق    وبقوود الؿجووذي  يرضووعف  يف اإلكوو   ملسو هيلع هللا ىلصالرةووق   ــاهلل ،بســؿ اهلل ْؾ ُك ــة ب ، ثؼ

 ن(1)«طؾقف وتقكًء 

 ـ ررى أكف كػل رراد بف   فؿـفؿ و«ٓ طدوى»يلد اختؾػ العؾؿ   يف الـػل يف  

صػرو ال يٓ الف  ةو يٓ تعتؼديا الطقرةو يٓ تعتؼديا العديىو ٓ رعـل  والـفل

فضً،  ـ أ  رعتؼد  :فؽلكف اقر  قجقد أمً،  ويالـفل إذا ج   بصقغة الـػل ي   أبؾغ

يؼقلف  الـفل أي فؼد رليت الخ  يرراد بف إ ر :رعؿؾ بفو ي ثؾف يف اإلثب ت أي يجقدهو

قجقب تربص إ ر بفذا خ  يرراد بف ف [228]البؼرة  ﴾ڃ ڃ﴿  تع لك

 الؿطؾؼة لؾعدة ث،ثة أشفرن 

كػول ٓ تؼو د ةورر   الؿورض بـػسوفو « ٓ طـدوى»إ     قؼور ـ   ي ـ العؾؿ  

  كع  وـ يجوقدهو  ف، ويأ   إذا ا تؼد أكف رـتؼؾ  ـ  ررض إلك  ررض بتؼدرر اهلل 

 ن (2)يهذا  سَؾؽ  ـد بعض أهؾ العؾؿو يكصره جؿع  ـفؿ

 تخوو لط ةووؾقًؿ و أي  ووديى  طؾًؼوو و تخوو لط  ررًضوو و ٓ  ووـ رؼووق   إكووف  ي ووـفؿ

رـتؼؾ الؿرض أموً،  ٓ يتؼدرره  يمررح ياضح« ٓ طدوى» يف ٕ  الـػل :فر  ف،

 ن ـ  ررض إلك ةؾقؿ

 
(و يالرت ذقو يت ب إ عؿةو ب ب    ج   يف إيؾ  وع 3925الطقرةو ) أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب يف (1)

(و 3542يابوـ   جوفو يتو ب الطواو بو ب الجوذا  ) يالؾػوظ لوفو و«حدرث اررا»(و يل    1817الؿجذي و )

و يلو   ابوـ ڤو يلود رجوح الرت وذق يلػوف  ؾوك  ؿور ڤ(و يمححفو  ـ حدرث جو بر 7196يالح يؿ )

يؿ  يف الضوعػ   لؾعؼقؾول  وو ييف ةـده  ػضؾ ابـ فض لةو يهق ضعقػ«فقف كظر  »19/169حجر يف فتح الب رق 

 (ن6928)

 ن19/169رـظر  فتح الب رق  (2)
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مـ الؿجذوم فرارك  ر  فِ »  ملسو هيلع هللا ىلصو يؼقلف أ   إح درث التل ظ هره  إثب ت العديى

ففول  وـ أجوؾ الحػو ظ  ؾوك  و« قرد مؿرض طؾك مصح ٓ»  ملسو هيلع هللا ىلصيلقلف و «مـ إسد

 ؼقدة اإلكس  : فؼد رؼدر اهلل  ورض الصوحقح أثـو    خ لطتوف لؾؿوررض: فقعتؼود أكوف 

ًٓ  ـ أ  تؼق  أ داين فو، و احسوؿ اهأ د و فقؼع يف الحرج  ـ  خ لػة الحدرثو فبد

 ن (1)رقرد  ؿرض  ؾك  صحو يفر  ـ الؿجذي  يٓ الؿ دةو

 جؿع  س لؽ يف التبقـ أ  ف

يو    وـ بـول  ةقا    - ديى أمً،و يالـفل  ـ  خ لطة الؿررض  ٓ أكف إول:

فقعتؼود الؿسوؾؿ أ  هـو ك  وديىو  و ـ أجؾ أٓ رحودث الؿورض -  ـ اإلبؾ أي آد 

 فقؼع يف حرج  ـ  خ لػة الـصن  و«ٓ طدوى»  رؼق  ملسو هيلع هللا ىلصيالرةق  

 ػسفن بسرر كف بـ ٓ ولؽـ بتؼدرر اهلل  وأكف رـتؼؾ الثاين:

رعوودقو فقؽووق   ٓ الؿسووتثـك الجووذا  فؼووطو ففووق رعوودقو ي وو   ووداهأ   :الثالــث

 «ن فر مـ الؿجذوم»   ديى إٓ  ـ الجذا  الذق يرد فقف الـص ٓ الؿعـك 

فؼوو   « صــػر وٓ ،هامــة وٓ صقــرة، وٓ ،ٓ طــدوى»  ملسو هيلع هللا ىلصيلؿوو  لوو   رةووق  اهلل 

و فقووليت البعقوور (2)اوو  الظبو  أ رابول  روو  رةووق  اهللو فؿو  بوو   إبؾوول تؽوق  يف الر ووؾ يل

 ن(3)«؟فؿـ أطدى إول»إجرب فقدخؾ بقـف  فقجرهب ؟ فؼ    

 وديى: ٕ  هوذا الؿخ َ وا يف  ٓ لقؼورر أكوف« ؿــ أطـدى إول ف»  ملسو هيلع هللا ىلصفؼقلف 

 لؾبف لقثة ا رتض هب   ؾك الحدرثن

 
 ن364-363ن يرـظر  تقسقر العزرز الحؿقد 19/161الس بؼ  (1)

  الظبل  هق جـس حققاك ت  ـ ذيات إظ،ف يالؿجقف ت الؼري  أشفره  الظبول العربول يرؼو   لوف الغوزا (2)

 ن2/575إ ػرن رـظر  الؿعجؿ القةقط 

 ن(596)ص   الؿتـ قضعف  ـ رـظر  تخررج الحدرث يف  (3)
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يالؿعؿق  بف يف يالع الـ س القق  أاؿ رؼرري  العديىو يهذا لوق   وـ ألوقا  

 لقلوف  بدلقؾ :لؾحدرثو يإكؿ  هق ب  تؼ د أكف  ـ اهلل  فقف  ع رضة يٓ العؾؿوأهؾ 

رصو ب بشول و لؽوـ إذا  يٓ و ييثقر  ـ الـ س رخو لط الؿرضوك«مـ أطدى إول »

يتا اهلل شقًئ  يلدره  ؾك أحد اكتؼؾو يتؽق  حقـئذك الؿخ لطة ةبًب و يإةوب ب يؿو  

ةوبؼ لود تمثر بـػسوف و ي يٓ إثر فقف و اهلل هق  عؾق   ـد أهؾ السـة تمثقر بجعؾ 

 بق   الخ،ف فقف  بقـ أهؾ السـة يالجؿ  ة ياقرهؿن

 هق الذق جعؾ فقف  إثرن يالؿؼصقد أ   عتؼد أهؾ السـة أ  لف  أثًراو ياهلل 

 ن(1)يلد اك الـبل  ـ الؼدي   ؾك بؾد فقف الط  ق و يؿ  اك  ـ الخريج  ـف

 -يؿ  رؼق  إ بو  - راض يأخرى: ففـ ك أ راض  عدرةيأ  رػرلق  بقـ أ 

و يهـو ك أ وراض اقور يهل  حؾ لبق  ل،كتؼ   يالسرارةو يإ ر يؾف بتؼودرر اهلل 

  عدرةن

فقووف تضووققؼو  ؾوقسؿوو دا  هـو ك لووق  رود ؿ  وو   ؾقوف العؿووؾ ففي ؾوك يووؾ حو   

 تقيؾوووت  ؾوووك اهللو يرووودخؾ  ؾوووك الؿوووررضو ةوووقا     رؼوووق  ثؼوووة بووو هلل يالوووذق

بولسو  فو، اقر  عدو ي ـده  ـ القؼقـ يالتقيؾ    رجعؾف رػعؾ ذلوؽ: أي  عدًر   ي 

 و ي وووووووـفؿ  وووووووـ  شوووووووك  ؾوووووووك (2)القلقووووووود أيوووووووؾ السوووووووؿبوووووووـ  فخ لووووووود

 
تودخؾقه و يإذا  فو، وإذا ةؿعتؿ ب لط  ق  بلرض»ل     ملسو هيلع هللا ىلصو  ـ الـبل ڤزرد بـ  إش رة إلك حدرث أةؾؿة (1)

 (ن5728ير يف الط  ق و )أخرجف البخ رقو يت ب الطاو ب ب    رذ«ن تخرجقا  ـف  ف، ويلع بلرض يأكتؿ هب 

كوز  »  السؿ  ختصرة ي طقلة يف يثقر  ـ الؿراجوعو فعوـ أبول السوػر ڤالقلقد بـ  ريرت لصة شرب خ لد (2)

و «ائتوقين بوف»رسؼقؽف إ  جؿو فؼ     ٓ القلقد الحقرة  ؾك أ ر بـل الؿرازبةو فؼ لقا لف  احذر السؿوبـ  خ لد

أخرجف  وـ أبول السوػر ابوـ أبول شوقبة يف «ن و فؾؿ رضره شقئ «بسؿ اهلل  »فليت بفو فلخذه بقدهو ثؿ التحؿفو يل  

(و يل   الفقثؿول يف 3898(و يأخرجف الط اين يف الؽبقر  ـ أبل بردة )7186(و يأبق رعؾك )34419الؿصـػ )

يهوق  رياه أبق رعؾوكو يالطو اين بـحوقهو يأحود إةوـ دق الطو اين رج لوف رجو   الصوحقحو  »9/359الؿجؿع 

 = و«أبل  قةك لؿ رسؿع   ـ خ لدن ياهلل أ ؾؿبـ  إٓ أ  أب  السػر يأب  بردة :و يرج لفؿ  ثؼ ت تصؾ
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 ن (2)و يأبق  سؾؿ الخقٓين التحؿ الـ ر(1)البحر

 ةبؼ يشرحفنلد و يكػل تلثقره أ  هذا   رعـل و«وٓ صقرة»

 تعسٖف اهلاوة ٔالصفس ٔالٍٕء ٔالػٕهد[ 

  ئر ُرعَرف ب لبق ةو رؼع  ؾك البققت: فنذا كعؼ ل لقا  كعوك الف  ة    «وٓ هامة»

: ف لبق ة ملسو هيلع هللا ىلصأحًدا  ـ أهؾ البقتو يرتش   ق  بذلؽو يكػ ه الـبل  أي م حا البقتو

 ن (3)لقة يٓ حق  لف ٓ   ئر

  لقووؾ  هووق دا  رؽووق  يف الووبطـو يتعتؼوود العوورب أكووف إذا يجوود يف «وٓ صــػر»

 ف إلك اقرهو هذا لق ن شخص اكتؼؾ  ـ

الشفر الث ين  ـ السـة الفجررةو يي كقا رتطقري  بفو فولخ    مػرو أق ٓ يلقؾ 

أكووف يغقووره  ووـ الشووفقرو يالعوورب رتشوو   ق  بصووػرو ييوو كقا لووذلؽ رحؾووق   حرً وو  

و ڤرة التقبةو ج    وـ ابوـ  بو س قيرحر ق  مػًراو  يهق الـسل  الؿذيقر يف ة

عؿرة يف أشفر الحج  ـ أفجور الػجوقر يف إرضو يرجعؾوق  ي كقا رري  أ  ال»ل    

الؿحر  مػًراو يرؼقلق   إذا برأ الدَبرو ي ػ  إثرو ياكسؾخ مػرو حؾت العؿرة لؿـ 

 

ـظور تو ي«رتحوّدى هبو  مو حبف  أّ  دروـ اإلةو،  حوّؼ »إكوف   1/149يةبا شربف يؿ  ل   ابـ تقؿقوة يف الـبوقات   =

 ن37/364ٓبـ  س ير  :(و يت ررخ د شؼ568ٕبل كعقؿ ) :الؼصة بطقلف  يف الطا الـبقق

الحضور ل يف جوقش بوـ  يبعث أبق بؽور العو، »عـ  ريةو ل    فذير ذلؽ  ـ  دد  ـ الصح بةو يالت بعقـو  (1)

 وـ الؿسووؾؿقـ لبوؾ أهووؾ البحووررـو ييو كقا لوود  ـعووقا الجزروةو يبعووث أبوق بؽوور إلووقفؿ حوقـ  ـعووقا حووؼ اهلل يف 

فؼطعوقا يوذلؽ بؿؽو   ي كوت تجورق بوف  أ قالفؿو فس ر إلقفؿ يبقـف يبقوـفؿ البحور حتوك  شوقا فقوف بولرجؾفؿو

السووػـ لبووؾ ذلووؽ يهوول تجوورق فقووف القووق و يلوو تؾفؿ يأظفووره اهلل  ؾووقفؿو فسووؾؿقاو فوو  تـعقا  ووـ حووؼ اهلل يف 

رياه الطو اينو يفقوف ابوـ لفقعوة   »6/221ل   يف  جؿع الزيائد ي(و 168أخرجف الط اين يف الؽبقر )«ن أ قالفؿ

 «نيحدرثف حسـو يفقف ضعػ

 ن4/8فلكج ه اهلل  ـف ن رـظر  ةقر أ ،  الـب،   وه فقف  إةقد العـسل الؿتـب ألؼ  (2)

 ن19/241يهـ ك تػسقرات أخرى لؾف  ةن رـظر  فتح الب رق  (3)



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  152

بسوبا الثؼوؾو فونذا رجعوقا  و(2)يالدَبر  الجرح الذق رؽق  يف ظفر البعقور و(1)«ا تؿر

 ن (3)فقف  الدبرإٓ بعد  ضل  دة ر أ  :رعقدي  إلك الحر  ٓ  ـ الحج

شوم  يف ياحود  ـفؿو و يوؾ هوذا  فو، ويو   الشوفر  ي   داً  يف البطـو أأ يةقا   

  ـػلن 

   البخ رق ي سؾؿ يف الصحقحن «أخرجاه»

ًٓ يف إكوزا    رعـل و«وٓ كق »زاد مسؾؿ: » الـجؿ: يي كقا رعتؼودي  أ  لوف اةوتؼ،

الحودرث  وـ آةتسوؼ    الؿطرو يةقليت الحودرث فقوف  ػصوً، بونذ  اهلل تعو لك  ـود

 ب ٕكقا ن

كقع  ـ الجـو رز ؿق  أكف رؽثر يف الو ارق يالؼػو رو رورتا ى يهق   «قلوٓ غُ »

فـنن  ؛طؾقؽؿ بالدلجة»  رؼق  ملسو هيلع هللا ىلصلؾـ س بللقا  يبلشؽ   تضؾفؿ  ـ الطررؼو يالـبل 

ــت لؽــؿ الغــقءن ــنذا تغقل ــؾ، ف ــادروا ،إرض تطــقى بالؾق ــإذان فب إذا ظفوورت  (4)«ب

   إذا ةووؿعت إذا  أدبوورت يعوو دة الشووق  قـو يرؼوو   لفوو : ٕاوو كقافوولذق يتصووقرتو 

 السع للو ياحده  ِةع،ةو يةع، ن

عٜكٍٛعايص  ة:ع

 لؼوووود رأرووووت  جًبوووو   ووووذ أ سوووو 
 

  جوووووو ئًزا  ثووووووؾ السووووووع لل خؿًسوووووو  
 

 
ـ  عووف هوودقو  (1) ـ لووؿ رؽو أخرجوف البخوو رقو يتو ب الحووجو بوو ب التؿتوع ياإللوورا  ياإلفووراد بو لحجو يفسووخ الحوج لؿوو

 ن(2813(و يالـس ئل )1987(و يأبق دايد )1249 ب جقاز العؿرة يف أشفر الحجو )(و ي سؾؿو يت ب الحجو ب1564)

 ن2/97رـظر  الؿخصص  (2)

 ن8/225رـظر  شرح الـقيق  ؾك  سؾؿ  (3)

و يجو   ڤ(و  وـ حودرث جو بر 2549(و يابـ خزرؿوة )19725(و يالـس ئل يف الؽ ى )15991أخرجف أحؿد ) (4)

رياه أبوق رعؾوكو   »3/213يلو ص ياقرهؿو و يلو   يف  جؿوع الزيائود  ـ حدرث أبل هرررةو يةعد ابوـ أبول 

 «نيرج لف رج   الصحقح
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 ن(1)ي ـعف   ـ الصرف «أ س»ول ـحقهد يف الهذا ش 

 عـ ه  البعود  و  هق ب لػتح  صدر«وٓ غقل»  لقلف»ييف ح شقة الشقخ ةؾقؿ    

يهووق الؿووراد هـوو ن لوو   أبووق  ويالفوو،كو يب لضووؿ آةووؿو يجؿعووف أاووقا  ياووق، 

  الغق  ياحد الغق، و يهق جـس  ـ الجـ يالشق  قـو ي كت العورب (2)السع دات

و أق  تتؾق  تؾقًك  يف مقر شتك  تز ؿ أ  ًٓ الغق  يف الػ،ة ترتا ى لؾـ س فتتغق  تغق

 يأبطؾفن ملسو هيلع هللا ىلصيتغقُلفؿو أق  تضؾفؿ  ـ الطررؼ ي ؾؽفؿو فـػ ه الـبل 

لقس كػًق  لعوقـ الغوق  ييجوقدهو يإكؿو  فقوف إبطو   ز وؿ  «ٓ غقل»يلقؾ  لقلف  

 و أاو «ٓ غـقل»ك بؼقلوف  فقؽوق  الؿعـو والعرب يف تؾقكف ب لصقر الؿختؾػوة يااتق لوف

 ن(3)«تستطقع أ  تضؾ أحًدا ٓ

و عجبــل  ،صقـرة وٓ ،ٓ طـدوى: »ملسو هيلع هللا ىلصقـال: قـال رسـقل اهلل  ڤولفؿا طـ أكـس »

  الؽؾؿة الطقبة تشرح الـػسو يتسر الؼؾوا: «الؽؾؿة الطقبة»قالقا وما الػلل  قال:  ،«الػلل

  إةو  ة ظوـ بو هللو فونذا و يالشوميالػل  بخ،ف الشوم : ٕ  الػول  إحسو   ظوـ بو هلل 

اةوؿف ةؿع الؽؾؿة  ؿ  رسره اكشرح مودره: يؿو  لوق يو    ررًضو  فودخؾ  ؾقوف شوخص 

 ن(4) ثً،و فقتػ    ب لس، ةو يالعرب رسؿق  الؾدرغ ةؾقًؿ   ـ ب ب التػ ؤ  ؿل ة

ابوـ »فؼ   جؿرةو فؼ    «    اةؿؽ؟»الخط بو ل   لرجؾ  بـ  يريق أّ   ؿر

« أروـ  سوؽـؽ؟»لو     وـ الحرلوةو لو    «  ؿوـ؟»لو     و فؼ    ابـ شف ب « ـ؟

أدرك أهؾووؽ »و لوو    بووذات لظووكو لوو    ؿوور  «بلرفوو ؟»لوو    بحوورة الـوو رو لوو    

 
و 3/285يؿو  يف  الؽتو ب لسوقبقرف  ورؽثر آةتشف د هبذا البقت يف يتا الؾغة يإيثري   ؾك ذيوره بو، ل ئوؾ (1)

 ن3/1481و الؽ فقة الش فقة 3/994و الصح ح 2/841جؿفرة الؾغة 

 و يكؼؾف الشقخ ةؾقؿ   ببعض تصرفن7/633يي، ف يف ج  ع إمق   هق ابـ إثقرو (2)

 (ن371تقسقر العزرز الحؿقد )ص   (3)

 ن5/1952الصح ح ي(و 367ٓبـ إكب رق )ص   :رـظر  إضداد (4)
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هووذا اةووتدٓ  ين (1)«ڤالخطوو ب بووـ  و لوو    فؽوو   يؿوو  لوو    ؿوور«احرتلووقا فؼوود

بوو لؾػظ  ؾووك  دلقلووفو ييووقاؿ  ؿووديا إلووك هووذه إلػوو ظ رسووتحؼق   ووـ الجووزا  

 فعؾك الرجؾ أ  رعؿد إلك الؽؾؿ الطقا يف أحقالف يأةؿ ئفن  أم هبؿو   

 و  ر بوـ    موقابف  ورية«ڤطـامر بــ  طــ طؼبـة ،وٕبل داود بسـد صحقح»

 (3)أبول ث بوتبوـ  و يفقوف حبقوا(2)   ر  ختَؾوػ يف موحبتفبـ   ريةييلقس  ؼبةو 

لجورح يهوق  وـ أشود  ؾؿو   ا (4)و لؽوـ يثجؼوف أبوق حو تؿأرًضو  ي،  ٕهوؾ العؾوؿ فقف

ذيورت »يلذا ةؽت  ـوف أبوق دايدو يلود لو   يف رةو لتف إلوك أهوؾ  ؽوة   :التقثقؼ يف

و (5)«ففوق مو لح و و  لوؿ أذيور فقوف شوقئ »و يلو    «الصحقح ي و  رشوبفف يرؼ ربوف فقف

لوود ةووؽت  $ ووع أكووف  و«ففووق حسووـ»كسووخة يلووػ  ؾقفوو  الحوو فظ ابووـ يثقوور   ييف

 لقلوف  رجوة الحسوـو يلو لقا  إ تصوؾ إلوك د ٓ أح درث فقف  ي،  ٕهوؾ العؾوؿ  ـ

 و يالصو،حقة حقـئوذك تؽوق  أ وؿ  وـ آحتجو ج«حسوـ»يؾؿوة أيةوع  وـ  «م لح»

 ن(6)آةتشف د أي

بد أ  رخرج  ـف   س ئؾ تستثـكو ي   ةوؽت  ـوف أبوق  ٓ يالؼقا د التل تطؾؼ    ة

  و  فقوف يهوـ شودردو يالغ لوا أ   عوف اإلمو بة: يغقوره  وـ  ي ـوف والضوعقػ  دايد  ـف

 رؾز  أ  رؽق  لقلفؿ هق الصقاب يف يؾ حدرثن يٓ وإئؿة رحؽؿق   ؾك إح درث

 
 وـ  وةوعقدبوـ  و  وـ رحقوك2/753و ي ـ  ررؼف ابـ شبة يف ت ررخ الؿدرـوة 5/1418أخرجف   لؽ يف الؿق ل  (1)

  وـ ؿورو بوـ  اهلل  بود  ؼبوةو  وـ كو فعو  وـبوـ  (  وـ  قةوك1292يأخرجف ابـ بشرا  يف إ  لل ) ؿر بفو 

( ياقره   وـ يتبوفو يذيور أكوف ريق  وـ  رروؼ 122ابـ الؼقؿ يف تحػة الؿقديد )ص  ذيرهالخط بو يبـ   ؿر

 آخر  ـ الشعبل  ـ رجؾ  ـ جفقـة بفن

 ن4/494اإلم بة يو 29/26رـظر   ذرا الؽؿ    (2)

و اختؾوػ يف تقثقؼوف 122  و يلقوؾ119أبوق رحقوك الؼرشولو فؼقوف الؽقفوةو توقيف ةوـة  وأبول ث بوتبوـ  هق  حبقا (3)

 ن5/288ةقر أ ،  الـب،  يو 6/385يتضعقػفو يإيثري   ؾك تقثقؼفن رـظر   ذرا الؽؿ   

 ن4/137ٓبـ حب  و  :رـظر  الثؼ ت (4)

 (ن27رة لة أبل دايد ٕهؾ  ؽة )ص   (5)

 ن82تدررا الرايق /ي(و 41رـظر  الب  ث الحثقث )ص   (6)
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يف   الضووؿقر «أحســـفا الػــلل: »فؼــالو ملسو هيلع هللا ىلصقــال: ُذكِــَرت الطقــرة طـــد رســقل اهلل »

رعقد  ؾك الطقرة:  ؿ  رد   ؾوك أكوف كوقع  وـ الطقورةو يلوقس  وـ الشوم :  «أحسـف »

 ف لشم  يالػل  كتقجة لؾتطقرن

 ِض  ْ إٔكف إذا  :«ًؿاوٓ ترد مسؾ»
َ
 ن شرًي  بسببف  ي كت دج رُ  أي ل

 ـدفع  وٓ ، ـلتل بالحســات إٓ أكـت ٓ الؾفؿ :فؾقؼؾ ،فنذا رأى أحدكؿ ما  ؽره»

رـوتج  أي   إذا رأى أحوديؿ شوقًئ  رـبعوثو«ققة إٓ بؽ وٓ حقل وٓ ،السقئات إٓ أكت

وة  العبود هلل يهوق ا ورتاف  وـ  ورردهو فؾقؼؾ هذا الوذير أي  ـف شم  رؿضقف أ  أز ج

وف  بقوده إ قر يؾج  و يدفوع الشورير يأفو ت ف  وـ اهلل : ف لحسوـ ت يالخقور يؾ 

ضعقػ   بد فقف ا رتاف بلكف« ققة إٓ بؽ وٓ وٓ حقل» و يلقلف يالسقئ ت  ـده 

 ن لدرة إٓ ب هلل  يٓ لقةو يٓ حق  لف ٓ  سؽقـ

شورك أموغر تـو يف يؿو   أق    «الطقـرة شـرك»مرفقًطا:  ڤوطـ ابـ مسعقد »

 تخرج اإلكس    ـ اإلة،  ب لؽؾقةن  يٓ التقحقد القاجاو

تحودث  ٓ إٓ يرؼوع يف كػسوف شول   وـ هوذا الـوقعو لؽـفو   رعـل و«وما مـا إٓ»

 ًٓ  ا  ؾقف  أثًرانرتق رُ  يٓ فعً،  يٓ  ـده لق

سف شول   وـ الطقورةو رؼع يف كػ أي   ف إلكس   لد رؾقح لف«ولؽـ اهلل  ذهبف بالتقكؾ»

فؿو  دا  هوذا إ ور قر يهق ذاهوا لعؿؾوفو أ  أي ريرة: يل  ررى أ ؿكو يٓ  ـ اقر كظر

 ن  رجد أق أثر إٓ التقفقؼ ياإل  كة يالتسدرد  ـ اهلل  لـ لؿ ررده  ؿ  ررردو

  أق و«وجعـؾ آخـره مــ قـقل ابــ مسـعقد ،والترمذي وصـححف ،رواه أبق داود»

 رؼق  هذان  لـ : ٕ  الرةق هق الصحقح ف  ؾك ابـ  سعقدػُ قلْ ف ،«إٓ وما مـا» لقلف 

مــ » ڤ العو صبـ   ؿريبـ  اهلل  بد هق  و«وٕحؿد مـ حد ث ابـ طؿرو»

ْتفُ  ثوؿ تشو    بشول و  و  فؿـ ذها لح جوة رؼصوده «فؼد أشرك ،الطقرة طـ حاجتف رد 
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ا الحققا   ومثر هذ أي إٓ إذا ا تؼد أ  هذا الط ئر :فؼد أشرك الشرك إمغر وفرجع

 ففذا شرك أي ن  وبـػسف

أق  أ    «خقــر إٓ خقــرك ٓ ،الؾفــؿ»أن تؼــقل:  :فؿــا كػــارة ذلــؽ  قــال :قــالقا»

اقرهو و  يٓ بوقارح يٓ ةوقاكح فو،  «وٓ صقر إٓ صقرك» و ـ اهللرؽق  إٓ  ٓ الخقر

 شررؽ لؽن  ٓ   يحدك«وٓ إلف غقرك» وييؾ شل  بتؼدررك

  فل و  «ردك أو إكؿا الطقـرة مـا أمضـاك» :ڤطباس بـ  ولف مـ حد ث الػضؾ»

 رسؿك تطقًرا ي قرةن  ف، و   يلع يف الـػس يلؿ رعؿؾ بف

إن كـان الشـمم يف »  ملسو هيلع هللا ىلصلد رؼق  ل ئؾ  يرد يف الحدرث إثبو ت الشوم  يف لقلوف ي

 نففذا فقف إثب ت لؾتش ؤ  و(1)«فػل الدار، والؿرأة، والػرس ،شل 

الحودرث ٕ  رود   ؾقوف:  ٓ الحودرث ؾو فظ هرقل   إ ر خ،ف     إلف قؼ  ف

رؾز   ـ الشرط يلق فو ففوق  وـ بو ب الوت،ز   يٓ و«إن كان»  أتك بلةؾقب الشرط

ذير ابـ حجر يابـ الؼقؿ يجقًه  يثقرة  ـ العؾؿ   يف تػسوقر لد بقـ الؿستحق،تو ي

  - لؿشوريطرؾز   ـف يلوقع ا ٓ اقر    ذيرك   ـ أ  الشرط -و  ـف  (2)هذا الحدرث

أ    أ  هذه الث،ثة أيثر    رعتؼد الـ س فقف الشم و ي ـف  ملسو هيلع هللا ىلصأكف إخب ر  ـ رةق  اهلل 

يذلؽ لوئ،  :العديى ملسو هيلع هللا ىلص ـ الػرار  ـ الؿجذي   ع كػقف  ملسو هيلع هللا ىلص هذا الحدرث  ثؾ اقف

رؼع الؿرض فقتسؾؾ إلك الؼؾا أكف ب لعديى: فقخ لػ    ج   يف الحدرثو يالفودف 

 
(و ي سوؾؿو يتو ب السو، و بو ب الطقورة 5994أخرجف البخ رقو يت ب الـؽ حو ب ب    رتؼك  ـ شم  الؿرأةو ) (1)

(و يابوـ 3568(و يالـسو ئل )2824(و يالرت وذق )3922(و يأبق دايد )2225يالػل  ي   رؽق  فقف  ـ الشم و )

و يتو ب و ييرد  ـود البخو رقڤـ حودرث ابوـ  ؿورو يجو    وـ حودرث ةوفؾ ياقرهؿو  (و  و1995  جف )

ب ب الطقرة يالػل  ي و  رؽوق  و يت ب الس، و (و ي سؾؿ2858ب ب    رذير  ـ شم  الػرس )الجف د يالسقرو 

 و يذيره ن«الشم  يف ث،ث» ـ ابـ  ؿر  رفقً     و(2225فقف  ـ الشم  )

 و ي   بعده ن6/69فتح الب رق و يو ي   بعده 2/253رـظر   ػت ح دار السع دة  (2)
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تلثقر لف و يإكؿ  هل أ قر  ؼدرة بؼدر اهللو فن  خو ف  ؾوك  ٓ أ  رم ـ أ  هذه الث،ثة

 أ  كسبة الشم  إلك هذه الث،ثة  ـ ب ب الؿج زن  لؾبف  ـ الػتـة تحق و ي ـف 

إكؿو  هوق  ؾوك  و  ذيركو   وـ يأ  الحدرث لقس فقف إثبو ت الشوم و   يالخ،مة

 التػسقرن

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 ،[131]إ راف  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :لك: التـبقف طؾك ققلففقف مسائؾ: إو»

تع رضو لؽـ  يهذا يف أي  الب ب يل  فقف  كقعَ  :«[19]رس  ﴾گ گ﴿ :مع ققلف

و ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ف ٕيلك  أرة الث كقةو يف الؿؼصقد يف أرة إيلك اقر الؿؼصقد 

 بسبا ذكقبؽؿ يجـ ر تؽؿن  و أق ﴾گ گ﴿  بعؾؿف يتؼدررهو يالث كقة أق 

بو لـػل يف  تؼد  بق   الؿؼصقدلد ي« ٓ طدوى»    ٕكف ل  «ثاكقة: كػل العدوىال»

 العديىن 

 ف ٕ ر يؾف هللن  «الثالثة: كػل الطقرة»

 نذيره يؿ  ةبؼ وتـعؼ  ؾك البقت يهل البق ة  «الرابعة: كػل الفامة»

 ييؾ    ةبؼ  ـ التش ؤ  الؿـفل  ـفن  «والخامسة: كػل الصػر»

 لقس  ـ الطقرة الؿذ ق ةأق   و«بؾ مستحب، ػلل لقس مـ ذلؽالسادسة: أن ال»

شول  روراه:  أي بسبا يؾؿة رسؿعف و : ـ التش ؤ و بؾ هق شل  رـؼدح يف الـػس يٓ

 يؿ  تؼد ن  ورسرهو فقحؿؾف  ؾك إحس   الظـ ب هلل 

   ب لؽؾؿة الطقبة: ٕكف أظفر    رؽق   ـ ذلؽن«السابعة: تػسقر الػلل»
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 أق  و«بؾ  ذهبف التقكؾ ، ضر ٓ لقاقع يف الؼؾب مـ ذلؽ مع كراهتفالثامـة: أن ا»

روردهو فون  ا تؼود  ؼتضو هو أضوره يف ا تؼو دهو يإ  بـوك  ؾقوف   أي رضر    لؿ رؿضف ٓ

 ترًي  أضره يف دكق ه يآخرتفن  أي فعً، 

صقـر  وٓ ،خقـر إٓ خقـرك ٓ الؾفـؿ»يهوق    «التاسعة: ذكر ما  ؼقلـف مــ وجـده»

 «ن إلف غقرك وٓ ،صقرك إٓ

  رفـ  أا  كقع  ـ الشرك إمغرن لد   ي«العاشرة: التصر ح بلن الطقرة شرك»

 كنردج  أي    أ ض ك    يهل«الحاد ة طشرة: تػسقر الطقرة الؿذمقمة»
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 ابــة

 مـــاء يف امذنجٌـــا جـــم
 

 ،لؾسـؿا  ز ـة :خؾؼ اهلل هذه الـجقم لثءث»قال البخاري يف صحقحف: قال قتادة: 

وأ ـاع  ،فؿــ تـلّول فقفـا غقـر ذلـؽ أخطـل ؛وطءمات  فتدى بفـا ،ورجقًما لؾشقاصقـ

 .(2)«اكتفك .طؾؿ لف بف ٓ ما (1)ّؾَػ كُ و ،كصقبف

  .(3)ذكره حرب طـفؿا ،ولؿ  رخص ابـ طققـة فقف ،َؿ مـازل الؼؿروكره قتادة تعؾ  

  .(4)وإسحاق ،ورخص يف تعؾؿ الؿـازل أحؿد

ــة: »ملسو هيلع هللا ىلصال: قــال رســقل اهلل وطـــ أبــل مقســك قــ مــدمـ  : ــدخؾقن الجـــة ٓ ثءث

  .(5)رواه أحؿد وابـ حبان يف صحقحف .«وقاصع الرحؿ ،ومصدق بالسحر ،الخؿر

   فيـــه وســـائل:
 إولك: الحؽؿة يف خؾؼ الـجقم. 

 الثاكقة: الرد طؾك مـ زطؿ غقر ذلؽ. 

 الثالثة: ذكر الخءف يف تعؾؿ الؿـازل. 

 ؿـ صدق بشل  مـ السحر ولق طرف أكف باصؾ.الرابعة: القطقد فق 

 
 ن«تؽؾجػ»ييف الصحقح   (1)

و 17/185رياه البخ رق تعؾقًؼ  بصقغة الجز و يت ب بد  الخؾؼو ب ب يف الـجوق و ييموؾف الطو ق يف التػسوقر  (2)

 ن3/489يابـ حجر يف تغؾقؼ التعؾقؼ 

 (ن1311و 1319) (595-594  ة )صيت ب الطف رة يالص، وأخرجف  ـفؿ  حرب الؽر  ين  (3)

 (ن595-594  رـظر   س ئؾ حرب الؽر  ين يت ب الطف رة يالص،ة )ص (4)

( يمححفو ييافؼف الذهبلو  وـ حودرث أبول 7234(و يالح يؿ )5346(و يابـ حب   )19569أخرجف أحؿد ) (5)

 نڤ قةك إشعرق 
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l 

 نؿ تؽؾقًؿو الؿضوعػو  ثوؾ  يؾجو ؿَ جج   التـجقؿ   صدر كَ «باب ما جا  يف التـجقؿ»

 ؾك الحوقادث إرضوقةو  - ي ـف  الـجق  - يالتـجقؿ  ا تؼ د تلثقر إجرا  الػؾؽقة

قؿ فقؿو  رـودرج : يهوذا الؿوراد بو لتـج(1)ياد     عرفة الؿستؼبؾ  ـ خ،  الـظر فقف 

 تحت هذا الب بن 

 فائدة خمق الٍجًٕد[ 

لث،ث   قأ و«خؾؼ اهلل هذه الـجقم لثءث»قال البخاري يف صحقحف: قال قتادة: »

و يلود رؽوق  لث،ث فقائدو يهذا  ررؼف آةتؼرا  لؿ  ج   يف يت ب اهلل  أي حؽؿو

رجوقز أ  كعتؼود فقفو و  يٓ كعؾؿوفو ٓ فقفو   ؿو  هـ ك ِحَؽؿ  ـ َخؾِؼف  أيد ف  اهلل 

 يكظـ فقف  اقر    ُأ ؾِْعـ   ؾقف  ـ هذه الحؽؿةن

 يهل  ويالؿفؿ أ  لت دة ب ةتؼرا  إدلة يمؾ إلك أ  لف  ث،ث فقائد

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ أخًذا  ـ لقلف تع لك   «ز ـة لؾسؿا »

 ن[5]الؿؾؽ  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ و يلقلف [6]الص ف ت 

 وـ الؾقو لل لق لقفو   فقة ي ظؾؿوةو يلقسوت يالسؿ   تزدا  ب لـجق  إذا ي كت مو

يلود   ـ الـجق     رزرـ بف البقوقت يف ةوؼػف   ؿو  رسوؿك ب لثررو توُأِخَذ الؿؼؿرةو ي

ف لـوو س رزرـووق  بقووق ؿ هبووذه اإلضوو  ات  أخووذت  ووـ الووـجؿ الووذق اةووؿف الثرروو :

 الؽفرب ئقة الؿؾقكة ال، عةن 

قة  ظؾؿوةو رأى هوذه الـجوق  ي ـ تل ؾ يف هذه الـجق  يكظر إلقفو  يف لقؾوة مو ف

الؿتنلئة  ختؾػة يف ضقئف و ييف ألقاا :  ـف     رؿقوؾ إلوك الحؿورةو ي ـفو   و  رؿقوؾ 

 
 ن2/995الؿعجؿ القةقط يو 35/192رـظر   جؿقع الػت يى   (1)



 

عَـــ عجـــ ٤عيفعايتٓحٝـــِع ــ ب 144

 إلك الزرلةو ففل زرـةن 

يإذا أراديا أ  رؿدحقا شخًص  بؾؿع كف يتػقلف يف أ ر  وـ إ وقرو لو لقا  فو،  

 ن يؿ  ل   اهلل  وكجؿو  ؿ  رد   ؾك أ  هذه الـجق  زرـة

 ِ[ن السحالت الفضائٗة تأخر حلي اضرتاق الطىعد 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ أخًذا  ـ لقلف تع لك   «رجقًما لؾشقاصقـو»

 ن[5]الؿؾؽ  ﴾ک ک ڑ﴿يلقلف   و[7]الص ف ت 

رستطقعق  القمق  إلك  و   ٓ شق  قـ الجـ: ٕ  شق  قـ اإلكس  يالؿراد هبؿ

توك رصوؾقا إلوك  و  رصؾ إلقف شق  قـ الجـو يي كقا ررتايؿق  بعضفؿ فوق  بعوض ح

ةووبؼ بق كووف ييمووػف  ووـ حوودرث لوود السووؿعو ي ارؼوورب إلووك السووؿ   الوودكق و فقسوورتلق

او ثؿ بعد أ  بعثف اهلل  ايثقًر  ملسو هيلع هللا ىلصلبؾ بعثتف ي   و يهذا (1)ةػق   م ريا ُررَجؿق   جدًّ

 اةرتالفؿ لؾسؿعن  ب لشفا  ـ الـجق و فخػ شرهؿو يلؾج 

يـ: يؿ  كرى  ـ مـقع أمح ب لؽـ هؾ الذق رح ي  أ  رصعد إلك هذه إ  

: فقصقر  ـ ﴾ک ک﴿  لقلف تحترح،ت الػض  و رؿؽـ أ  رـدرج 

 اإلكس؟  شق  قـ

يف السوؿ   الودكق و يحتوك  لوؿ رزالوقاإكؿو  ي وصوؾقا إلقوفٕاوؿ لوؿ رٓو الجقاب  

يموؾقا إلوك الـجوق  ففول يف الودي و يؿو  أاوؿ  و  لصوديا  قضوع  افرتضوـ  أاوؿ لق

لربوقا  وـ  قضوعفو يلوق حو يلقا ذلوؽ ييو   هودففؿ ذلوؽ  يٓ اةرتا  السؿعو بوؾ

 يؿ  رجؿ شق  قـ الجـن ولرجؿقا

  نإلك الؼؿر يلؿ ررجؿقا قايمؾ إ  الـ سلد رؼق  ل ئؾ  ي

 
 (ن328رـظر  )ص   (1)
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لؼقلف  :ظ هر لق  أهؾ العؾؿهق فـؼق   يق  الؼؿر  ـ السؿ   الؿحػقظة 

 :(1)  داخؾ السؿ  أق وظرفقة «يف»إ    فقؼقلق  [16]كقح  ﴾ڃ ڄ ڄ﴿  تع لك

بؾ هق دي  بعض الـجق : بدلقؾ أكف ررى ب لعقـ  وإٓ أ  حؼقؼتف أكف يف السؿ   الدكق 

 الؿجردةو يؿ  أكف يف  ديراكف لقً، رغطل بعض الـجق   ؿ  رد   ؾك أكف ديا ن

يمؾ إلك الؼؿرو  اإلكس    إ  يلقؾو تؼررب  لبؾ أربعقـ ةـة الؿقضقعأثقر  يلؿ 

 و ياحتجقا  ؾكالػؾؽ أي رـ لفؿ  ؾؿ بؿ  رسؿك ب لفقئةي  ر بف بعض الؿسؾؿقـ الذ

: لؼقلف تع لك  رأيا أ  الؼؿر  ـ السؿ   ـ الذرـ بعض الؿش رخ يبعض  ،ب العؾؿ 

 ـد يمقلفؿ إلك الؼؿرو أّلػ  بلاؿ لؿ ررجؿقاو [16]كقح  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

قطل الشقخ الشـؼيذلؽ ي رة لة يف إ ؽ   الصعقد إلك الؽقاياو $الشقخ ابـ ب ز 

 ـ الؿستحق،ت: ٕ  الؼؿر داخؾ يف ذلؽ القلت جعؾقه لد و ي(2)لف ي،  يف الؿسللة

 ففذه أ قر  ؿ  ي ع ذلؽ السؿ  و يالسؿ    حػقظةو يلؽـ القالع رثبت خ،ف ذلؽو

 ن«بحؼقؼة إ ر اهلل أ ؾؿ»بعؾق ـ و فـؼق    يٓ كدرك حؼقؼتف بعؼقلـ  ٓ

 ٺ ٺ ڀ﴿خًذا  ـ لقلف تع لك  أ :  يف إةػ ر«وطءمات  فتدى بفا»

 ن [16]الـحؾ  ﴾ٺ ٺ

لؿ تؽـ هـو ك الؾقحو ت  ـ ب ب أيلك لدرؿ  لؿ تؽـ الطر   قسرة ي عبدةو يي

 الدالووة  ؾوووك الطررووؼو بوووؾ ي كوووت مووح رقو يالووودٓئؾ يف  وور  الـووو س ضوووعقػةو

رووت  ووـ الـوو س: فؽوو   الـوو س رسووتدلق  بوو لـجق   ؾووك  يٓ رفتوودق هبوو  إٓ الخرق

رعرفوق  أ  هـو ك كجقً و  جـقبقوةو يكجقً و  ييو كقا ةوقرهؿ يةوػرهؿو اتج هو  ؿ يف 

 
 ن18/394تػسقر الؼر بل يو 23/636رـظر تػسقر الط ق  (1)

 ن2/257رـظر  أضقا  البق    (2)
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رتعؾؿقا  إلك يلوت لررواو يرعؾؿوق  أيٓدهوؿ إر هو : ٕ   قاشؿ لقةو ياقره و يي ك

قرياوو  فتقجود يفربوو  و يالبؾودا   ظؾؿووةو  يٓ الـو س يوو كقا رـو  ق   ؾووك إةووطحو

يهوذا  ننذاو يذاك كجؿ يوذاهذا كجؿ ي  الع لؿ رؼق  لط،بف أي القالدؽ   بقضقحو ف

 شل  أدريـ هن

فؽ   الـو س رتقارثوق  هوذه العؾوق و يرسوتدلق  هبو   ؾوك الطور و ي ؾوك جفوة 

 نرحوودديا  بجووقار الؽعبووةو ثووؿ إذا ابتعووديا  ـفوو   رفووقا الجفووةيوو كقا الؼبؾووة: ٕاووؿ 

 رتقفن فنكف لد الس ئر  ـا بت هذه الع،  ت  لق ذايل :ف لـجق  خؾؼف  اهلل  ،  ت

زرـوة لؾسوؿ  و يرجقً و  لؾشوق  قـو   فذه الـجق  خؾؼت لفذه الحؽوؿ الوث،ثف

 ي ،  ت رفتدى هب ن 

ٕكف رجعؾف  ةبًب  لؿ  لؿ رجعؾف  :«وأ اع كصقبف ،فؿـ تلّول فقفا غقر ذلؽ أخطل»

جرت   دة بلكف ةباو فقدخؾ يف الشركو فؿـ تلي  فقفو  اقور هوذه  يٓ الشرع ةبًب و

 فؿ  لف يف أخرة  ـ خ، ن   ؿ  ي   شرًي و الث،ث

إٓ إذا اةوتـد إلوك  :رؽوق   ؾًؿو  ٓ ٕ  العؾوؿ :«اكتفـك .طؾؿ لف بـف ٓ ّؾػ ماوكُ »

دلقؾ  ؾك أ  اهلل خؾؼ الـجق  لغقر هذه إ قر الث،ثةو فؿـ جعؾ لف  أثوًرا  يٓ دلقؾو

  ؾؿ لف بفن ٓ اقره و فؼد تؽؾػ   

 ن (1)اقرهيهذا الخ   ـد البخ رق  عؾجًؼ  ييمؾف 

 حلي تعمي وٍاشه القىسد[ 

 وف لؿـع  ذها لت دة  «ولؿ  رخص ابـ طققـة فقف ،وكره قتادة تعؾَؿ مـازل الؼؿر»

  ققـةنبـ  يةػق  

 
 ن3/489تغؾقؼ التعؾقؼ يمؾف ابـ حجر يف  (1)
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ُررى لقؾتل الت ةع  يٓ يالؼؿر لف ثؿ   ي شري   ـزلًةو ييؾ لقؾة رـز  يف  ـزلةو

يقرة يف الوديايرـ يالعشررـو يالث،ثقـو يهوذه الؿـو ز   عريفوة  ـود العوربو ي وذ

 اختؾػ يف تعؾؿف نلد يالؽتاو ي

يلعؾ ةبا يراهتف   ـد  ـ ل   بف  أكف لد رجره إلك اقره: ٕ  إدا ة الـظور لود 

 رـؼؾ  ـ إيلقـو  ؿـ رز ؿق  التلثقرو فقؼع يف الؿحظقرن أ  رجرف إلك

  يهووذا هوق الؼووق  الثوو ين: ٕ  يف «وإسـحاق ،ورخـص يف تعؾــؿ الؿــازل أحؿــد»

ررتتا  ؾك تعؾؿف  شل  ُ ِخّؾو ففق أ ر  دَركو يلوقس  وـ اد و    يٓ   ف ئدةوتعؾؿف

 يلذا رخص فقف اإل    أحؿد يإةح  ن : ؾؿ الغقا

فؿـ رتعؾؿ الـجق  لؿعرفة فصق  السوـة  وثً،و يؿو  لو لقا يف أ ثو لفؿ  إذا دخوؾ 

لتول الثررو  أ ـوت الع هوةو فؿعرفوة هوذه إيلو ت ا تو يإذا  ؾع(1)ةفقؾ   ب الؾقؾ

دخوق  الو دو يلوت جرت الع دة اإللفقة فقف  بل  يلت يذا يلت زرا ةو ييلت يذا 

هووذه  ثووؾ لؽووـ آةرتةوو   يف يو  شوول  فقفوو ٓ - يووذا يلووت دخووق  الرروو حيلووت ي

 إ قر لد رصؾ بص حبف إلك الؿحظقرن

 عقٕبة شازب اخلىسد[ 

دمـ مــ : ــدخؾقن الجـــة ٓ ثءثــة: »ملسو هيلع هللا ىلصوطـــ أبــل مقســك قــال: قــال رســقل اهلل »

 ن- كسل  اهلل الع فقة -الؿؽثر  ـ شرهب  أق    «الخؿر

 ملسو هيلع هللا ىلصو ييبقرة  وـ الؽبو ئرو بوؾ جو    وـ الـبول (2)يشرب الخؿر حرا  ب إلجؿ ع

 ن(3)«مـ شرب الخؿر فاجؾدوه، فنن طاد يف الرابعة فاقتؾقه» لقلف   ـ حدرث  ع يرة

 
 ن1/194رـظر  ربقع إبرار  (1)

 (ن67ٓبـ الؿـذر )ص   :رـظر  اإلجؿ ع (2)

 = (و يالرت ذقو يت ب الحديدو4482ت بع يف شرب الخؿرو )أخرجف أبق دايدو يت ب الحديدو ب ب إذا ت (3)
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ؾؿوة الػصوؾ ي»  ياختؾػ يف لتؾف يف الرابعةو يلؾشقخ أحؿد ش ير رة لة اةوؿف 

 ووـ رؼووق   إ    ؿووـفؿف  و يالؿسووللة  ـوود أهووؾ العؾووؿ خ،فقووة«يف لتووؾ  وود ـ الخؿوور

الحدرث  ـسقخ يهوؿ الجؿفوقرو فقؽتػوك ب لحود  ؾوك خو،ف بقوـفؿ يف العودد أهوق 

 ن(1)ثؿ كق  أ  أربعق 

جؿقع    يف هوذا الؽتو ب  عؿوق  بوفو يلود أخوذ بوف بعوض أهوؾ »ل   الرت ذق  

جؿوع بوقـ الظفور »  ملسو هيلع هللا ىلصأ  الـبول  ڤدرث ابوـ  بو س  و  خو، حودرثقـ  حو :العؾؿ

و (2)« طوور يٓ ةووػر يٓ يالعصوور ب لؿدرـووةو يالؿغوورب يالعشوو  و  ووـ اقوور خووقف

و (3)«إذا شوورب الخؿوور ف جؾووديهو فوون   وو د يف الرابعووة فوو لتؾقه  »ملسو هيلع هللا ىلص يحوودرث الـبوول

 يأضقػ  ؾقف   ـ لبؾ الشراح حتك يمؾت العشررـن 

 ؼتؾ يف الرابعةن  ـ رؼق   إكف حدو ير  ي ـ العؾؿ  

 ـ رؼق   إكف تعزرر يلقس بحد: فنذا رأى اإل    أ  الـ س تت بعقا  ؾوك   ي ـفؿ

شرب الخؿرو يلؿ ررد فؿ الحد ب لجؾدو فؾف أ  رؼتوؾو يشوقخ اإلةو،  يابوـ الؼوقؿ 

 ن (4)رؿق،  إلك هذا الؼق 

 

(و يابـ   جفو يت ب الحديدو ب ب 1444ب ب    ج    ـ شرب الخؿر ف جؾديهو ي ـ   د يف الرابعة ف لتؾقهو )  =

(و يمووححف 8117(و يالحوو يؿ )4446(و يابووـ حبوو   )16847(و يأحؿوود )2573 ووـ شوورب الخؿوور  ووراراو )

 نڤرث أبل هرررةو يابـ  ؿرو يابـ  ؿريو يج برو ياقرهؿ ييافؼف الذهبلو يج    ـ حد

يذهوا الشو فعقةو يالظ هرروةو يالحـ بؾوة  ذها الحـػقةو يالؿ لؽقةو يالحـ بؾة يف ريارة  إلك أكف ثؿ كق  جؾدةن (1)

و 9/161الؿغـوول يو 7/192إ  يو 4/523الؿديكووة يو 24/29يف ريارووة  إلووك أكووف أربعووق ن رـظوور  الؿبسووقط 

 ن12/364الؿحؾك ي

(و يأبوق دايد 795أخرجف  سؾؿو يت ب م،ة الؿسو فررـ يلصوره و بو ب الجؿوع بوقـ الصو،تقـ يف الحضورو ) (2)

 (ن691(و يالـس ئل )187(و يالرت ذق )1219)

 (ن736لؾرت ذق )ص  :العؾؾ الصغقر (3)

الػؼف    وـ الحـػقوةو  اختؾػ الػؼف   يف حد  ـ تؽرر  ـف السؽرو فذها إلك حده ب لجؾد ي د  الؼتؾ جؿفقر (4)

 = يالؿ لؽقةو يالش فعقةو  يالحـ بؾة: يذلؽ ٕ  خ  الؼتؾ  ـسقخن
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 نفؿد ـ الخؿر هذه  ؼقبتف يف الدكق 

إاو    د التل ل   بعض السؾػهذا  ـ كصقص الق ق ڤيحدرث أبل  قةك 

  وـ لو     و ي وـفؿلفوذه إ وقر  ـ حؿؾف  ؾك الؿسوتحؾق   تؿر يؿ  ج  تو ي ـفؿ

ي ؾك يؾ ح    واهلل  ـفؿ عُػ بق  إ  لؿ رَ و بؾ رعذج (1)ردخؾق  الجـة  ـ أي  يهؾة ٓ

  لق قد شدردن ف

 يهذا أشد الؿذيقرات يف الحدرثو ي ـ ةبة هذا الحدرث :«ومصدق بالسحر»

مـ اقتبس شعبة »حدرث  الؽ،   ـ ةبؼ لد ي ولؾتـجقؿ  أ  التـجقؿ كقع  ـ السحر

 يؿ  تؼد ن و«زاد ما زاد ،فؼد اقتبس شعبة مـ السحر ،مـ الـجقم

  عقٕبة قطع السحيد[ 

 $ترجؿ اإل     سوؾؿ لد   ل  ع الرحؿ التل تجا مؾتف و ي«وقاصع الرحؿ»

فو ل  لؾقالودرـو يالصوؾة لنلو ربو  و«الو  يالصوؾة يأداب يتو ب»بوويف محقحف  

 يأداب  ع  ؿق  الؿسؾؿقـن 

 ڇ ڇ ڇ﴿  ـف  يو يلطقعة الرحؿ ج  ت فقف  كصقص الق قد الشدردة

و [23-22] حؿد  ﴾ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

  ـ  ظ ئؿ إ قرو ييؾف   ـ الؽب ئرن  الؿذيقرات يف الحدرث  لث،ثفي ؾك يؾ ح   

 

 إكف  حؽؿو يلؿ رؼقلقا بـسخفن  ل لقاييذها الظ هررة إلك أكف رؼتؾ: لؾخ و   =

يذها ابـ تقؿقة يابـ الؼقؿ إلك تػسقر الؼتؾ بلكف لقس حًداو بؾ تعزرور رػعؾوف اإل و    ـود الح جوةو يلوؿ رؼوقٓ  

  لـسخنب

الؿحؾوك يو 6/155إ  يو 16/291البقو   يالتحصوقؾ يو 3/196تبققـ الحؼ ئؼ يو 7/55رـظر  بدائع الصـ ئع  

 (ن95الطر  الحؽؿقة )ص  يو 336/ 28 جؿقع الػت يى يو 12/379

 ن19/491فتح الب رق ٓبـ حجر يو 2/161رـظر  شرح الـقيق  ؾك  سؾؿ  (1)
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 َأدلة البابد ]املطائن املطتفادة و 

َؽؿ الث،ث التل ج  ت الحِ أق    «فقف مسائؾ: إولك: الحؽؿة يف خؾؼ الـجقم» 

 ف ن ـتؼد  الؽ،   لدي ويف ي،  لت دة

جو  ت اإلشو رة إلوك هوذا يف يو،  لود   ي«الثاكقة: الرد طؾك مـ زطـؿ غقـر ذلـؽ»

 لت دة أرًض ن

 ف ب حوأت دة يابـ  ققـوةو يل ف  ـعحقُث   «الثالثة: ذكر الخءف يف تعؾؿ الؿـازل»

أراد  أي قرو ي وـ  ـعوف أراد  ؾوؿ التولثقروقسويإةح  و ي ـ أب حف أراد  ؾؿ الت أحؿد

 ةد الذررعةن 

  يول  رظفور «ولق طرف أكف باصؾ ،الرابعة: القطقد فقؿـ صدق بشل  مـ السحر»

 بؾس كف مد  الس حر  ؿ  رغرق الـ س بتصدرؼفو يإ  ي   رعؾؿ أكف ب  ؾ ي ؽذبن

ظقووره  وو  ةووبؼ ذيووره  ووـ الحؽووؿ  ؾووك القفووقد ب لشوورك: ٕاووؿ يووذبقا  ؾووك يك

الؿشووريقـ يف أ  درووـفؿ أفضووؾ  ووـ درووـ اإلةوو، و  ووع أاووؿ رعؾؿووق  رؼقـًوو  أ  درووـ 

 اإلة،  هق الحؼن

 اوكأرًض : ٕ  الشرع  ُ  دج َص رُ  ٓ لق ج   الخ   ـ الس حر  ط بًؼ  لؾقالعو فنكفي

 يؿ  ةبؼ بق كفن وؼفرتصد  ـ
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 ابــة

 ىاءـــاء ةاألنــاء يف االشذصلـــا جـــم

 

  .[82]القالعة  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿وققل اهلل تعالك: 

يف أمتـل مــ أمـر  أربـعٌ »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـقل اهلل  ڤوطـ أبـل مالـؽ إشـعري 

وآستســؼا   ،والطعـــ يف إكســاب ،الػخــر يف إحســاب : تركــقكفـ ٓ الجاهؾقــة

تؼـام  ـقم الؼقامـة وطؾقفـا  ،قبـؾ مقتفـا ْب ُتـلـائحة إذا لـؿ تَ ا»وقال: ، «والـقاحة ،بالـجقم

 . (1)رواه مسؾؿ .«ربمـ َج  رعٌ ودِ  ،انرَ طِ سربال مـ قَ 

ــد ـــ  ولفؿــا طـــ ز  ــد ب ــال ڤخال ــا رســقل اهلل  :ق صــءة الصــبح  ملسو هيلع هللا ىلصصــؾك لـ

هـؾ »فؼـال:  ،فؾؿا اكصرف أقبؾ طؾك الـاس ،كاكت مـ الؾقؾ ر سؿا ٍ طؾك إثْ  ،بالحد بقة

أصبح مــ طبـادي مـممـ  :قال»قال:  ،اهلل ورسقلف أطؾؿ :قالقا« ال ربؽؿ تدرون ماذا ق

 ،فـذلؽ مـممـ بـل كـافر بالؽقكـب ،مطركا بػضؾ اهلل ورحؿتف :فلما مـ قال ،بل وكافر

  ن(2)«فذلؽ كافر بل مممـ بالؽقكب ،مطركا بـق  كذا وكذا :وأما مـ قال

كذا  ق كق ُ صَد  لؼد :قال بعضفؿ» :وفقف ،ولفؿا مـ حد ث ابـ طباس معـاه

 :إلك ققلف [75]القالعة  ﴾ی ی ی ی﴿ :فلكزل اهلل هذه أ ة ،وكذا

 .(3)«[82]القالعة  ﴾ڤ﴿

 
 (ن1581(و يابـ   جف )934ب التشدرد يف الـق حةو )أخرجف  سؾؿو يت ب الجـ ئزو ب  (1)

(و ي سوؾؿو 846أخرجف البخو رقو أبوقاب مو،ة الجؿ  وة ياإل   وةو بو ب رسوتؼبؾ اإل و   الـو س إذا ةوؾؿو ) (2)

 (ن1525(و يالـس ئل )3996(و يأبق دايد )71يت ب اإلرؿ  و ب ب بق   يػر  ـ ل     طرك  ب لـق و )

 (ن73رؿ  و ب ب بق   يػر  ـ ل     طرك  ب لـق و )أخرجف  سؾؿو يت ب اإل (3)



 

عَـــ عجـــ ٤عيفعايست كــ ٤ع  ألْـــٛا٤ع ــ ب 145

   فيـــه وســـائل:
  .إولك: تػسقر آ ة القاقعة 

 :إربع التل مـ أمر الجاهؾقة.  ذكر الثاكقة 

  .الثالثة: ذكر الؽػر يف بعضفا 

 ة.  خرج مـ الؿؾ ٓ الرابعة: أن مـ الؽػر ما 

  بسبب كزول الـعؿة.  ؛«أصبح مـ طبادي مممـ بل وكافر»الخامسة: ققلف 

  .السادسة: التػطـ لإل ؿان يف هذا الؿق ع 

  .السابعة: التػطـ لؾؽػر يف هذا الؿق ع 

 لؼد صدق كق  كذا وكذا» :الثامـة: التػطـ لؼقلف .» 

 أتــدرون مــاذا » لؼقلــف: ؛التاســعة: إخــراج العــالِؿ التعؾــقؿ لؾؿســللة بآســتػفام طـفــا

 «. ربؽؿ  قال

 .العاشرة: وطقد الـائحة 

l 

يإ وو،   ويتعظووقؿ شوولكف و ووـ التحووررؿ «بــاب مــا جــا  يف آستســؼا  بــإكقا »

 ن ؾقف الؽػر

 :و يإ  ي   الـق  رطؾؼ يروراد بوف اقور الوـجؿيإكقا   ياحده  كق و يهق الـجؿ

تحووت هووذه  داخووؾ  و «موآستســؼا  بــالـجق»  يهووق لقلووف يف الحوودرث ال،حووؼ فإٓ أكو

ر لؾرتجؿةن   الرتجؿةو ف لحدرث  ػسق

  الرز  رحت ج إلك «[82]القالعة  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :وققل اهلل تعالك»

رؿتـ هب   ؾك  ب دهو ف لقاِجا شؽر الؿـِعؿ هب و  شؽر: ٕكف كعؿة  ـ كعؿ اهلل 
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هذا يو التؽذرا يكسبة هذه الـعؿة إلك اقره هق   بقـؿ  مـقعفؿ يف  ؼ بِؾ الشؽر

 يػر يف  ؼ بؾ الشؽرن 

 أِىٗة كتاب وطائن اجلاِمٗة لإلواً اجملددد[ 

أربـع يف أمتـل مــ أمـر »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـقل اهلل  ڤوطـ أبل مالؽ إشـعري »

رستط ع حصره و لؽـ هذه  ٓ أ قر الج هؾقة يثقرة جًداو لد  « تركقكفـ ٓ الجاهؾقة

بؿخ لػووة أهووؾ  ملسو هيلع هللا ىلص  الـبوول السووق   ةووق   ذ و يلوود جوو ُتوورَتكن ي ٓ اختصووت بلاوو 

ع فقف  أربًع  ي شررـ ي  ئة  سللة  ـ الؿس ئؾ الج هؾقةو يلإل    الؿجدد رة لة جؿَ 

  أهؾ الج هؾقةو يالؽت ب اةؿف  ـد بعض أهؾ العؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصالتل خ لػ فقف  رةق  اهلل 

 «رةوق »برفوع  و«أهوؾ الج هؾقوة ملسو هيلع هللا ىلص س ئؾ الج هؾقة التول خو لػ فقفو  رةوقُ  اهلل »

  يبعوض أهوؾ العؾوؿ رعؽوس فقؼوق    ؾوك الؿػعقلقوة «أهوؾ»يكصا  و ؾك الػ  ؾقة

 و ؾك الؿػعقلقوة «رةق »بـصا «  و«أهُؾ الج هؾقة ملسو هيلع هللا ىلصرةقَ  اهلل  فقف  خ لػالتل »

  ن ؾك الػ  ؾقة «أهؾ»يرفع 

 يف تؼدررِ يف تسؿقة الؽت ب يالخ،ف 
 
خو لػ  ملسو هيلع هللا ىلصأكوف  إ  ي   إموؾو يق لػظل

  ؾقف أهؾ الج هؾقةن    

 ؾج ك مغر حجؿف  ـ أكػع الؽتا لط لا العؾؿو ي ع إةػ أ  ُجويالؽت ب  ؾ

 شوورا  ووـ هووذه  رعوودج أ  ياحوود  ووـفؿ   ؾبووَت  ووـؾووق ف وو،ب العؾووؿ يف اػؾووة  ـووفو 

 ؼرأ الؽت ب أمً،ن ر لؿ  اةتط ع: ٕكف ؿَ لَ الؿخ لػ ت 

يهذه الؽتا ٓةقؿ  يف ز    الػتـ رتعوقجـ الرجوقع إلقفو و يحػظفو  يتدررسوف و 

و «يتو ب التقحقوود»وبركوو  ج تطبقؼول لووهوق  لؾؿملووػ« يشووػ الشوبف ت»تو ب يؿوثً، ف

  ووع يقاوو رشووعري و  ٓ ي سوو ئؾ الج هؾقووة لوود رؼووع فقفوو  يثقوور  ووـ الؿسووؾؿقـ يهووؿ

  ن جؿق ة يف  جؾد ياحد
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يف   ئة يأربع ي شررـ  سللة شورحف   $جؿعف   أي هذه الرة لة التل مـػف 

 هؿقة لط لا العؾؿنف يف ا رة إشرُح  حؿقد شؽرق ألقةلو ي

 املقصٕد بأوس اجلاِمٗة ٔٔقٕعْ يف العصس احلاضسد[ 

يإذا لقؾ  الج هؾقةو فو لؿراد هبو   و  لبوؾ اإلةو، و أق   و  يو   رتدايلوف الـو س 

 يرػعؾقكف لبؾ اإلة، ن

بعضووف  يف بعووض إلطوو رو لقووؾ  فووقفؿ ج هؾقووةو  أي فوونذا يجوودت هووذه إ ووقرو

فو فؼ   لف  ر  ابوـ السوقدا و  قجر رجً، بل ق  ڤ رأ  أب  ذ  يج   يف الحدرث الصحقح

 وأ  رؽوق  ج هؾقًّو  فرؾوز   ـو ٓ هوذاي و(1)«إكـؽ امـرؤ فقـؽ جاهؾقـة  »ملسو هيلع هللا ىلصفؼ   الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصو يؿو  لو   «فقوؽ ج هؾقوة»يف  س ئؾ رسوقرةو رؼو   لوف   أي يافؼفؿ يف  سللةو فنذا

رؽوـ  ؾووك لؽووـ  وـ يو   لبوؾ اإلةوو، و يلوؿ و «جو هؾل»رؼو     يٓ وڤٕبول ذر 

أكوف   و فقؼ    ا رؤ الؼقس ج هؾلو أق«ج هؾل»و رؼ   لف  ڠ الحـقػقة  ؾة إبراهقؿ

  طبقؼ لؿ  تعتؼده الج هؾقة بحذافقرهن 

 (2)ةووعقد البؾ ووق لبووـ  يف  سووللةو فؿـووذر يافووؼ الؿعتزلووةَ  فووقؿـ ثووؾ هووذا  ْؾ يُلوو

 ر لووؿ تخؾؼوو  لؿقافؼتووف الؿعتزلووة يف الؼووق  بوول  الجـووة يالـوو: « عتزلوول»رؼوو   فقووف   ٓ

رؼو     ٓ و ييوذلؽ  وـ يافوؼ إشوعررة يف  سوللةو«فقف ا تزا »إكؿ  رؼ    و ي(3)بعد

 ن «فقف تؿشعر»  رؼ   و بؾ«أشعرق»

 
رؽػر مو حبف  ب رتؽ هبو  إٓ ب لشوركو  يٓ أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ  و ب ب  الؿع مل  ـ أ ر الج هؾقةو (1)

(و  ووـ 5157(و يأبووق دايد )1661(و ي سووؾؿو يتوو ب إرؿوو   يالـووذيرو بوو ب إ عوو   الؿؿؾووقك  ؿوو  رليووؾ )39)

 نڤحدرث أبل ذر 

فحوص البؾوقطو هوق الؼ ضولو   كسوبة إلوك  قضوع بؼر بوة رؼو   لوف :اهلل البؾوق ل  بودبـ  ةعقدبـ   ـذرهق   (2)

ـً  يف ضريب العؾق و لؿ تحػظ لف لضقة جقرو تقيف ةوـة  هوون 355 صـػ الغرراو رؽـك أب  الؼ ةؿو يي    تػـ

 (ن295 بؼ ت الـحقرقـ )ص ي(و 349)ص  رـظر  جذية الؿؼتبس

 ن1/236تػسقر الؼر بل و ي1/292ر ابـ يثقر تػسقرـظر   (3)
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 ظو هر الج هؾقوة يف يثقور  وـ بؾودا  اإلةو، و فتودخؾ العقاموؿ  جودْت يلد يُ 

  رود  رقجود شول فو، ويف الظ هر بقـف  يبقـ  قامؿ الؽػرتجد فرًل   ف، واإلة، قة

تجودهؿ يف أ ؿو لفؿو يتجودهؿ الص،ة  يلَت : ٕ  الـ س  ؾك أ  هذا البؾد إة، ل

فـ  ثؾ ت ج الؽ فراتو ي ثؾ تو ج ُج يلت الصق   رليؾق  يف إةقا و يالـس   ت  

 الج هؾقة إيلكن 

رؼق   وت ج الج هؾقة إيلك الؿـصقص  ؾقف يف الؼرآ   قجقد بحذافقره أ ف

إ  الؿرأة ي كت تؾبس الدرع  ـ الؾملوم »ظ هر ت ج الج هؾقة إيلك  الؼر بل  ـ  

و يهوؾ هـو ك بقوت (1)«توقارق بودا  يٓ اقر  خقط الج كبقـو يتؾبس الثق ب الرلو  

 إٓ  ـ رحؿ ربؽ؟! :رخؾق  ـ هذا

 ذً الفخس بارأحطاب، ٔالطعَ يف ارأٌطابد[ 

جووقدو يرزروود يف يهووذا  ق و أق  ب لشوورفو يشوورف أبوو  و«الػخــر بإحســاب»

يروـؼص يف أخورىو فؽثقور  وـ الـو س رػخور  وةيلتو يرـؼص يف آخرو يرزرود يف بؾود

 ن يحسا آب ئف بحسبفو

العقا يف إكس ب: يهذا  قجوقد يف الج هؾقوة بؽثورةو   أق و«والطعـ يف إكساب»

غقورو ييف بعوض الالتب هل ب لحسوا يالشورفو يالطعوـ يالتوـؼص يف كسوا هق   ف لػخر

ةقؿ  التل لف  مؾة ب لب درة ياإلبؾو هـ ك  ـ رؿدح هذه الؼبقؾةو يرذ  أخورىو الؼـقات ٓ

 يرذ  شقخ الؼبقؾةو يرؿدح آخرو يررفع همٓ و يرطعـ يف أيلئؽن

رتزيجوق   وـفؿو يهوذا  يٓ يالعرب ي كت تذ  لقً   رؼ   لفؿ  بـق أكػ الـ لوةو

يالفج  و فول طقه  طقوة  الؿعريف ب لذ  (2)قئة الش  رطَ  ـ الطعـو فج ؤيا إلك الحُ 

 
 ن14/189تػسقر الؼر بل   (1)

 = بضؿ الح   يفتح الط   الؿفؿؾتقـو -قئةطَ العبسلو الحُ -   لؽ  يلقؾ - جمّرةبـ  أيسبـ  هق  جري  (2)



 

عَـــ عجـــ ٤عيفعايست كــ ٤ع  ألْـــٛا٤ع ــ ب 141

  فؼ   أخرجـ   ؿ  كحـ فقفو لف  يل لقا

 ؿُ هُ ُر ْقوواَ  يإذكوو ُب  ُػ ْكووإَ  ؿُ ُهوو لووق   

 

 (1) بَ كَ الووذج  الـ لووةِ  ِػ كْ لَ بِوو ْق قق َسووي ووـ رُ  

   ـ بـل أكػ - يشؿخ بلكػف -قاحد  ـفؿ   ؿـ الرجؾ؟ ل  فص ريا إذا لقؾ لؾ 

 الـ لةو يالؼصص يف هذا الب ب يثقرة جًدان 

   ئؾتف بشل  يدافع  ـف و ففذا أي يلق أ  شخًص  أةل  إلقفو ير قت لبقؾتف

 :[148]الـس    ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿  : لؼقلف تع لكفقف شل  ٓ

  كعو لؽـ أ  رد ل  ف، وت كسبف ٕ ر رتعؾؼ بذلؽف لؿظؾق  ردافِعو يإذا أراد أ  رثب

رـتسا إلك اقر  أي رـتسا إلك اقر  قالقفو أي رـتسا إلك اقر لبقؾتفو أي كسًب  لغقرهو

 ن(2)ج  ت يف ذلؽ الـصقص الشدردةلد ي وأبقفو ففذا خطر  ظقؿ

 ييف الجؿؾة ف لػخر ب ٕحس بو يالطعـ يف إكس ب  ـ خص   الج هؾقة التول

  نكو يكجده  يف يػ  ة الـؽ ح بؽثرةترت ٓ

بو ب  و  جو   يف   »الؿملوػ لو   يهذا هق الش هد: ٕ  :«وآستسؼا  بالـجقم»

 «نآةتسؼ   ب ٕكقا 

لؽوـ هوؾ نذا أجدب الـو س اةتسوؼقاو يفيآةتسؼ   يف إمؾ   ؾا السؼق : 

 لؾطؾا؟ هـ  السقـ يالت   

 

و ثوؿ ثوؿ ارتود بعوده ملسو هيلع هللا ىلصا بذلؽ لؼصرهو  أةؾؿ يف حقو ة رةوق  اهلل لؼق  و- يرؼ    ب لفؿزو يبرتيف يتشدرد الق    =

 ن2/276 ذرا إةؿ   يالؾغ ت  يو 72/62هون رـظر  ت ررخ د شؼ 39أةؾؿو تقيف يف حديد ةـة 

 ن6/177رـظر  العؼد الػررد  (1)

اكتؿوك إلوك اقور  قالقوفو  أي ي ـ اد وك إلوك اقور أبقوفو»ل     ملسو هيلع هللا ىلصو  ـ رةق  اهلل ڤإش رة إلك حدرث  ؾل  (2)

أخرجوف البخو رقو «ن  ودٓ يٓ رؼبؾ اهلل  ـف رق  الؼق  وة مورف و ٓ فعؾقف لعـة اهلل يالؿ،ئؽة يالـ س أجؿعقـو

يتوو ب آ تصوو   ب لؽتوو ب يالسووـةو بوو ب  وو  رؽووره  ووـ التعؿووؼ يالتـوو زع يف العؾووؿو يالغؾووق يف الوودرـ يالبوودعو 

(و يجو    وـ حودرث ابوـ  بو سو 1379(و ي سؾؿو يت ب العتؼو ب ب تحررؿ تقلل العتقؼ اقر  قالقفو )7399)

 نڤ  لؽو ياقرهؿ بـ  ديأكسو يةع
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 ويل  رود قه  لو ئً،  رو  كوق  يوذا إ  ي   الؿستسؼل رطؾا  ـف :يالجقاب  أكجف 

ظوـ أ  إكوقا  هول التول توليت ففذا  ؾا السؼق  يهق شرك أي و ييوذلؽ إذا  اةؼـ و

 نأرًض  ف و ففذا شرك أي ؾِ بَ ب لؿطر  ـ لِ 

أ   إ  ي   رظـف  ةبًب  لـزي  الؿطر بونذ  اهلل تعو لكو ففوق  وـ الشورك إموغر: 

   دةن يٓ شرً  و ٓ ٕا  لقست ةبًب  لذلؽ

 عقٕبة الٍٗاحةد[ 

  يهل رفع الصوقت ب لبؽو   يالجوزعو يالـودب بوذير  وفثر ي ػو خر «والـقاحة»

 ن  (1)الؿقت

 ف لـ ئحة  هل التل ترفع مق   بَتعداد  ح ةـ الؿقت  ع الجزع ي د  الصج ن

يـو  كورى آجتؿو َع إلوك أهوؾ الؿقوتو يموـعة الطعو    وـ »  ييف حدرث جررر

 وـ يف  فد الصح بةو يهذا إذا يو   الطعو    صوـقً     رعـل «كـا»لقلف  و (2)«الـق حة

ٓكشغ   أهؾ  :صـع ٕهؾ البقت: ففق ةـةو أ    ع   الجقرا  رأهؾ الؿقت لؾؿعزرـ 

 ن(3)«اصـعقا ٔل جعػر صعاًما»ييف الحدرث   وبؿقتفؿ الؿقت

و إٓ أ  ا لبفو   وـ الـسو  : لشودة جوز فـ :يالـق حة تؽق   ـ الرج   يالـس  

 يلؾة م هـن

 
 ن2/962الؿعجؿ القةقط يو 7/198و 4/253رـظر  ت ج العريس  (1)

(و 1612أخرجف ابـ   جفو يت ب الجـ ئزو ب ب    ج   يف الـفل  ـ آجتؿ ع إلك أهؾ الؿقت يمـعة الطع  و ) (2)

 «نهذا إةـ د محقح  »2/53(و يل   يف  صب ح الزج جة 6995يأحؿد )

يد يت ب الجـ ئزو ب ب مـعة الطع   ٕهؾ الؿقوتو يالرت وذقو يتو ب الجـو ئزو بو ب  و  جو   يف أخرجف أبق دا (3)

و يابـ   جفو يتو ب الجـو ئزو بو ب  و  جو   يف «هذا حدرث حسـ»(و يل    998الطع   رصـع ٕهؾ الؿقتو )

بوـ  اهلل  بود (و  وـ حودرث1377(و يمححف الح يؿ )1751(و يأحؿد )1619الطع   ربعث إلك أهؾ الؿقتو )

 نڤجعػر 
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ٕ  الـق حوة يبقورة  وـ يبو ئر الوذكقبو  :«الـائحة إذا لؿ تتب قبؾ مقتفـا»وقال: »

 يف يلت اإل ؽ   لبؾ الغرارةو ت ب اهلل  ؾقف ن ب لشريط الؿعريفة فنذا ت بت

السورب    ي  «وطؾقفـا سـربال مــ قطـران»تبعث رق  الؼق  ةو   «تؼام  قم الؼقامة»

  كف الرم ص الؿوذابو يلقوؾ  الـحو س الؿوذابو يلقوؾلقؾ  إ  يالؼطرا الؼؿقصو 

ففوق  ويوؾ حو   ؾوك و ي(1) وـ الجورب إكف الؼطرا  الؿعريف الذق تودهـ بوف اإلبوؾ

  ذاب شدرد  ظقؿن

 ف وي ؾك الؼق  بلكف الؼطرا  الؿعريف الذق تدهـ بف اإلبؾ
َ
لؿوقصو  فب نذا ُ ؾِل

   !فؾ رط  ؟ف

اإلبوؾ  وـ الجورب رخػػقكوف  ٓو يالؼطورا   الوده   الوذق تودهـ بوفالجقاب  

رػور  وـ  ٓ بود  وـ ربطوف حتوك ٓ : إذرطقؼوف ٓ  ع ذلوؽرطؾك بف البعقرو يثؿ ب لؿ  و 

  ا ورأة أيهول يهـو ك ح دثوة حؼقؼقوة   نٕكوف ُ ْحوِر و يشودرد :شودتفو فول ره  ظوقؿ

 وـ اقور تخػقػوف  وـ أجوؾ   لؼطرا ج  ت تستػتل يل لت  إا  دهـوت رأس ابـتفو  بو

 ن  ـتف اب الؼؿؾ فؿ تت

ف لؼطرا  ةررع آشتع  و شدرد اإلر، : فنذا  ؾقت الـ ئحة بف يأدخؾت الـ رو 

 ن! فؽقػ رصقر ح لف ؟  ذاب يكؽ   شدرد

أخورة رؼو س لطورا   ٓ   هذا  ذاب  ؾوك  وذاب: يؿو  أكوف«ودرع مـ جرب»

 الدكق و   ف ك  اهلل تع لكنبؼطرا  

صــءة الصــبح  ملسو هيلع هللا ىلصهلل صــؾك لـــا رســقل ا :قــال ڤخالــد بـــ  ولفؿــا طـــ ز ــد»

 نيإٓ ف لص،ة هلل  :  مؾك بـ التؼدرربؿعـك الب  و ي «لـا»يف   ال،  «بالحد بقة

 
 (ن392رـظر  تقسقر العزرز الحؿقد )ص   (1)



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  144

 ج ز  وـ بعد كزي   طر لق،و ف لسؿ     رعـل و«طؾك إثر سؿا  كاكت مـ الؾقؾ»

  و يؿ  يف لق  الش  رالؿطر

 إذا كووووز  السووووؿ   بوووولرض لووووق 

 

  (1)ر قـ هووووو  يإ  يووووو كقا اضووووو ًب  

 ر قـ   شبفن وأق  إذا كز  الؿطر بلرض لق  

هوق التسوؾقؿ  وـ   ؽوق إ و  أ  ريآكصوراف    «فؾؿا اكصرف أقبؾ طؾك الـاس»

هوق اإللبو    ؾوك   رؽوق  آكصوراف أي ؿو ألبوؾ  ؾوك الـو سوةؾج فؾؿ   أق  والص،ة

 نبـػسف الـ س

ج   بوف يو   رررد أ  رخ هؿ بؿ  ل   اهلل «هؾ تدرون ماذا قال ربؽؿ »فؼال: »

ي ررؼووة التعؾووقؿ  ؾووك مووػة السووما   نلقرةووخ يف  أذهوو اؿ : ؾووك مووقغة السووما 

 لد يالجقاب 
ج
 وـ اإلةو، و ياإلرؿو  و  ملسو هيلع هللا ىلص ج  ت يف حدرث ج رؾ لؿ  ةول  الـبول

و فو لتعؾقؿ بطررؼوة الحوقارو (2)«عؾؿؽؿ د ــؽؿهذا جبر ؾ جا   »ياإلحس  و ثؿ ل    

 يالسما  يالجقاب  ـ أكػع الطر ن 

فلما مــ  ،أصبح مـ طبادي مممـ بل وكافر :قال»قالقا: اهلل ورسقلف أطؾؿ، قال: »

كسوا أق  أ   وـ   «فذلؽ مممـ بـل كـافر بالؽقكـب ،مطركا بػضؾ اهلل ورحؿتف :قال

يمورفف  فقؿو  ررضول  وظ هًراو يتحدث هب الـعؿة إلك  سدرف  ي قلقف و يا رتف هب  

 و ففذا  م ـ ب هلل ي فر ب لؽقياناهلل 

إذا جعوؾ  :«فذلؽ كافر بل مممـ بالؽقكب ،مطركا بـق  كذا وكذا :وأما مـ قال»

إ   يأ و  نالؿمثر يالؿثقر لؾؿطر يالؿـزق  لف الؽقيا: ففذا يػر أي   خرج  ـ الؿؾة

 
 (ن135  لؽ  عقد الحؽؿ  ن رـظر  شرح أدب الؽ تا )ص  بـ  البقت لؿع يرة (1)

 ن(496)ص   ةبؼ تخررجف (2)
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 ن(1)بعضفؿ رطؾؼو يبعضفؿ رؼق   أمغر  إٓ أ: أرض  جعؾف ةبًب و ففذا شرك

 ن «كافر بل مممـ بالؽقكب»  رـدرج تحت لقلفنكف ذاكو ف أي ي   هذا يةقا   

يف يلوت كوق  يوذا: يؿو    إذا ل    طرك  بـق  يذا ييذاو ي راده القلوتو أقأ   ي

   طركو  بشوفر يؿ  رؼ  يف يلت ةفقؾ يز ـفو   رؼ     طرك  ب لؿربع كقةو بسفقؾو أق

رصؾ إلك حد الشرك بـق قوفو لؽوـ رجوا اجتـ بوف: ٕكوف رودخؾ  ٓ ع إي و ففذاربق

 حؼقؼةن ٓ لػًظ 

لؼد صدق كق  كذا  :قال بعضفؿ» :وفقف ،ولفؿا مـ حد ث ابـ طباس معـاه»

 :إلك ققلف [75]القالعة  ﴾ی ی ی ی﴿ :فلكزل اهلل هذه أ ة ،وكذا

 يئ ىئ مئ حئ﴿  ت  الحدرث يف  سؾؿ فؼطو يأر «[82]القالعة  ﴾ڤ﴿

 ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ   حب جب

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ

 ر هب  الشقخ الب بنالتل مدج هل يأرة إخقرة  و[82-76]القالعة 

تؼقلق   مد  كق  يذا ييذاو فتجعؾق  الـوق  هوق الوذق أتوك أكؽؿ يالؿؼصقد  

رجعؾوف ةوبًب و فقؽوق  تؽوذربؽؿ حوؾ لوؿ  تجعؾقكوف ةوبًب  لؾؿطورو ياهلل  أي ب لؿطرو

ًٓ  ـ كسبة الػضؾ إلك م حا الػضؾ تـسبقكف إلك اقرهن   حؾ شؽريؿ لؾـعؿةو فبد

ٕكوف  :رجقز أ  رؼ    مد  كق  يوذا: يإ  أراد يلتوفو يحسو بف ٓ ذيرك  أكفلد ي

 لػظ ظ هره  ذ ق  شرً  و فقـبغل أ  رفجرن

  

 
 (ن394رـظر  تقسقر العزرز الحؿقد )ص   (1)
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 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿يهل    «ائؾ: إولك: تػسقر آ ة القاقعةسفقف م»

 ن[82]القالعة 

الػخر ب ٕحس بو يالطعوـ يف يهل   «إربع التل مـ أمر الجاهؾقةذكر الثاكقة: »

 إكس بو يآةتسؼ   ب لـجق و يالـق حةن 

تؼد     رد   ؾك لد يهق آةتسؼ   ب لـجق و ي  «الثالثة: ذكر الؽػر يف بعضفا»

ـجقؿ كقع ةحرو يالسوحر يػورو يآةتسوؼ   بو لـجق  كوقع  وـ التـجوقؿو يأ و  أ  الت

إٓ  ـود  :تصؾ إلوك حود الؽػور ف، الػخر ب ٕحس ب يالطعـ يف إكس ب يالـق حة:

 آةتح، ن 

اثـتـان يف الــاس هؿـا بفـؿ »  يجو   «ُ خرج مـ الؿؾـة ٓ الرابعة: أن مـ الؽػر ما»

 ن(1)«طؾك الؿقتوالـقاحة  ،كػر: الطعـ يف الـسب

ي وـ   «بسبب كزول الـعؿة ؛«مممـ بل وكافرأصبح مـ طبادي »الخامسة: ققلف »

بتعود بسوبا ففق ر أ   هـ و يفمؾة برب العبدَ  رزرديف إمؾ أ  كزي  الـعؿة العج ئا 

 هذه الـعؿة  ـفن

فقـسووا الؿطوور لؿـزلووف: ففـوو ك  :«يف هــذا الؿق ــعالسادســة: الــتػطـ لإل ؿــان »

رشعرو  ٓ فقف  العؼق و يرـسك فقف  اإلرؿ  و يلد رؼق  يؾؿة يػر يهق قاضع تطقش 

 نرعزب  ـ لؾبف يٓ فعؾك الؿسؾؿ أ  رتػطـ إلرؿ كفو

فقحوذر  وـ أ  رـسوا الؿطور لغقور  :«السابعة: الـتػطـ لؾؽػـر يف هـذا الؿق ـع»

 ييف يؾ ظرفن  و ـف يف يؾ ح   خ لؼفو ي ؾقف أ  رحذر  ـ الؽػر يرػرج 

 
(و  وـ 67الـسا يالـق حة  ؾك الؿقتو )أخرجف  سؾؿو يت ب اإلرؿ  و ب ب إ ،  اةؿ الؽػر  ؾك الطعـ يف  (1)

 نڤحدرث أبل هرررة 
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ـــ» ـــة: ال ـــفالثامـ ـــذا» :تػطـ لؼقل ـــق  كـــذا وك ـــد صـــدق ك يؿووو  يف حووودرث : «لؼ

 نڤ  ب س ابـ

أتـدرون مـاذا »لؼقلـف:  ؛لؾؿسللة بآسـتػفام طـفـا التاسعة: إخراج العالِؿ التعؾقؿَ »

  التعؾقؿ  ؾك  ررؼة السما  يالجقاب  ـ أكػع  ر  لد ذيرك  لبُؾ أي   «قال ربؽؿ 

 التعؾقؿن

ا لؿ تتا تؼ   روق  الؼق  وة ي ؾقفو  ةورب    وـ ٕا  إذ :«العاشرة: وطقد الـائحة»

 يدرع  ـ جربن ولطرا 
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 كــىل هللا دعــاىل: ابــة

 [561]امتلسج: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿

 

 ڑ ڑ ژ ژ﴿ :إلك ققلف ﴾ڇ ڇ چ چ چ﴿: وققلف

 أ ة. [24]التقبة  ﴾ک

 ٓ  ممـ أحدكؿ حتك أكقن أحب إلقف مــ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤطـ أكس 

  .(1)أخرجاه« والـاس أجؿعقـ ،ووالده ،ولده

ـ  : »ملسو هيلع هللا ىلصولفؿا طـف قال: قال رسقل اهلل  أن  :فقـف وجـد حـءوة اإل ؿـان ثءث مـ ك

وأن  ؽـره  ، حبـف إٓ هلل ٓ الؿـر َ  وأن  حـب   ،إلقف مؿا سقاهؿا  ؽقن اهلل ورسقلف أحب  

  .(2)« الـارؼذف يفكؿا  ؽره أن  ُ  ،أن  عقد يف الؽػر بعد إذ أكؼذه اهلل مـف

  .(3)إلك آخره ...«ٓ  جد أحد حءوة اإل ؿان حتك» :ويف روا ة

وطـادى يف  ،ووالك يف اهلل ،وأبغض يف اهلل ،مـ أحب يف اهلل: »ڤوطـ ابـ طباس 

وإن كثــرت صــءتف  ،صعــؿ اإل ؿــان طبــد  جــد ولـــ ،ـــال وٓ ــة اهلل بــذلؽفنكؿــا تُ  ،اهلل

 وذلـؽ ،ماخـاة الــاس طؾـك أمـر الـدكقاوقد صارت طامة م ،وصقمف حتك  ؽقن كذلؽ

 . (4)رواه ابـ جر ر .« جدي طؾك أهؾف شقًئا ٓ

 
 ن(194)ص   ةبؼ تخررجف (1)

(و ي سوؾؿو يتو ب اإلرؿو  و بو ب بقو   خصو    وـ 16ب ب ح،ية اإلرؿو   ) أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ  و (2)

 (ن4933(و يابـ   جف )4987(و يالـس ئل )2624(و يالرت ذق )43اتصػ هبـ يجد ح،ية اإلرؿ  و )

 (ن6941أخرجف البخ رقو يت ب إدبو ب ب الحا يف اهللو ) (3)

كصور يف تعظوقؿ لودر بوـ  (و ي حؿود34779(و يابـ أبول شوقبة يف  صوـػف )353أخرجف ابـ الؿب رك يف الزهد ) (4)

(و يأبووق كعووقؿ يف الحؾقووة 13537(و يرووريى  رفق وو   ووـ حوودرث ابووـ  ؿوورو أخرجووف الطوو اين )396الصوو،ة )

 «نأبل ةؾقؿو يإيثر  ؾك ضعػفبـ  فقف لقث  »2/61يف  جؿع الزيائد ل   يو 1/312
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 :قال [166]البؼرة  ﴾ھ ہ ہ﴿وقال ابـ طباس يف ققلف تعالك: 

ة»  .(1)«الؿقد 

   فيـــه وســـائل:
  .إولك: تػسقر آ ة البؼرة 

  .الثاكقة: تػسقر آ ة برا ة 

  والؿال.  ،هؾوإ ،طؾك الـػس ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة: وجقب محبتف 

 دل طؾك الخروج مـ اإلسءم.  ٓ الرابعة: كػل اإل ؿان  

  ًجدها.  ٓ قد  جدها اإلكسان وقد الخامسة: أن لإل ؿان حءوة  

 جـد أحـد صعـؿ  وٓ ،ُتـال وٓ ـة اهلل إٓ بفـا ٓ السادسة: أطؿال الؼؾب إربعة التل 

 اإل ؿان إٓ بفا.

 الؿماخاة طؾك أمر الدكقا.  أن طامة :السابعة: ففؿ الصحابل لؾقاقع 

 [166]البؼرة  ﴾ھ ہ ہ﴿ :الثامـة: تػسقر . 

  .التاسعة: أن مـ الؿشركقـ مـ  حب اهلل حبًّا شد ًدا 

 مـ د ـف.  إلقف العاشرة: القطقد طؾك مـ كاكت الثؿاكقة أحب 

 ا تساوي محبتف محبة اهلل :طشرة الحاد ة  ففق الشرك إكبر. ،أن مـ اتخذ كِدًّ

l 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿اهلل تعالك  باب ققل»

و ففؿ رجعؾق  أمـ  فؿ (2)  الشبقف يالـظقرو يهقالـدإكداد جؿع   «[165]البؼرة  ﴾ڎ

 
 (و يمححف ييافؼف الذهبلن3976و يالح يؿ )3/299أخرجف ابـ جررر يف تػسقره  (1)

 ن2/543رـظر  الصح ح  (2)
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 ن ف  يحا اهلل ـ العب دة حب  و فقعبديا و ي ِ  شبِفًة هلل 

يحبفؿ هللو  ﴾ڌ﴿ ييذلؽ رحبق  ويهذا رد   ؾك أاؿ رحبق  اهلل

اؿ رعرتفق  بلكف هق الذق أيجدهؿ  ـ العد و : ٕف لؿشريق   ـدهؿ حا هلل 

 يهق الخ لؼ يهق الراز و يهق الذق رجقبفؿ يف الشدائدن 

يالذرـ آ ـقا أشد حًب  هلل  ـ  أق  و﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿يتتؿة أرة  

و ف ٔرة تحتؿؾ الؿعـققـو بؾ  ـ حا الؿشريقـ هلل  أي حا الؿشريقـ ٔلفتفؿو

 هؿ   ت،ز   ن 

 اقوره الؿحبوةَ  أاوؿ أشوريقا يف الؿحبوةو فولحبقا  وع اهلل   رةييجف الذ  يف أ

الشريقةو فتؽق   حبوتفؿ هلل يؿحبوتفؿ لؿعبوقدا ؿ يأموـ  فؿ  ؾوك السوقا و يهوذا 

 شرك أي : ف لعب دة يف إمؾ هل الؿحبة 

 ي بووووو دة الووووورحؿـ ا روووووة حبوووووف

 

 (1) ووووع ذ    بووووده هؿوووو  لطبوووو   

 ف لعب دة  حبة  ع الذ ن  

 ٔجٕب تقدٖي حمبة اهلل[  عمى أٖة حمبةد 

 ڑ ژ ژ﴿ :إلك ققلف ﴾ڇ ڇ چ چ چ﴿: قلفوق»

 ڇ ڇ چ چ چ﴿  ةً و يأرة ي  ؾ«أ ة [24]التقبة  ﴾ک ڑ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ن[24بة ]التق ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 
 (ن35البقت  ـ كقكقة ابـ الؼقؿ )ص  (1)
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ـَ  رحوا  ٓ الـو س هذه الثؿ كقة التل ُذِيَرت يف أرة  حبقبة لدى الـ سو فَؿـ  ِ

 ! شقرتفو يأ قالفو يتج رتفو يبقتف؟ أي زيجفو أي ابـفو أي فوقرأب

َ ت  ؾك    رررده اهلل  وهذه أشق    حبقبة : فؽ كت لؽـ هذه إشق   إ  ُلدق

يف ةبقؾف ياقر ذلؽ  ؿ  أ ر اهلل تع لك بفو أحا إلك اإلكس    ـ اهلل يرةقلف يجف د 

اكتظريا  و أق [24]التقبة  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ﴿  ترتا  ؾك ذلؽ الق قد

 ن[198]الؿ ئدة  ﴾يب ىب مب خب حب﴿ والعذاب الشدرد

و فتؼوودرؿ حووا أق شوول   ؾووك حووا اهلل فسووؼو يالػسووؼ لوود رطؾووؼ  ؾووك الؽػوور

فو  أحوا   جبؾقًّ و لؽـ يقكُ    ديكفو يهذه إشق   الثؿ كقة  حبقبة حبًّ رطؾؼ  ؾك  يلد

 ـد اإلكس    ـ اهللو يرةقلفو يالجف د يف ةبقؾفو ياقر ذلؽ  ـ إيا ر يالـوقاهلو 

 رستقجا العذابن فن  ذلؽ 

  ؾوك أ ورِ  القالودِ  : فونذا لودج  أ وَر فتع رضو  إ ورا  والقالدُ  يأ َر   اهللُ  فنذا أ َر 

 
ِ
 وملسو هيلع هللا ىلص وف  ؾوك أ ور الرةوق  و يإذا لدج  تبقجـ أكف رحا أب ه أيثر  ـ  حبة اهلل و اهلل

ج هوود يف ةووبقؾ اهلل   و يإذا لقووؾ لووفملسو هيلع هللا ىلصتبووقجـ أكووف رحووا أبوو ه أيثوور  ووـ  حبووة الرةووق  

 ا تذر بؿسؽـف الجدرد الؿررحو ففق يذلؽن  أي   تذر بتج رتفوف

 عٕاقب اإلضسا  يف بٍاء املطاكَد[ 

الؿس يـ الؿرضقة الؿررحة  د  ة لؾريق  إلك الدكق و   ﴾ڈ ڈ﴿

 :رخؾد إلقف اإلكس   ٓ يتؼدرؿ حبف   ؾك حا اهلل تع لك: ٕ  الؿسؽـ  اقر الؿررحو

يلذا ج   الـفل  ـ اإلةراف يف أ قر الدكق : لئ، رخؾد إلقف  اإلكس  و فقعؿر بقًت  

  ملسو هيلع هللا ىلص يلفذا َ َرف السؾػ لقؿة هذه إشق  :  ؼتدرـ بؼق  الـبل : ررًح  رـسقف الجـة

 ن(1)«طابر سبقؾ أو ،كـ يف الدكقا كلكؽ غر ب»

 
(و 6416و )« و بر ةوبقؾ أي كق  يلكوؽ ارروايوـ يف الود  »ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف البخ رقو يت ب الرل  و ب ب لق  الـبول  (1)

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ؿر 4114(و يابـ   جف )2333يالرت ذق )
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رسوؽـ  يلوـ يإذا ففؿ اإلكس   هذا إ ر ياةتج ب لف: فؾوـ رخؾود إلوك الودكق و

بـوك ابوـ  ؿور بقتوف بقوده يف أرو   رسوقرة  وـ لود إلقف و يرـػؼ  ؾقف  إ قا  الط ئؾةو ي

 ن(1)الؾبِـ يالطقـ يجررد الـخؾ

 ف لؿس يـ الػ رهة تشغؾ يتؾفلو يالـػؼة  ؾقف  اقر  خؾقفةن

 ڑ ژ ژ﴿إلك لقلف  ﴾ڇ چ چ چ﴿  ه إ قر الثؿ كقةففذ

  ؾقف  ي قد شدرد لؿـ لد ف ن [24]التقبة  ﴾گ ک ک ک ک ڑ

ققة الطبقعقة فؽؾ إكس   رحوا  ويالؿراد بذلؽ الؿحبة الشر قةو أ   الؿحبة الِجبِؾق

التول هول الشور قة الؿحبة فو يرحا ابـفو يرحا بؼقة الثؿ كقة  حبة جبّؾقةو لؽـ قرأب

لفذه إ قرو فن  لد ف   ؾك أ ر اهلل فؼد أحبف  أيثر  ـ   ـد  خ لػة أ ر اهلل  تظفر

 اهلل: ٕ  الب  ث  ؾك العؿؾ هق الؿحبةن

ٓ  ممـ أحـدكؿ حتـك أكـقن أحـب إلقـف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤطـ أكس »

  يالؿوراد بوذلؽ الؿحبوة الشور قة التول تؼتضول «والـاس أجؿعـقـ ،ووالده ،مـ ولده

يف  يُلوودق  القلوود ن ؾووك  حبقب تووفو ي حبقبوو ت  ووـ ُذيوور  حبقبوو ت اهلل تؼوودرؿ 

لؿ  لف  ـ الؿحبة يالشػؼة الجبؾقةو التول  :«حتك أكقن أحب إلقف مـ ولده»  ملسو هيلع هللا ىلص لقلف

ٓ ف لؿحبة الشر قة رجوا أ  رؽوق  إي :لد رؽق  الجبّؾل  ـف  أ ظؿ  ـ  حبة القالد

 و  تعو رض  أي قالود  وع  حبوة القلودوالقالد أحا  ـ القلدو يإذا تع َرضت  حبوة ال

حتـك »  رؼدج  لؾقالد  ؾك    رؼودج  لؾقلودو ف لقالود هوق الؿؼود و ييف بعوض الريارو ت

: ٕ  يً، لف يالدو يلقس يؾ شخص لف يلودو ففوق أ وؿ (2)«أكقن أحب إلقف مـ والده

 
(و لو   ابوـ 4162) (و يابوـ   جوف6392) ب ب    ج   يف البـ  إش رة إلك    أخرجف البخ رقو يت ب آةتئذا و  (1)

ل  ـ الشؿسو  و  أ و كـل  ؾقوف أحود بـقت بقدق بقت  رؽــل  ـ الؿطرو يرظؾـ ملسو هيلع هللا ىلصرأرتـل  ع الـبل »  ڤ ؿر 

 ن« ـ خؾؼ اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصبو ب حوا الرةوق  ن يأخرجف  البخ رقو يت ب اإلرؿو  و ڤ(و  ـ حدبث أكس 12814أخرجف  أحؿد ) (2)

 نڤ أبل هرررة(و  ـ حدرث 14)  ـ اإلرؿ  
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 تؼدرؿناليف  و فؽ   أيلكيأيثر

قؼودق  القالود: كظوًرا و فحودهؿ أ إٓ سوتطع أ  رـؼوذر يلؿفؿثً،  إذا حصؾ حررؼ 

ؼودج  الزيجوة يإيٓد ر لػؼف   رؼقلق   ف وو أ   يف الـػؼ تٕ  هذا أحا إلك اهلل 

 ن (1) ؾك القالدرـ

فتقةووؾ ييف الث،ثووة الووذرـ اكطبووؼ  ؾووقفؿ الغوو رو يتقةووؾقا بل ؿوو لفؿ الصوو لحةو 

كــان لــل أبــقان شــقخان الؾفــؿ إن كـــت تعؾــؿ أكـف »: أحودهؿ إلووك اهلل بوو قِه بقالدروف فؼوو  

كبقران، فؽـت آتقفؿا كؾ لقؾـة بؾـبـ غــؿ لـل، فلبطـلت طؾقفؿـا لقؾـة، فجئـت وقـد رقـدا 

فؽرهـت أن  ،أسؼقفؿ حتك  شرب أبـقاي ٓ وأهؾل وطقالل  تضاغقن مـ الجقع، فؽـت

 (2)«أوقظفؿا، وكرهت أن أدطفؿا، فقستؽـا لشربتفؿا، فؾؿ أزل أكتظـر حتـك صؾـع الػجـر

ج  ـفؿ بس وؾ بوف فػورج لود  ؽق  هذا العؿوؾبا هذا العؿؾو ي ؿؾ م حبقفو ففُػرق ُتقةق

يو   بن ؽ كوف أ  رلخوذ ؼود يإٓ ف :رود   ؾوك أكوف  حبوقب  ـود اهلل فنكوف بف  ـفؿ اهلل 

لسًط  لقالده يرضعف  ؾك جـاو يرعطل الصبقةو فقجؿع بوقـ إ وررـو لؽوـ لؿو  لودج  

 الؿزرة يهذه الؿـؼبةنحصؾ لف    حصؾ  ـ هذه  و راد الشرع  ؾك  راده

 ؼدج وة  ؾوك  حبوة القلودو يالقالودو يالـو س  ملسو هيلع هللا ىلصف، بود أ  تؽوق   حبوة الـبول 

أكف ل    ر  رةق  اهللو ٕكت أحا إلل  وـ  ڤأجؿعقـو بؾ يالـػسو ج    ـ  ؿر 

ٓ، والـذي كػسـل بقـده، حتـك أكـقن أحـب   »ملسو هيلع هللا ىلص يؾ شل  إٓ  ـ كػسلو فؼ   الـبول

 
ؾ  وـ ابدأ بـػسؽ فتصد   ؾقف و فن  فضؾ شل  فنهؾؽو فن  فضو»ل     ملسو هيلع هللا ىلصو  ـ رةق  اهلل ڤ ـ ج بر  (1)

رؼوق   فبوقـ رودرؽ ي وـ رؿقـوؽ « أهؾؽ شل  فؾذق لرابتؽو فن  فضؾ  ـ ذق لرابتؽ شول  ففؽوذا يهؽوذا

(و 997ثوؿ الؼرابوةو ) وثوؿ أهؾوف وأخرجف  سؾؿو يت ب الزي ةو بو ب آبتودا  يف الـػؼوة بو لـػس«ن ي ـ شؿ لؽ

 (ن2546يالـس ئل )

ؿ ع  ؾك يجقب كػؼة الزيجةو ثؿ إذا فضؾ  ـ ذلؽ يلد اكعؼد اإلج  »6/381  ل   الشقي ين يف كقؾ إي  ر 

 «نفعؾك ذيق لرابتفو ثؿ إذا فضؾ  ـ ذلؽ شل  فقستحا لف التصد  ب لػ ضؾ وشل 

(و ي سوؾؿو يتو ب الرلو  و بو ب لصوة 3465أخرجف البخ رقو يت ب أح دروث إكبقو  و بو ب حودرث الغو رو ) (2)

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ؿر 2743أمح ب الغ ر الث،ثة يالتقةؾ بص لح إ ؿ  و )
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فنكف أ و ياهللو ٕكوت أحوا إلول  وـ كػسولو فؼو    فؼ   لف  ؿر  و«إلقؽ مـ كػسؽ

 ن  (1)« ا طؿر ،أن  »ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ُر يهذا التغققر السررع يف تبدرؾ الؿحبة   ـ أ ث   همٓ  العظؿ  و أ   أ  ُرَتَصقج

 تعدن ٓ ف،و ف لد  يى التل تؼ   تع رضف  يتـؼضف  الؿخ لػ ت  التل

 البخ رق ي سؾؿن  أقو «أخرجاه»

  حتصٗن حالٔة اإلمياُد]كٗفٗة 

ـــف» لؾبخووو رق ي سوووؾؿ  أق و«ولفؿـــا» ـــال » ڤ وووـ أكوووس   أق و«طـ ـــال: ق ق

 ندَ جِ هـ  ت  ة بؿعـك  يُ « ي  »فقفو فو د َ رعـل ُيجِ   «ثءث مـ كـ فقف: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

شووؽ أ  اإلرؿوو   إذا يلوور يف الؼؾووا موو رت لووف  يٓ  «وجــد حــءوة اإل ؿــان»

يموؾ إلوك هوذه الؿرتبوةو لؽوـ يثقوًرا  وـ  ح،يةو يهل ح،ية  عـقروةو رجوده   وـ

رجد ح،ية اإلرؿو  و  ف، الؿسؾؿقـو بؾ يثقر  ؿـ رحؼؼ اإلرؿ  و دي  هذه إ قرو

ص،تفو ييثقر  ـ الصوقا  رـظور يف السو  ة  توك برتؾذذ  ٓ يؿ  أ  يثقًرا  ـ الؿصؾقـ

 رـتفوول القووق و يالؿصووؾل رـتظوور  تووك رسووؾؿ اإل وو  و يهؽووذا يثقوور  ووـ الؿسووؾؿقـ

 رجدي  هذه الح،يةن ٓ

رجد ارتق ًحو  فنكف لؽـ  ـ يمؾ إلك هذه الؿرتبة يحؼؼ هذه الخص   الث،ثو 

لؾبًق و ياكبس ً   ياكشراًح و يرتؿـك أ  رستؿر يف هذا العؿؾو يرجود فقوف الراحوةو يؿو  

 ن (2)«أرحـا بفا ،أقؿ الصءة ، ا بءل»رؼق    ملسو هيلع هللا ىلصي   الـبل 

شوو لةو  ووـ مووق   الفووقاجرو يلقوو   الؾقوو لل ييوو   السووؾػ رتؾووذذي  ب ٕ ؿوو   ال

 رجده يثقر  ـ الؿسؾؿقـ يإ  ل  قا بفن  ٓ الش تقةو يرجدي  لف  ح،يةو يهذا أ ر

 
 ن(195)ص   ةبؼ تخررجف (1)

أبول الجعودو بـ  (و  ـ ة لؿ23988(و يأحؿد )4985أخرجف أبق دايدو يت ب إدبو ب ب يف م،ة العتؿةو ) (2)

 نملسو هيلع هللا ىلص ـ رجؾ  ـ أمح ب رةق  اهلل 
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كػسل  ؾك لق   الؾقؾ  شررـ ةـةو يتؾذذت بف  ي بدت  »ي ـ السؾػ  ـ رؼق   

  قجقدة يف أي  الطررؼو لؽـ لد رصوؾ لد تؽق فؿرحؾة الؿج هدة  (1)« شررـ ةـة

 رصؾن ٓ إلك  رحؾة التؾذذ بعد ذلؽو يلد بف م ح

بعض الؿش رخ  ؿـ رعؾقؿق  الـ س العؾؿو رلخذ  دة يهق رج هد التعؾقؿو ثوؿ ي

ي   يف الس بؼ رتؿـك  تعؾقًؿ و يؿ يرتؿـك أ  لق ي كت الس   ت يؾف   ورتؾذذ بعد ذلؽ

 أ  تؽق  الس   ت يؾف  يف التعؾ ؿن

رؼدق  شقًئ  ي ئـً  َ ـ ي    ؾك  ف، :«ؿا سقاهؿاأن  ؽقن اهلل ورسقلف أحب إلقف م»

لوو    ملسو هيلع هللا ىلص ووع أكووف « ســقاهؿا  »ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلووف يثـجووك الضووؿقر  ولف ووراد اهللو ي ووراد رةووق

فؼود اوقىو فؼو    وفؼد رشدو ي ـ رعصوفؿ  ولؾخطقا لؿ  ل     ـ رطع اهلل يرةقلف

  ٕيذلوؽ  :(2)«بئس الخطقـب أكـت، قـؾ: ومــ  عـص اهلل ورسـقلف  »ملسو هيلع هللا ىلص رةق  اهلل

و  ؿ  رقهؿ التسقرةو أ و  هـو هق  ملسو هيلع هللا ىلصبقـ ضؿقر اهللو يضؿقر كبقف  ذلؽ الخطقِا  عَ ؿْ َج 

ُرتخقجؾ أكف رسقق بقـف يبوقـ اهللو  ف، و ملسو هيلع هللا ىلص ـ الـبل  در   م ي،    «مؿا سقاهؿا  »فلقؼف

 ن(3)يلذلؽ أكؽر  ؾك الخطقا :يأ   اقره فؼد ُرتقلجع  ـف ذلؽ

 ىخبة يف اهلل ٔضابطّادـ]فضن ال 

الـػوقس  جبقلوة  ؾوك حوا  وـ أحسوـ إلقفو و  :« حبـف إٓ هلل ٓ حب الؿـر َ وأن  »

ؼد رؽق  الشخص  وـ خقور فيبغض  ـ أة   إلقف و يهذا شل   ؾؿقس يف حق ة الـ سو 

رؽوق  اةوتؼب لف اقور  ـ ِةوا  وثً،و نذا زرتوف الخْؾؼو ي ـ أ بدهؿ يأدرـفؿ يأتؼ هؿ هللو ف

ًٓ حسووـً و فتؽووق  ا زرتووف إذألووؾ  ـووف  أي يف الؿؽ كووةف آخوور  ثؾوويشوخص  رسووتؼبؾؽ اةووتؼب 

 
ث بوت البـو ين لو      وـ 2/329حؾقة إيلق   يف (و يريى 43يؿ  يف لط ئػ الؿع رف )ص   وث بت البـ ينل لف  (1)

 ن«ي بدت الص،ة  شررـ ةـة يتـعؿت هب   شررـ ةـة»

 نڤح تؿ بـ  (و  ـ حدرث  دق879أخرجف  سؾؿو يت ب الجؿعةو ب ب تخػقػ الص،ة يالخطبةو ) (2)

 ن6/169رـظر  شرح الـقيق  ؾك  سؾؿ  نيخرج بتخررج ت أخرى (3)
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 و قّدتووف يف لؾبووؽ أ ظووؿ  ووـ إي و يالقاجووا أ  تؽووق  الؿحبووة راجعووة لحووؼ الخوو لؼ

 ن  (1)تـؼص  ع الجػ  يٓ لحظ الـػسو يالؿحبة يف اهلل ض بطف   أٓ تزرد  ع الصػ و ٓ

اهللو  حبوة شور قة يف  الؿؼصقد بوف و« حبف إٓ هلل ٓ وأن  حب الؿر   »ملسو هيلع هللا ىلصفؼقلف 

 ن (2)يالؿتح بق  يف اهلل  ؾك  ـ بر  ـ كقر رق  الؼق  ة

  «كؿـا  ؽـره أن  ؼـذف يف الــار ،وأن  ؽره أن  عقد يف الؽػر بعد إذ أكؼذه اهلل مــف»

هذه الؿسللة  ػرتضة يف ي فر أةؾؿ يُأكؼوذ  وـ كو ر أخورة بنةو، فو فونذا د ول إلوك 

هذا العرض يراهقة شودردة: ٕ  اهلل د تف كػسف يشقط كف إلك الؽػرو فقؽره  أي يػرهو

 ـ  رجد ح،ية اإلرؿ  ن هفف وأكؼذه  ـ ك ر أخرة

بوف  إٓ أ  :يإ ر  تصقر أرًض  يف الؿقلقد يف دار اإلة،  الذق ذا  الؽػور يجرج

فتؽوق   وٕكف ف ر  أ قًرا ألػف و يحـ إلقف  أي ٕ  إرؿ كف ألقىو :لد تؽق  كػرتف أشد

 رؿ   ألقىنديا ل يجقد ح،ية اإل

  إلووك آخوور و أق«إلــك آخــره «ٓ  جــد أحــد حــءوة اإل ؿــان حتــك.» :ويف روا ــة»

أ  دٓلووة إيلووك  ؾووك يجووقد الحوو،ية   يف ئوودة هووذه الريارووة نالحوودرث السوو بؼ

ب لؿـطق و يالث كقة ب لؿػفق و يدٓلة اكتػ   يجقد ح،ية اإلرؿ   لؿـ لؿ تتحؼؼ فقوف 

ب لؿـطق و فيلك  ـ  ررؼ الؿػفق و أ   يف الث كقة هذه الخص   الث،ث يف الريارة إ

 يالؿـطق  ألقى  ـ الؿػفق ن

 
 ن2/293مػة الصػقة (و ي67الزهد يالرل ئؼ )ص  رـظر    (1)

  الؿتحو بق  يف ج،لول لو   اهلل »رؼوق    ملسو هيلع هللا ىلصل    ةؿعت رةق  اهلل  ڤجبؾ بـ  إش رة إلك حدرث  ع ذ (2)

أخرجوف الرت وذقو يتو ب الزهودو بو ب  و  جو   يف الحوا هللو «ن لفؿ  ـ بر  وـ كوقر رغوبطفؿ الـبقوق  يالشوفدا 

الصو  تو يأبول هررورةو يأبول   لوؽ بوـ  ييف الب ب  ـ أبل الدردا و يابـ  سوعقدو ي بو دة»(و يل    2399)

 «نإشعرقو هذا حدرث حسـ محقح
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ــاس » ـــ طب ــال:  ڤوطـــ اب ــك يف اهلل  ،وأبغــض يف اهلل ،مـــ أحــب يف اهلل»ق ووال

 الحا يف اهلل يالبغض يف اهلل  ـ أيثؼ  رى اإلرؿ  ن  «وطادى يف اهلل

ـُ إِٓ الُحا  َيالُبْغُض َيالَقٓ ر  َيَ   الدق

 

ـْ ُيوووؾق َاووو يك ي عتووود  َيوووذاَك الَبوووَرا  ِووو
(1) 

ي   ذير  ـ الصػ ت هل مػة الؿم ـو يهذه لقست أ قًرا  ـديبةو بؾ فورائض  

 الدرـن

ب لحا يالبغض يالقٓ  يال ا  تتقثجؼ  رى الصؾة بوقـ الؿسوؾؿقـو يرـػوري  ف

بخو،ف  و  يهذا  :يرتؿ ةؽ الؿسؾؿق   ـ أ دائفؿو ي ـ  حبتفؿو ي ـ تؼؾقدهؿو

 إذا أذربت هذه إيم فو  ـ الحا يف اهلل يالبغض يف اهللو يالقٓ  يال ا ن 

ةبؼ أ  ذيرك   ح يلة التؼؾقؾ  ـ شل  القٓ  يال ا و بوؾ ي ح يلوة الـفول لد ي

  ـفو بد قى التع رش  ع اقر الؿسؾؿقـن

 بؿ  ذير  ـ الصوػ ت تـو   يٓروة اهللو يالخو أق    «فنكؿا تـال وٓ ة اهلل بذلؽ»

  قلقفو يلف حؽؿ الرفعن  ڤ ـ ابـ  ب س 

  «وإن كثـرت صـءتف وصـقمف حتـك  ؽـقن كـذلؽ ،صعؿ اإل ؿان طبد ولـ  جد»

رجد حو،ية  ٓ فر   ـده بقـ  م ـ يف ةؼو يبقـ  سؾؿ يي فرو ٓ  لشخص الذقف

 اإلرؿ  ن

، ؿ مدال  ؿ يِم أ    رعـل و«وقد صارت طامة مماخاة الـاس طؾك أمر الدكقا»

ييقوػ بعصورك   ؟! ـ أجؾ الدكق و يهذا يف الصودر إي و فؽقوػ بؿوـ بعودهؿ يؾف 

رـظوري  إلوك  ٓ الذق  غت فقف الؿ دة  ؾك الـ سو يأشربت لؾقهبؿ حبف و يمو ريا

   !ياهلل الؿستع   ؟!أق  ؼق س اقره 

 
رـظور  الودرر  «نيف بق       ؾقف أهوؾ كجود  وـ آ تؼو د»   ـ  ـظق تف $ةحؿ   بـ  البقت لؾشقخ ةؾقؿ   (1)

 ن1/583السـقة يف إجقبة الـجدرة 
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 رـػعفؿ يف شل ن ٓ  و أق« جدي طؾك أهؾف شقًئا ٓ وذلؽ»

 ن (1)ؿب رك يف الزهدو يابـ أبل شقبةو ياقرهؿ   يهق  ـد ابـ ال«رواه ابـ جر ر»

 :قال [166]البؼرة  ﴾ھ ہ ہ﴿وقال ابـ طباس يف ققلف تعالك: 

ة» هذه الؿحبة التل بقـ الـ س  ـ أجؾ الدكق و اكتفت يف أخرةو إذا أق  أ   و«الؿقد 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿  ي كت  ـ أجؾ الدكق 

أ   الخؾة يالصدالةو يالؿحبة يالؿقدة  ف لتؼقى هل التل تجؿع الـ سو و[67]الزخرف 

 ن [166]البؼرة  ﴾ھ ہ ہ﴿  يلذا رؼق  اهلل  :ؽؾف  تـتفلفٕ قر الدكق و 

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[  

   التل هل ترجؿة الب بن «فقف مسائؾ: إولك: تػسقر آ ة البؼرة»

 يرت يف آرة التقبةن   التل فقف  الثؿ كقة التل ذُ «والثاكقة: تػسقر آ ة برا ة»

يؿو  يف إح دروث  :«والؿـال ،وإهـؾ ،طؾـك الــػس ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة: وجقب محبتف »

 ن $ ؿ  لؿ رذيره الؿصـػ  ڤ القاردة يف الب بو يحدرث  ؿر

ٓ »  ملسو هيلع هللا ىلص فؼقلووف :« ــدل طؾــك الخــروج مـــ اإلســءم ٓ الرابعــة: أن كػــل اإل ؿــان»

رؿو   ب لؽؾقوة يالخوريج  وـ رود   ؾوك كػول اإل ٓ هوقيإلرؿو   لكػل «  ممـ أحدكؿ

يحو،ية اإلرؿو    و«ثءث مـ كـ فقف وجد حءوة اإل ؿان»  ملسو هيلع هللا ىلص لقلف بدلقؾ :اإلة، 

 وةً ؽـ  قجقدتلق لؿ الث،ث الخص    ذهه  ؿ  رد   ؾك أ  :شل  زائد  ؾك اإلرؿ  

 زا   قجقًدان ٓ فن  ح،ية اإلرؿ   اقر  قجقدةو بقـؿ  اإلرؿ  

  يهوول يف « جــدها ٓ وقــد ،وة قــد  جــدها اإلكســانالخامســة: أن لإل ؿــان حــء»

 إمؾ  عـقرةو يلد رتؾذذ هب  أيثر  ـ الح،ية الحسقةن

 
يلووع يف الحؾقووةو يو 1/312كعووقؿ ٕبوول  :و يالحؾقووة7/134(و يالؿصووـػ 353ٓبووـ الؿبوو رك ) :رـظوور  الزهوود  (1)

 أبل ةؾقؿنبـ  ييف السـد لقث وب لسـد كػسف  ـ  ج هد  ـ ابـ  ؿر و(13537) يالط اين برلؿ
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 جـد أحـد  وٓ ،ٓ ـة اهلل إٓ بفـاُتــال وَ  ٓ السادسة: أطؿال الؼؾـب إربعـة التـل»

و يأ و  الـصورة يالتلرقود  وـ اهلل هول يالَقٓروة بػوتح الوقاي   :«صعؿ اإل ؿان إٓ بفـا

 ب ٕربعووة التوول ذيرهوو  ابووـ  بوو سوـوو   َيٓرووة اهلل إٓ تُ  فوو، ناإل وو رةفوول رووة  فٓالقِ 

 رجد أحد  عؿ اإلرؿ   إٓ هب ن  يٓ

  هوذا الوذق «أن طامة الؿماخاة طؾـك أمـر الـدكقا :السابعة: ففؿ الصحابل لؾقاقع»

 رطـطـق  بف القق و يرسوؿقكف فؼوف القالوعو يرتفؿوق  يبو ر أهوؾ العؾوؿ بجفؾوفو يفْفوؿُ 

القالع لقس بل ر جدردو يالعؾؿو   يؾفوؿ رػؼفوق  القالوعو يفتو ياهؿ تـوزج   ؾوك هوذا 

 القالع الذق رعقشقكفن

 ڤ  ـ ي،  ابـ  ب س  «[166]البؼرة  ﴾ھ ہ ہ﴿ :الثامـة: تػسقر»

 يهل الؿقّدة يالؿحبةن 

 ِوـ تبعقضوقةو فؾقسوقا ي  «التاسعة: أن مـ الؿشركقـ مـ  حـب اهلل حبًّـا شـد ًدا»

رحبق  أكدادهؿ يحا اهللو يرحبوق   -  ؾك أحد التػسقررـ - و ييقاؿذلؽي يؾفؿ

 أكدادهؿ حًب  شدرًداو ففؿ رحبق  اهلل حًب  شدرًدان

التل أق  الثؿ كقة   «مـ د ـف العاشرة: القطقد طؾك مـ كاكت الثؿاكقة طـده أحب  »

 ن[24]التقبة  ﴾گ﴿  يردت يف آرة برا ة

 و«ففـق الشـرك إكبـر ،اهلل ف محبـةَ ا تسـاوي محبُتـأن مـ اتخذ كِدًّ  :الحاد ة طشرة»

 يؿ  ي   رػعؾف  ـ كزلت فقفؿ آرة البؼرةن  رعـل
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 كـىل هللا دعــاىل: ابــة

 [571]آل عمسان: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿

 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿وققلف: 

  .أ ة [18]التقبة  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وققلف: 

  .أ ة [19]العـؽبقت 

ر ـل الــاس بسـخط أن تُ  :إن مــ  ـعػ القؼـقـ» :مرفقًطا ڤطـ أبل سعقد و

ه  جر   ٓ إن رزق اهلل ،اهلل، وأن تحؿدهؿ طؾك رزق اهلل، وأن تذمفؿ طؾك ما لؿ  متؽ اهلل

  .(1)«كارهٍ  ه كراهقةُ  رد   وٓ ،حر صٍ  رُص حِ 

 ،مــ الـتؿس ر ـا اهلل بسـخط الــاس» قـال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـقل اهلل  ڤوطـ طائشة 

سـخط اهلل  ،وأر ك طــف الــاس، ومــ الـتؿس ر ـا الــاس بسـخط اهللر ل اهلل طـف، 

 .(2)رواه ابـ حبان يف صحقحف .«وأسخط طؾقف الـاس ،طؾقف

 فيـــه وســـائل:
 .إولك: تػسقر آ ة آل طؿران 

 .الثاكقة: تػسقر آ ة برا ة 

 
(و يضووعػف 1142(و يالسووؾػل يف الطققرروو ت )293و يالبقفؼوول يف الشووعا )5/196أخرجووف أبووق كعووقؿ يف الحؾقووة  (1)

 كعقؿ يالبقفؼلن أبق

حف 2414دو ب ب  ـف )الرت ذقو أبقاب الزهأخرجف  (2) ـُ (و يمحج  (ن276حب   ) اب
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 .الثالثة: تػسقر آ ة العـؽبقت 

 لرابعة: أن القؼقـ  ضعػ و ؼقى.ا 

 ومـ ذلؽ هذه الثءث. ،الخامسة: طءمة  عػف 

 .السادسة: أن إخءص الخقف هلل مـ الػرائض 

 .السابعة: ذكر ثقاب مـ فعؾف 

 .الثامـة: ذكر طؼاب مـ تركف 

l 

  إٌٔاع اخلٕ  حال ٔحسوة، ٔصٕزٓ املعاصسةد[ 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿باب: ققل اهلل تعالك: »

الؿحبة يف الب ب الس بؼو ذير يف هذا الب ب  $لؿ  ذير  :«[175   ؿرا  ]آ ﴾ڤ

و يالؿؼصقد بذلؽ رجقز مرفف  إٓ هلل  ٓ الخقفو يهؿ   ـ العب دات التل

 الؿحبة التل تؼدج  الؽ،   ؾقف و يهل إرث ر إمـ   ي ـ يف حؽؿفؿ  ؾك اهلل 
أكف   خقف السرو بؿعـكالخقف الذق رسؿقف أهؾ العؾؿ  ذا هقي ؾك رةقلفو يه

و  اقره أي ي   ذلؽ  ـ إمـ   رخ ف  ـ  خؾق  أ  رـ لف بلذى رستؼؾ بف: ةقا   

 هذا شركن ي

ففذا  قجقدو ي ـوف الِجبِؾقول  وأ   أ  رؽق  الؿخؾق  ةبًب و يالؿسبقا هق اهلل 

الطبقعوول الووذق ُجبِووؾ  ؾقووف الـوو سو يخووقف اإلكسوو    ووـ السووب عو ي ووـ الحررووؼو 

يإ قر الؿخقفة يف هذه الدكق  يثقرةو ففذا الخوقف لوقس فقوف شول   و  لوؿ يالغر و 

 ررتتا  ؾقف  حظقرن 
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فعوؾ الؿحظوقرو  أي يهـ ك خقف بقـفؿ و يهق الذق رحؿؾ  ؾك تورك القاجوا

رخ ف  ـف فقػعؾ  وـ  أي  ، و فقرتك  ـ أجؾف بعض القاجب تو أي رخ ف  ـ ف، 

 -إلوك الـوقع إي  الوذق هوق الشورك  رصوؾ ٓ أجؾف بعض الؿحر  تو يهذا  حرج 

  ـ الخقف الِجبِؾقلنهق و يلقس -خقف السر

 «رخقف»  [175]آ   ؿرا   ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿يلق  اهلل تع لك   

   حذيف يهق ضؿقر الؿم ـقـو يالث ين  إي   فعؾ  ض رع رـصا  ػعقلقـ

أ  رػعؾ شقًئ   بليلق ئفو فبعض الـ س إذا أراد أي أيلق  هو رعـل رخقفؽؿ  ـ أيلق ئفو

فف الشقط    ـ أيلق ئف  ـ شق  قـ اإلكس  أي  ؿ  أ ر بفو ررتك بعض    ال  ـف: خقج

 يالجـن

و ييوؾ رـظور إلوقؽؿ إ وؿ و يتدا ت  ؾوقؽؿالؽػُر  يثقر  ـ الـ س رؼق   لقَق ي

كظرة  دايةو يرجعؾوقكؽؿ يف لوقائؿ إرهو ب ي و  أشوبف ذلوؽو فؿوـ أجوؾ أ  تظفوريا 

 لػ  ووو  تصووقريه  وووـؽؿ يا تؼووديه: خػػوووقا  ووـ التووودرـوأكػسووؽؿ يف  ظفووور رخوو 

 بعض شع ئر الدرـ! يأخػقا

 ٿ﴿  يلذلؽ رؼق   :و يأفردك ه هبذه العب دة لؿ  ضرك  أحديلق خػـ  اهلل 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿رخقفؽؿ أيلق  ه   رعـل ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ

 تخ فقهؿ يإ  خقفؽؿ الشقط  ن ٓ  شرط لإلرؿ  هق هذا  ن[175]آ   ؿرا   ﴾ڤ

 ـ أيلق ئفو فن   الؿم ـقـ الؿسؾؿقـ س ئؾ  ظ   رخقف الشقط   فقف  يهـ ك  

و [175]آ   ؿرا   ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿  اةتج بقا لف لؿ رحؼؼقا لقلف 

إلك تخقرػفو بؾ كظريا إلك  يٓ يإ  اةتؿريا يف  ررؼفؿ يلؿ رـظريا إلك الشقط  

 صر يتؿؽقـناكؼؾبقا بـعؿة  ـ اهلل يفضؾو يك و يخ فقا  ـ اهلل رضك اهلل 
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ة   بعض الـ س إلك لد الضعػ الذق رسؿقكف القق  آازا قة أ    العديو إ  

و يالب  ووث هدي  هبوو   وو  ررضوول الشووقط   يأيلقوو  أ  ربحثووقا  ووـ ألووقا  شوو ذة رمروو

شوؽ أ   ـفو    يٓ والذق لد قه  ؾك خوقففؿ  وـ اهلل يذلؽ الخقف  ـفؿو   ؾك

يفعؾقا  و  فعؾوقاو يهـو ك  فوقد ي قاثقوؼ  غضا  ـفؿ الؽػ رل   لق فعؾف الؿسؾؿق  

اتػؼقا  ؾقف  فقؿ  بقـفؿو يفرضقه   ؾك الؿسؾؿقـو يهذا إشؽ   يبقرو لؽـ ربؼك أ  

ًٓ يآخًرا  ـ اهلل  و ييق  اإلكس   ربحث  ـ لق  لوف دلقوؾ ُرعتَؿود  ؾقوف الخقف أي

 يقكوف رختؾوػ  وـ فوذا شول  آخورف ؿو  يف لؾوقب إ ودا   شقًئ  ـ أجؾ أ  رخػػ 

ًٓ ربتد ف: إلرض   إ دا ن أي رعؿد إلك لق  ش ذو  ررتؽا لق

التل كؾجل فقفو  إلوك اختقو ر لوق   رجوقح:  الػؼفقةيهؾ ردخؾ يف هذا بعض الؿس ئؾ 

 لئ، رستػقد  ـ اختق ر الراجح بعض العؾؿ كققـ يف التفجؿ  ؾك أهؾ العؾؿ الؽب ر؟

و يؿو  رؼوق  ـ اختقو ره و  و كع فو، إذا ي   الؿرجقح لف يجفو يدلقؾ: الجقاب:

 ُرؾَجل أحق ًك  إلك الؼق  الؿرجقح: لؿصؾحة راجحةنلد أهؾ العؾؿ  

 ىطاجددـ]صفات عىاز ال  

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿وققلف: »

رعؿر  ف،   يهذا أةؾقب حصر:«أ ة [18]التقبة  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  س جد اهلل إٓ  ـ هذه مػتفؿن 

كف الستة التل  ـف  اإلرؿ   ب لقق  اإلرؿ   ب هلل  عريف بلري  ﴾ں ں ڱ﴿

 شدردةالؾعـ رة : لأخرو فعطػف  ؾك اإلرؿ   ب هلل  ـ ب ب  طػ الخ ص  ؾك الع  

 : ٕ  الذق رم ـ ب هللو يرم ـ ب لقق  أخرو يرعرف أكف ةقف ُربَعث يرح َةاوبف

م ـ ر ٓ شؽ أكف ةقف رحؼؼ اإلرؿ   ب هللو ي   رتطؾبف هذا اإلرؿ  و أ   الذق ف،

  !ب لقق  أخر: فنق شل  ةقعؿؾ؟
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التل هل لررـة  ﴾ڄ ڄ﴿و (1)التل هل  ؿقد الدرـ ﴾ڄ ڦ﴿

هذا و ﴾ہ ہ ہ ہ﴿و ملسو هيلع هللا ىلصالص،ة يف  قاضع يثقرة يف يت ب اهلل يةـة كبقف 

يهذا هق الش هد  ـ هذه أرة لؾرتجؿةو ف لخشقة تؽق  إٓ هللو  ٓ حصرو ف لخشقة

 ۋ ۋ﴿   ـف  أ  الخشقة تؽق   ـ  ؾؿو تش رك الخقف الذق ُترِجؿ بفو يتػرت

 لخشقة خقف ف :و يالخقف لد رؽق   ـ الج هؾ[28]ف  ر  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 عف تعظقؿو فنذا اجتؿع الخقف  ع التعظقؿ م ر خشقةو بخ،ف الخقفو 

رخ ف الشخص شقًئ  يهق رحتؼرهو لؽـ لؿ   عف  ـ لقة يةؾطة يأداة  فؼد

 رخ ففن هب  رضره

  املاض٘ ٔاحلاضسد]عىازة املطاجد بني 

ب لصو،ة   عـقرةً  ب لتشققد يالبـ  و ي ؿ رةً  حسقةً  ي ؿ رة الؿس جد تؽق   ؿ رةً 

 يالذيرو يالعؾؿو يجؿقع    ج   يف إدلة  ـ يظ ئػ الؿسجد الشر قةن

يالصودر إي   ملسو هيلع هللا ىلصيؾ شل  ب لـسبة لؾؿسوؾؿقـ يف  فوده هق ي   الؿسجد لؼد 

 وع  -رتؿؽـ  ـ الجؾقس فقف   ٓ رتعبد فقف  لد فؿـ أراد أ  قق و الأ   لفذه إ ةو ي

بعض  ووـ لوو آثوو ر ةووقئة بسووبابسووبا إا،لفوو  يف أيثوور إيلوو ت: يذلووؽ  :- إةووػ

ًف  أةو   بوف إلوك الؿسو جد يإلوك  ؿو ر الؿسو جدو فُعبوث ب لؿصو حػو  ف تصور  تصرج

بنا،  الؿسو جدو  - بسبا ذلؽ -ييتا  ؾك حقط   الؿس جدو ف تخذت لرارات 

 تؽ د تجد  سجًدا تجؾس فقف بعد م،ة الصبح إلك اكتش ر الشؿسن ٓ حتك 

 
أٓ أخو ك بورأس إ ور يؾوف ي ؿوقدهو »لو     ملسو هيلع هللا ىلصو يفقوف أ  رةوق  اهلل ڤ جبوؾبـ  إش رة إلك حدرث  ع ذ (1)

«ن رأس إ ر اإلة، و ي ؿقده الص،ةو يذرية ةوـ  ف الجفو د»؟ لؾت  بؾك ر  رةق  اهللو ل    «يذرية ةـ  ف

و يابوـ   جوفو «حسـ موحقح»(و يل    2616إلرؿ  و ب ب    ج   يف حر ة الص،ة )أخرجف الرت ذقو يت ب ا

 (ن22916(و يأحؿد )3973يت ب الػتـو ب ب يػ الؾس   يف الػتـة )
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ييف بؾوودا  أخوورى أاؾؼووت الؿسوو جد حتووك يف أيلوو ت الصوو،ة: بسووبا بعووض 

 نإ ؿ   التخرربقةو  ع اكصراف بعض الدي   ـ تحؼقؼ يإخ،ص الدرـ هلل 

 إلة  ة  قجوقدةو فف لؿسللة تحت ج إلك  د و يكظر بعقـ الحؽؿة ياإلكص فو 

بد  ـف و فُقبَحث  وـ  ٓ ذه اإلة  ة تسبجبت يف ةـ أكظؿةو لؽـ إل  ة شع ئر الدرـيه

 رحر   ـ أراد التعب دن يٓ حؾق  أخرىو

الػؽوور   ؾووك   الؿسوو جد: لووئ، رجتؿووع فقفوو  شووب باوو،بوود  ووـ إ ٓ ؾ قوولإذا ي

 نالض  

ؿـوع  ؿو  رؿرالبوةو الضوع يو  قرات هوذه الؿشوؽؾة يف ي لود رؽوق  حوؾ    لوف ؾلق

 تقح الػرمة ٕهؾ الص،ح يالؿصؾحقـنرػس د يالؿػسدرـو يال

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وققلف: »

د  ؿ  رمرده  «أ ة [19]العـؽبقت  ؿـ الـ س  ـ فن    أةفؾ الد  يىو يالؽ،  الؿجرج

و لؽـ  ـد أدكك شل  رصقبف ررتك    اد  هو يرت أ  ـفو يرـؼؾا «آ ـ  ب هلل»  رؼق 

 ـ أجؾ إ ؿ   الص لحة التل  أي  ـ أجؾ إرؿ كفو ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿فو ق ؾك  ؼب

   رصقبف  ـ أذى الـ س  فقجعؾ ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿رتطؾبف  اإلرؿ   

  أذى الـ س  ؾك  ذاب اهلل الذق رصقبف بسبا ؼدق يريعذاب اهلل فقـؼؾاو يررتدو 

  نجعؾ فتـة الـ س يعذاب اهلليرارتدادهو 

ى  و  يياجب توف يأدج اإلرؿو    ي ؿوؾ بشوريط وهللبو  تيإمؾ أكوف إذا لو    آ ـو

 ةقبتؾكو فؾقص نفنكف افرتض اهلل  ؾقفو يترك    اك اهلل  ـفو 

فلدكك شل  رغقرهو  [11]الحج  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ي ثؾف لقلف تع لك  

 يأدكك اهتزاز رسؼطفن 
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هق العؾؿ الج ز  ي  «إن مـ  عػ القؼقـ» :مرفقًطا ڤطـ أبل سعقد »

 ـفؿو فقدخؾ يف  خشقةً  يذلؽ إكؿ  رؽق   «ن تر ل الـاس بسخط اهللأ»الؼطعلو 

يإرض ؤهؿ لد رؽق  رج ً و يلد  [19]العـؽبقت  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿لقلف  

رؽق  خقًف و ررجق     ـدهؿ فقرضقفؿ بؿ  رسخط اهللو يلق برتك اإلكؽ ر  ؾقفؿ يف 

هـو فقرتك ردالد رج  ؾو بؾ لد أ قر ظ هرةو يهذا يثقر  ع إةػو ف إلكس   

 خقًف   ـفن أي اإلكؽ ر  ؾك  ـ ررتؽا الؿع مل يالجرائؿو إ   رابة فقؿ   ـده

ًٓ   شخًص  تسل  ل ييذلؽ   «وأن تحؿدهؿ طؾك رزق اهلل» ؽ  بؾًغ  قعطقو ف  

الؿعطل تـسك أ   ـ الؿ  و فتحؿده  ؾك هذا الؿ  و ييف يؾ  جؾس تذيرهو ي

 يلؽـ هذا ن(1)«واهلل  عطل ،ا قاسؿوإكؿا أك»  ملسو هيلع هللا ىلصيؿ  ل    ويالؿ كع هق اهلل 

َ ـ ي   ةبًب  يف العط    ـ البشرو  ع آ تؼ د الج ز  أ  العط    ـ  دِح رؿـع  ِ  ٓ

أكف هق الؿعطل الحؼقؼلو  ٓ  ـ هذا الشخصو فتحؿده ٕكف ةباو ٓ  ـ اهلل 

ف لؿ   هللو يهذا ييقؾ يف التصرف  [33]الـقر  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

أحسـ يف تصرفف أثقاو يإ  أة    قلاو ف لؿؼصقد هـ  ب لذ  أ  هبذا الؿ  و فن  

 او يالؿ لؽ الحؼقؼل يهق اهلل تع لكنف لؿـ أ ط كو  تـ ةًق  الؿسبق تجعؾ الحؿد يؾج 

إي  ُأ طول فؿودح يحؿودو يالثو ين ُ ـوع   «وأن تذمفؿ طؾك مـا لـؿ  متـؽ اهلل» 

 ولسـة يثقور  وـ الؿسوؾؿقـ قجقد  ؾك أ قفذ و يهذا ح   يثقر  ـ الـ س القق و يه

هق الؿعطل يالؿ كعو يهذا الت جر الذق أ طو ك  رديري   ع العط   يالؿـعو ياهلل 

ر لؽ ذلؽو يأ ط ك  ؾك رد هذا ف هلل هق الذق لدج  وي ـعؽ إكؿ  هق ةباو إ  أ ط ك

 الت جرو يإ   ـعؽ ف هلل هق الذق لؿ رشل أ  رعطقؽ هذا الت جرو ف ٕ ر  رده يؾف هللن

 
(و ي سوؾؿ يتو ب الزيو ةو بو ب 71أخرجف البخ رقو يت ب العؾؿو ب ب  وـ رورد اهلل بوف خقورا رػؼفوف يف الودرـو ) (1)

 نڤ ـ حدرث  ع يرة (و 3116الـفل  ـ الؿسللةو )
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يهوذا تعؾقوؾ لؿو   :« رده كراهقة كـاره وٓ  جره حرص حر ص، ٓ رزق اهلل إن»

 :تقاوؾ يف الوذ  لؿوـ  ـعوؽ يٓ تؾتػت يف الحؿد ب لؽؾقة إلك  ـ أ طو كو ف، ةبؼ:

 يراهقة ي رهن يٓ رجره حرص حررصو ٓ ٕ  إ ر يؾف بقد اهللو يرز  اهلل

ؾوك الوربح بولق  رروؼو بعض الـو س إذا ابتودأ  شوريً   تج ررًّو  حورص  ثؿ إ  

يبذ  لف القلت يالـػس يالـػقسو يأشغؾ كػسفو يأشغؾ أيٓدهو يأتعبفؿ  وـ أجوؾ 

رجوور  فوو، وي فؿوو  تعبووَت  و ي فؿوو  حرمووَت تحصووقؾ هووذا الوورز و يهووق بقوود اهلل 

إذ لق رؽره الـ س يؾفوؿ  :ي ره ررد    يتا لؽ يراهقةُ  يٓ حرمؽ    لؿ رؽتا لؽو

واطؾـؿ أن إمـة لـق »يف حدرث ابـ  ب س  ي قا أ  ررديهو ؿ  اةتط ل   رؽتبف اهلل لؽ 

لؿ  ـػعقك إٓ بشل  قد كتبـف اهلل لـؽ، ولـق اجتؿعـقا  ،اجتؿعت طؾك أن  ـػعقك بشل 

 ن (1)«لؿ  ضروك إٓ بشل  قد كتبف اهلل طؾقؽ ،طؾك أن  ضروك بشل 

ج  ـوود أبوول ُكَعووْقؿ يف الحؾقووة ياقوورهو يلوو    يحوودرث أبوول ةووعقد هووذا  خوورج

جق   إ   عـ ه محقحو يإةـ ده ضعقػالؿخ رق
 ن (2)

 ،مــ الـتؿس ر ـا اهلل بسـخط الــاس»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤوطـ طائشة »

سـخط اهلل  ،ومــ الـتؿس ر ـا الــاس بسـخط اهلل ،وأر ك طــف الــاسر ل اهلل طـف، 

و فؼؾووقب العبوو د بووقـ ٕ  الؼؾووقب بقوود اهلل يذلووؽ  :«وأســخط طؾقــف الـــاس ،طؾقــف

و إذا رضل  ـؽ أرضك  ـؽ هذه الؼؾوقبو يمورفف  (3)أم بع الرحؿـأمبعقـ  ـ 

و فعؾك الؿسؾؿ الع لؾ أ  رـظر إلك  و  ررضول  ـؽ إلقؽو يإذا ةخط  ؾقؽو مرفف 

 رؾتػت إلك اقرهن يٓ واهلل 

 
(و 2669و يأحؿود )«حسوـ موحقح»(و يلو    2516أخرجف الرت ذقو يت ب مػة الؼق  ة يالرلو ئؼ يالوقرعو ) (1)

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ب س 6393يالح يؿ )

 ن(554رـظر  تخررج الحدرث )ص   (2)

 ن(318)ص   ةبؼ تخررجف (3)
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تعؾوؼ  يٓ يهذا هوق الؿسوتػ د  وـ آرو ت يآثو ر هوذا البو ب  أٓ تخشوك إٓ اهللو

ؿوـ رشو  و يالؼؾوقب بقوده  طقف   وـ رشو  و يرؿـعفو  لؾبؽ إٓ بفو ف ٕرزا  بقدهو رع

تؼد   ؾك خشقة اهلل شوقًئ : ٕكوؽ  ف، رصرفف  يف رض   ـ رش  و ييف ةخط  ـ رش  و

 إ  لد تف فؾـ رـػعؽن 

و يلقؽقكوقا  رسوخط اهلل ٓ  ؾوا رضو هؿ فقؿو  أي يٓ بلس بؿوداراة الـو سو

أ  ترضوقفؿ بؿو  رسوخط  شفدا  لؽ: بحقث إذا رضقا  ـؽ أثـقا  ؾقوؽ خقوًراو لؽوـ

 يرسخط  ؾقؽ الـ سن ورجقزو فن  اهلل ةقسخط  ؾقؽ ٓ ففذا واهلل

ؾ  رصووؾ بؿجؿق فوو  إلووك قوويلووف  وور  يثقوورةو ل :«رواه ابـــ حبــان يف صــحقحف»

 ن (1)الصحقح لغقره

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[  

 ٿ ٿ﴿    التل هل يف الرتجؿة«ائؾ: إولك: تػسقر آ ة آل طؿرانفقف مس»

 ن[175]آ   ؿرا   ﴾ٹ ٿ ٿ

 يلد تؼد ن [18]التقبة  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ هل و و«الثاكقة: تػسقر آ ة برا ة»

 ن [8]البؼرة  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ يهل  و«الثالثة: تػسقر آ ة العـؽبقت»

إن »  ڤ يف حدرث أبل ةوعقديذلؽ يؿ   :«الرابعة: أن القؼقـ  ضعػ و ؼقى»

 لضعػو رؼبؾ الزر دة ب لؼقةنيالذق رؼبؾ الـؼص ب  «مـ  عػ القؼقـ

  التول ُذيورت يف حودرث أبول «ومـ ذلؽ هـذه الـثءث ،الخامسة: طءمة  عػف»

توذ فؿ يأ  تحؿودهؿ  ؾوك رز  اهللو  يأ  ترضل الـ س بسوخط اهللوأ  : ڤ ةعقد

  ؾك    لؿ رمتؽ اهللن

 
 ن 2/75رـظر  محقح  قارد الظؿف   (1)
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 ٹ ٹ﴿ لؼقلف تع لك  :«: أن إخءص الخقف هلل مـ الػرائضالسادسة»

 ن رجقز مرفف  إٓ هلل ٓ  ب دة نخ،ص الخقف هلل ف [175]آ   ؿرا   ﴾ٹ

ر ل اهلل طـف، وأر ك طــف »  ملسو هيلع هللا ىلص يذلؽ يف لقلف  «السابعة: ذكر ثقاب مـ فعؾف»

 «نالـاس

وأسـخط  ،سـخط اهلل طؾقـف»  ملسو هيلع هللا ىلص يذلوؽ يف لقلوف  «الثامـة: ذكر طؼاب مـ تركف»

 «نطؾقف الـاس
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 كــىل هللا دعــاىل: ابــة

ح [32امئدج:ـ]ام ﴾مئ حئ جئ ی ی ی﴿  اآًل

 

  .أ ة [2]إكػ    ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿وققلف: 

  .[64]إكػ    ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :وققلف

 .[3]الط،   ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :وققلف

قالفا  ،[173]آ   ؿرا   ﴾حب جب يئ ىئ﴿قال:  ڤطـ ابـ طباس 

 ی ی ىئ ىئ﴿حقـ قالقا لف:  ملسو هيلع هللا ىلصحقـ ألؼل يف الـار، وقالفا محؿد  ڠإبراهقؿ 

  .(1)والـسائل رواه البخاري .أ ة [173]آ   ؿرا   ﴾حئ جئ ی ی

   فيـــه وســـائل:
  .إولك: أن التقكؾ مـ الػرائض 

  .الثاكقة: أكف مـ شروط اإل ؿان 

  .الثالثة: تػسقر آ ة إكػال 

  .الرابعة: تػسقر أ ة يف آخرها 

  .الخامسة: تػسقر آ ة الطءق 

 يف الشدائد. ملسو هيلع هللا ىلصفا ققل إبراهقؿ ومحؿد أك، والسادسة: ِطَظُؿ شلن هذه الؽؾؿة 

 

و (4563أَروَةو ) [173]آ   ؿورا   ﴾ی ی ی ی ىئ ىئقو يت ب تػسقر الؼرآ و َب ُب ﴿أخرجف البخ ر (1)

 ن(19364)    رؼق  إذا خ ف لق  يالـس ئل يف الؽ ىو  ؿؾ القق  يالؾقؾةو 
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l 

هذا الب ب يف التقيؾ  ؾك اهللو يهق  ـ ةا لؿو  ةوبؼف: ٕ   $ ؼد الؿصـػ 

 ؾك الخوقف  ـوف  يٓ  أق حاواهلل رجقز أ  رؼد   ؾك حا ٓ بلكفاإلكس   إذا آ ـ 

 نيتعؾؼ الؼؾا بف و ي   هذا ب  ًث   ؾك التقيؾ  ؾقفو  إ ر يؾف لفٕ :أق خقف

 ىروًٕدـىخىٕد، ٔالتٕاكن الـسق بني التٕكن ال]الف 

التقيؾ  :«[23]الؿ ئدة  ﴾مئ حئ جئ ی ی ی﴿باب ققل اهلل تعالك: »

شلكف  ظقؿو يأثره يف حق ة الؿسؾؿ ب لغو ف لذق رتقيؾ  ؾك اهلل رؽػقف    أهؿف  ـ أ ر 

 ـ رز ؿ أكف رتقيؾ   ؿـفؿفدرـف يدكق هو يالـ ُس يف هذا الب ب  ؾك  ريف كؼقض: 

ف  بف: يفعؾَ  اهللُ  رَ أ َ لد ك اهلل يررتك فعؾ إةب بو  ع أ  فعؾ إةب ب الؿب حة  ؾ

 طعـ يف العؼؾو يهقرف  خق ر هذه إ ة  ـ بعدهو فؿـ ررتك إةب ب يفعؾَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

إذ  ـ الؿعؾق  شرً   ي ؼً، ترتا الؿسبب ت  ؾك  :طعـ يف الحؽؿة اإللفقةر أرًض 

  ؾك القط و فنذا اكتػك القط  اكتػك القلدنأةب هب  يرتتقا حصق  القلد 

يف خ،فووة لوود حصووؾ ي ن تقايووؾق هووإكؿوو  ي وفؾووقس بؿتقيووؾ ي ووـ هووذه ح لووف

إلوك حجج ك س   ـ القؿـ بغقر زادو رز ؿق  أاؿ رتقيؾوق و فِجول  هبوؿ أ   ڤ  ؿر

فؼو    هومٓ   وهذا لبعض أهوؾ العؾوؿ َر يِ و يذُ (1)«همٓ   تقايؾق »فؼ     ڤ ؿر 

  ؾك اهلل: ٕ  اهلل أ ر ببذ  إةب بن  ٓ و(2)ؾك أزياد الـ سرتقيؾق   

 
لو لقا  كحوـ «  وـ أكوتؿ؟»الخط بو لؼل ك ًة   ـ أهؾ القؿـو فؼو    بـ  لرةو أ   ؿربـ  إش رة إلك أثر  ع يرة (1)

أخرجف ابـ «ن ق و إكؿ  الؿتقيؾ الذق رؾؼل حبف يف إرضو يرتقيؾ  ؾك اهللؾُ ؽِ تج بؾ أكتؿ الؿُ » ل    الؿتقيؾق ن

 (ن19أبل الدكق  يف التقيؾ  ؾك اهلل )

 ن3/276ذير ابـ  ػؾح ذلؽ  ـ اإل    أحؿدن رـظر  أداب الشر قة  (2)
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 وذير الُؼشقرق يف رةو لتف  وـ أحودهؿفؼد يبعض فئ ت الصقفقة رػعؾق  هذاو 

إذ يلعوت فِول بئورو  :فبقـؿ  أك  أ شك فِول الطرروؼ وحججت ةـة  ـ السـقـ»  ل  أكف 

ثو َفَؿ  اةتتؿؿت َهَذا الخو  ر أةتغق ٓ ياهلل وفـز تـل كػسل َأ  أةتغقثو َفُؼْؾُت  ٓ

 :َحتجك  ر برأس البئر رج، و َفَؼ َ  أحدهؿ  لمخر  تع   َحتجوك كسود رأس هوذه البئور

لئ، رؼع فِقَف  أحدو فلتقا بؼصوا يب رروة ي ؿوقا رأس البئورو ففؿؿوت َأ  أموقحو ُثوؿج 

إذ  :ْعود ةو  ةُلْؾت فِل كػسل  أمقح َ َؾك  ـ ُهَق ألرب  ـفؿ و يةؽـتو فبقـؿو  أكو  بَ 

أك  بشق  ج   ييشػ َ وـ رأس البئورو يأدلوك رجؾوف ييلكوف َرُؼوق  لول  تعؾوؼ بول فِول 

هؿفؿة َلُفو يـت أ رف َذلَِؽ  ـف فتعؾؼت بِِفو فلخرجـل َفنَِذا ُهوَق ةوبعو فؿورو يهتوػ 

ن هذا رسقلف (1)«كجقـ ك  ـ التؾػ ب لتؾػ !بل ه تػ  ر  أب  حؿزة ألقس َهَذا َأْحَسـ؟

  نكؼؾ يٓ ورؼبؾف  ؼؾ   ٓ -ياهلل-  ؾك هذا الـقع  ـ التقيؾو لؽـ هذاالُؼشقرق 

   : ٕ  ةقا    يأ  َبذلف يتريف ـ  ررى  يجقد السبا  ثؾ  د فو   ي ـ همٓ 

: الد    لقس لف أثر  يرؼقلق  رفتؿق  ب لد    ٓ بد أ  رحصؾ: يلذلؽ ٓ يتبف اهلل

 دعو يإ  ي   اقر  ؽتقبؿ ريإ  ل ٕكف إ  ي   الؿد ق بف  ؽتقًب  فسقحصؾ

 وهذا الؼق  «الجقاب الؽ يف»ابـ الؼقؿ يف  ؼد ة لد فـجَد ي ندعُ رلؿ  أي  رحصؾ د  لـ

 ﴾ٺ ٺ ٺ﴿  فؼ   أ ر ب لد   لد  ياهلل  ن(2)يرّده  ـ يجقه  دردة

  ن[69]ا فر 

 
 ن1/398الرة لة الؼشقررة  (1)

را لوؽ » ؾك الؼ ئؾقـ هبذا الؼق    يف الرد $ي ؿ  ل   ابـ الؼقؿ  (2) فقؼ   ٕحدهؿ  إ  ي   الشبع يالرّق لد ُلودق

يإ  يو   القلود لوّدر لوؽ  لوؿ تليوؾن أي لؿ تليؾن يإ  لؿ رؼوّدرا لوؿ رؼعو و أيؾوَت  أي ف،بد  ـ يلق فؿ و أيؾت

ج يالتسوّرقن يهؾوّؿ ح جوة إلوك التوزيّ  فو، َتطلن يإ  لؿ رؼّدر لوؿ رؽوـو ؿل أي ف،بد  ـفو ي ئَت الزيجة يإ ة

آد ل؟ بؾ الحققا  البفقؿ  ػطقر  ؾك  ب شرة إةب ب التل هبو  لقا وف يحق توفن  أي ففؾ رؼق  هذا   لؾ جّران

رـظور  الجوقاب الؽو يف )ص  «ن ف لحققاك ت أ ؼؾ يأففؿ  ـ همٓ  الذرـ هؿ ي ٕكعو  و بوؾ هوؿ أضوؾ  ةوبق،

 (و ي   بعده ن26
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ضـاهر  ـقم أحـد بـقـ » ملسو هيلع هللا ىلصرـ يف بوذ  إةوب ب يالـبول  ٓ يالؿؼصقد أ  التقيؾ

و يهوق ةوباك  لقتؼول السوققف يالسوف  و ففوذا بوذُ   :لبس درً   فوق  درع و(1)«درطقـ

ةقد الؿتقيؾقـ يإ    الؿتؼقـو يأ رف الـ س بربفو يأخش هؿ يأتؼو هؿ لوفو يأفع لوف 

 هل الؽؿ   الؿطؾقب  ـ الؿؽؾػقـن

 و يتووركُ يف الوودرـلوودح   - يؿوو  هووق لووق  الؿعتزلووة - ؾووك إةووب ب  ف ٓ تؿوو دُ 

ابوذ   (2)«اطؼؾفـا وتقكـؾ»يؿ  أكف لدح يف الحؽؿة اإللفقوةو  وؾإةب ب لدح  يف العؼ

و يلد تعؼؾ الـ لة يرـػؾت العؼ  و لؽـ  ع تقيؾؽ  ؾوك السباو يتقيؾ  ؾك اهلل 

 نرحصؾ إٓ الخقر لـ اهلل 

 يهؾ  ـ ترك إةب ب ترك التدايق؟ 

ج ٓ: ٕ  الع،ج ظـلو يلوقس بؼطعول: فؼود رتعو لج اإلكسو   يرؿوقتو يلود رتعو ل

ةوقؿ  يف حو   التليود  وـ  ٓ يرشػكو يلد رتع لج يرزداد  رضفن ي ـ العؾؿ    ـ أيجبف

 ن(3)ف ئدة الع،جو يأ  الشػ    رجق فقف بنذ  اهلل تع لكو يهق لق   تجف يف هذه الح لة

فقف أةؾقب التؼدرؿ  ﴾مئ حئ جئ ی ی ی﴿ يلقلف تع لك 

 ؾك  و« ؾك اهلل»لقلف  : حقث لد  الج ر يالؿجرير يهق يالتلخقر الؿػقد لؾحصر

و يالتقيؾ : لؾدٓلة  ؾك حصر يلصر التقيؾ  ؾك اهلل يحده«تقيؾقا»   ؾف يهق  

  ؾك اهلل شرط لصحة اإلرؿ  ن 

 
(و يابوـ   جوفو يتو ب الجفو دو بو ب السو،حو 2599يف لوبس الودريعو ) ب دو بو أخرجف أبق دايدو يت ب الجفو (1)

و ڤرزرودو يجو    وـ حودرث الزبقور و ي ؾحوةو يةوعد بوـ  (و   ـ حدرث الس ئا15722(و يأحؿد )2896)

 «نهذا إةـ د محقح رج لف ثؼ ت  ؾك شرط البخ رق  » 3/165يل   يف  صب ح الزج جة

أ ؾؼفو  يأتقيوؾ؟  أي أ ؼؾفو  يأتقيوؾو وو رؼق   ل   رجؾ  ر  رةق  اهللڤ   لؽبـ  إش رة إلك حدرث أكس (2)

يهوذا حودرث »(و يلو    2517أخرجف الرت ذقو يت ب مػة الؼق  ة يالرل ئؼ يالوقرع )«ن ا ؼؾف  يتقيؾ»ل    

 (ن731و يابـ حب   )«كعرفف إٓ  ـ هذا القجف ٓ اررا  ـ حدرث أكس

 ن(82ص  ) الؿسللةهذه ةبؼت اإلش رة إلك  (3)
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عٚذيوعألٕعايتٛنٌعٜٓك ِعإىلعثالث١عأق  ّ:

رسوتطقع الـػوع يالضور إٓ  ٓ ب إلرؿو   أكوف رؽوق تقيؾ العبو دةو ي الؼسؿ إول:

رضور بؼدرتوف  أي و يأكف رـػع تصػ  هبذه الصػة ا اقر اهلل تع لكاهللو فن  ا تؼد أ  أحدً 

يإرادتف: فقتقيؾ  ؾقفو ففذا شورك أيو و يذلوؽ يؿوـ رعتؼود أ   وـ إيلقو    وـ لوف 

 تصرف يف الؽق ن

آ تؿ د  ؾك ةبا  ـ إةب بو يآلتػ ت إلقوفو ياػؾوة الؼؾوا  الؼسؿ الثاين:

قوف  طو   فقح بقوفو يرؼود     توف  ـ  سبا إةب بو ي ٓ تؿ د  ؾوك شوخص رعط

  ؾك    ة اهللو ففذا  ـ الشرك إمغرن

 لتقيقوؾ يف إ وقر الع دروة: التول ا تو د الـو س التقيقوؾ يرؽق  ب الؼسؿ الثالث:

 وشل  فقفو  ع أكف رجا أ  رعتؼد بل  الػ  ؾ الحؼقؼول هوق اهلل  ٓ فقف و يهق  ب ح
َؾ  ـ رشرتق لف أضحقةيَ  ملسو هيلع هللا ىلصبفو يالـبل  َؾ ؿ  حصؾ    ُييق للقٓ تقسقر اهلل أكف ي  ن(1)يج

إكؿ   :«أ ة [2]إكػ    ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿وققلف: »

 نشؽ أكف رقجؾ يرخ ف ٓ خ فتو فحقـؿ  ُرذير اهلل  ﴾ڤ﴿أداة حصرو 

اةتـبط بعضفؿ  ـف  أ   ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ يتتؿة أرة 

الذق رؼرأ الؼرآ  لد رغػؾو  اةتؿ ع الؼرآ  لد رؽق  أثره أبؾغ  ـ لرا ة الؼرآ : ٕ 

 ؾا  ـ ابـ  سعقد أ  رؼرأ  ؾقفو فؼرأ  ؾقف أر ت الؿعريفة  ـ ةقرة  ملسو هيلع هللا ىلصيالـبل 

 ن (2) ـ لرا ة ابـ  سعقد ملسو هيلع هللا ىلصالـس  و يبؽك الـبل 

 
أ ط ه درـ را رشرتق لوف بوف شو ةو ف شورتى »  ملسو هيلع هللا ىلصو أ  الـبل ڤأبل الجعد الب رلل بـ  إش رة إلك حدرث  رية (1)

لف بف ش تقـو فب ع إحداهؿ  بدرـ رو يج  ه بدرـ ر يش ةو فد   لف ب ل ية يف بقعفو يي   لق اشورتى الورتاب لوربح 

 (ن1258(و يالرت ذق )3384ق دايد )(و يأب3642أخرجف البخ رقو يت ب الؿـ لاو )«ن فقف

ـ  سعقد  اهلل إش رة إلك حدرث  بد (2)  و لؾوت  رو  رةوق  اهللو آلورأ  ؾقوؽو«الورأ  ؾول  »ملسو هيلع هللا ىلصو ل    ل   لل الـبول ڤب

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ فؼورأت ةوقرة الـسو   حتوك أتقوت إلوك هوذه أروة »و «كعوؿ»ي ؾقؽ أكز و ل    

 = أخرجف البخ رقو«ن ذا  قـ ه تذرف  و ف لتػت إلقفو فن[41]الـس    ﴾گ ک ک ک ک ڑ
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ع ًٓ لؾـصووقص التوول أ وورت بوو لؼرا ةو :فط لووا العؾووؿ  ؾقووف أ  ُرـووقق  فقؼوورأ ا تثوو 

 يرستؿع: لقتلثر يرخشعن  وةقؿ  إذا ي كت  ؾك القجف الؿل قر بف ٓ

 ؾك اقرهو يهذا فقف أةؾقب التؼدرؿ يالتلخقر  ٓ [2]إكػ    ﴾ڃ ڃ ڄ﴿

و يالؿعـك     الؿم ـق  إٓ الذرـ إذا (إكؿ و )الحصر بأي  أرة ييف  والذق رػقد الحصر

 كػل يإثب تن أق و «إٓ»و ي«  » ب رة  ـ  «إكؿ »ٕ   :ذير اهلل يجؾت لؾقهبؿ

رعـل  ي فقؽ إذا تقيؾت  ؾقفو  و«[64]إكػ    ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :وققلف»

فؿـ تعؾؼ شقًئ  ُيِيَؾ إلقفو ف إلكس   إذا تقيؾ  ؾك اقر اهلل ُيِيَؾ إلقفو ي ـ ُيِيَؾ إلك 

تؽؾـل  فء الؾفؿ رحؿتؽ أرجق،»ػ: ي ـ إد قة الؿشفقرة  قاقر اهلل ييؾ إلك ضع

  ن(1)« أكتإلف إٓ ٓ إلك كػسل صرفة طقـ، وأصؾح لل شلين كؾف،

 فقف تلير،  ٕهؾ العؾؿ   ﴾چ چ چ چ﴿

أ  رؽق  الؿقمق   عطقًفو   ؾوك لػوظ الج،لوة: ٕكوف إلورب: فقؽوق   :إّول

ي ـ اتبعؽ  ـ الؿوم ـقـ رؽػقكوؽ أرًضو و لؽـوف  وي فقؽ اهلل ر  أرف  الـبل الؿعـك  

 نلق    رجقح

ــاين: أ  اهلل  ك يالؿعـوو و«حسووبؽ»يف  أ  الؿقمووق   عطووقف  ؾووك الؽوو ف الث

 ن (2) ـ اتبعؽ  ـ الؿم ـقـ ي فقؽ يي يف

 يل   تع لك »ل     ويٓبـ الؼقؿ ي،  رائع يف زاد الؿع د يف تػسقر هذه أرة

اهلل يحده ي فقؽ   أق [64]إكػ    ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 

(و ي سؾؿو ب ب فضؾ اةتؿ ع الؼورآ و ي ؾوا 5959يت ب فض ئؾ الؼرآ و ب ب لق  الؿؼرئ لؾؼ رئ حسبؽو )  =

 (ن4194(و يابـ   جف )3924(و يالرت ذق )899الؼرا ة  ـ ح فظف ل،ةتؿ ع يالبؽ    ـد الؼرا ة يالتدبرو )

(و  وـ 979(و يابوـ حبو   )29439(و يأحؿود )5999 و  رؼوق  إذا أموبحو ) أخرجف أبق دايدو يت ب الـوق و بو ب (1)

 نڤحدرث أبل بؽرة 

 ن4/86تػسقر ابـ يثقر يو 8/43تػسقر الؼر بل يو 14/48رـظر  تػسقر الط ق  (2)
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 رحت جق   عف إلك أحدن ف، يي يف أتب  ؽو

 ؾك الؽو ف الؿجوريرةو  « ـ»ويهـ  تؼدررا   أحدهؿ   أ  تؽق  القاي    ػة ل

يرجقز العطػ  ؾك الضؿقر الؿجرير بودي  إ و دة الجو ر  ؾوك الؿوذها الؿختو رو 

 يشقاهده يثقرةو يشبفة الؿـع فقف ياهقةن

يف  حوؾ كصوا  طًػو   ؾووك  «ـْ َ و»و يتؽوق  « وع»يالثو ين  أ  تؽوق  الوقاي ياي 

يؿ  تؼق  تبعؽو اهلل رؽػقؽ يرؽػل  ـ ا  الؿقضعو فن  حسبؽ يف  عـك ي فقؽو أق

 نالعرب  حسبؽ يزرًدا درهؿ

 يهذا أمح التؼدرررـن 

يف  قضع رفعك ب ٓبتدا و أق  ي ـ اتبعؽ  ـ  « ـ»يفقف  تؼدرر ث لث  أ  تؽق  

 فحسبفؿ اهللن  الؿم ـقـ

يف  قضع  « ـ»يفقف  تؼدرر رابع  يهق خطل  ـ جفة الؿعـكو يهق أ  تؽق  

ـك  حسبؽ اهلل يأتب ُ ؽن يهذا يإ  ل   بف رفع  طًػ   ؾك اةؿ اهللو يرؽق  الؿع

رجقز حؿؾ أرة  ؾقف: فن  الحسا يالؽػ رة هلل  ٓ بعض الـ سو ففق خطل  حض

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ يحدهو ي لتقيؾ يالتؼقى يالعب دةو ل   اهلل تع لك 

فَػّرَ  بقـ الحسا يالتلرقدو  [62]إكػ    ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

رقد لف بـصره يبعب دهو يأثـك اهلل ةبح كف  ؾك فجعؾ الحسا لف يحدهو يجعؾ التل

 ېئ ېئ﴿ أهؾ التقحقد يالتقيؾ  ـ  ب ده حقث أفرديه ب لحساو فؼ   تع لك 

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

حسبـ  اهلل يرةقلفو فنذا ي   هذا لقلفؿ   يلؿ رؼقلقا [173]آ   ؿرا   ﴾حب

! يأتب  ف ؟ يأتب  ؽ حسبؽتع لك لفؿ بذلؽو فؽقػ رؼق  لرةقلف  اهلل الربق  ُح دْ ي َ 

ُك  لد أفرديا الرب تع لك ب لحساو يلؿ رشريقا بقـف يبقـ رةقلف فقفو فؽقػ ُرَشرق

 !بقـفؿ يبقـف يف حسا رةقلف؟
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 ڑ ڑ﴿ هذا  ـ أ حؾ الؿح  و يأبطؾ الب  ؾو يكظقر هذا لقلف تع لك 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 يؿ  ل   تع لك  وت   هلل يلرةقلفو فتل ؾ يقػ جعؾ اإلر[59]التقبة  ﴾ں ڱ

فؾؿ رؼؾ  يل لقا حسبـ  اهلل  :يجعؾ الحسا لف يحده [7]الحشر  ﴾ڻ ڻ ڻ﴿

و يلؿ رؼؾ  ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿ حؼفو يؿ  ل   تع لك  يرةقلفو بؾ جعؾف خ لَص 

 ې   ې ۉ ۉ ۅ﴿ يإلك رةقلفو بؾ جعؾ الرابة إلقف يحدهو يؿ  ل   تع لك 

  ن[8و 7  ]الشرح ﴾ې ې

تقيؾ ياإلك بة يالحسا هلل يحدهو يؿ  أ  العب دة يالتؼقى ف لرابة يال

و يكظقر هذا لقلف  يذلؽ رؽق  إٓ لف ٓ يالسجقد هلل يحدهو يالـذر يالحؾػ

أكف يحده  ف لحسا هق الؽ يفو فلخ   [36]الز ر  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ تع لك 

ؾك بط،  يإدلة الدالة   !ي يف  بدهو فؽقػ رجعؾ أتب  ف  ع اهلل يف هذه الؽػ رة؟

  ن(1)«هذا التليرؾ الػ ةد أيثُر  ـ أ  تذير هـ 

أق ي فقفو ف لتقيؾ يػقؾ   :«[3]الط،   ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :وققلف»

درـف يدكق هو لؽـ يقكف ُرؽتا  ؾقف شل   ـ الـؼص يف  أ قرَ  اإلكس  ُ بف بل  ُرؽػك 

سؾؿو ُترفع أ قر دكق هو ففق لؿ  ررتتا  ؾقف  ـ إجقر: ي ٕ راض التل تعرتق الؿ

و لؽـ إذا تقيؾ  ؾك اهلل حؼ التقيؾ يػ هو ييف الحدرث  (2)بف درج تف يتحط ةقئ تف

ا وتروح لق أكؽؿ تتقكؾقن طؾك اهلل حؼ تقكؾف، لرزقؽؿ كؿا  رزق الطقر، تغدو خؿاًص »

 
 ن38-1/37زاد الؿع د  (1)

 ؿو  وـ كصوا و  رصوقا الؿسوؾ»ل     ملسو هيلع هللا ىلص   ـ الـبل ڤإش رة إلك حدرث أبل ةعقد الخدرقو يأبل هرررة  (2)

أخرجوف «ن اؿو حتك الشقية رش يف و إٓ يػر اهلل هب   ـ خط ر ه يٓ أذىو يٓ حز و يٓ هؿو يٓ يماو يٓ

(و ي سوؾؿو يتو ب الو  يالصوؾة يأدابو 5641البخ رقو يت ب الؿرضكو ب ب  و  جو   يف يػو ر ة الؿورضو )

 (ن966) (و يالرت ذق2573حز و ) أي ب ب ثقاب الؿم ـ فقؿ  رصقبف  ـ  رض
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 يلد شبعت ن  ن تذها ج ئعة يترجع(1)«ابطاكً 

 . قالفا[173]آ   ؿرا   ﴾حب جب يئ ىئ﴿قال:  ڤطـ ابـ طباس »

ؾؿ  ُألؼل إبراهقؿ يف الـ ر ل    فرعـل يف الشدائدو  :«حقـ ألؼل يف الـار ملسو هيلع هللا ىلصإبراهقؿ 

 حسبـ  اهلل يكعؿ القيقؾن

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿حقـ قالقا لف:  ملسو هيلع هللا ىلصوقالفا محؿد »

 ذيقر يف الؼرآ   ملسو هيلع هللا ىلصؿ  رتعؾؼ بؿحؿد ف :«رواه البخاري .أ ة [173]آ   ؿرا   ﴾حئ

ففق  ـ لق  ابـ  ب سو ييف  وڠنبراهقؿ يف ةقرة آ   ؿرا و يأ      رتعؾؼ ب

ـّ   ٓ إمؾ لػظف لػظ الؿقلقفو لؽـ حؽؿف حؽؿ الؿرفقع: ٕكف ُرؼ   ب لرأقو لؽ

 ابـ  ب س  ؿـ أخذ  ـ يعا إحب رو ففؾ رمثر هذا يف جعؾ  قلقفف الذق

  ج   لؾرأق فقف يف حؽؿ الؿرفقع؟  ٓ

يلود جوز  بوفو ثوؿ إ  فقوف و (2)ابـ  ب س ي   رحذر  ؿ  رريى  ـ بـول إةورائقؾ

 رؿؽـ أ  رؽق  أخذه  ـ  ثؾ يعان  يٓ وملسو هيلع هللا ىلصجزً ا  تعؾًؼ  ب لـبل 

 ؾك  ملسو هيلع هللا ىلصبعد ُأحد تلها أبق ةػق   لؾرجعة إلك الؿدرـة: لقؼضل  ؾك الـبل ي

و فؼ     إ  لؼقت  حؿًدا يأمح بف »حد ز ؿفو فجؿع  ـ جؿع ي ّر بف ريا 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ل   تع لك  و (3)«فلخ هؿ أك  لد جؿعـ  لفؿ

 
و يابوـ   جوفو يتو ب «حسوـ موحقح»(و يلو    2344أخرجف الرت ذقو يت ب الزهدو ب ب التقيوؾ  ؾوك اهلل ) (1)

بوـ  (و يموححفو  وـ حودرث  ؿور7894(و يالحو يؿ )295(و يأحؿود )4164الزهدو ب ب التقيؾ يالقؼوقـو  )

 نڤالخط ب 

ؿقـو يقوػ تسوللق  أهوؾ الؽتو بو ييتو بؽؿ ر   عشر الؿسؾ»و ل    ڤ ب س بـ  اهلل  بد إش رة إلك حدرث (2)

أ  أهوؾ الؽتو ب بودلقا  و    أحدث إخب ر ب هللو تؼر يكف لوؿ رشواو يلود حودثؽؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذق أكز   ؾك كبقف

ـًو  لؾوقً،و أفو، رـفو يؿ  و  جو  يؿ  وـ  :يتا اهلل ياقريا بلردرفؿ الؽت بو فؼ لقا  هق  ـ  ـد اهلل لقشرتيا بوف ثؿ

أخرجوف البخو رقو «ن ياهلل    رأرـ   ـفؿ رجوً، لوط رسوللؽؿ  وـ الوذق أكوز   ؾوقؽؿ يٓ العؾؿ  ـ  س  لتفؿو

 (ن2685رسل  أهؾ الشرك  ـ الشف دة ياقره و ) ٓ يت ب الشف داتو ب ب

 ن7/499أخرجف الط ق يف تػسقره  (3)
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ثؼة ب هللو ي ؿلكقـة بؿق قد اهللو   رعـل [173]آ   ؿرا   ﴾حئ جئ ی ی

 يتقيً،  ؾك اهللن 

د بف الخصوقص: ٕ  الؿوراد بوف ررأُ يف هذه أرة  ـ الع   الذق  «الـ س»ييؾؿة 

  ؿق  الـ سو و يإ  لؿ رؽـ هـ ك  خصص لػظلن ٓ ةػق   ي ـ  عفو أبق

هد  ـ أرة: حقث جعؾقا يهذا هق الش  ﴾حب جب يئ ىئ مئ﴿

 حسبفؿ اهلل يحدهن 

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

يإ ر  ﴾ی ی ی﴿  «فقف مسائؾ: إولك: أن التقكؾ مـ الػرائض»

 لؾقجقبن

إةؾقب الحصرق يف أرة رد  يذلؽ أ   :«الثاكقة: أكف مـ شروط اإل ؿان»

 ﴾مئ حئ جئ ی ی ی﴿   ؾك اشرتاط التقيؾ يف محة اإلرؿ  

 رصح إرؿ كفن  ٓ يأكف ب، تقيؾ [23]الؿ ئدة 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ يهل   «الثالثة: تػسقر آ ة إكػال»

 تؼّد  الؽ،  فقف ن يلد و [2]إكػ    ﴾ڦ

 يف آخر السقرة؟  أي يف آخر أرةو هؾ: «الرابعة: تػسقر أ ة يف آخرها»

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ أرة    يف آخرلقؾ

ف ٔرة  ريبة  ـ ث،ث  و[2]إكػ    ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

يالجؿؾة إخقرة هل الؿؼصقدةن يهذا هق ظ هر الؽ، : ٕ  الـؽرة إذا  وُجؿؾ

تػسقر »كؽرةو ثؿ ل   « تػسقر آرة»أ قدت  عرفة ي كت الث كقة هل إيلكو يهـ  ل    

 ﴾ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ عرفة: يؼقلف تع لك  « أرة

   الث ين هق إي ن لرةقف [16-15]الؿز ؾ  
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 ڃ ڃ﴿  يبعض الُشراح ل لقا  إكف رؼصد أرة يف آخر السقرة: لقلف 

و ف لضؿقر يف آخره  رعقد  ؾك ةقرة [64]إكػ    ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ

 ن(1)إكػ  

  رعـل ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ و يهل  «الخامسة: تػسقر آ ة الطءق»

 ي فقفن

ؿوـ أروـ فاهلل يكعوؿ القيقوؾو  حسوبـ رعـول    «السادسة: طظؿ شلن هذه الؽؾؿـة»

 وـ يوق  الخؾقؾوقـ الِعَظوؿ جو    ؽيالجوقاب  أ  ذلو الؽؾؿوة؟ج    ظوؿ شول  هوذه 

 ذيراه  يف أمعا الظريفن

إذا لقوؾ لوف  حسوبل    يبعض الـ س«يف الشدائد ملسو هيلع هللا ىلصأكفا ققل إبراهقؿ ومحؿد و»

 نكَ رج َش أ  اهلل رؽػقـل   يالؿؼصقد  ـف  ظ كًّ  أا  د قة  ؾقفواهلل  ؾقؽو رتلثر 

 

 

 

 

 
 ن2/98رـظر  الؼق  الؿػقد  ؾك يت ب التقحقد  (1)
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 كــىل هللا دعــاىل: ابــة

 [99]إ راف  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿

 

 . [56]الحجر  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وققلف: 

الشـرك بـاهلل، »سـئؾ طــ الؽبـائر، قـال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسقل اهلل ڤطـ ابـ طباس و

 .(1)«اهلل، وإمـ مـ مؽر اهلل ِح وْ والقلس مـ رَ 

كبـر الؽبـائر: اإلشـراك بـاهلل، وإمــ مــ مؽـر اهلل، أ»قال:  ڤوطـ ابـ مسعقد 

 .(2)الرزاق طبد رواه«. والؼـقط مـ رحؿة اهلل، والقلس مـ روح اهلل

   فيـــه وســـائل:
  .إولك: تػسقر آ ة إطراف 

  .الثاكقة: تػسقر آ ة الحجر 

  .الثالثة: شدة القطقد فقؿـ أمـ مؽر اهلل 

 .الرابعة: شدة القطقد يف الؼـقط 

 

 
(و يلو   الفقثؿول يف الؿجؿوع 5291(و يابوـ أبول حو تؿ يف تػسوقره )196)أخرجف البوزار يؿو  يف يشوػ إةوت ر  (1)

 ن4/367و يحسـ إةـ ده السقق ل يف الدر الؿـثقر  «رياه البزار يالط اينو يرج لف  قثؼق   »1/194

إةوـ ده   » 1/194(و يل   يف  جؿع الزيائود 8784(و يالط اين يف الؽبقر )556الرزا  يف تػسقره )  بد أخرجف (2)

 «نمحقح
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l 

  دوَ أكرب اللبائس ] ارأوَ وَ ولس اهلل 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿باب ققل اهلل تعالك: »

الضؿقر رعقد  ؾك أهؾ الؼرى يف أرة  :﴾ڃ﴿ :«[99]إ راف  ﴾ڍ

يالتشدرد فقف و ييف هذه أر ت التحذرر ﴾ٹ ٿ ٿ﴿الس بؼة يالتل لبؾف   

ف يترك أيا رهو يفعؾ    يالتخقرػ  ـ إ ـ  ـ  ؽر اهلل: الذق ربعث  ؾك  صق ك

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿  فناؿ إذا فعؾقا ذلؽ تؿ ديا يف الؿعصقة حّر ف:

 ڦ ڦ﴿ ورلتقفؿ العذاب بق ًت  يهؿ ك ئؿق أق   و[97]إ راف  ﴾ڤ ڤ ڤ

 رلتقفؿ العذاب ا ًرانأق   و[98]إ راف  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ؿ الـِعؿو يبسط  ؾقفؿ إ ـ: ففأةبغ  ؾقفؿ   ﴾چ ڃ ڃ﴿ثؿ ل    

رليؾق  يرشربق  يربقتق  يرؾعبق  بل ـ يأ   و ياهلل رزردهؿ يف الـِعؿو يهؿ رظـق  

 اةتدراجن   أ  زر دة هذه الـِعؿ  ـ رض و يلؽـف

فعؾك اإلكس   أ  رؽق  يجً، خ ئًػ و يأ  رمدق شؽر هذه الـِعؿو فو لـعؿ إذا لوؿ 

ٕ ور  وـ بداروة ُتشَؽر فورتو يشوقاهد إحوقا  يالُسوــ اإللفقوة   ضوقة  ؾوك هوذا ا

 الخؾؼ إلك رق ـ  هذان 

 هؾ رقمػ اهلل تع لك ب لؿؽر؟

ففوق  والؿؽر لف إ ،ل     قضع  دحو ي قضع ذ و أ    قضع الؿدح :الجقاب

حقوث رػقود  :إذا ي   هـ ك  ـ رؿؽر بؽ فتؿؽر أكت بف فتغؾبفو ففـ  الؿؽر مػة  ودح

  ؾق الؿ ير  ؾك  ـ  ؽر بفن

 نفؿ رستحؼ ٓ ـؿَ الؿؽر يالخدرعة ب دا ُ ابت  ففق وأ   الؿؽر الؿذ ق 



 

عاآل١ٜ[ع99:األ ةاف]ع﴾   ڃ ڃ چ  ﴿ع ــ بعقــٍٛعاهع يــ ىل: 177

رقمػ ب لؿؽر إٓ يف الؿقضع الؿحؿقد الذق رد   ؾك لقة  ٓ يالؿقلك 

و يل   تع لك  [39]إكػ    ﴾ڱ ڱ ڱ﴿  الؿ يرو يذلؽ يؼقلف تع لك

و ييفذا الؿقضع الذق [59]الـؿؾ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

ؾقفؿ  ـ ياجب تو ييل  اهلل رمدي       يٓ  عـ  رتؿ دي  يف الؿع مل يالسقئ تو

 ن؟!﴾چ ڃ ڃ﴿اقر  طؾع  ؾقفؿو ي ح ةبفؿ  ؾك  ؽرهؿو فؼ   تع لك  

إ ؿ التل  غت يتج ت أ ؾك اهلل لف  ثؿ لؿ رفؿؾف و بؾ أخذه  أخذ  زرز إ  

 ؿرا  يف يت بف الزهد  ـ الحسـ البصرق أكف ل    بـ   ؼتدرو ي ـف    ذيره الؿع ىف

هلل  ؾقفؿ يف الرز و حتك ي كقا رستـجق  ب لخبزو فبعث اهلل ي   أهؾ لررة لد أيةع ا»

 ڦ ڦ﴿ و(1)«جعؾقا رليؾق     ي كقا رتعذري  الجقع  ؾقفؿو حتك

 ن[7]إبراهقؿ  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

يلذا ُ وّد إ وـ  وـ  ؽور اهلل  وـ  :يالدافع إلك يػر الـعؿ هق إ ـ  ـ  ؽر اهلل

 ن   ة اهللالبعد  ـ ؾك  يبقر   تلثقره يف الؼؾا أي  الؽب ئر: ٕ

يلبؾ  ؼقد ي   هـ ك   اقة  ـ الطغ ةو ازداد يف  غق كف ياّقف يض،لف يظؾؿوفو 

يأخذ شلكف يف كظر الـ س رعؾق يررتػعو فج   شخص إلك شوقخ  وـ الشوققخ الُعّبو دو 

 ؾك خقر  ظقؿ  ـ العؾؿ يالعؿؾو فؼ   لف  أكت تد ق  ؾوك  -ياهلل حسقبف  -كحسبف 

حضورت ُأك ًةو  يف  جؾوس رؼقلوق   الؿسوؽقـ فو،  لود يوؾ درسو يف،  لظؾؿف يف 

 ُكؼؾ لؽ؟  أي رد ق  ؾك الرئقس الػ،ين يشلكف يف ارتػ عو فؼ    أكت ةؿعتف

شوؿس  تغقوا   ٓ قاهللفوو خؿسة أر   ل    ةؿعتف بلذينو ل    ابسط ردكو ا دد

جولة روق  ف ثـقـ يهق  ؾك لقد الحق ةو يلود حصوؾ  حؾقفوفو فؿو ت الؿود ق  ؾقوفآ

 ثـقـو يهق يف زر رة رةؿقة لبؾد  ـ البؾدا ن آ

 
 رتغق ق نأق  رتعذري    عـك لقلف  (ن ي235لؾؿع ىف ) :الزهد (1)
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 دكبرية ]القٍٕط وَ زمحة اهلل 

  الؼـقط :«[56]الحجر  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وققلف: »

ر ئس أشد القلس  ـ أ  تؾحؼف رحؿة اهللو يهذا إكؿ  رؽق    أشد القلسو ف لؼ كطهق 

ل   ةقدك  إبراهقؿ يف هذه  يف الؿم ـقـ يإ  ي    ـ الع مقـو يؿ  ٓ ويف الؽ فررـ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿أرةو لؿ  تعجا  ـ البشرى ب لقلدو  ع  عـف يف السـ 

 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿  فرديا  ؾقف ﴾ڤ ٹ ٹ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿  فلخ هؿ أكف لقس رؼـط  ـ رحؿة اهلل

ف لؽ فري  فؼط هؿ الؼ كطق   ـ رحؿة اهللو أ    و[56-54]الحجر   ﴾چ

يلذلؽ ي   الؼـقط  ـ رحؿة اهلل  ـ  :إ  ي كقا   مقـيرؼـطق   ف، الؿم ـق 

 الؽب ئرن

 وـ  ونذا ي   الِشرك يالؼتؾ يالزككففتح أبقاب الرحؿة أ     ب دهو لد  ياهلل 

ةوقئ تف حسوـ تو فولق رحؿوة  تلبودق  - يإضو فة إلوك ذلوؽ - ت ب  ـف  ت ب اهلل  ؾقف

 ؟!الرحؿة أيةع  ـ هذه

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ

يالقلس  ـ ريح اهللو  ع يجقد هذا الب ب الؿػتقح: إلك   ن[79-68]الػرل     ﴾چ

 و يجفؾ بف يبصػ تفنص هلل و تـؼج (1)أ  تطؾع الشؿس  ـ  غرهب 

 
ٓ تؼق  الس  ة حتك تطؾع الشؿس  وـ  غرهبو و   »ملسو هيلع هللا ىلصو ل    ل   رةق  اهلل ڤإش رة إلك حدرث أبل هرررة  (1)

 = «ن[158]إكع    ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿفنذا رآه  الـ س آ ـ  ـ  ؾقف و فذاك حقـ  ﴿
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هللو فوذاك رؼ بوؾ إ وـ  وـ  ؽور ا ويالقلس  ـ ريح اهلل وف لؼـقط  ـ رحؿة اهلل

و يي،هؿ  ررجق ٓ يهذا وف خر ٓ يف  رفو يهذا ل بؾف يف الطرف أخرو ذاك تؿ دك 

 رستؼقؿ ح   الؿسؾؿ إٓ هبؿ   ًع ن  ٓ  ـ العب دات الؼؾبقة القاجبة التل

 لخقف إذا زادو فوالخوقف يالرجو  :   الطورفقـ الغؾق يف أحد ف لخؾؾ رؽق   ـ

الؼـقط  ـ رحؿة اهللو يالرج   إذا زادو يلؿ رؽـ  رمّدى إلكنكف يلؿ رؽـ  عف رج  و ف

 كسل  اهلل الع فقةن ورمّدى إلك إ ـ  ـ  ؽر اهللنكف  عف خقفو ف

بد  ـ أ  رعقش الؿسؾؿ حق تف خ ئًػ   ـ اهلل راجًق  لوفو فقؽوق   ٓ يالصحقح أكف

رعووقش حقوو ة  ٓ بوقـ الخووقف يالرجوو  و يرؽقكو   لؾعبوود يجـوو حل الطو ئرو يالؿسووؾؿ

 ة ةؾقؿة بدي  الخقف يالرج  نمحقح

يبعض أهؾ العؾؿ رؼق   رـبغل أ  رؽق  اإلكس   يف ح   محتف  غؾًبو  لج كوا 

يذلووؽ لقرتوودع  ووـ الؿـؽوورات يرػعووؾ الط  وو تو ييف حوو    رضووف رغؾووا  :الخووقف

ـ ظـف ب هللو فقحا لؼ   اهلل فقحا اهلل لؼ  هن  ج كا الرج  : لُقحسق

 كووا الخووقفو يالؿسووتؼقؿ  ؾووك درووـ اهلل  ي ووـفؿ  ووـ رؼووق   الع موول ُرغؾقووا ج

 ن (1)الخقف يالرج  رستقق يف حؼف 

 :«الشرك باهلل»سئؾ طـ الؽبائر، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسقل اهلل ڤطـ ابـ طباس »

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ُرغَػر  ٓ الذقيشؽ أكف أي  الؽب ئرو  يٓ

 ن [48]الـس    ﴾ے ھ

 ئر الشرك ب هللو يهذا أةؾقب حصورو يالسما  ُ ع د يف الجقاب: يلكف ل    الؽب

 

(و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ  و بو ب بقو   4635و )﴾ٹ ٹ ٹ ٿت ب تػسقر الؼرآ و َب ُب ﴿أخرجف البخ رقو ي  =

 (ن4968(و يابـ   جف )4312(و يأبق دايد )157رؼبؾ فقف اإلرؿ  و ) ٓ الز ـ الذق

 (ن449رـظر  تقسقر العزرز الحؿقد )ص   (1)
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يلكوؽ  و وثً، فتعررػ جزئل الجؿؾة رود   ؾوك الحصورو فونذا لؾوت  الشو  ر حّسو   

كسوبل: لقجوقد  بوؾ هوق ش  ر اقرهو لؽـ هؾ هق حصور حؼقؼول أ  كسوبل؟  ٓ  تلؾ

 شعرا  ُيثرو لؽـؽ حصرت الِشعر فقف  ب لغة  ـؽ يف  ؼدرتف الػ ئؼة  ؾك الِشعرن

حصر  حؼقؼلو لقجقد يب ئر  ـصقص  ؾقف   ٓ رض  حصر  إض يفأ هـ  الحصُر ي

 اقر    ُذِيرن

 جفو يكصرهنرحؿتفو يفَر  ـ     أق«والقلس مـ روح اهلل»

  يإذا أ ِـ  ـ  ؽر اهلل تؿو دى يف اّقوفو ي غق كوف يكسول أ  «وإمـ مـ مؽر اهلل»

 ن (1)رفؿؾفو فنذا أخذه لؿ رػؾتف يٓ اهلل لد رستدرجف يرؿؾل لف يرؿفؾف

 الفسق بني الٗأس ٔالقٍٕطد[ 

أكبر الؽبائر: اإلشراك بـاهلل، وإمــ مــ مؽـر اهلل، »قال:  ڤوطـ ابـ مسعقد »

ـــ روح اهلل ــلس م ــة اهلل، والق ـــ رحؿ ــقط م ــد رواه«. والؼـ ــرزاق طب يهووق بؿعـووك   «ال

ُةوئؾ  وـ الؽبو ئرو ييف الثو ين  ملسو هيلع هللا ىلصفقف أكف  الحدرث الس بؼ : حقث إ الحدرث الس بؼ

 «نأي  الؽب ئر  »ا ً ابتد ل  

 طػ القلس  ؾك الؼـقط رّد   ؾك الؿغ ررةو ف لقلس اكؼط ع الطؿع يف ي

  القلس  ـ هق أي و(2)يهق لق  أبل السع دات ففق أشد القلس والخقرو أ   الؼـقط

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿و يرد   ؾقف (3)يؿ  ل   الرااا إمػف ين والخقر

 ن [56]الحجر  ﴾چ

 
« لؾظ لؿ حتك إذا أخوذه لوؿ رػؾتوف إ  اهلل لقؿؾل  »ملسو هيلع هللا ىلصل   رةق  اهلل »و ل    ڤإش رة إلك حدرث أبل  قةك  (1)

أخرجوف البخو رقو «ن [192]هوقد  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑل    ثوؿ لورأ  ﴿

(و 4686و )﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑيت ب تػسقر الؼورآ و َبو ُب َلْقلِوِف  ﴿

 (ن4918)(و يابـ   جف 3119(و يالرت ذق )2583ي سؾؿو يت ب ال  يالصؾة يأدابو ب ب تحررؿ الظؾؿو )

 ن4/113ٓبـ إثقر  :رـظر  الـف رة (2)

 (ن685رـظر  الؿػردات )ص   (3)
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اختؾوػ العؾؿو   يف الػور  بوقـ   »(1)اهلل الحؿو د  بودـ بو رؼق  الديتقر إبراهقؿ

  ـف    والقلس يالؼـقط  ؾك ألقا ك 

حقث حؽؿ  ؾك  :أ  ظ هر الؼرآ  رد   ؾك أ  القلس أشد  ـ الؼـقط :إول

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿أهؾ القلس ب لؽػر: فؼ   تع لك  

 ڃ ڃ ڃ ڄ﴿يؿ  ل   تع لك   وو يحؽؿ  ؾك الؼـقط ب لض، [87]رقةػ 

و ي عؾق  أ  يؾ يػر ض،  يلقس يؾ ض،  يػًراو [56]الحجر  ﴾چ چ ڃ

و [29]الشعرا   ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  ڠ قةك إخب ًرا  ـ فؼد ل   اهلل تع لك 

  ملسو هيلع هللا ىلصلسقد الؿرةؾقـ  و يل   [26]الؼؾؿ  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ل   تع لك  ي

 يلقس الض،  يف هذه أر ت بؿعـك  الؽػرن و[7]الضحك  ﴾ک ک ک﴿

 فر  بقـفؿ و ييمػ أهؾ القلس ب لؽػرو يأهؾ الؼـقط ب لض،  ٓ أكف :الثاين

و يُرؼ     ؽػرف لض،  يال :رد   ؾك الػر  ٓ رجتؿع  و فقؼ    ي فر يهق ض   

ًٓ لد الؽػر ي وض   يهق ي فرو ففؿ  يمػ    رتادف   يؿ  ل   اهلل  وُةؿل ض،

 ن [7]الػ تحة  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿تع لك  

يإٓ فن   :ب  تب ر أمؾ الؿعـققـ ٓ ـفؿ  ب  تب ر بعض الصػ تالػر  بق :الثالث

الؼـقط  ـ الرحؿةو يالقلس  ـ الوريح بؿعـوك ياحودو لؽوـ رختؾػو    وـ حقوث  و  

: ٕ  الرحؿة أ ؿ   ـ الرج كرتـ يلف ذا   رتـ يلف هذا ي حو يْ و ف لؼـقط  ـ رحؿة اهلل     

ـقَؼؿو يريح الخ،ص  ـ   ـد  رطؾؼ ا لبً   اهلل يالرحؿة تشؿؾ جؾَا الـعؿ يدفع ال

يالؼـوقط  وـ رحؿوة اهللو يالقولس  وـ   »يف لقلوف ڤالؿص ئاو فؼد ف ابـ  سعقد 

أ   أي فؾفذا رؽق     بعَدُه  ـ ب ب  طػ الخو صق  ؾوك العو  و :ٕكف أ ؿّ  :«ريح اهلل

 
ةوعقد بوـ  بؼسؿ العؼقدة يالؿذاها الؿع مرة يؾقة أمق  الودرـو ج  عوة اإل و    حؿود  ضق هقئة التدررس (1)

 اإلة، قةن
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بعووض  وو  رتعؾووؼ  أي رؽووق  هـوو ك توورادف يف أمووؾ الؿعـووكو ياخووت،ف يف الصووػ تو

 ب لؾػظن 

ففق أشد القلسو  : ـ الشل و يالؼـقط أخص  ـف القلس  اكؼط ع الطؿع :الرابع

 ن[53]الز ر  ﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿يرد    ؾقف لقلف تع لك  

 والقلس أ  رستبعد زيا  الؿؽريهو يالؼـقط  أ  رستبعد رحؿة اهلل  :الخامس
رحصوؾ تؽورار يف أثور ابوـ  ٓ   هوق أ يرستبعد حصوق  الؿطؾوقبو يةوبا التػرروؼ

 حقث فرج  بقـ القلس يالؼـقطن  :الس بؼ ڤ سعقد 

حؿوِة لوفو يالؼـوقط  هوق  :السادس القلس   د  أ ؾك يف يلقع شل   ـ أكوقاع الرج

 ذاك  ع اكضؿ   ح لةك هل أشد   ـف يف التصؿقؿ  ؾك  دِ  القلقعن 

ي توك  و  يموؾ ذلوؽ إلوك درجوة  والقولس هوق اكعودا  إ وؾ يف الؼؾوا :السابع

رـعؽس  ؾك  ظفر اإلكسو   أموبح لـقً و و ي ؾوك هوذا ف لقولس موػة  شدردةو بـحق 

َرةو ي و  رظفور  ؾوك الصوقرة  وـ   لؾؼؾا يهق أ  رؼطع رج  ه  ـ الخقر يهل الؿومثق

 التض ؤ  يآكؽس رو هق  الؼـقطن

يجقد الػر  بقـ القلس يالؼـقطو ح   اجتؿ  فؿ  يف  -ياهلل أ ؾؿ -يالراجح 

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿الؾػظو يؼقلف تع لك  

جفد يف  أي يإ  ك لف ضّر يف كػسف  ـ ُةؼؿ»و ل   ابـ جررر يف  عـك أرة  [49]فصؾت 

رؼق   فنكف ذي رلس  ـ ريح اهلل  و﴾ڈ ڈ﴿  احتب س  ـ رزلف أي  عقشتفو

و ييؿ  يف (1)«جفو لـقط  ـ رحؿتفو ي ـ أ  رؽشػ ذلؽ الشّر الـ ز  بف  ـفيفَر 

ما الؽبائر  قال: اإلشراك باهلل،  ، قال:  ا رسقل اهللًء أن رج»  ڤحدرث ابـ  ب س 

 ڤلق  ابـ  سعقد يؿ  يف و ي«واإل اس مـ روح اهلل، والؼـقط مـ رحؿة اهلل

 
 ن21/499تػسقر الط ق  (1)
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أي  الؽب ئر  اإلشراك ب هللو يإ ـ  ـ  ؽر اهللو يالؼـقط  ـ رحؿة اهللو »الس بؼ  

 «نيالقلس  ـ ريح اهلل

يرسوتبعد  وب لؼـقط  أ  رستبعد رحؿوة اهللالؿراد   »$ ل   الشقخ ابـ  ثقؿقـ

حصق  الؿطؾقبو يالؿراد ب لقلس هـ  أ  رستبعد اإلكس   زيا  الؿؽريهو يإكؿ  لؾـ  

ن فد  ذلؽ  ؾك الػر  بقـفؿو  حو   (1)«ذلؽ: لئ، رحصؾ تؽرار يف ي،  ابـ  سعقد

اؿو  بؿعـوك أ -ياهلل أ ؾوؿ -اجتؿ  فؿ  يف الؾػظو يأ   إذا افرتل  يف الؾػوظو ف لظو هر 

 ن (2)«ياحد

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 ڃ ڃ﴿ يهل لقلف تع لك   «فقف مسائؾ: إولك: تػسقر آ ة إطراف»

  ن[99]إ راف  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿يهل لقلف تع لك    «الثاكقة: تػسقر آ ة الحجر»

 ن[56]الحجر  ﴾چ چ

 ؽر اهلل. الثالثة: شدة القطقد فقؿـ أمـ م»

ٕاؿو  ُيموػ  بلاؿو   وـ الؽبو ئرو يؿو  يموػ   :«الرابعة: شدة القطقد يف الؼــقط

 هذا فقف ي قد شدرد فقؿـ فعؾ الؽبقرة ي   هق أي   ـف نيبلاؿ   ـ أي  الؽب ئرو 

 

 

 
 ن2/197الؼق  الؿػقد  (1)

ةوب بف  ظو هره  ،جوفو يف ضوق   ؼقودة أهوؾ السوـة يالجؿ  وةو بحوث  ـشوقر بؿجؾوة الؼـقط  ـ رحؿة اهللو أ (2)

 (ن182-178و )ص  89البحقث اإلة، قةو  دد 
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 اب  ــة

 داز هللاـــرب عىل أكــان ةاهلل امصـــن اإلميــم

 

 .[11]التغ بـ  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿وققلف تعالك:

ــال طؾؼؿــة:  ــد اهلل، فقر ــك  ،هــق الرجــؾ تصــقبف الؿصــقبة»ق ـــ طـ ــقعؾؿ أكفــا م ف

 .(1)«و سؾؿ

اثـتـان يف الــاس »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسقل اهلل ڤويف صحقح مسؾؿ طـ أبل هر رة 

 .(2)«هؿا بفؿ كػر: الطعـ يف الـسب، والـقاحة طؾك الؿقت

الجقـقب،  لـقس مــا مــ  ـرب الخـدود، وشـؼ»ولفؿا طـ ابـ مسعقد مرفقًطا: 

 .(3)«ودطا بدطقى الجاهؾقة

ــس  ــال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رســقل اهلل ڤوطـــ أك ــر»ق ــده الخق ــف  ،إذا أراد اهلل بعب طجــؾ ل

  .«ك بف  قم الؼقامةالعؼقبة يف الدكقا، وإذا أراد بعبده الشر أمسؽ طـف بذكبف حتك  قافَ 

قًمـا ظـؿ الـبء ، وإن اهلل تعـالك إذا أحـب قظؿ الجزا  مع طِ إن طِ : »ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـ بل 

َخط ،، ومـ سخطافؾف الر  ،ابتءهؿ، فؿـ ر ل  .(4)حسـف الترمذي ،«فؾف الس 

 
الورزا  يف تػسوقره   بود أخرجف البخ رق تعؾقًؼ  بصقغة الجوز و يتو ب التػسوقرو بو ب ةوقرة التغو بـو ييموؾف (1)

 ن4/382ؾقؼ التعؾقؼ و ي ابـ حجر يف تغ23/421(و يالط ق يف تػسقره 3227)

 ن(549)ص   ةبؼ تخررجف (2)

(و ي سوؾؿو يتو ب اإلرؿو  و بو ب 1294أخرجف البخ رقو يت ب الجـو ئزو بو ب لوقس  ـو   وـ شوؼ الجقوقبو ) (3)

 (ن1584(و يابـ   جف )1869(و يالـس ئل )999(و يالرت ذق )193تحررؿ ضرب الخديد يشؼ الجققبو )

هوذا حودرث حسوـ »(و يلو    2396ب ب  و  جو   يف الصو   ؾوك الوب، و  )الرت ذقو يت ب الزهدو  ؿ أخرجف (4)

 (ن8799و يأخرج الػؼرة إيلك الح يؿ )«اررا  ـ هذا القجف



 

ع ٢ًعأقـــ احعاهَــٔعاإلميـــ ٕع  هعايصــربعع ــ ْب 141

 فيـــه وســـائل: 

 .إولك: تػسقر آ ة التغابـ 

 .الثاكقة: أن هذا مـ اإل ؿان باهلل 

 .الثالثة: الطعـ يف الـسب 

 .ة القطقد فقؿـ  رب الخدود، وشؼ  الجققب، ودطا بدطقى الجاهؾقة  الرابعة: شد 

 امسة: طءمة إرادة اهلل بعبده الخقر.الخ 

 .السادسة: طءمة إرادة اهلل بف الشر 

  .السابعة: طءمة حب اهلل لؾعبد 

  .َخط  الثامـة: تحر ؿ الس 

 . التاسعة: ثقاب الر ك بالبء  

l 

  إٌٔاع الصربد[ 

ــك أقــدار اهلل» ــاهلل الصــبر طؾ ــاٌب مـــ اإل ؿــان ب وو   حووبس الؼؾووا  ووـ ي  «ب الصج

جقارح  وـ ضورب الخوديد يشوّؼ الجقوقبو ي الؾسو    وـ الود قى التسخطو ي ال

وو  ر  ووـ لوودِر اهللو ف لؿؼصووقد أ  الصج يف إمووؾ هووق   بوود قى الج هؾقجووةو يالتضووج 

 ن (1)قعـل أكف ُحبِس يُربط يشدج يث لفو ثؿج ُلتِؾفو يإذا لقؾ  ُلتِؾ مْبًرا  الحبس

ب ٕيا ر يالـوقاهل تحتو ج  شؽ أ  التؽ لقػ يٓ يالصج  رؽق   ؾك    ة اهللو

ـ  ياضح  يإلك م  يهذا  أق  إلوزا   و  فقوف ُيؾػوةو يكوقع  و«تؽو لقػ»   وـ اةوؿف  بوقق

 
 ن2/796رـظر  الصح ح  (1)
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ةو فقؾز   ـ ذلؽ الصج   ؾك هذه الُؽؾػةو يالـػُس  رـ ز و   اإلكسو  و  يالشقط  ُ   شؼج

ة إلك ترِك الط  ةو فعؾقف أ  رص   ؾك هذه الط  ةو يأ  رمدرف  ي ؿ  ُأ ِرو يرجراكف بؼقج

 نملسو هيلع هللا ىلصي ؾك كحقك  ؿ  ج    ـ اهلل ي ـ رةقلف 

اهللو يأ  رص   ؾك ألدار اهلل الؿملؿةو يهق     ةيؿ  أ   ؾقف أ  رص   ـ  عصق

بر طؾك أقدار اهلل»  $ ذيره الؿملػ يالصج  أ ؿ  ـ أ  رؽق   ؾك ألدار اهلل  ،«الص 

 اهللنفؼطو يإكؿ  رؽق   ؾك الط  ةو ي ـ الؿعصقةو ي ؾك ألدار 

وو  شوولكف  ظووقؿو ي ـزلتووف  ووـ الوودرـ  يؿـزلووة الوورأس  ووـ   -يؿوو  لقووؾ -يالصج

و يلد ُذِير الصج  فقؿو  ل لوف اإل و   أحؿود  يف أيثور  وـ تسوعقـ  قضوًع (1)الجسد
و (2)

 جؿقع اشتؼ ل ت   دة الص ن   رعـل

 الصرب وَ ِداٖة القمبد[ 

 هذا الشطر ـ الؿـ ةبة   «[11]التغ بـ  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿وققلف تعالك:»

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿درك إٓ بذير أيلف و ت ٓ مرةل

 يالؿصقبة تحت ج إلك م  يهق يجف الؿـ ةبة  ع الرتجؿةن ﴾ڤ

ل   اقر ياحدك  ـ السؾػ  هق العبد تصقبف   »«الريح» يت بف  رؼق  ابـ الؼقؿ يف

ك أحؽو   الصوػ تو الؿصقبة فقعؾؿ أا   ـ  ـد اهلل فقرضك يرسؾؿو ففذه  ؿلكقـة  إلو

ي قجب  وو و يآث رهوو  يف العوو َلؿو يهوول لووْدر  زائوود   ؾووك الطؿلكقـووة بؿجوورد العؾووؿ هبوو  

يا تؼ ده و ييذلؽ ة ئر الصػ ت يآث ره  ي تعؾؼ  و   ي لسوؿعو يالبصورو يالعؾوؿو 

 
و 1/75( يأبوق كعوقؿ يف الحؾقوة 399(و يالودرـقرق يف الؿج لسوة )39439أخرجف ابوـ أبول شوقبة يف الؿصوـػ ) (1)

 ورصوح يٓ لقلفو يريق  رفقً    ـ حدرث أكس ـ ياقرهؿ  ـ  ر   ـ  ؾل  و(799) يالبقفؼل يف الؿدخؾ

 (ن5يؿ  يف تخررج اإلحق   )

 (ن71رـظر   دة الص بررـ )ص   (2)
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 ن(1)«يالرض و يالغضاو يالؿحبةو ففذه  ؿلكقـة اإلرؿ  

 ذه الؿصقبةورعـل  بعؾؿف يتؼدرره لف و﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

رت  ؾقفو  ف، رحدث يف  ؾؽ اهلل شل  لقس  ـ  ؾؿف يتؼدرره ييت بتفو  ؾك  ـ ُلدق

ره اهلل لؾعبد هق خقر  لفو يأ  اهلل ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ي رؼدر لف  ٓ رطؿئـ إلك أ     رؼدق

يؿ  ج   يف  ويلده أي بدكفو أي إٓ الخقرو يلق ي   يف ظ هره ضرر  ؾقفو يف   لفو

مر الؿممـ، إن أمره كؾف خقر، ولقس ذاك ٕحد إٓ لؾؿممـ، إن ا ٕطجبً »الحدرث  

  ن(2)«ا لففؽان خقرً  ،ا لف، وإن أصابتف  را ، صبرفؽان خقرً  ؛شؽر ،أصابتف سرا 

يلذلؽ تجد م حا القؼقـ  رت ًح و بخ،ف  ـ  :﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 ضعػ رؼقـف فتجده  ـز ًج و يلؾبف يف لؾؼن 

دًثو   وـ بعقود يلوق يـوت يف اقور بؾودق إٓ  و  رأروت ح »ر السوـ  أحد يبو رؼق  

 ن «لصدت ف: أخشك أ  رؽق  يلدق

 ي   ذلؽ إٓ لضعِػ القؼقـن

 هوذاإٓ أ     و تو يد عوت  قـوفو إبراهقؿ لؿج يلده حز   ؾك لد  ملسو هيلع هللا ىلصالرةق  ي

وو   ؾووك لوودر اهلل ٓ  إن العــقـ تــدمع، والؼؾــب  حــزن،»  ملسو هيلع هللا ىلص: يلووذلؽ لوو   رـوو يف الصج

  ن(3)«لؿحزوكقن ، ا إبراهقؿ ،بـا، وإكا بػراقؽكؼقل إٓ ما  ر ك ر وٓ

رـو يف  ٓ فذا أيؿؾ البشرو يهق الؿقزا  الذق تقز  بف أ ؿ   الـ سو فؿثؾ هذاف

راضك  هوقي  هيتود ع  قـو أحدك  الرض و يهذه الؿسللة  ـ الؿض رؼو يقػ رحز  لؾا

   ! ـ اهلل تؿ   الرض ؟

 
 (ن222الريح )ص   (1)

 نڤ(و  ـ حدرث مفقا 2999أخرجف  سؾؿو يت ب الزهد يالرل ئؼو ب ب الؿم ـ أ ره يؾف لف خقرو ) (2)

(و ي سووؾؿو يتوو ب 1393و )«إكوو  بووؽ لؿحزيكووق   »ملسو هيلع هللا ىلصيتوو ب الجـوو ئزو بوو ب لووق  الـبوول أخرجووف البخوو رقو  (3)

 نڤ(و  ـ حدرث أكس 3126(و يأبق دايد )2315الصبق   يالعق   ) ملسو هيلع هللا ىلصالػض ئؾو ب ب رحؿتف 
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 : ٕ  فقوف كوقعَ   ـ يفؼوف اهلليرـدر أ  رقجد إٓ  ـد  ملسو هيلع هللا ىلصهذا  ؼ   ٓئؼ  بف إ  

 تض دن 

ـةو لؽـوف  جوز يو (1)يذير  ـ الػضقؾ أكف لؿ    ت يلده ضحؽ هذا خ،ف الس 

رد    ؾك التجؿو    ف، أ  رقفؼ بقـ الرض  يبقـ البؽ  و يهق يإ  د ج  ؾك رض  يم :

 ن ملسو هيلع هللا ىلصالذق حصؾ لؿحؿد 

ور لؾوذكقبو وهـا مسللة: و   ؾقفو ؟ بود  ٓ أي هؾ حصق  الؿصقبة  ؽػق  وـ الصج

و و ي ٓ الجؿفقر  ؾك أكفيالجقاب  ـف   أ   يول  ابوـ ي- لو   بعضوفؿبود  وـ الصج

و  لودر  زائود  ؾوك إ    -حجر رؿقؾ إلقف و رةو يأجور الصج  جورد حصوق  الؿصوقبة يػج

 ن(2)ذلؽ

 حئ جئ ی ی ی﴿  يالؿصقبة لد تؽق   ؼقبة  ؾك ذكا

 ؾ  ـ الذكان و فتؽق  يػ رة لؿ  حص[39]الشقرى  ﴾حب جب يئ ىئ مئ

يٓبد  ـ أ  رعرف أ  الؿصو ئا لوبعض الـو س ِهبو ت إلفقجوةو يلوبعض الـو س 

ابت،  يا تح  و يالؿصقبة لبعض الـ س أكػعو يبعض الـ س الع فقة أكػع لفو ٓةقؿ  

 إذا تسخطن 

فقعؾؿ أكفا مـ طـد  ،هق الرجؾ تصقبف الؿصقبة»  يف تػسقر هذه أرة «قال طؾؼؿة»

تحصؾ لف الطؿلكقـة إذا  ؾؿ أا  أق  و ﴾ڤ ٹ﴿ هذا  عـك ي و«سؾؿاهلل، فقر ك و 

  ـ  ـد اهلل فرضل يةؾؿن

  

 
 ن19/47ـظر     ؾؼف شقخ اإلة،   ؾك هذه الؼصة يف  جؿقع الػت يى رو ي8/199أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة  (1)

 ن19/195  فتح الب رق رـظر (2)
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 حتسٖي اجلصعد[ 

اثـتان يف الــاس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسقل اهلل ڤويف صحقح مسؾؿ طـ أبل هر رة »

ففوق  حؿوق   و«أ »الؽػر إذا أتك كؽورة بغقور ي  خصؾت  ن أق واثـت   :«هؿا بفؿ كػر

فقؽوق  الؿعـوك  أ   وـ رؼوع  ـوف هوذا رخرج  ـ الؿؾوةو  ٓ ر الذق ؾك الؽػر إمغ

إ رو فقف يػرو يلقس بؽ فرو يؿو  ُرؼو    فقوف كػو   يلوقس بؿـو فؼو ييؿو  رؼو    فقوف 

 الشــرك وبــقـ الرجــؾ بــقـ إن»  بخوو،ف  وو  إذا أتووك  عرًفوو  :ج هؾقووة يلووقس بجوو هؾل

 فذا  خرج  ـ الؿؾةن ف (1)«الصءة ترك والؽػر

رؼ    كسوا  أي ل  رؼ    ف،  لقس ب بـ لػ، ويكػقفو أق    «الـسبالطعـ يف »

رطعوـ يف آب ئوف يأجوداده ففوق  عوـ يف كسوبفو  أي ف،  يضقعو يإ  لؿ رـػوف  وـ أبقوفو

  ةبؼ بق كف يف ب ب ة بؼنلد يهذا 

 ن الؽ،   ـف  تؼّد لد ي  «والـقاحة طؾك الؿقت»

لقس  ؾك  ررؼتـ  ي ؾك ةـجتـ و   و أق«لقس مـا»ولفؿا طـ ابـ مسعقد مرفقًطا: »

ر: يٓ ُررتك  ثؾ هذا التعبقر  ـ السؾػ رري  أ  ع  ياإل    أحؿد يجؿْ  ٕكف أبؾوغ  ُرػسج

يف التجـِْػقر يالق قدو فتػسوقُره لود رؽوق  فقوف  وقرـ  وـ شولكِفو يهوذا  و  حَؿوؾ بعوَض 

  ن(2)السؾػ أ  رؼق    ثؾ هذه ُتؿّر يؿ  ج  ت

ـ الجزع يالؿصقبةو ي ثؾف لق ضرب أق جز   ـ  ِ   لرعـ و«مـ  رب الخدود»

 الجسد جزً  ن 

لق أخطل يلده  ثً، فضربف  ؾك خدهو يلؽـوف رودخؾ يف الـفول يٓ ردخؾ يف هذا 

 ن(3) ـ ضرب القجف

 
 ن(43)ص   ةبؼ تخررجف (1)

 ن13/295 جؿقع الػت يى يو 12/197فتح الب رق ٓبـ حجر يو 2/197رـظر  شرح الـقيق  ؾك  سؾؿ  (2)

 = «نإذا ل تؾ أحديؿ أخ ه فؾقجتـا القجف  »ملسو هيلع هللا ىلصو ل    ل   رةق  اهلل ڤإش رة إلك حدرث أبل هرررة  (3)
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الػتحووة التول رودخؾ  ـفو  الورأس يف الؼؿووقصو هوق   الجقوا  «وشـؼ  الجقـقب»

إذا رودخؾ يف هوذا  يٓ نإلك الـصوػ أي شؼ الجقا إلك أ  أيمؾف إلك ا رتفو يةقا   

هبوذا  يلُده ثقًب  فقف إةب  و فشؼج جقبوفي   الشؼ  ـ ب ب التلدرا يالتعزررو يل  لبس 

 ردخؾن ف، الؼصدو

   وـ د و  - إذا  و ت لفوؿ أحود -  رحصوُؾ  وـفؿ ؿو   «ودطا بدطقى الجاهؾقة»

رثو   بعوض أهوؾ  و ي ثؾ  و  ةوؿعـ  يف«ياجب،ه»و « صقبت هيا  » ثؾ وب لقرؾ يالثبقر

 يؾووف فووذاف يكحووقهو « ووـ لنرا ووؾ؟»ي !« ووـ لؾقتوو  ك؟»   ووـ لووق  الػضووؾ يالعؾووؿ

ؾفوؿ رهبوؿ الوذق فبـػِع القتو  ك يإرا وؾو يالؿحتو جقـو  $رجقزو يإ  ُ ِرف  ٓ

 تؽّػؾ بلرزالفؿن

 االضتعاٌة عمى الصرب مبعسفة اجلصاءد[ 

ــال ملسو هيلع هللا ىلص، أن رســقل اهلل ڤوطـــ أكــس » ــد: »ق ــف إذا أراد اهلل بعب ــر طجــؾ ل ه الخق

يو   التعجقوؾ  يلقس  ؾقوف خطقئوةو ةوقا      رقاىفأ ـ أجؾ يذلؽ  :«العؼقبة يف الدكقا

ر  ـف أي ب لحد بؿصقبة: فؿـ حصؾ  ـف ذكا  لف حّد يف الدكق و فُحدج بِف: ُيػق
 ن (1)

ــرً »  ييف الحوودرث ــف خق ــرد اهلل ب ـــ   ــفم يف الؼق  ووة رتؿـجووك  ووـ ي ن(2)«ا  صــب مـ

 

(و ي سوؾؿو يتو ب الو  يالصوؾة 2559إذا ضرب العبود فؾقجتـوا القجوف ) أخرجف البخ رقو يت ب العتؼو ب ب  =

 (ن2612يأدابو ب ب الـفل  ـ ضرب القجفو )

 تبو رعقين  ؾوك أ »يف  جؾوسو فؼو     ملسو هيلع هللا ىلصو ل    يـ   وع رةوق  اهلل ڤ الص  تبـ  إش رة إلك حدرث  ب دة (1)

ػس التل حر  اهلل إٓ ب لحؼو فؿـ يىف  ـؽؿ فلجره تؼتؾقا الـ يٓ تسرلقاو يٓ تزكقاو يٓ تشريقا ب هلل شقًئ و ٓ

ففوق يػو رة لوفو ي وـ أمو ب شوقًئ   وـ ذلوؽ فسورته اهلل  ؾقوفو  و ؾك اهللو ي ـ أم ب شقًئ   ـ ذلؽ فعقلا بف

أخرجف البخ رقو يت ب  ـ لا إكص رو بو ب يفوقد إكصو ر «ن فل ره إلك اهللو إ  ش    ػ   ـفو يإ  ش    ذبف

و يتو ب الحوديدو بو ب الحوديد يػو رات -يالؾػوظ لوف -(و ي سؾؿ 3892ةو يبقعة العؼبةو )بؿؽ ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـبل 

 (ن 4161(و يالـس ئل )1799ٕهؾف  و )

 نڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 5645أخرجف البخ رقو يت ب الؿرضكو ب ب    ج   يف يػ رة الؿرضو ) (2)
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شوؽ  يٓ و(1)لرض جسده ب لؿؼ ررض: لؿ  ررى  ـ أجور الصو بررـُرَصا أ  لق  لؿ

كق و  ص يف الد  ؾت لف  ؼقبتفو ي حق رقاىف رق  الؼق  ة يلقس فنكف أ   ـ الرتف ذكًب  فعجق

  ؾقف ذكان 

شووقخ  ووـ الؿشوو رخ الووذرـ ُ ـُووقا بتسووفقؾ العبوو راتو يالتـظقوور بوو لقالع  لؿوو ذا لقووؾ ل

 هؿو يأشد الـ س ب،ً  إكبق  و ثؿ الذرـ رؾقاؿ؟ الؿص ئا  ؾك أهؾ اإلرؿ   دي  اقرِ 

  لق أكت  ودرس ي ـودك   لوا  فوذب ي ومدجبو - يهلل الؿثؾ إ ؾك -ؼ   ف

رـو يأخػؼ  يف جقاِب  سللةك يف آ تح  و  يذي درـو يآخر شررر ي مذكو يضعقػ الدق

الدرجوة   صوقرـو يتؽؿوؾ لوف أي فتتؿـك أ  تليت هبذا القلود الؿومدجب يتضوربف  صو 

 تؽرتث بفو يتقد لق رةان  ٓ ي  ؾةو يالث ين

بو ففمٓ  لؿحبة اهلل  صوفؿ يف الودكق و حتوك   لفؿ يهذا  ث    ؿؾل  ؼرق رؿحق

  رقافقا بدي  ةقئ تو ياقرهؿ  ـ الػس   يالؽػ ر رقافق  بؿع مقفؿن

ذق ن  الفييذلؽ  فؾؿ ربتؾف ب لؿص ِئان :«وإذا أراد بعبده الشر أمسؽ طـف بذكبف»

 ُرع    ؾك الص  أمً،ن  ٓ ررتؽا الؿحر  ت يررتك القاجب ت

ؿ لرجل  رق  الؼق  ة يةقئ تف يؾف   عفو   « قم الؼقامة» أق  بذكبف «حتك  قايفَ بف»

 ر  ـف  شل ن ؽػج رُ 

ف ٕي    قفقرة حسـ ُتفو  غػقرة ةقئ تفو بؿ  ك لف  ـ  صو ئان يالثو ين  يوقف  

ره   ـ  ؾك حسـ تف بؿ  تـعؿ بف يف  هذه الدكق و يُيفرت لف ةقئ تف: لعد  يجقد    ُرؽػق

 الؿص ئان

 
ـ رعطوك أهوؾ الوب،  الثوقابو  رقد أهؾ  »ملسو هيلع هللا ىلصو ل    ل   رةق  اهلل ڤإش رة إلك حدرث ج بر  (1) الع فقة رق  الؼق  ة حق

يهوذا حودرث »(و يلو    2492أخرجف الرت وذقو يتو ب الزهود )«ن لق أ  جؾقدهؿ ي كت لرضت يف الدكق  ب لؿؼ ررض

 ن3/293و يضعػف ابـ الجقزق يف الؿقضق  ت «كعرفف هبذا اإلةـ د إٓ  ـ هذا القجف ٓ واررا
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  ي ـف  و« دة الص بررـ»  يهـ ك يتا تـػع يف هذا الب ب:  ـف  يت ب ابـ الؼقؿ

بوورد إيبوو د  ـوود فؼوود »  و ي ـفوو (1)لؾؿـبجوول الحـبؾوول :«تسووؾقة أهووؾ الؿصوو ئا»

و يأ ظؿ  وـ ذلوؽ  و  جو   يف يؾ هذه تعقـ  ؾك الصج  ٓبـ ك مر الدرـو :«إيٓد

 ن ملسو هيلع هللا ىلصيت ب اهلل يةـة كبقف 

ةو  ؽؾ  ف«إن طظؿ الجزا  مع طظؿ البء : »ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـ بل »    زادت الؿصقبة لقج

 ي   تؽػقره  لؾذكقب يرفعف  لؾدرج ت أ ظؿن

فنكووف رحووّبفؿ رؽووـ إذا لووؿ  وو  بخوو،ف  :«ا ابــتءهؿوإن اهلل تعــالك إذا أحــب ققًمــ»

ؼود تؽوق  هوذه فو (2)ؿورض لوطرؿ لوخص الوذق رؼوق   إكوف  ثؾ الشويذلؽ رد فؿو 

 رحبفن ٓ  ، ة  ؾك أ  اهلل

بوووـ  اهلل  بووود رق وووؽ يؿووو  رق وووؽ الووورج، و فعوووـ يووو  يأشووورف الخؾوووؼ 

يهق رق ؽو فؿسستف بقودقو فؼؾوت   ملسو هيلع هللا ىلصو ل    دخؾت  ؾك رةق  اهلل ڤ  سعقد

أوطـؽ كؿـا  إين ،أجـؾ  »ملسو هيلع هللا ىلصر  رةق  اهلل إكؽ لتق ؽ ي ًؽ  شدرًداو فؼ   رةق  اهلل 

 و«أجؾ  »ملسو هيلع هللا ىلصل    فؼؾت  ذلؽ أ  لؽ أجررـو فؼ   رةق  اهلل «  قطؽ رجءن مـؽؿ

إٓ حـط اهلل بـف  ؛ما مـ مسؾؿ  صقبف أذى مـ مرض، فؿا سـقاه  »ملسو هيلع هللا ىلصثؿ ل   رةق  اهلل 

 ن(3)«سقئاتف، كؿا تحط الشجرة ورقفا

 
 الصو لحقة يةوؽـو  ـبج  ـ أمؾفن حـبؾل  تصقفو الؿـبجل الدرـ شؿس دو حؿبـ   حؿدبـ   حؿدهق   (1)

  وقت يف الؿصو ئا أهوؾ تسوؾقة»ي و«السو ئررـ البصورا  ي ؿودة السو لؽقـ  ـفو ج»   ـفو  يتوا يلوفن بد شؼ

 لؽح لوة الؿوملػقـ: ي عجوؿن 42و 7/41 لؾزريؾول إ و، :  رـظور(ن هوو 785)  و   تقيفن «يإل رب إيٓد

 ن 296و 11/295

أخوذتؽ »  ملسو هيلع هللا ىلصو فؼو   لوف رةوق  اهلل ملسو هيلع هللا ىلصو ل    دخؾ أ رابل  ؾك رةق  اهلل ڤ أبل هرررة إش رة إلك حدرث (2)

ـ الجؾد يالؾحؿ»ل    ي   أ   ؾد ؟ ل     «أ   ؾد  لط؟ ففوؾ أخوذك »و ل       يجدت هوذا لوطو لو    «حر رؽق  بق

و ل       يجدت هذا لطو لو    فؾؿو  « رأةف ري  تضرب  ؾك اإلكس   يف»ل    ي   الصداع؟ ل     و«الصداع لط؟

   (ن8395أخرجف أحؿد ) و«و فؾقـظر إلك هذا ـ أحا أ  رـظر إلك رجؾ  ـ أهؾ الـ ر»يلكو ل    

(و ي سوؾؿو يتو ب الو  5648أخرجف البخ رقو يت ب الؿرضكو ب ب أشد الـ س ب،  إكبقو  و ثوؿ إ ثوؾ ف ٕ ثوؾو ) (3)

 (ن2571كحق ذلؽ حتك الشقية رش يف و ) حز و أي لؿم ـ فقؿ  رصقبف  ـ  رضو أييالصؾة يأدابو ب ب ثقاب ا
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او يُرطو   يف  رضوفو يرعوقش ةوـقـ  قرؾوةي  بعضفؿ ُربتؾك بل راضك شدردة جودًّ

 ـده أ قر تحت ج إلوك شوّدة يف  ي ثؾ هذا لد تؽق  ذا الؿرضو يأٓ  يإيج عوهب

  رحت ج إلك رفع درج تن أي  ثؾ هذه إ راض لُقؽػر  ـفو

فؾووف  ؿووـ رضوول بؼضوو   اهلل يموو   ؾووك لوودرهفأق    «فؾــف الر ــا ،فؿـــ ر ــل»

 نالرض   ـ اهلل 
  د  رض هن   ؾك جزا ً  : ـ اهلل تع لك :«فؾف السخط ،ومـ سخط»

   فـ  أ را ف

 نياجا ب، شؽ يهقالصج   ؾك الؿصقبةو  :إول

ياجووا أرًضوو و يهووق ب لؼوودر  الرضوو   و يهووق  ؾووك كووق قـ  إي الرضوو  الثــاين:

 ن(1) ستحا  ـد أهؾ العؾؿيهق الرض  ب لؿؼدير   يالث ين

 :«بء حتك  قايف بف  قم الؼقامة، وإن ِطظؿ الجزا  مع طظـؿ الـ»  ييف بعض الـ سخ

  يلذلؽ ل   :كػسف فجعؾ الحدرثقـ حدرًث  ياحًداو يهؿ  يف الرت ذق ب إلةـ د

 ن حدرثقـحّسـ ال  لرت ذقف :«حّسـف الترمذي»

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ يهل لقلف تع لك   «إولك: تػسقر آ ة التغابـ فقف مسائؾ:»

 ن﴾ڤ

 ﴾﮲ ۓ ۓ ے﴿  أ  ل   بعديذلؽ أكف   «الثاكقة: أن هذا مـ اإل ؿان باهلل»

 ف لصج   ـ اإلرؿ  ن :﴾ىئ ىئ﴿ل    

 
 وودارج يو 239-4/229لؾؼوورايف  :رـظوور  الػووري  و يالؼووق  الثوو ين  أكووف ياجووانالؼوورايف يف الػووري بووف يجووز   (1)

 ن131-1/139الس لؽقـ 
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 يشدة الق قد فقفو يأكف أ ؾؼ  ؾقف لػظ يػرن :«الثالثة: الطعـ يف الـسب»

ة القطقــد فــقؿـ  ــرب الخــدود، وشــؼ  الجقــقب، ودطــا بــدطقى » الرابعــة: شــد 

 «نلقس مـا» :ملسو هيلع هللا ىلصبؼقلف  :«الجاهؾقة

إذا أراد اهلل بعبـده الخقـر »  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلوف   « بعبده الخقـرالخامسة: طءمة إرادة اهلل»

 نننن«طجؾ لف العؼقبة

وإذا أراد بعبـده الشـر أمسـؽ »  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلوف   «السادسة: طءمة إرادة اهلل بف الشـر»

 «نطـف بذكبف حتك  قايف بف  قم الؼقامة

 ن اهلل تعــالك إذا أحــب ققمــاوإ» ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلووف   «الســابعة: طءمــة حــب اهلل لؾعبــد»

 «نابتءهؿ

 «نفؾف السخط ،ومـ سخط»  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلف   «الثامـة: تحر ؿ السخط»

 الؿقضقع رحتو ج إلوك  يهق رض  اهلل  ـفن يهذا «التاسعة: ثقاب الر ا بالبء »

  زرد  ـ التػصقؾ: لؿ  فقف  ـ الـػع يف الدكق  يأخرةن

 ثٕاب الصابسَٖ وَ عدة الصابسَٖد[ 

 ودة »  اةوؿف وت ًب  لقًؿ  يف الصو  ي و  رتعؾوؼ بوفذيرك  أ  ٓبـ الؼقؿ رحؿف اهلل ي

 ن«الص بررـ

 قف   ِ َدة يهل     ُيِ ديا بف  ـ الثقاب العظقؿو يبعض الـسوخفبعض الـسخ ي

يا بف  ـ أجِؾ الحصق   ؾك هذه الَخصؾةنفقف  ة  أق     اةَتعد     ُ دج

ذاو يفقوف ُضوبِط هبوذا يهوف و«أ ،  الؿقلعقـ»و ي«إ ،  الؿقلعقـ»يذلؽ  ثؾ  

إ ،  يإخب ر لؾؿػتقـو بؿ  تحت جف الػتقىو يشريط الؿػتلو يفقوف أرًضو  أ و،   وـ 

 ـ بعدهؿنيمح بتف يالت بعقـ ي َ  ملسو هيلع هللا ىلصـ لدكف الؿػتقـو  ِ 
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 ـ الص  يأكقا فو يكحـ كذيره  بقـقـ   تقـفقف ي،   « دة الص بررـ»فؽت ب 

  $ ٕهؿقتف  ل   ابـ الؼقؿ :   فقف  ـ فقائد

 يف ذير    يرد يف الص   ـ كصقص الؽت ب العزرزن  لخ  س  شر الب ب ا»

« ذير اهلل ةوبح كف الصو  يف الؼورآ  يف تسوعقـ  قضوًع   »$ل   اإل    أحؿد 

 يهل  دة أكقاع  ويكحـ كذير إكقاع التل ةقؼ فقف  الص 

 يلقلف  [127]الـحؾ  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ يؼقلف  وإ ر بف أحدها:

 ن[48]الطقر  ﴾حئ جئ ی﴿

 و يلقلف [35]إحؼ ف  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ﴿يؼقلف   والـفل  ؿ  رض دهالثاين: 

و [48]الؼؾؿ  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ﴿يلقلف   ،[139]آ   ؿرا   ﴾ے ھ ھ ھ﴿

 فؽؾ    ُكفل  ـفو فنكف ُرض د الص  الؿل قر بفن ويب لجؿؾة

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿  يؼقلف وتعؾقؼ الػ،ح بف الثالث:

 جؿقع هذه إ قرنفعؾؼ الػ،ح بؿ و[299]آ   ؿرا   ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ڄ ڄ ڄ﴿اإلخب ر  ـ  ض  ػة أجر الص بر  ؾك اقره: يؼقلف   الرابع:

 .[19]الز ر  ﴾مح جح مج حج يث ىث﴿و يلقلف  [54]الؼصص  ﴾ڃ ڃ ڄ

 يث ىث﴿  الؼ ةؿ  يؾ  ؿؾ رعرف ثقابف إٓ الص : ل   اهلل تع لكبـ  ل   ةؾقؿ  

 نل    ي لؿ   الؿـفؿر ﴾مح جح مج حج

چ چ ﴿الدرـ بف يب لقؼقـو ل   اهلل تع لك   تعؾقؼ اإل   ة يف الخامس:

فب لص  يالقؼقـ  [24]السجدة  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 ُتـ   اإل   ة يف الدرـن
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 ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ ظػرهؿ بؿعقة اهلل ةبح كف لفؿ  ل   تع لك  السادس:

 نل   أبق  ؾك الدل    ف ز الص بري  بعز الداررـ: ٕاؿ ك لقا  ـ اهلل  عقتف ن[153]البؼرة 

الص،ة  ـف   أكف جؿع لؾص بررـ ث،ثة أ قر لؿ رجؿعف  لغقرهؿ يهل السابع:

 ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ﴿  ؾقفؿو يرحؿتف لفؿو يهدارتف إر هؿو ل   تع لك 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ق  ؾك يلد ُ زق - يل   بعض السؾػ و[157-155]البؼرة  ﴾ڍ ڇ ڇ

يؾ خصؾةك  و اهلل  ؾك الص  ث،ث خص  أم  يلد ي دين ٓ    لل  » - صقبة ك لتف

  ـف  خقر   ـ الدكق  ي    ؾقف ن

 أكف ةبح كف جعؾ الص   ـقاًك  ي دًةو يأ ر ب ٓةتع كة بفو فؼ    الثامـ:

 ن ق  لف ٓ م  لف ٓ فؿـ ،[45]البؼرة  ﴾﮲ ۓ ۓ﴿

 چ چ چ ڃ﴿ أكف ةبح كف  ؾؼ الـصر ب لص  يالتؼقىو فؼ   تع لك  التاسع:

]آ   ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ن(1)«واطؾؿ أن الـصر مع الصبر»يلفذا ل   الـبل   ؛[125 ؿرا  

أكف ةبح كف جعؾ الص  يالتؼقى ُجـًة  ظقؿًة  ـ يقد العدي ي ؽرهو  العاشر:

 ەئ ائ ائ ى﴿ فؿ  اةتجـ العبد  ـ ذلؽ بُجـةك أ ظؿ  ـف و فؼ   تع لك 

 ن[129]آ   ؿرا   ﴾وئ وئ ەئ

 كف أخ  أ   ،ئؽتف ُتسؾؿ  ؾقفؿ يف الجـة بص هؿو يؿ  أكف ةبح الحادي طشر:

 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ ل   تع لك 

 ن[24-23]الر د 

 
و يالطو اين يف الؿعجوؿ 3/542( يالحو يؿ يف الؿسوتدرك 1974(و يالبقفؼل يف الشوعا )2893أخرجف أحؿد ) (1)

 نڤابـ  ب س   ـ حدرث(و 19991(و )11243الؽبقر )
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أكف ةبح كف أب ح لفؿ أ  رع لبقا بؿثؾ     قلبقا بفو ثؿ ألسؿ لسًؿ   الثاين طشر:

 ې ې ۉ ۉ ۅ﴿  ميًدا ا رة التقيقد أ  م هؿ خقر  لفؿو فؼ   

فتل ؾ هذا التليقد ب لؼسؿ  ن[126]الـحؾ  ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 الؿدلق   ؾقف ب لقايو ثؿ ب ل،  بعدهو ثؿ ب ل،  التل يف الجقابن

أكف ةبح كف رتا الؿغػرة يإجر الؽبقر  ؾك الص  يالعؿؾ  الثالث طشر:

 ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ الص لحو فؼ   

  الؿقمقف ب لقلس يالؽػر  ـد الؿذ ق يهمٓ  ثـقة اهلل  ـ كقع اإلكس   [11]هقد 

خ،ص  ـ هذا الذ  إٓ ب لص  يالعؿؾ  يٓ ويالػخر  ـد الـعؿة والؿصقبة يالػرح

 نتـ   الؿغػرة يإجر الؽبقر إٓ هبؿ  ٓ الص لحو يؿ 

أكف ةبح كف جعؾ الص   ؾك الؿص ئا  ـ  ز  إ قر أق   ؿ   الرابع طشر:

 ىئ ىئ ىئ﴿    ؾك َأجؾِف  يأشرفف و فؼ   ُرعز   ؾقف  ـ إ قر التل إكؿ  ُرعز

 ائ ائ ى ى ې﴿ و يل   لؼؿ   ٓبـف [43]الشقرى  ﴾جئ ی ی ی ی

  ن(1)«[17]لؼؿ    ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

يذير ي،ً    قرً،و كػقًس و  ؿ  رحت ج إلك تعؾؿفو يالتػؽر فقفو يآةتع كة بف يف 

  ب دة الص ن

 

 

 
 (ن75-71 دة الص بررـ )ص   (1)
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 ابــة

 اءـــاء يف امسًـــا جـــم

 

 أ ة.  [119]الؽفػ  ﴾مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ﴿وققل اهلل تعالك: 

ـْ »مرفقًطا، قال اهلل تعالك:  ڤرة وطـ أبل هر  ـْرِك، َمـ ـِ الش  َرَكاِ  َط َأَكا َأْغـَك الش 

 .(1)رواه مسؾؿ .«َطِؿَؾ َطَؿًء َأْشَرَك َمِعل فِقِف َغْقرِي، َتَرْكُتُف َوِشْرَكفُ 

ـَ »ا: مرفقًطـ ڤوطـ أبل سـعقٍد  َٓ ُأْخبِـُرُكْؿ بَؿـا ُهـَق َأْخـَقُف َطَؾـْقُؽْؿ ِطـْـِدي ِمـ َأ

اِل  ج  ــْرُك اْلَخِػــل  »قــالقا: بؾــك، قــال: « اْلَؿِســقِح الــد  ـُ  ؛الش  ــَز   ُجــُؾ َفُقَصــؾ ل َفُق َ ُؼــقُم الر 

ـْ َكَظرِ َرُجؾٍ   .(2)رواه أحؿد .«َصَءَتَف، لَِؿا َ َرى ِم

   فيـــه وســـائل:
 :تػسقر آ ة الؽفػ. إولك 

 .الثاكقة: إمر العظقؿ يف رد العؿؾ الصالح إذا دخؾف شلٌ  لغقر اهلل 

 كؿال الغـك. :الثالثة: ذكر السبب الؿقجب لذلؽ، وهق 

 . الرابعة: أن مـ إسباب أكف خقر الشركا 

  طؾك أصحابف مـ الر ا . ملسو هيلع هللا ىلصالخامسة: خقف الـبل 

 ر ذلؽ أن  ، لؽـ ُ ز ـفا لؿا  رى مـ كظر رجؾ.هلل الؿر  ُ صؾل السادسة: أكف فس 

 
 (ن2985أخرجف  سؾؿو يت ب الزهد يالرل ئؼو ب ب  ـ أشرك يف  ؿؾف اقر اهللو ) (1)

»   صب ح الزج جوة  (و يل   يف11252(و يأحؿد )4294أخرجف ابـ   جفو يت ب الزهدو ب ب الرر   يالسؿعةو ) (2)

 «نهذا إةـ د حسـ
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l 

 را اة ي ،حظة الغقر  ـ الؿخؾقلقـ بعؿوؾ هق     الرر  «باب ما جا  يف الر ا »

 الخقرن 

 الفسق بني الٍفاق ٔالسٖاءد[ 

ُرصؾل  ـ أجؾ الـ سو يل  يهذه الؿرا اة يالـظر لد تؽق   ـ أمؾ العؿؾ: 

 ڇ ڇ ڇ﴿ درك إةػؾ  ـ الـ ر الذرـ  ؼ هبؿ أاؿ يف ال يهذا مـقع الؿـ فؼقـ

و يلد ُرقجد  ـ [142]الـس    ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

الرر    ـد  : ٕ لؽـف رختؾػ  ـ الؿـ فؼقـ وبقـ الؿسؾؿقـ  ـ رتصػ هبذه الصػة

الؿـ فؼ  ـ أمؾ العؿؾ: فؿ  ل   ُرصؾل إٓ لِؿ  ررى  ـ كظر الـ س إلقفو يلقٓ  ـ 

 رـظر إلقف لؿ  مؾكن 

ُرقجد  وـ أموؾ  ٓ فالرر  و لؽـ  ـده ؼد رقجدففبخ،ف الؿـ فؼ: ؿ يأ   الؿسؾ

لؿ رؽـ  يذا إ بحضرة أحدو يإذا ي   ُرصؾل  بدلقؾ أكف :هلل ـده  فالعؿؾو فلمؾ  ؿؾ

بحضرة أحدو لؽـ لد  ػق كػسف إلك  ـ رراه  وـ الؿخؾوقلقـو فُقوزرـ مو،تفو يهوذا 

 يهق رطرأ  ؾك الؿسؾؿن  والشرك إمغرهق 

فنكوف  حوبط لؾعؿوؾو يإذا  والرر   يف أمؾ العؿوؾ أي أكف إذا ي   الشرك يٓ شؽ

رضورهو يهوق يف جفو دو أ و  إذا  ٓ  رض لوف فطورده يل ي وفو ففوذايل  ي   يف أثـ ئف: 

 رض لف ياةتؿر  عفو فقؽق   ؾك حسا لقة هذا الررو   يضوعػفو فؼود رسوتؿر إلوك 

 فقؽق  أثره يف العؿؾ بؼدرهن ويثقًرا أي ا رة العؿؾ فُقحبطفو يلد رستؿر لؾقً، 

 [119]الؽفػ  ﴾مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ﴿وققل اهلل تعالك: »

يالػر  بقـف  ،﴾مب خب﴿ٕكف  :لقس لف شل   ـ حؼق  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص لرةق  ف :«أ ة
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 إللف الذق رستحؼ العبقدرة ف ،﴾مت خت حت جت يب ىب﴿ أكف يبقـ اقره  ـ البشر

 هق اهلل اإللف القاحدن  وك اقرهرجقز أ  ُرصرف شل    ـف  إل يٓ بليؿؾف و

رجع  ؾوك كػسوف بو لؾق  إذا  ورأ  ؾقوف شول    يإذا تل ؾ اإلكس   يف يحداكقتف 

رؿؾوؽ لوؽ  يٓ لـػسفرؿؾؽ  ٓ  ـ الرر  و فؿ  الذق رصـعف لؽ هذا الؿخؾق  الذق

  ؟!كػًع و يهق  خؾق    ثؾؽ  حت ج  إلك    أكت  حت ج  إلقف يٓ ضًرا

العؿؾ أق  أ   و[119]الؽفػ  ﴾جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿يتتؿة أرة  

  نملسو هيلع هللا ىلصمقاًب   ؾك ُةـجة رةقلف     ي   خ لًص  هلل هق   الص لح الذق رـػع م حبف

 ي ئـً   ـ ي  ن    ﴾جس مخ حخ جخ مح﴿

إشراي  جؾق و يؿ  فعؾف الذرـ يػريا   ﴾جس مخ حخ جخ مح﴿»ل   ألقةل  

لرر   ي ـ رطؾا بعؿؾف دكق و إشراي  خػق و يؿ  رػعؾف أهؾ ا يٓ بفر ت رهبؿ يلؼ ئفو

يالتصر ابـ جبقر  ؾك تػسقر الشرك ب لرر  و يريق كحقه  ـ الحسـو يمح يف 

الحدرث تسؿقتف ب لشرك إمغرو يرمرد إرادة ذلؽ تؼدرؿ إ ر ب لعؿؾ الص لح 

 ؾك هذا الـفلو فن  يجفف حقـئذ ظ هر إذ رؽق  الؽ،  يف لقة لقلؽ   ـ ي   ررجق 

ييذا    ريق رراه بعؿؾف أحدا فقػسدهن  يٓ  ؿ، م لح  يف كػسف لؼ   ربف فؾقعؿؾ

إين أ ؿؾ العؿؾ هلل تع لكو فنذا اُ ؾِع   ملسو هيلع هللا ىلصزهقر ل   لرةق  اهلل بـ   ـ أ  جـدب

تصدرًؼ   :فـزلت أرة و« ؼبؾ ما ُشقِرك فقف ٓ إن اهلل تعالك»  ؾقف ةرينو فؼ   لل 

 ن (2)«رخػك ٓ  بك ذلؽ إرادة العؿق و يؿرل ٓ كعؿن (1)ملسو هيلع هللا ىلص لف

 
بوـ  (و يرذيره الؿػسري  يف تػسقر هذه أرة يؿ  يف تػسقر  ؼ توؾ299ذيره القاحدق يف أةب ب الـزي  )ص   (1)

  3/357و يلوو   الشووـؼقطل يف أضووقا  البقوو   11/69تػسووقر الؼر بوول يو 2/751الؽشوو ف يو 2/695ةووؾقؿ   

 وـ أبول هررورةو يضوعػ  و وـ أبول مو لح وريارة ابـ الؽؾبل يف التػسقريذير ابـ حجر يف اإلم بة  أكف  ـ »

 «نهذا السـد  شفقر

 ن8/374تػسقر ألقةل  (2)
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 ن (1)ففق الؿم ـ ولؽـ  ـ ةرتف حسـتفو ية  تف ةقئتف

ُرؼبوؾو فؼود  ٓ يلد تض فرت إخب ر أ  يؾ  ؿؾك ُ ِؿؾ لغرضك دكققق»ل    ثؿ 

رريرف  ـ ربف تع لك أكوف  ملسو هيلع هللا ىلصأخرج أحؿد ي سؾؿو ياقرهؿ   ـ أبل هرررة  ـ الـبل 

فلكـا بـرٌئ مــف وهـق لؾـذي  يأكا خقر الشـركا  فؿــ طؿـؾ طؿـًء أشـرك فقـف غقـر»ل    

 ن  (2)«أشرك

ُتعـرض أطؿـال بــل   »ملسو هيلع هللا ىلصيأخرج البزار يالبقفؼل  ـ أكسك ل    ل   رةق  اهلل 

 قم الؼقامة يف صحٍػ ُمخت ؿة، فقؼقل اهلل تعالك: ألؼقا هـذا واقبؾـقا  آدم بقـ  دي اهلل 

بحاكف: إن طؿؾـف كـان واهلل ما رأ ـا مـف إٓ خقًرا، فقؼقل س ،هذا، فتؼقل الؿءئؽة:  ا ربل

 ن(3)«أقبؾ الققم مـ العؿؾ إٓ ما أر د بف وجفل وٓ لغقر وجفل،

يأخرج أحؿودو يالـسو ئلو يابوـ حبو  و يالطو اينو يالحو يؿو يموححف  وـ  

 ــقي يف غزاتـف إٓ  ٓ مــ غـزا وهـق»لو      ملسو هيلع هللا ىلص بو دة أ  الـبول بوـ  القلقودبوـ  رحقك

 ًٓ  ن(4)«فؾف ما كقى ،طؼا

 
أخرجوف «ن فوذلؽ الؿوم ـ و ـ ةرتف حسوـتف يةو  تف ةوقئتف»ل     ملسو هيلع هللا ىلصو  ـ الـبل ڤ إش رة إلك حدرث  ؿر (1)

(و يالحو يؿ 4576(و يابـ حب   )114د )(و يأحؿ2165الرت ذقو يت ب الػتـو ب ب    ج   يف لزي  الجؿ  ةو )

 (و يمححف  ؾك شرط الشقخقـو ييافؼف الذهبلن387)

 ن(598)ص   ةبؼ تخررجف (2)

(و يالبقفؼول يف 2693(و يالطو اين يف إيةوط )132(و يالودارلطـل يف ةوــف )7388أخرجف البزار يف  سـده ) (3)

بوـ  يالحو رث وإٓ  وـ هوذا القجوف :يى  وـ أكوسكعؾؿف رر ٓ يهذا الحدرث»(و يل   البزار  6417الشعا )

و يلو   الؿـوذرق يف الرتاقوا «اس   رجؾ  ـ أهؾ البصرة لقس بف بلس لد حدث  ـف جؿ  ة  ـ أهوؾ العؾوؿ

و يلوو   يف  جؿووع الزيائوود «رياة أحوودهؿ  رياة الصووحقح يالبقفؼوول ورياه البووزار يالطوو اين بنةووـ درـ  »1/38

 «نط بنةـ درـو يرج   أحدهؿ  رج   الصحقحو يرياه البزاررياه الط اين يف إية  »19/359

(و يأحؿود 3138أخرجف الـس ئلو يت ب الجفو دو بو ب  وـ اوزا يف ةوبقؾ اهلل يلوؿ رـوق  وـ ازاتوف إٓ  ؼو ٓو ) (4)

 (و يمححف ييافؼف الذهبلن2522(و يالح يؿ )4638(و يابـ حب   )22692)
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 وـ أبول ُأ   وة لو    جو    يالـسو ئلو يالطو اينو بسوـدك جقودك  يأخرج أبوق دايدو

فؼو    ؟لوف  و  وفؼو    أرأروت رجوً، اوزا رؾوتؿس إجور يالوذير ملسو هيلع هللا ىلصرجؾ  إلك الـبول 

ٓ شـل    »ملسو هيلع هللا ىلصرؼق  رةوق  اهلل يفل  ده  ث،ث  رارو   و«ٓ شل  لف  »ملسو هيلع هللا ىلصرةق  اهلل 

لــف خالًصــا، وابُتغــل  بــف  ؼبــؾ مـــ العؿــؾ إٓ مــا كــان  ٓ إن اهلل تعــالك»و ثووؿ لوو    «لــف

   إلك اقر ذلؽ  ـ إخب رن و(1)«وجفف

ياةُتشؽِؾ يق  السرير ب لعؿؾ إشراًي  فقف  حبًط  لوفو  وع أ  اإلتقو   بوف ابتوداً  

 ن«إين أ ؿؾ العؿؾ هلل تع لك» لقلف  يؿ  رد   ؾقف وي   بنخ،ص الـقة

ا ُ ِؿوؾ  وـ أ  رـعؼود رخؾق إذ ٓ يُأجقا بؿ  أش ر إلقف يف اإلحق     ـ أ  العؿؾ

  وـ أيلووف إلوك آخووره  ؾووك اإلخو،ص  ووـ اقور شوو ئبة رروو  و يهوق الووذها الُؿصووػكو

رـعؼود  وـ  أي كػوع فقوفو ٓ رـعؼد  ـ أيلف إلك آخره  ؾك الرر   يهق  ؿوؾ   حوبط أي

رخؾوق  وريه  ؾقوف  وـ أ   ٓ أي  أ ره  ؾك اإلخ،صو ثؿ رطرأ  ؾقف الرر  و يحقـئوذك 

 بؾفنل أي رؽق  بعد تؿ  ف

إٓ أكوف إذا ظفورت رابوة   :ٓةوقؿ  إذا لوؿ رتؽؾوػ إظفو ره :يإي   اقور  حوبط

 يةرير  ت   بظفقره ُرخشك  ؾقفو لؽـ الظ هر أكف ُ ث ب   ؾقفن

يالث ين  يهق الؿراد هـ و فون  يو   ب  ًثو  لوف  ؾوك العؿوؾو ي ومثًرا فقوفو فسود  و  

 ل ركف يأحبطفو ثؿ ةرى إلك    لبؾفن

الصغقرو  قيف الصح بة ياقرهؿ   ـ  ررؼ السديأبق كعقؿك يأخرج ابـ  ـدهو 

و  ـ ابـ  ب سك  زهقر إذا بـ  ي   جـدب»ل     ڤ ـ الؽؾبلو  ـ أبل م لحك

و (2)«تصد و فُذِير بخقرك ارت ح لفو فزاد يف ذلؽ لؿؼ لة الـ س أي م   أي مؾك

 
(و يجوقد إةوـ ده الؿـوذرق يف 3149ا رؾوتؿس إجور يالوذيرو )أخرجف الـسو ئلو يتو ب الجفو دو بو ب  وـ اوز (1)

 ن6/28و يابـ حجر يف الػتح 1/24الرتاقا 

 ن2/589أخرجف أبق كعقؿ يف  عرفة الصح بة  (2)
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الذق شؽ أ  العؿؾ  يٓ أرةو [119]الؽفػ  ﴾مث جث يت﴿ كز  لقلف تع لك  يفقف

 ُرؼ ِر  ذلؽ  حبطن

إذا اُ ؾقوع  ؾوك  ؿؾوفو فؼود  اإل جو ب ؾوك الرجوؾ لد ُرث ب أكف   يذير بعضفؿ

إين أ ؿوؾ  وأ  رجوً، لو    رو  رةوق  اهلل ڤريى الرت ذق ياقوره  وـ أبول هررورة 

 و(1)«وأجـر العءكقـة ،أجـر السـر :لؽ أجـران  »ملسو هيلع هللا ىلصالعؿؾ فُقَطؾع  ؾقف فقعجبـلو فؼ   

إذا ي   ظفقر  ؿؾف ب  ًث  لف  ؾك  ؿؾك  ثؾفو يآلتدا  بوف فقوفو  يهذا  حؿق    ؾك   

بظفقرهو بؾ بؿ  ررتتا  ؾقف  ـ الخقرو ي ثؾوف دفوع ةوق   يٓ فؾؿ رؽـ إ ج بف بعؿؾف

فقؽق  لوف  ولُقؼتدى بف]الظـ: يلذا لقؾ  رـبغل لؿـ ُرؼتدى بف أ  ُرظفر أ ؿ لف الحسـة 

َ ؾِووؿ حوو   يووّؾ  ووـ هووذا  ملسو هيلع هللا ىلص  الـبوول يالظوو هر أو [أجوور  ؿؾووفو يأجوور  ووـ رؼتوودق بووف

 ملسو هيلع هللا ىلصزهقرو فلجو ب يوً،  ؾوك حسوا ح لوفو ي و  ألطوػ جقابوف بـ  الرجؾو يجـدب

 رخػك  ؾك الػطـن ٓ يؿ  !لجـدب

يأخرج ابـ الؿـذرو يابـ أبل ح تؿو يابـ  رديرفو يالبقفؼل يف ُشعا اإلرؿو    وـ 

يا  وع اهلل تعو لك إلًفو  ُأكِزلوت أروة يف الؿشوريقـ الوذرـ  بود»أكوف لو     ڤابـ  بو سك 

ن يهق ظ هر  يف أكف حؿؾ الشرك  ؾك الجؾلو يأكوت تعؾوؿ (2)«اقرهو يلقست يف الؿم ـقـ

رظفر حقـئذك يجف تؼدرؿ إ ر ب لعؿؾ الص لح  ؾك الـفل  وـ الشورك الؿوذيقر إٓ  ٓ أكف

 بتؽؾػو فؾعؾ العؿق  أيلكو يإ  ي   إ ،  الشرك أيثر شققً   يف الجؾلن

 ثووقاب فقفوو  لؾؿقووتو فوو، العؿووق  لوورا ة الؼوورآ  لؾؿووقتك بوو ٕجرةويروودخؾ يف 

 لؾؼوو رئ أمووً،و يلوود  ؿووت البؾووقى بووذلؽ يالـوو س  ـووف اوو فؾق و يإذا ُكبِفووقا يٓ

 
و يابـ   جفو يت ب الزهودو «حدرث اررا»(و يل    2384أخرجف الرت ذقو يت ب الزهدو ب ب  ؿؾ السرو ) (1)

(و يذها ابـ أبل حو تؿ يالودارلطـل إلوك أ  الؿرةوؾ  ـوف هوق 375ابـ حب   )(و ي4226ب ب الثـ   الحسـو )

 ن6/199العؾؾ لؾدارلطـل يو 2/148العؾؾ ٓبـ أبل ح تؿ رـظر  الصحقحو 

 (ن6437(و يالبقفؼل يف الشعا )13913أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف التػسقر ) (2)
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 .(1)«و فنك  هلل تع لك يإك  إلقف راجعق رتـبفق  ٓ

مـ طؿؾ طؿًء لقس طؾقـف »  ٕكف  ؿؾ  لقس  ؾقف دلقؾو فقدخؾ يف حدرث   ئشة

 ن(2)«دأمركا ففق ر

يلد ب لغ يف العؿق   ـ جعؾ آةتع كة يف الط   ت ي لقضق  شرًي  »ثؿ ل    

 ڤ (3) قةك الرض بـ  إ   ؾل» ـفًق   ـفو فؼد ل   الرااا يف الؿح ضرات  

رأى الخد  رلتقكف ب لؿ   يالطستو  وي    ـد الؿل ق و فؾؿ  حضر يلت الص،ة

 يث ىث مث جث يت﴿ تع لك رؼق     لق تقلقت هذا بـػسؽو فن  اهللڤفؼ   الرض  

 ن(5)(4)«[119]الؽفػ  ﴾جس مخ حخ جخ مح جح مج حج

و يهوذه يُرصوا  ؾقوف : فؼد ي   ُرحَضر لف الؿو  وملسو هيلع هللا ىلصيهذا  خ لػ لفدق الـبل 

 ة هب  لق محتو يا لا الظـ أا   ـ تؼق  الرافضةن   ٓ الؼصة

و يلعؾ الؿراد ب لـفل هذا  طؾؼ  ؾا الرتك: لوقعؿ الحورا  يالؿؽوريه»ثؿ ل    

يالظ هر أ  الػ   لؾتػررع  ؾك لصر القحداكقة  ؾقف تع لكو ييجف ذلؽ  ؾك أ  يوق  

اإللف الحؼ ياحًدا رؼتضل أ  رؽق  يف ا روة العظؿوة يالؽؿو  و يالتضو   ذلوؽ  ؿوؾ 

شوبفة فقوف يوذا لقوؾو  ٓ الط  ع يف يرا تف  ؿً، م لًح و ي د  اإلشوراك بعب دتوف  ؿو 

ع   ؾك يقكف تع لك إلًف و يالـفل  وـ الشورك  تػورع يلقؾ  إ ر ب لعؿؾ الص لح  تػر

 
 ن375-8/374تػسقر ألقةل  (1)

 ن(284)ص   ةبؼ تخررجف (2)

َأبل   لان ي   ةوّقد بـول ه شوؿ يف بـ   ؾلبـ  الحسقـبـ   ؾلبـ   حؿدبـ  جعػربـ   قةكبـ  هق   ؾل (3)

ز  كفو يي   الؿول ق  رعّظؿوف يرخضوع َلوُفو يلود يوذبت الرافضوة  ؾوك الرضو  يآب ئوف أح دروث هوق بورق   وـ 

و 35/43 وذرا الؽؿو   لو ه  شوفًدا  ظقًؿو ن رـظور   كهوو يبـوت الرافضوة  ؾو293 فد  و تقيف بطقس ةـة 

 ن5/128ت ررخ اإلة،  لؾذهبل ي

 ن2/454رـظر   ح ضرات إدب    (4)

 ن8/375تػسقر ألقةل  (5)
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 وـ  إ ر  ؾك الـفل  ؾك  و  ريَق  ؾك يق  اإللف ياحًداو يُجعؾ هذا يجًف  لتؼدرؿ 

فؾوُقػفؿو ييضوع  :ابـ  ب س يهق يؿ  تورىو يلقوؾ  التػرروع  ؾوك  جؿوقع  و  تؼود 

التؼررورو  الظ هر  قضع الضؿقر يف الؿقضعقـ  ع التعورض لعـوقا  الربقبقوة: لزرو دة

 ن(1)«يلإلشع ر بعؾقة العـقا  لن ر يالـفلو ييجقب آ تث   فعً، يترًي 

 ِن العبادة طمبا لمجٕاب أٔ خٕفا وَ العقاب وَ السٖاء؟د[ 

رؽق  لد خقًف   ـ الـ رو  أي هؾ الذق رعبد اهلل يرزرد يف  ب دتف:  ؾًب  لؾجـة

اهلل خقًف    بد ا  ؾك أ   ـكصقلد بعض الؿتصقفة إ  إذ أشرك بعب دة ربف أحًدا؟ 

 ن﴾جس مخ حخ جخ مح﴿  رج ً  لثقابفو ي ؾًب  لجـتف دخؾ يف أرة أي  ـ  ذابف

  بوودتؽ»  (2)يؿوو  ُرووذير  ووـ رابعووة العديرووة وفعـوودهؿ العبوو دة تؽووق  لؾؿحبووة

 ن(3)«خقًف   ـ  ؼ بؽ يٓ  ؿًع  يف جـتؽو ٓ

 َا تج رَ  ـْ  َ  بفو ففق  ؾًب  لثقا :ذيرك  أ  هذا كظر خ   و فنذا  بدت اهلل لد ي
وا يف هوذه العبو دة  ؼريكوًة هبوذا الثوقابو ةوقا    الثقاَب  يو     ؾك هوذه العبو دةو يراج

ؿو  ُذِيورت يف الوـصو ثوؿ إ   وـ لدكققًر و فؾق ي كت  ،حظتوف  ومثرًة  أي ثقاًب  أخريًر 

 رشت   الع بد إلك الجـة؟! ٓ كعقؿ الجـة الـظر إلك اهلل تع لكو فؽقػ

  ـ اهللنالجقاب   ـ الـ ر؟  أي د اهلل خقًف   ـ ك رهو هؾ هق رخ ف  ـ اهلليالذق رعب

يف الرؤى الؿتعددة حقـؿ  رؿر ب لـ رو يرذير أحوقا  الؿعوذبقـو هوؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيالـبل 

 لذات الـ ر؟ خقففي   

 
 ن8/375تػسقر ألقةل  (1)

يفقو ت   هوون رـظور185هوو يلقؾ 189هل  أ   ؿريو رابعة بـت إةؿ  قؾو العديرةو   بدة  شفقرةو تقفقت ةـة (2)

 ن2/285 إ ق  

 ن1/343الـبقات يو 2/94لقت الؼؾقب  رـظر   (3)
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 نو يالرج   يف حؼقؼة إ ر  ـ اهلل  ـ اهلل ي   يف حؼقؼتف  فخقفإ  بؾ 

كؼووؾ شووقخ لوود روومثر ذلووؽ يف إخ،مووفو ي يٓ راجًقوو و فوو لؿم ـ رعبوود اهلل خ ئًػوو 

ففوق زكودرؼو ي وـ  بوده  واهلل ب لحوا يحوده  بود  وـ»اإلة،   ـ السؾػ لقلفؿ  

ففوق حوريرقو ي وـ  بوده  وففق  رج و ي ـ  بوده بو لخقف يحوده وب لرج   يحده

 ن(2)الخقارجهؿ   يالحريررة و(1)«ففق  م ـ  قحد وب لحا يالخقف يالرج  

 [ د  عمى الفعن وَ السٖاء؟دحب املِن 

 رمثر يف إخ،مف؟   ٓ أي  ـ أحا أ  ُرؿَدح بؿ  فعؾو هؾ رمثر هذا

فونذا حودثتؽ كػسوؽ   »يف الػقائود $ابوـ الؼوقؿ  لو  الجؿفقر  ؾك أكف رمثرو 

ًٓ ف ذبحف بسؽقـ القلسو يألبؾ  ؾك الؿودح  بطؾا اإلخ،صو فللبؾ  ؾك الطؿع أي

الدكق  يف أخرةو فنذا اةتؼ   لؽ ذبح الطؿع يالزهد يالثـ   ف زهد فقفؿ  زهد  ش   

 ن(3)«يف الثـ   يالؿدح ةفؾ  ؾقؽ اإلخ،ص

إ  حؿوودق زرووـ يإ  ذ وول شووقـو فؼوو    ولوو   رجووؾ فؼوو    روو  رةووق  اهلللوود ي

 ن»(4)ذاك اهلل   »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
 رـبغول أ   رؾتػوت إلوك الؿودحو ٓ فعؿق  السؾػ  ؾوك أكوف  ومثرو يأ  اإلكسو  

 فقفو ييذا الذ ن أ  رمثر يٓ

عووـ أبوول ذرو لوو    لقووؾ الؿوودح بعوود العؿووؾ الصوو لح  ووـ الؿبشووراتو ف لؽووـ

 
 ن19/297 جؿقع الػت يى  (1)

لوك حوريرا و يهول لرروة إلوك الؽقفوة اكحو زيا إٕاؿ بعد رجقع  ؾل  وـ موػقـ  :ةؿل الخقارج ب لحريررة (2)

 ن2/245 عجؿ البؾدا  ي(و 57بظ هر الؽقفةو يلقؾ   قضع  ؾك  قؾقـ  ـف ن رـظر  الػر  بقـ الػر  )ص  

 ن(149الػقائد )ص   رـظر  (3)

و ل   «هذا حدرث حسـ اررا»( يل    3267أخرجف الرت ذقو يت ب تػسقر الؼرآ و ب ب ةقرة الحجرات ) (4)

 نڤح بس بـ  و يج    ـ حدرث إلرع«هذا إةـ د جقد  تصؾ  »5/55ابـ يثقر يف البدارة يالـف رة 
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  أرأرت الرجؾ رعؿؾ العؿؾ  ـ الخقرو يرحؿده الـو س  ؾقوف؟ لو    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرةق 

 ن(1)«تؾؽ طاجؾ بشرى الؿممـ»

 ڤ ٹ ٹ﴿  يهل لقلف تع لك يف آرة آ   ؿرا  $يالشقخ  ابـ ةعدق 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

يدلت أرة بؿػفق ف   ؾك أ   ـ أحا أ  رحؿد »ل     [188]آ   ؿرا   ﴾چ چ

يرثـك  ؾقف بؿ  فعؾف  ـ الخقر ياتب ع الحؼو إذا لؿ رؽـ لصده بذلؽ الرر   

كف اقر  ذ ق و بؾ هذا  ـ إ قر الؿطؾقبة التل أخ  اهلل أكف رجزق هب  فنيالسؿعةو 

ةللقه   ـفو لد يأكف ج زى هب  خقاص خؾؼفو ي الؿحسـقـ لف إ ؿ   يإلقا و

  تع لك يل   و[84]الشعرا    ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿  ڠيؿ  ل   إبراهقؿ 

يلد ل    ب د  و[89-79  الص ف ت] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

يهل  ـ كعؿ الب رق  ؾك  بدهو  [74  الػرل  ] ﴾ھ ے ے﴿الرحؿـ  

 ن(2)«ي ــف التل تحت ج إلك الشؽر

 وـ  ضو رؼ إكظو رو يدلو ئؼ إ وقرو َ وـ روتخؾص إذا رأى  ثوؾ  لؽـ الؿسللة

  ؟هذاو يهؾ رؽق  إخ،مف ت  ًّ 

 ياإلخ،ص  زرزو يالـقة شريدو ي ؾك اإلكس   أ  رتػؼده  يف يؾ لحظةن  

يبعض العب د ي   رؼق   أك  أةتحل أ  أةل  اهلل الجـةو إكؿو  أيتػول أ  أةوتعقذ 

أ ور أ  كسول  اهلل الجـوةو يإذا  ملسو هيلع هللا ىلصالـبول ضول: ٕ  و ففذا  ؿؾف اقور  ر(3)بف  ـ الـ ر

 
(و يابوـ 2642تضورهو ) يٓ ؾك الص لح ففل بشرىأخرجف  سؾؿو يت ب ال  يالصؾة يأدابو ب ب إذا أثـل   (1)

 (ن4225  جف )

 ن(169تػسقر السعدق )ص   (2)

 ن2/249يؿ  يف الحؾقة  وأشقؿبـ  كؼؾ  ـ مؾة (3)
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 ن(1)ةللـ ه أ  كسللف الػرديس إ ؾك

جؾوس يف الؿسوجد يحوده بعود اكصوراف هـ ك  ـ هق يف الطرف الـؼقض فونذا ي

روودخؾق  الؿ،ئؽووة إ  لوو     وإذا تحوورك البوو بثووؿ ةوو  ةو  أي الـوو س كصووػ ةوو  ة

  ؾل!  اُقسؾؿقل

يف أ وووقره يؾفووو و يرؽوووق  بوووقـ الرجووو   رتقةوووط أْ  يالحوووؼ أ   ؾوووك اإلكسووو   

رؾتػووت لؿخؾووق  يف  يٓ ُرشوورك بعبوو دة ربووفو يٓ يالخووقفو رعؿووؾ العؿووؾ الصوو لحو

  ب داتفو ي ع ذلؽ رتقةط يف كظره إلك كػسفو ييف كظره إلك الـ سن 

رتقاضووع تقاضووع  ووـ رؼووق   ٓ ي ؾقووف أرًضوو  أ  رفضووؿ كػسووف يرتقاضووعو لؽووـ

 ا دحقينن  لؾـ س

يلووذلؽ جوو   يف الحوودرث  :لؾؿوو  مووؾحت  ووع يثوورة الؿوودحيالووـػس ردرئووةو ي

 وـ اقور  و(2)«، أن كحثـل يف وجـقه الؿـداحقـ التـرابملسو هيلع هللا ىلصأمركا رسـقل اهلل »  الصحقح

 اقرهن أي حسـً و َؾ عَ ـ فَ  َ  تػررؼ بقـ  دِح 

 يي   رؼوق  يثقوًرا   و  لول شول و» رؼق  ابـ الؼقؿ  ـ شقخ اإلة،  ابـ تقؿقة 

 يي   يثقًرا    رتؿثؾ هبذا البقت  شل و يفج يٓ  ـل شل و يٓ

  أكووووووو  الؿؽووووووودق يابوووووووـ الؿؽووووووودق

 

 يهؽووووووووذا يوووووووو   أبوووووووول يجوووووووودق

يي   إذا أثـل  ؾقف يف يجفف رؼق   ياهلل إين إلك أ  أجدد إة، ل يوؾ يلوتو   

  ن(3)«ي   أةؾؿت بعد إة،   جقدا

 
 ن ڤ أبل هرررة  ـ حدرث و(2799أخرجف البخ رقو يت ب الجف د يالسقرو ب ب درج ت الؿج هدرـو ) (1)

ب الـفوول  ووـ الؿوودحو إذا يوو   فقووف إفووراط يخقووػ  ـووف فتـووة  ؾووك أخرجووف  سووؾؿو يتوو ب الزهوود يالرلوو ئؼو بوو  (2)

 نڤإةقد بـ  (و  ـ حدرث الؿؼداد3742(و يابـ   جف )2393(و يالرت ذق )3992الؿؿديحو )

 ن1/529 دارج الس لؽقـ  (3)
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ـَرَكاِ  َطـ»مرفقًطا، قال اهلل تعالك:  ڤوطـ أبل هر رة » ـْركِ َأَكا َأْغـَـك الش    «ـِ الش 

 ؾك حد ز ؿ  ـ أشركو يالُؿشَرك  عـ ه  « الشركا »  لقس لف شررؽو فؼقلف اهلل 

 بف لقس بشررؽو يلق ُأشِركن 

يثورو  أي  ؿوؾ َلوؾ كؽورة يف ةوق   الشورطو فوتعؿ أقج  « ؿو،» :«ًء طؿ ؾمـ طؿ»

  يرشؿؾ العؿؾ الؼؾبلو يالعؿؾ البدينن

 و   ِؿوؾ تريتف  وع ق  أ «وشركف»ل  الع  ؾ رعـ :«ُتفُ ي، تركْقرأشرك فقف معل غ»

 ن«رواه مسؾؿ»يلؿ أثبف  ؾقف   ؿ  فقف شرك

أٓ أخبـركؿ بؿـا هـق أخـقف طؾـقؽؿ طــدي مــ »مرفقًطا:  ڤبل سعقٍد وطـ أ»

شوؽ أكوف  يٓ و(1)  الذق ُأ ِركو  ب ٓةوتع ذة  ـوف يف آخور يوؾ مو،ة« الؿسقح الدجال

رك الخػول الوذق هوق الررو  : ٕ   خقفو يفتـتف  ظقؿةو لؽـ أخقف  ـ ذلوؽ الشو

ب لصو   ؾقوفو  الؿسقح الدج    حسقسو يُرؿؽـ أ  ُتَتجو يز  حـتوف بتقفقوؼ اهلل 

ـجوق  وـ الثو ينو يإ  ت ٓ ؼودفلؽـ الرر   خػل ي تؽورر  إ  كجوقت  وـ هوذا إ ورو 

 ن صؿف اهللإٓ  ـ  :يف الث كقةتـجق  ٓ ؼدفكجقت يف هذه الؾحظةو 

ـ صءتف لؿا  رى مــ فقز    ،قصؾلفلشرك الخػل  ؼقم الرجؾ ا»القا: بؾك، قال: ق»

عؾك الؿسؾؿ أٓ تختؾػ م،تف  ـػرًدا  ـ م،تف بحضرة ف :«رواه أحؿد .«كظر رجؾ

 شرًي  خػًق نذلؽ ي    وـظر الـ سلِ  :أحدو فنذا اختؾػ الح  

 
و ي   رد ق يف الص،ة  الؾفؿ إين أ قذ بؽ  ـ  وذاب الؼو  ملسو هيلع هللا ىلصأ  رةق  اهلل »و ڤإش رة إلك حدرث   ئشة  (1)

يأ قذ بؽ  ـ فتـة الؿسقح الدج  و يأ قذ بؽ  ـ فتـة الؿحق و يفتـة الؿؿ تو الؾفؿ إين أ قذ بؽ  ـ الؿولثؿ 

إ  الرجوؾ إذا اور و حودث فؽوذبو يي ود »فؼ   لف ل ئؾ   و  أيثور  و  تسوتعقذ  وـ الؿغور و فؼو    « يالؿغر 

(و ي سوؾؿو يتو ب 832لبؾ الس،  )أخرجف البخ رقو أبقاب م،ة الجؿ  ة ياإل   ةو ب ب الد    «ن فلخؾػ

 (ن1399(و يالـس ئل )889(و يأبق دايد )587الؿس جد ي قاضع الص،ةو ب ب    رستع ذ  ـف يف الص،ةو )
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 حقث ج    ـ؟ ملسو هيلع هللا ىلصؾ ردخؾ يف هذا الب ب تحسقـ أبل  قةك لؾؼرا ة لؾـبل يه

بولبل  قةوك ذات لقؾوة ي عوف   ئشوةو  ملسو هيلع هللا ىلص ور الـبول »أبل  قةوكو لو    بـ  ةأبل برد

فؼ    ف ةتؿع  لؼرا توفو ثوؿ  ضوق و فؾؿو  أموبح أبوق  قةوكو يأتوك  و قةك رؼرأ يأبق

فاسـتؿعـا  ،البارحة، وأكت تؼـرأ ، ا أبا مقسك ،مررت بؽ  »ملسو هيلع هللا ىلصو فؼ   الـبل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 ن(1)«ت بؿؽ كؽ لح ت لؽ تحبقًرار  كبل اهللو لق  ؾؿ»و فؼ   أبق  قةك  «لؼرا تؽ

ُررروود أ  ُروودِخؾ السوورير  ؾووك  يوو   : ٕكووفيف هووذا روودخؾ ٓ الجووقاب  أكووفي

فعووـ ٓةووتؿ  ف لؾصووقت الحسووـ الجؿقووؾ الووذق رؼوورأ بووف خقوور الؽوو، و  :ملسو هيلع هللا ىلص الـبوول

لـق رأ تــل وأكـا أسـتؿع لؼرا تـؽ البارحـة، »لو   لوف   ملسو هيلع هللا ىلصو  ـ الـبل ڤ قةك  أبل

 ن(2)«مقر آل داودا مـ مزاأوتقت مزمارً  لؼد

تحرك  يٓ تسؿع أرة  ـ ف، فؼد ف لصقت ي ررؼة إدا  لف  أثر يف الس  ع: 

  : يلذا ج   إ ر ب لتغـل ب لؼرآ أرؿ  تلثقر فقؽ ة يـً و يتسؿعف   ـ آخر فتمثر فقؽ

ـُقا اْلُؼْرآَن بَِلْصَقاتُِؽؿْ »  نف لتغـل ب لؼرآ  رمثر يف الس  ع و(3)«َز  

 لؾصقت؟ أي تلثقر لؾؼرآ يهؾ رؽق  ال

لورأ هوذا الؿومثقر  إذاالتلثقر لؾؼرآ  الؿمدى هبوذا الصوقت: يلوذلؽ  الجقاب  أ 

: ٕكوف إكؿو  ربؽول فإذا ةوؿع ربؽول اإلكسو  ُ  ؾوـف -  وثً،  -بصقتف  ـ ُيتا الحودرث 

 لؾؼرآ  الؿمدى هبذا الصقتن

 
 ن(7197ابـ حب   )أخرجف (و يمححف ييافؼف الذهبلو ي5966أخرجف الح يؿ  ) (1)

(و ي سوؾؿو يتو ب مو،ة 5948ؾؼورآ  )أخرجف البخ رقو يت ب فض ئؾ الؼرآ و ب ب حسـ الصوقت بو لؼرا ة ل (2)

 (ن793الؿس فررـ يلصره و ب ب اةتحب ب تحسقـ الصقت ب لؼرآ و )

و يأخرجوف أبوق دايدو «الؿ هر بو لؼرآ   وع الؽورا  الو رة  »ملسو هيلع هللا ىلص ؾؼف البخ رقو يت ب التقحقدو ب ب لق  الـبل  (3)

جةو يت ب إل  ة الصو،ة يالسوـة فقفو و (و يابـ   1468تػررع أبقاب القترو ب ب اةتحب ب الرتتقؾ يف الؼرا ةو )

(و 1915(و يالـسو ئلو يتو ب آفتتو حو بو ب توزرقـ الصوقت بو لؼرآ و )1342ب ب يف حسـ الصقت ب لؼرا ةو )

 نڤ(و  ـ حدرث ال ا  2998(و يالح يؿ )749يابـ حب   )
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 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[      

 خب حب جب يئ﴿ يهل لقلف تع لك   «سقر آ ة الؽفػفقف مسائؾ: إولك: تػ»

 أرةن [119]الؽفػ  ﴾مب

يؿوو  يف   «الثاكقــة: إمــر العظــقؿ يف رد العؿــؾ الصــالح إذا دخؾــف شــلٌ  لغقــر اهلل»

ـْ َطِؿَؾ َطَؿًء َأْشَرَك فِقف َمِعِل َغْقرِي، َتَرْكُتُف َوِشْرَكفُ »   لقلف  «نَم

َأَكـا »  يؿو  يف لقلوف  :«كؿال الغـك :قالثالثة: ذكر السبب الؿقجب لذلؽ، وه»

َرَكا ِ    رعرترف كؼصن ٓ : ٕ  اـ هيؿ   الغـك هلل ي و«َأْغـَك الش 

 ـ أةب ب رد العؿؾ أكف تع لك   أق  «الرابعة: أن مـ إسباب أكف خقر الشركا »

خقر الشري  و  ؾك حد  ـ ز ؿ أ  لف شررًؽ و فن  أشرك بف اقوره فؾقوذها إلوك هوذا 

 ر: ٕ  اهلل اـل  ـ الشركنالغق

اـولو  يأحودهؿ الػؼورا  ؾق أ  هـ ك  جؿق ة  ـ القرثوة: خؿسوة  وـ إيٓدف

اويلد ي يمو رت هـو ك  شو حة  وـ أجوؾ هوذا الؿو    ِرثقا  ـ أبقفؿ شقًئ  رسقًرا جودًّ

 ؟هذه الؿش حةالغـل  عفؿ يف القلد قدخؾ ةفؾ ف القسقرو

 !؟ ه كؼص  بقجفك  ـ القجقهرعرتق اـ ٓ ب لطبع ٓو فؽقػ ب لغـل الذق

يأكوف رخو ف  ؾوقفؿ  وـ  :«طؾـك أصـحابف مــ الر ـا  ملسو هيلع هللا ىلصالخامسة: خقف الـبل »

 الرر   أيثر  ؿ  رخ ف  ؾقفؿ  ـ الدج  ن

ــر ذلــؽ» وور الرروو   رعـوول  :«السادســة: أكــف فس  هووذا هووق « أن الؿــر  ُ صــؾل هلل» فسج

 .خػًق  فقؽق  شرًي  إلقف «لؽـ ُ ز ـفا لؿا  رى مـ كظر رجؾ» إمؾ
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 اب  ــة

 اـــامدنٌ ةعمنه انـــاإلنص إزادج سكـــامش نــم

 

 [15]هقد  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿: تعالك وققلف

 أ تقـ.

الـد  ـَاِر،  طبـد َتِعـَس : »ملسو هيلع هللا ىلصقـال: قـال رسـقل اهلل  ڤطـ أبل هر رة يف الصحقح 

ْرَهِؿ، َتِعَس  طبد َتِعَس  َخِؿقَؾِة، إِْن ُأْططَِل َرِ ل، َوإِْن َلـْؿ الْ  طبد اْلَخِؿقَصِة، َتِعَس  طبد الد 

بِِعـَـاِن َفَرِسـِف فِـل  خـذأاِْكَتَؼَش، ُصـقَبك لَِعْبـٍد  فء ُ ْعَط َسِخَط، َتِعَس َواْكَتَؽَس، َوإَِذا ِشقَؽ 

ٍة َقَدَماُه، إِْن َكاَن فِل اْلِحَراَسِة َكاَن فِل اْلِحرَ  اَسـِة، َوإِْن َكـاَن َسبِقِؾ اهللِ، َأْشَعَث َرْأُسُف، ُمْغَبر 

عْ  اَقِة، إِْن اِْسَتْلَذَن َلْؿ ُ ْمَذْن َلُف، َوإِْن َشَػَع َلْؿ ُ َشػ  اَقِة َكاَن فِل الس   .(1)«فِل الس 

 فيـــه وســـائل: 
 .إولك: إرادة اإلكسان الدكقا بعؿؾ أخرة 

 .الثاكقة: تػسقر آ ة هقد 

 والخؿقصة. ،والدرهؿ ،الد ـار طبد :الثالثة: تسؿقة اإلكسان الؿسؾؿ 

  إِْن ُأْططَِل َرِ ل، َوإِْن َلْؿ ُ ْعَط َسِخطَ »الرابعة: تػسقر ذلؽ بلكف.» 

 تعس واكتؽس»ققلف:  :الخامسة.» 

 اكتؼش فء وإذا شقؽ»ققلف:  :السادسة.» 

 .السابعة: الثـا  طؾك الؿجاهد الؿقصقف بتؾؽ الصػات 

 
 (ن4135(و يابـ   جف )2887أخرجف البخ رق يت ب الجف د يالسقرو ب ب الحراةة يف الغزي يف ةبقؾ اهللو ) (1)
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l 

 لشرك أ ؿ  وـ أ  رؽوق  إموغرا :«باٌب مـ الشرك إرادة اإلكسان بعؿؾف الدكقا»

يُ ـصوبة بتؿ  فو  يف   إي : ٕكف إذا ي كت الـقة ا ئبة تؿ ً    وـ إرادة يجوف اهلل أي

ف  وـ  حبوة اهللو خو، لؾُبو - كسول  اهلل الع فقوة -جؿقع أ ؿ لف  ؾك أ قر الدكق و ففوذا 

   وـ فتؽوق   ومثرة يف  ؿؾوفو يتؽوق ويلد تؽق  هذه اإلرادة ألؾ  ـ هذا الؿسوتقى

 كقع الشرك إمغرن

 وـ بو ب إضو فة الؿصودر اإلرادة  الؼصدو ياإلكس   ف  ؾ هوذه اإلرادةو ففوق ي

 - الوذق ُروراد بوف يف إموؾ يجوف اهلل يالودار أخورة -ففوق رررود بعؿؾوف  إلك ف  ؾوفو

لؿوـ هو جر  وـ أجوؾ  «إكؿا إطؿـال بالـقـات»  الدكق : يلذا ج   الذ  يف حدرث  ؿر

فؿــ كاكـت »  ٕكف أظفر إرادة أخرة يهق يف حؼقؼة إ ر ُرررود الودكق  :دكق  أي ا رأةك 

 هجرتف إلك اهلل ورسقلف، ففجرتف إلـك اهلل ورسـقلف، ومــ كاكـت هجرتـف لـدكقا ُ صـقبفا

  ن(1)«امرأٍة  تزوجفا، ففجرتف إلك ما هاجر إلقف أو

جود  وـ ُرزيجوفو ر ؾوؿلد رؼق  ل ئؾ  رجؾ بحث  ـ زيجةو يبحث يف بؾوده في

 زيجةو ففؾ ُرذ ؟ رابًة يف :ف كتؼؾ إلك بؾدك 

 وـ هق فقف شرً  و ي شر ل يُ رااك يلد ه جر ٕ رك  وُرَذ  ٓ    ثؾ هذالف قؼ  ف

ضو لت بوف الودكق  يف بؾودهو ف كتؼوؾ إلوك بؾودك  أي ُةــ الؿرةؾقـو فؿـ هو جر لقتوزيجو

  ثؾ هذان ؾك ُرذ   ف، آخر: لقطؾا التج رة  ثً،و

ُرظفر لؾـو س أكوف يف الحدرث ٕكف  :قرتقـ يف حدرث  ؿرالص يهذا  ختؾػ  ـ

 ن و يهق يف الحؼقؼة إكؿ  أراد أ ًرا  ـ الدكق ُرررد أخرة

 
 ن(81)ص   ةبؼ تخررجف (1)
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لبوؾ أذا  الؿغورب روق  آثـوقـ بربوع ةو  ةو  اقور مو ئؿ ي ثؾف لق ج   شوخص

إيوؾ بحجوة أ   :ييضع التؿر يالؿ   يالؼفقةو ياكتظر حتك ةؿع  الؿمذ و ثؿ أيوؾ

ب حو لؽـ يقكف رعؿد إلك هذا القلت يرؿقه  ؾك الـ س أكف مو ئؿو فؼود يف الؿسجد  

 دخؾ يف الذ ن

 جر  و لوؿأكوت ف إلشؽ   يف أ  ُتظفر لؾـ س أكؽ هو جرت إلوك اهلل يرةوقلفو ي

  ـ أجؾ الفجرة ذا  ن  إٓ

 [15]هقد  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿تعالك: وققلف »

لؽـ يف  ئ    ـ كصقبفؿ  ـ الدكق  شقرعـل     ُربخسق ﴾ڇ   ڍ   ڍ   ڌ﴿ و«أ تقـ

ٕاؿ اةتقفقا يف الدكق  يؾ     :﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿أخرة 

رعـل  بطؾ يذها ضق ً   يخسراًك   [16]هقد  ﴾گ ک ک ک﴿رستحؼقكف 

 ن[16]هقد  ﴾ڳ گ گ گ﴿  ؾقفؿ

 طمب العمي الصسع٘ لمدٌٗاد[ 

 ؾبوة العؾوؿو ييثقور  ي سللة إرادة الدكق  بعؿوؾ أخورة  سوللة ُ ؼؾؼوة لؽثقورك  وـ 

و فؼبؾ أ  ُتقجد هذه الدراة ت الـظ  قوةو ي و،ب العؾوؿ  ـود  ـفؿ لؿ رجد لف  ح،ًّ 

 خ لصةنف لـقة  ورـتظري  شقًئ  يٓ ررتلبق  شقًئ و ٓ الؿش رخ يف الؿس جد

لؽووـ أ  جوو  ت الدراةوو ت الـظ  قووة التوول ررجووك  ووـ يرائفوو  القظوو ئػو 

جئـو  لفوذه الؽؾقو ت التول يلق   ج هودك  أكػسوـ و ف إلخ،ص  زرزو ييثقر   ـفؿ رؼق

فقف   ؾؿ شر لو يكطؾا العؾوؿ الشور لو لؽوـ أ   ـو  الؿسوتؼبؾ رورتا ى لـو  يف يوؾ 

لحظةو ي    ـ شف دات ُتؿؽــ   ـ العؿؾ اقر    كحـ فقف  ـ دراةة العؾؿ الشر لو 

 ح يلـ  ج هدرـ اإلخ،ص ي جزك و ففؾ كرتك الدراةة؟ لد ي

 ؼقة إرؿ كف َتغؾِا  ؾقف هذه الح لة فقرتك الدراةةن بعض الـ س: ل
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ي  ُرررد أ  ُرسدد يُرؼ ربو يلد رؽق  هذا الوذق يالؿسمُرسل  الع لؿ هذا السما و 

ج  ـ هذا الؿقلػ أكػع  وـ اقوره لن وةو يتؽوق  الؼورائـ تود   ؾوك أكوف أكػوع يأكوف  تحرج

لقس بع،جو إكؿ  تو بع فقؼق  لف  الرتك  م حا درـو ي ـده إخ،ص يخقف  ـ اهلل 

يج هد كػسوؽو يإذا  ؾوؿ اهلل  ـوؽ مود  الؿج هودة أ  كوؽ  ؾوك مود  اإلخو،صو 

 ن  (1)يلدرًؿ  بعض السؾػ ل     ؾبـ  العؾؿ لؾدكق و فلبك إٓ أ  رؽق  لمخرة

وـ يزاد التحصوقؾ  ـود   لوا العؾوؿ يو    يالقالع رشوفد أكوف يؾؿو  تؼود ت السق

 رؽووق   ـوود الط لووا ٓ الطؾووا ييف بدارتووف لوود ألوورب إلووك اإلخوو،ص: ٕكووف يف كشووقة

قود بعَ ربؿو  تـظر إلك هوذا الط لوا يف  ؾبوف يف الؽؾقوةو يف ثؼ   ذرة  ـ إخ،ص:  يٓ

و يبعد ةـقاتو إذا فيف كػسفبشل  و فتشعر  ،زً   لؼ ضك  أي التخرجو يتعققـف  عقًداو

 الؿستع  ن تزيد  ـ العؾؿو يرةخ فقفو تغقرت ح لفو يهذا الشل  ُ ش هدو ياهلل

بؿعـووك   و«َتِعـَس : »ملسو هيلع هللا ىلصقــال: قـال رسـقل اهلل  ڤطــ أبـل هر ـرة يف الصـحقح »

ًٓ  ـ   نأ  رؽق  ةعقًدا رؽق  تعقًس  شؼقًّ  خسرو يالتع ةة ضد السع دةو فبد

جعؾف  بًدا لؾودرـ ر: ٕكوف ُرؼود  الدرـ ر  عريف أكف  ـ الذهاو ي  «َطْبُد الد  ـَارِ »

ف حا الدرـ ر  ؾك    ُرحبف اهلل  يرةقلفو يلقس  بوًدا هلل حؼقؼوًة: ٕ  العبقدروة ُتصورق

 نالؼؾا  ؾك  راد الؿعبقدو يهذا لؾبف  تصرف   ؾك    رقافؼ يسا الدرـ ر

ْرَهؿِ  طبــد َتِعــَس »   ووـ الػضووةو يالوودرـ ر موورفف اثـوو   شوور درهًؿوو  يفيهووق  :«الــد 

 و (2)يلوووووووذا جووووووو   الؼطوووووووع يف السووووووورلة بربوووووووع درـووووووو ر :ملسو هيلع هللا ىلص الـبووووووول  فووووووود

 
 ن224-3/223و يرـظر  فتح الؿغقث 6/371ريق كحقه  ـ ةػق   الثقرقو يؿ  يف حؾقة إيلق    (1)

ـَو رك  َفَصو ِ ًدا»  ل   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أ  ڤإش رة إلك حدرث   ئشة  (2) ٓج فِول ُرْبوِع ِدر و ِرِ  إِ أخرجوف  ن«َٓ ُتْؼَطوُع َروُد السج

 َتَعوو َلك  ﴿
ِ
َيفِوول َيووْؿ ُرْؼَطووُع؟  و﴾ٿ ٺ ٺ ٺالبخوو رقو يتوو ب الحووديدو َبوو ُب َلووْقِ  اهلل

(و يالرت ووذق 4383(و يأبووق دايد )1684(و ي سووؾؿو يتوو ب الحووديدو بوو ب حوود السوورلة يكصوو هب و  )6789)

 (ن2585(و يابـ   جف )4917الـس ئل )(و ي1445)
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ـك  يف عَ طِ يلُ   و ف لدرـ ر ُرع د  اثـل  شور درهًؿو و يلود رزرود(2)لقؿتف ث،ثة دراهؿ (1) ج

 رـؼص حسا الصرفن أي

ــَس » ــد َتِع ــةِ  طب ــَس (3)اْلَخِؿقَص ــد ، َتِع ــةِ  طب الصووـػ إي  يف  بوو دة  :«(4)اْلَخِؿقَؾ

ٕ  الخؿقصوة يسو   جؿقوؾو  :الؿ  و يالث ين يف  ب دة الؿظفورو ي و  ُرسوؿك ب ٕثو ث

بعض الـوو س الؿوو   ُرقجفووف يُرسووقرهو فوويلؽووؾ لووق ك يارثو فووراش يثقوورو يالخؿقؾووة 

 يبعض الـ س إث ث هق الذق رؿؾؽ  ؾقف أ رهن

ُروومِثر شووقًئ   ووـ  يٓ فقـبغوول أ  رؽووق  الفووقى تبًعوو  لِؿوو  جوو   بووف اهلل يرةووقلفو

  حبقب ت الـػسو  ؾك    ج    ـ اهلل يرةقلفن

هوذا حو   يثقور  وـ الـو سو تجوده إ   :«َسـِخطَ  َوإِْن َلـْؿ ُ ْعـطَ ، إِْن ُأْططَِل َرِ ـل»

إذا يحتك  ؿق  الـ س رضل: يٓؤه لؾعطو   فؼوطو  أي  ـ  دررهو أي ُأ طل  ـ أبقفو

شوؽ أكوف ُ حورج و يُ ؼتضوك البقعوة الشور قة أ   ٓ ُفؼد هذا العط   ُفؼد الوقٓ و يهوذا

ــا رســقل اهلل »  تؽووق  يف العسوور يالقسوورو ييف الشووح يالعطوو   ــ ملسو هيلع هللا ىلصبا عـ ك الســؿع طؾ

كــازع  ٓ والطاطة يف العسر والقسـر، والؿـشـط والؿؽـره، وطؾـك أثـرة طؾقــا، وطؾـك أن

 
لصو،بة يجفوف يلؾوة  :الؿجـ  الرتسو ي جـ الشل  رؿجـ  جقًك  إذا موؾا ياؾوظو ي ـوف اشوتؼ   الؿو جـ (1)

 ن1/111الؿصب ح الؿـقريو 13/499اةتحق ئفن رـظر  لس   العرب 

 َتَعو َلك  ﴿ن أخرجف البخ رقو يت ب الحديدو َب ُب َلْقِ  اڤابـ  ؿر  ملسو هيلع هللا ىلصرياه  ـ الـبل  (2)
ِ
 ٺ ٺهلل

(و 1686(و ي سؾؿو يت ب الحديدو ب ب حود السورلة يكصو هب و  )6795َيفِل َيْؿ ُرْؼَطُع؟ ) ﴾ٿ ٺ

 (ن2584(و يابـ   جف )4997(و يالـس ئل )1446(و يالرت ذق )4385يأبق دايد )

 ن7/31العرب  الخؿقصة  يس   أةقد  ربع لف  ؾؿ   فن  لؿ رؽـ  عؾًؿ  فؾقس بخؿقصةن رـظر  لس   (3)

إهودابو يالخؿوؾ     ـفو   الؼطقػوةو يرروش الـعو  و يالؼطقػوة ذات الخؿوؾ أق والخؿقؾة تطؾوؼ  ؾوك  عو   (4)

و 4/1689الطـػسةو يهول البسو ط لوف خؿوؾ رلقوؼو يتطؾوؼ الخؿقؾوة  ؾوك الشوجر الؿؾتوػن رـظور  الصوح ح 

 ن1/493فتح الب رق يو 11/221لس   العرب ي
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: (1)«كخـــاف يف اهلل لقمـــة ٓئـــؿ ٓ إمـــر أهؾـــف، وطؾـــك أن كؼـــقل بـــالحؼ أ ـؿـــا كــــا،

تـمدون »  أ طو ك تزرود يف الوقٓ  إذا يٓ وإذا  ـعؽ يلول إ ور ؼض البقعةتـ ٓ يلذا

 ن(2)«قن اهلل الذي لؽؿالحؼ الذي طؾقؽؿ، وتسلل

إخبو ر   وـ ح لوف لؿو   أي د      ؾقف بل  رصو ب هبوذه إ وقرو  «َتِعَس َواْكَتَؽَس »

توردت أحقالوف يلكوف اكوتؽس  «َواْكـَتَؽَس » وخو ب يهؾوؽ  «َتِعـَس »فو وم ر  بًدا لؾدكق 

  ؾك رأةفن

هوق د و   اةوتط ع إخراجفو و ي فو، وإذا أمو بتف شوقية  «اِْكَتَؼَش  فء َوإَِذا ِشقَؽ »

إخبو ر بحو     بود الودكق  يؿو   أي رسوتطقع أ  رزروؾ  وـ كػسوف  و  رمذروفو ٓ  ؾقف بل 

   نذيرك 

ك  ـ الطقاو يهل اةوؿ تػضوقؾو فل قوا لؾؿوذيرو ؾَ عْ فُ « ُصقَبك»  «ُصقَبك لَِعْبدٍ »

يلقؾ  هق كعقؿ الجـة  ؿقً  و و «العبد فلفضؾ ح   لفذا»يالتؼدرر  ي قبك لؾؿمكثو 

 ن(3)الجـة  ؾك يجف الخصقص رسقر الرايا يف ظؾف    ئة    يلقؾ  شجرة يف 

 ٕي  فولتؽق  يؾؿة اهلل هل العؾقو ن  :«فِل َسبِقِؾ اهللِ »خط  ف  :«آِخٍذ بِِعـَاِن َفَرِسفِ »

 فتؿ  بدكق هو يهذا الؿؿديح  فتؿ  بفخرتف يف الجف د يف ةوبقؾ اهلل: إل و،  يؾؿوة اهللو 

 يلـقؾ الشف دة يف ةبقؾ اهللن

يلت  ـوده رؼضوقف يف ترجقوؾ شوعرهو إكؿو  هوق يف الجفو د يف  ٓ  «َأْشَعَث َرْأُسفُ »

: كق بوة  وـ الؽسورة الػتحةي ، ة جره  يمػ لعبدك  جرير  «َأْشَعَث »الؽر يالػرن ي

 
ـّبولق  أخرجوف البخو رقو يتو ب (1) ـْؽُِريَكَفوو   »ملسو هيلع هللا ىلصالػوتـو بو ب لووق  ال  (و7956)-(7955و )«َةوَتَرْيَ  َبْعوِدق ُأُ وقًرا ُت

(و 1799ي سووؾؿو يتوو ب اإل وو رةو بوو ب يجووقب    ووة إ وورا  يف اقوور  عصووقةو يتحررؿفوو  يف الؿعصووقةو )

 نڤ(و  ـ حدرث  ب دة 2866(و يابـ   جف )4149) يالـس ئل

 سوؾؿو يتو ب اإل و رةو بو ب ي(و 3693لاو بو ب  ، و ت الـبوقة يف اإلةو، و )أخرجف البخ رقو يت ب الؿـ  (2)

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  سعقد 2199(و يالرت ذق )1843إ ر ب لقف   ببقعة الخؾػ  و إي  ف ٕي و )

 ن6/83و 1/151رـظر  فتح الب رق  (3)
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 ٕكف  ؿـقع  ـ الصرفن

ٍة َقَدَماهُ » ي ، وة جوره  يهق أرًض  يموػ لعبودو يهوق  صوريف  جورير :«ُمْغَبر 

 ةنالؽسرة الظ هر

وف رتقجوف :«إِْن َكاَن فِل اْلِحَراَسِة َكـاَن فِـل اْلِحَراَسـةِ » رطؾوا  ٓ وراضوًق  أرـؿو  ُيجق

 نالؿؽ كة يالقٓرة  ؾك شل  رؾقؼ بف يإ  ي   ذا كسا شررػ

اَقةِ » اَقِة، إِْن اِْسَتْلَذَن َلـْؿ ُ ـْمَذْن »يف آخر الـ س   رعـل و«َوإِْن َكاَن فِل الس  َكاَن فِل الس 

 لقس لف يف  قازرـ أهؾ الدكق  شل ن  رعـل و«َلفُ 

عْ »  ُ ؾق ن شلكف ضعقػ  ـد الـ سو لؽـ  ـزلتف  ـد اهلل   «َوإِْن َشَػَع َلْؿ ُ َشػ 

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

ٕكوف  :يهوق  وـ الشورك: «فقف مسائؾ: إولك: إرادة اإلكسان الدكقا بعؿؾ أخرة»

  ؾا الدكق  بعؿؾ أخرةن

 تؼدج نلد   يهذا «هقد آ ةالثاكقة: تػسقر »

ٕ  هوذه  :«والخؿقصـة ،والـدرهؿ ،الد ـار طبد :الثالثة: تسؿقة اإلكسان الؿسؾؿ»

 نبؼدره  تـؼص  ـ إرؿ كف ُتخرجف  ـ الؿؾةو يإكؿ  ٓ العبقدرة

هوذا كووقع   «إِْن ُأْططِــَل َرِ ـل، َوإِْن َلــْؿ ُ ْعـَط َســِخطَ » :الرابعـة: تػسـقر ذلــؽ بلكـف»

 العبقدرةن  ـ

 انخً  أي ود    رحتؿؾ أ  رؽق : «تعس واكتؽس»ققلف:  :الخامسة»

 يذلؽن  «اكتؼش فء وإذا شقؽ»ققلف:  :السادسة»

التوول توود   ؾووك  :«الســابعة: الثـــا  طؾــك الؿجاهــد الؿقصــقف بتؾــؽ الصــػات»

 إخ،مف ي ؾبف لمخرةو ي زيفف  ـ الدكق ن
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  ملسو هيلع هللا ىلصو يؿ  ل   الـبل و ييف تريف الذ (1) يالجف د يف ةبقؾ اهلل ذرية ةـ   اإلة،

ط اهلل إذا تبا عتؿ بالعقـة، وأخذتؿ أذكاب البؼر، ور قتؿ بالزرع، وتـركتؿ الجفـاد، سـؾ  »

 ًّٓ  ن(2)« ـزطف حتك ترجعقا إلك د ـؽؿ ٓ طؾقؽؿ ذ

 

 

 

 
 ن(558)ص   ةبؼت اإلش رة إلقف (1)

(و  ووـ حوودرث ابووـ 4825(و يأحؿوود )3462بوو ب الـفوول  ووـ العقـووةو )أخرجووف أبووق دايدو يتوو ب اإلجوو رةو  (2)

(  321و يل   ابـ حجور يف بؾوقغ الؿورا  )ص  29/39و يجقد إةـ ده ابـ تقؿقة يف  جؿقع الػت يى ڤ  ؿر

 «نيف إةـ ده  ؼ  »
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 ابــة

 أو دحنٌه ما حسَّو هللا، ،من أطاع امعنامء واألمساء يف دحسًم ما أحه هللا

 د ادخرهم أزةاةًا من دون هللاــفل

 

مــ السـؿا ، أقـقل: قـال  حجـارةٌ  طؾقؽؿ لز  ـَ تُ  أن  قشؽ: »ڤ وقال ابـ طباسٍ 

 .(1)! «وطؿر بؽرٍ  أبق قال: وتؼقلقن ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 إلك  ذهبقن وصحتف، اإلسـاد طرفقا لؼقمٍ  طجبت: »$حـبٍؾ بـ  وقال أحؿد

 ﴾ک   گ   گ   گ   ڑ   ک   ک   ک﴿:  ؼقل تعالك واهلل سػقان، رأي

أن  ؼع يف قؾبف  ،لعؾف إذا رد بعض ققلف ،الشرك :الػتـة  أ ة، أتدري ما الػتـة [63]الـقر 

 .(2)«فقفؾؽ ،شلٌ  مـ الز غ

ۇ   ﴿ أ ة هذه  ؼرأ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿع أكف ڤحاتٍؿ بـ  طدي  ـ

ا لسـا أ ة، فؼؾت لف: إك   [31]التقبة  ﴾ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ

ُمقَن َما َأَحؾ  َاهللُ »ال: ؿ، قكعبده َم َاهللُ  ؛َأَلْقَس ُ َحر  ُمقَكُف، َوُ ِحؾ قَن َما َحر   ؛َفُتَحر 

ـف ،والترمذي ،رواه أحؿد .«َفتِْؾَؽ ِطَباَدُتُفؿ»فؼؾت: بؾك، قال: «  َفُتِحؾ قَكفُ   .(3)وحس 

 فيـــه وســـائل: 
 تػسقر آ ة الـقر. :إولك 

 را ة.الثاكقة: تػسقر آ ة ب 

 
 ن281و 26/59و 251و 29/215قؿقة يؿ  يف  جؿقع الػت يى ذيره ابـ ت(و يهذا الؾػظ 3121أخرج كحقه أحؿد ) (1)

 (ن56(ن يرـظر  الص ر  الؿسؾق  )ص  97أخرج كحقه ابـ بطة يف اإلب كة ) (2)

 ن(189)ص   ةبؼ تخررجف (3)
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 .الثالثة: التـبقف طؾك معـك العبادة التل أكؽرها طدي 

 بسػقان أحؿد وتؿثقؾ ڤ : تؿثقؾ ابـ طباس بلبل بؽرٍ وطؿرالرابعة. 

  الخامسة: تغقر إحقال إلك هذه الغا ة، حتـك صـار طــد إكثـر طبـادة الرهبـان هـل

تغقـرت  أفضؾ إطؿال، وتسـؿك: القٓ ـة، وطبـادة إحبـار هـل العؾـؿ والػؼـف، ثـؿ

مـ لقس مـ الصالحقـ، وُطبد بالؿعـك الثـاين مــ هـق  مـ دون اهلل طبد الحال إلك أن

 مـ الجاهؾقـ.

l 

  أِىٗة ِرا الباب يف عمي التٕحٗد ٔخطٕزتْد[ 

م اهلل، فؼد  أو ،باب مـ أصاع العؾؿا  وإمرا  يف تحر ؿ ما أحؾ اهلل» تحؾقؾ ما حر 

يف  داخؾوة يف جوقاب الشورطالالػو    ر قة بودلقؾش «َمـ»  «اتخذهؿ أرباًبا مـ دون اهلل

إا   قمقلة فو لؿعـك  ـوده  بو ب الوذق أ و ع العؾؿو  و يدخؾوت   و ي ـ ل  «فؼد»

الػ   يف خ ه : ٕ  الؿقمق  فقف شقب   ـ الشر قةو يُرشو ريف يف  ؿق وفو يةوقا  

  لؿعـك ياضحن فشر قة   ي كت  قمقلة أ

   حؾؾ يُرحرق و فؼد جعؾ كػسف شررًؽ  هللف، شؽ أ  َ ـ كصا كػسف ُ شرً   رُ 

﮷  ﮸ ﴿ ﮶    ﮵    ﮴    ﮳    ﮲    ف لذق ُرحؾؾ  [21]الشقرى  ﴾ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   

 وي ـ أ   ف يف هذا  ـ اقر إيراه والحرا و يُرحرق  الح، و كصا كػسف شررًؽ  هلل 

 عذيرن ه  يالؿؽَر  و   ـ دي  اهلل: ٕكف لد رؽق  هـ ك إيراهفؼد اتخذه ربًّ 

ياإلشووؽ   أكووف رقجوود  ووـ التشووررع ت البشووررة  وو  ُرخوو لػ شوورع اهللو فقتضووؿـ 

تحررؿ الح، و فُقـؽوره الـو س يف أي  إ ور: ٕاوؿ  ؿؾوقا بشورع  أي تحؾقؾ الحرا 

ُرـؽريكفو يهذا  يٓ رللػقكففناؿ القلت يتت بع إجق    ؾقفو تؼ د  و لؽـ  ع  اهلل
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  ـ  ظ ئؿ إ قرن

   $ يكِٝا ٔعاٜكٍٛع

 ياهلل  ووووو  خوووووقيف الوووووذكقب فناووووو 

 

 لعؾوووووك  رروووووؼ العػوووووق يالغػووووورا  

 (1)تحؽوووقؿ هوووذا الوووقحل يالؼووورآ   لؽـؿ  أخشك اكس،خ الؼؾا  ـ  

رسوتـؽري   ثوؾ  ٓ ففذا الب ب  ـ أ ظوؿ إبوقاب يف يتو ب التقحقودو يالـو س 

ف ل لو  ي وو «لسوـ  كعبودهؿ»  يف لقلوف حو تؿبوـ     جو    وـ  ودق ؿثُؾ فهذه إ قرو 

َم َاهللُ َفُتِحؾ قَكـفُ   »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـقَن َمـا َحـر  ُمقَكـُف، َوُ ِحؾ  ُمقَن َما َأَحـؾ  َاهللُ َفُتَحر   و« َأَلْقَس ُ َحر 

 ـ العؾؿ   الؿػتوقكقـ أموح ب الفوقىو يرقجد يف  صرك  « َفتِْؾَؽ ِطَباَدُتُفؿ» ل    ثؿ

تجوده إذا فثقور  ـود  ؼؾودة إئؿوةو يالـ س رؼؾدياؿ  ـ اقر كظرك يف أدلتفؿو يهوذا ي

ـجةو ل      لود رؽوق الودلقؾ : ٕ  لق  اإل   أتبع ُ رض  ؾقف الدلقؾ  ـ الؽت ب يالس 

ًٓ  أي و  ـسقًخ   و ياإل    أفؼف يأ رف  ـؽن مي

 يرصؾ إ ر إلك أ  ُرحرج  آجتف دو يُرغؾوؼ ب بوفو يُرحورج  الـظور يف الـصوقصو

يٓ رجقز تؼؾقد  و   ودا الؿوذاها إربعوةو »: ل   الص يق ُتؼرأ إٓ لؾ يةو يؿ  يٓ

يلق يافؼ لق  الصح بة يالحدرث الصحقح يأرةو ف لخ رج  ـ الؿذاها إربعةو 

ٕ  إخذ بظقاهر الؽتو ب يالسوـة  وـ أموق   :ض    ضؾو يربؿ  أداه ذلؽ لؾؽػر

 ن  (2)«الؽػر

فقفو  بلح دروث  وع  بعض الؿس ئؾ لؿ رعؿوؾ اإل و   أحؿود يف  ذها الحـ بؾةي

  قلػـو  بود أ  رؽوق  ٓ : ٕكف  جتفد  ثوؾ البخو رقو لؽوـمحقح البخ رقيف يقا  

 الدلقؾن اتب ع فقف 

 
 ن(355)ص   كقكقة ابـ الؼقؿ (1)

 ن2/364رـظر  ح شقة الص يق  ؾك تػسقر الج،لقـ  (2)
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 وع و (1)لؾريعوة الث لثوة رري  رفع القدرـ بعد الؼق    ـ التشفد ٓ الحـ بؾةؿثً، ف

 ن(2)ڤ البخ رق  ـ حدرث ابـ  ؿرمحقح يف  يق  دلقؾ هذه الؿسللة

 البخ رقياإل     و    أحؿد العؿؾ هبذا الحدرث أكف رراه  قلقًف يةبا ترك اإل

 و لؽـ  ـ جو   بعودهوفُرؾَز  بـؼض البخ رق يتصحقح ٓ و ف إل    أحؿدفرفع ررجح

:  ذهبوف  ؾوك خو،فيإ  يو    لدلقؾ الصحقح الصررح يف البخ رق ب بد أ  رتؼقد ٓ

 أحوود  ووـ العؾؿوو  و ب تبوو ع ٓ وملسو هيلع هللا ىلصـوو   وول قري  ب تبوو ع يتوو ب اهلل يةووـة رةووق  اهلل ٕك

و ي وـ تورك اتبو ع الشورع ياتبوع الؼوق  إ را  إذا خو لػ لوقلفؿ الؽتو ب يالسوـة أي

 ن«فؼد اتخذهؿ أرباًبا مـ دون اهلل»  - يؿ  ل   الؿصـػ -ففق  والؿخ لػ لف

 َ  ُز َتـْ  أو :«مـ السؿا  حجارةٌ  طؾقؽؿ لز  ـَ تُ  أن  قشؽ: »ڤوقال ابـ طباٍس »

ُرؿؽـ أ  تـز  بـػسف و يُرـسا الشل   ٓ : إذو ف لُؿـزق  هق اهلل فر  يٓ  ؾقؽؿ

زو يؿ  ُرؼ      ت ف، و  ع أ  اهلل  لػ  ؾف الحؼقؼلو يُرـسا إلك اقره  ـ ب ب التجق 

َ ر  ﴾ٹ   ٹ   ٹ﴿الذق تقف ه   ن[42]الز 

 
رفوع إٓ يف تؽبقورة  فو،  وهذا هق  ذها الحـ بؾةو يالؿ لؽقةو يالشو فعقة يف الؿشوفقر  ـودهؿو يهوق كوص إ (1)

 اإلحرا و ييف الريقعو يالرفع  ـفن

يذها بعض الش فعقةو ياإل    أحؿد يف ريارةو يبعض أمح بف إلك زر دة رفع القدرـ  ـد الؼق    وـ التشوفدو  

 و يرجحف ابـ تقؿقةن«يهذا هق الصقاب»يل   الـقيق  

 را و يهل ريارة  ـ   لؽنترفع القدرـ إٓ يف تؽبقر ة اإلح ف، أ    ـد الحـػقة 

 يذها الظ هررة يبعض الش فعقة إلك الرفع  ع يؾ ريقع يةجقدن 

و 2/89الػتوو يى الؽوو ى ٓبووـ تقؿقووة يو 7/211إ  يو 18/99البقوو   يالتحصووقؾ يو 1/14رـظوور  الؿبسووقط  

 ن3/3الؿحؾك ي(و 74الريض الؿربع )ص  ي

ؾ يف الص،ة ي  يرفع ردرفو يإذا ريوع رفوع ردروفو يإذا لو    إذا دخ»إش رة إلك حدرث ك فعو أ  ابـ  ؿرو ي    (2)

«ن ملسو هيلع هللا ىلصةؿع اهلل لؿـ حؿودهو رفوع ردروفو يإذا لو    وـ الوريعتقـ رفوع ردروفو يرفوع ذلوؽ ابوـ  ؿور إلوك كبول اهلل 

(و يأبوق دايد 739أخرجف البخ رقو أبقاب م،ة الجؿ  ة ياإل   ةو ب ب رفع القدرـ إذا لو    وـ الوريعتقـو )

 (ن1182و يالـس ئل )«لق  ابـ  ؿرو لقس بؿرفقعأ    الصحقح»    (و يل741)
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لو   ابوـ  بو س هوذا : «وطؿـر بؽـرٍ  أبـق قال: وتؼقلقن ملسو هيلع هللا ىلصأققل: قال رسقل اهلل »

أمووح بف أ  ُرِحؾووقا  ملسو هيلع هللا ىلصالتؿتووع يف الحووج: ٕ وور الـبوول  جووقازروورى  يوو   ٕكووف :، الؽوو

استؼبؾت مـ أمـري مـا أين لق »يرجعؾقه   ؿرةو يل   بعد أ  كد   ؾك ةق  الفدق  

و فقورى ابوـ  بو س أ  التؿتوع  جو ئزو ثوؿ (1)«الفدي وجعؾتفا طؿرة لؿ أسؼاستدبرت 

رقشوؽ أ  تـوز  »كوفو فقؼوق   ر رر ٓ  ؿوربؽور ي  أبو إ ُرع رضف  ـ ُرع رضوفو لو ئً،  

  «نيتؼقلق   ل   أبق بؽرك ي ؿر ملسو هيلع هللا ىلص ؾقؽؿ حج رة   ـ السؿ  و ألق   ل   رةق  اهلل 

بؼوق  أحودو يإذا يو   ابوـ  ملسو هيلع هللا ىلص لق  رةوقلف أي ف، تؼبؾ الؿع رضة لؼق  اهلل 

اقتـدوا بالؾـذ ـ مــ   »فقفؿو  ملسو هيلع هللا ىلصرةوق  اهلل   وع لوق  و ب س ُرؿثقؾ بولبل بؽورك ي ؿور

طؾــقؽؿ بســـتل وســـة الخؾػــا  الؿفــد قـ الراشــد ـ، »ي و(2)«دي أبــل بؽــرٍ وطؿــربعــ

 ثوؾ  و  ل لوف ابوـ ؿوـ دياؿو  رؼ   لفن  ذلؽ  (3)«تؿسؽقا بفا وطضقا طؾقفا بالـقاجذ

  ـ ب ب أيلكن ڤ ب س 

رصوح  ٓ الؿؼصوقد تؼررور أكوف بؾ يلقس الؿؼصقد بق   الراجح يف هذه الؿسللةو

بؼق  أحدو ييف الػؼف لد تورى الورأق يف ظو هره  ملسو هيلع هللا ىلص  رةقلف اهلل يلق رع َرض لقُ  أ  

 إٓ أ  هـو ك أ وقًرا يف الودلقؾ خػقوة إذا  ؾؿتفو  رأروت أكوف :السوـة أي  خ لًػ  لؾؽت ب

  ع رضةن ٓ

 
(و يابـ   جوف 2712(و يالـس ئل )1995(و يأبق دايد )1218و )ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف  سؾؿو يت ب الحجو ب ب حجة الـبل  (1)

 نڤ(و  ـ حدرث ج بر 3974)

و ملسو هيلع هللا ىلصموح ب رةوق  اهلل (و يابـ   جوف يف أي  يت بوفو بو ب فضو ئؾ أ3662أخرجف الرت ذقو يت ب الؿـ لاو ) (2)

(و يمححفو ييافؼف الوذهبلو  وـ حودرث 4451(و يالح يؿ )23245(و يأحؿد )97فضؾ أبل بؽر الصدرؼو )

 نڤحذرػة 

(و يابـ   جف يف أي  يت بوفو بو ب اتبو ع ةوـة الخؾػو   4697أخرجف أبق دايدو يت ب السـةو ب ب يف لزي  السـة ) (3)

(و يموححف ييافؼوف الوذهبلو 329(و يالحو يؿ )5و يابـ حب   )(17144(و يأحؿد )42الراشدرـ الؿفدرقـو )

 نڤة ررة بـ   ـ حدرث العرب ض
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 اٌتصاز القٕاٌني الٕضعٗة يف بالد املطمىنيد[ 

بؼوقاكقـ يضوعقةو  ملسو هيلع هللا ىلص ُرع رضوق   و  جو    وـ اهلل ي وـ رةوقلف قق  يثقًرا   الي 

 يذان  يذاو يالـظ   رؼق   ؼقلق   الشرع رؼق فق

يو   الـو س يف الشو   إذا اشورتيا الؼؿوح ي و  »و رؼق   $يالشقخ  الطـط يق 

رشووبفف: اشوورتيه ب لُؿووّدو يالُؿووّد  ؽقوو    عووريفو فجوو   الؼوو كق  يألغووك اةووتعؿ   

 لؿرتالؿؽ رقؾ الؼدرؿةو يألز  الـ س جؿقًع  ب لؿؽ رقؾ إجـبقة الجدردةو ف لؼق س بو 

ب لصوو ع  ٓ ب لر ووؾو يالؿؽقوو   بوو لؾرت ٓ - الؽقؾووق -ب لووذراعو يالووقز  ب لؽقووؾ  ٓ

 يالُؿّدن

ف البّقو ع إلوك بقتولو فؾؿو  اوديت ؾَ يحؿَ  وأين اشرترت لؿًح  ب لُؿدّ   ي ّؿ  يلع لل

 يف 
ّ
 ؾك الؿحؽؿة مبقحة القق  الت لل يجودت بوقـ الؿخ لػو ت التول ُ رضوت  ؾول

إضو فة إلوك  ؿؾول إموؾل يف الؿحؽؿوة  -الحؽوؿ فقفو    حؽؿة الصؾح التل أتقّلك

 لؿع لبتف  ؾك أكف التـك الُؿّد يب ع بفن :و يجدت بّق ً   ُأحقؾ  ؾقف - الشر قة

إذا حؽؿت  !فؽقػ أح يؿف  ؾك أ ر ج ئز شرً  و ي ستس غ ُ رًف و يأك  أ ؿؾف؟

حؽؿت  ؾقف  ؾقف اتب ً   لؾؼ كق  أيق  لد خ لػت ضؿقرقو يُجْرت يف حؽؿلو يإذا 

 يف ذلوؽ القوق  
ّ
بؿ  أراه الحّؼ يالصقاب خ لػت الؼ كق ن فؿ ذا أمـع؟ يُ رض  ؾول

توقفقًرا لّؾحوؿ ياجتـ ًبو   :جّزار ضبطقه رذبح يف القق  الذق َ ـعت الحؽق ة الذبح فقف

الحربن فؾؿ  يلػ بقـ ردّق الذق ذبوح يف روق  الؿـوع ةوللتف  هوؾ يو    لؾض ئؼة أر  َ 

 وهوؾ يلوع ف كؽسورت رجؾوف أي  ضوُطررَت إلوك التعجقوؾ بذبحوفوف والحققا   ررًضو 

فدفعؽ ذلؽ إلك ذبحف يف هذا القق  ب لذات؟ ف كتبف يي   ذيًق و فؼ    كعوؿن يةوللت 

  هوؾ يـوت - ألّؼـوف ُحّجتوف -الذق ب ع ب لُؿّد يضبطف الشر ة  ـده يف دي كفو لؾت لف 

بعد أ  ُ ـع ف  ـدك لفذا الغرض يهؾ اةتبؼقت ؟تستعؿؾ الُؿّد  ؾك أكف آكقة  ـ إياين
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 ن(1)«اةتعؿ لف؟ فؼ    كعؿ

تتؿ شك  عف إحؽ   الشر قة: ٕكف لوق يافوؼ حؽؿوف شورع  يٓ لؽـ هذا تؾػقؼ

 اهلل يلؿ رؼصده  ـ إمؾ فنكف لؿ رحؽؿ بؿ  أكز  اهللن

وو  ُ بقووؼ  ؾووقفي ة لضوو  ؿ الؼوو كق  ال رطوو ينو يُ ؾِووا  ووـفؿ تووقفقر ؾؿوو   الفـوود لؿج

ًٓ لؾشووقخ   حؿوود رشووقد رضوو و  هبووذا الؼوو كق و بووقـ الـوو س  رحؽؿووق أرةووؾقا ةووما

رؼقلق   هوذا القالوعو ففوؾ ُرورتك الؼضو   لغقور  ؾؿو   الؿسوؾؿقـ رـػعوق  أموح هبؿ 

 ؟يأرب ب در كتفؿو يالؿسؾؿق  رتضرري و يُرحؽؿ  ؾقفؿ راؿ أكقففؿ هبذه الؼقاكقـ

ؾك الؿسؾؿقـو يتؼؾقوؾ الشور فلفتك أكف  إذا ي   يف لبق  الؼض   تخػقػ  ـ الضرر  

 ن(2)  كع  ـ الدخق  فقف ف، بؼدر اإل ؽ  و

ُتؼحؿ  ٓ رؼق  َ ـ ـ العؾؿ   يهذا إ ر رختؾػ العؾؿ   فقف لدرًؿ  يحدرًث و فؿِ 

 رع دلف  شل ن ٓ كػسؽ يف شل ك فقف خطرو يالس، ة

 يبعضفؿ رجقز ذلؽو يرسؿقف  زاحؿةو يتخػقًػ  لؾشرن 

 يهلل الحؿدن  ر    فقف و يالحؽؿ بؿ  أكز  اهللوـ الخقيهذه الب،د فقف   

البؾدا  التل فقفو  الجؿوقع الغػقورة  وـ الؿسوؾؿقـ  بؾود فقوف ث،ثؿ ئوة  يثقر  ـي

 أحد رستطقع أ  ُرـؽرو يٓ  ؾقق و يبؾد فقف   ئة  ؾقق  ُرحَؽؿق  بلحؽ   الطقااقتو

 الغربةن أحد رستطقع أ  ُرغقر الغربة الُؿستحؽؿة فقفؿو هذه هل يٓ

بؾ  ـ إمق و  ويالتشررع يف اإلة،  شلكف  ظقؿو فؾقس  ـ الؿس ئؾ الػر قة

يالؼووق  بؽػوور  ووـ حؽووؿ بغقوور  وو  أكووز  اهلل بحثووف  ـوود أهووؾ العؾووؿ ي راتبووف  عريفووةو 

 
 ن4/226الذيرر ت  (1)

 ن6/335رـظر  تػسقر الؿـ ر  (2)
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حؽؿ البشر أفضؾ  ـ  أي يإحؽ   تختؾػ ب خت،ف الؿؼ مدو فؿـ ررى أ  حؽؿف

 ن(1) ك تردد يف تؽػقره يخريجف  ـ الؿؾةلقس هـيحؽؿ اهللو ففذا ي فر إجؿ ً  و 

يالذق ررى أ  حؽؿ اهلل هق الؽ  ؾو يهق الؿـ ةواو يهوق الصو لح يالُؿصوؾح 

فووذا أ ؾؼووقا  ؾقووف الػسووؼ فحؽووؿ بغقوور  وو  أكووز  اهلل  ووع ذلووؽ رلجؿقووع إز وو  و ي

كسول  اهلل الثبو ت  ؾوك  و   ـحـو   وـ خقورو يأ  رودفع  ـو  شور رحؽؿقا بؽػرهن  يلؿ

 ذق شرن يؾ

 إلـك  ـذهبقن وصحتف، اإلسـاد طرفقا لؼقمٍ  طجبت: »$حـبٍؾ بـ  وقال أحؿد»

ـجةأق    «سػقان رأي يرعرفق  محة هذا الخ و ثوؿ رؼقلوق    و ـدهؿ الدلقؾ  ـ الس 

ل   ةػق  و يةوػق   الثوقرق إ و    وـ أئؿوة الؿسوؾؿقـو يو   إ  ً و   تبقً و  ي ٕئؿوة 

و يتؿثقوؾ اإل و   أحؿود بوف رود   ؾوك أ  إربعةو ياةتؿر  ذهبوف إلوك الؼور  الث لوث

  نڤ لسػق   شلًك   ظقًؿ   ـدهو يؿ  هق شل  أبل بؽر ي ؿر ب لـسبة ٓبـ  ب س

أحؿد  و  حوذر  اإل    هذا أحؿد رؼق  هذا الؽ، و يلد رؼع  ـ  ؼؾدق  ذها

 و يهؽذا اقره  ـ إئؿةن إ   فؿ أحؿد ـف 

 [63]الـقر  ﴾گ   گ  ڑ   ک   ک   ک   ک   گ ﴿:  ؼقل تعالك واهلل»

يؿ  تبعقا ةػق   يتريقا الدلقؾو يتبعقا أحؿد يتريقا  وفقتبعق  أ ر اقره :«أ ة

  همٓ  ُرخشك  ؾقفؿ  ـ الػتـةو ل   اإل    أحؿد ي والدلقؾ

يالػتـة أشود  وـ الؼتوؾ: ٕاو  خسورا  الودكق    «الشرك :الػتـة  أتدري ما الػتـة»

 نيأخرةو يالؼتؾ خسرا   لؾدكق 

 ن ملسو هيلع هللا ىلصلق  الـبل   و أق«لعؾف إذا رد بعض ققلف»

 
 ن129-3/119 تػسقر ابـ يثقريو 6/199تػسقر الؼر بل يو 19/346رـظر  تػسقر الط ق  (1)
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وـجة  أي إذا رد الوـص  وـ الؽتو ب  «فقفؾـؽ ،أن  ؼع يف قؾبـف شـلٌ  مــ الز ـغ» الس 

يػورو ثوؿ ررتتوا  ؾقوف الفو،ك ب لؼتوؾ يف الودكق و  أي ُرع لاو فقؼع يف لؾبف زرغ  شركو

 الـ رو ف ٕ ر لقس ب لسفؾنيف يالف،ك ب لخؾقد 

ۇ   ﴿ :أ ة هذه  ؼرأ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل سؿع أكف ڤ حاتؿٍ بـ  طـ طدي»

أ ة، فؼؾت لف: إكا لسـا  [31]التقبة  ﴾ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ

 كصق  لفؿن يٓ كسجد لفؿ ٓ  «كعبدهؿ

ـقن مـحمـقن مـا أحـؾ  اهلل فتر  ألقس  ح»قال: » مقكـف، و حؾ  م اهلل فتحّؾقكـف ار  «  حـر 

ـف ،والترمذي ،رواه أحؿد« ُفؿَفتِْؾَؽ ِطَباَدتُ »فؼؾت: بؾك، قال:  لد تؼد  الؽ،  ي  «وحس 

  هذا الحدرثن ؾك 

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

ڑ   ک   ک   ﴿ يهل لقلف تع لك   «إولك تػسقر آ ة الـقر  فقف مسائؾ:»

التل رستد  هب  أهؾ العؾؿ  ؾك أ  إمؾ يف  [63]الـقر  ﴾ک   ک   گ   گ   گ

ِ د  ـ خ لػ إ رو(1)إ ر القجقب  ي قد إٓ  ؾك ترك ياجان يٓ : يلذلؽ ُتق 

ۇ   ۆ   ۆ   ﴿ يهل لقلف تع لك   «الثاكقة: تػسقر آ ة برا ة»

ب تب  فؿ بتحؾقؾ الحرا و  ملسو هيلع هللا ىلصبؿ  ج    ـ الـبل  [31]التقبة  ﴾ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ

  يتحررؿ الح، ن

فؽ    و«لسـا كعبدهؿ»    ل  «الثالثة: التـبقف طؾك معـك العبادة التل أكؽرها طدي»

م اهلل »  ملسو هيلع هللا ىلصالرد  ؾقف  ـ ِلبؾف  ـقن مـا حـر  مقكـف، و حؾ  مـقن مـا أحـؾ  اهلل فتحر  ألقس  حر 

 «نَفتِْؾَؽ ِطَباَدُتُفؿ»ل    يلذا  :هذه هل العب دة« فتحّؾقكف 

 
 ن554و 1/128رـظر  ريضة الـ ظر  (1)
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يَ وـ  :«بسـػقان أحؿـد وتؿثقـؾ ڤالرابعة: تؿثقؾ ابـ طباس بلبل بؽـرٍ وطؿـر »

ـ و بوؾ َ و فؽقوػ ُرؼؾود  وـ دياؿو !بؽر ي ؿر يف هذه إ ة بعد كبقف ؟  ـ أبل أ ظؿُ 

هـو ك  ووـ  وـ أهوؾ الصو،حو بوؾ  يٓ  وـ أهوؾ الػضووؾو يٓ لوقس  وـ أهوؾ العؾوؿو

 لػج رنا لف يهق  ِـ اُد قت القٓرة

الخامسة: تغقر إحقال إلك هذه الغا ة، حتك صار طـد إكثر طبادة الرهبان هل »

ؿك: القٓ ة، وطبادة إحبار هل العؾؿ والػؼف، ثـؿ تغقـرت الحـال أفضؾ إطؿال، وتس

لؼود : «مـ لقس مـ الصالحقـ، وُطبد بالؿعـك الثاين مـ هـق مــ الجـاهؾقـ طبد إلك أن

 هذه الؿسللة شرًح  يافًق  يف تقسقر العزرز الحؿقدو فؼ   حػقد اإل    الؿجدد  َح َر َش 

ُرشقر إلك    رعتؼوده «  أفضؾ إطؿال صار طـد إكثر طبادة الرهبان هل»لقلف  »

يثقر   ـ الـ س فقؿـ رـتسا إلك القٓرة  ـ الضر يالـػعو يالعط   يالؿـعو يرسؿق  

 ذلؽ القٓرة يالسر يكحق ذلؽو يهق الشركن  

أق  هوول التوول ُتسووؿك القووق  العؾووؿ « وطبــادة إحبــار هــل العؾــؿ والػؼــف»لقلووف  

يكحقهؿو فقطقعوقاؿ يف يوؾ  و  رؼقلقكوف ةوقا   يالػؼفو الؿملجػ  ؾك  ذاها إئؿة

ي  بؿ  خ لػ ذلؽ  ـ يتو بك يُةوـجةو بوؾ روردي  لرعب ٓ يافؼ حؽؿ اهلل أ  خ لػفو بؾ

 رحوؾ العؿوؾ بؽتو بك  ٓ ي،  اهلل يي،  رةقلف ٕلوقا   وـ لؾوديهو يرصورحق  بلكوف

ؼوف يالفودى رجوقز تؾؼول العؾوؿ يالفودى  ـفؿو و يإكؿو  العؾوؿ يالػ ٓ ُةـجةو يأكوف يٓ

يثقورك  وـفؿ  وـ  ـدهؿ هق    يجديه يف هذه الؽتاو بؾ أ ظؿ  ـ ذلؽ يأ ؿ: ر ل 

القؼوقـ يف بو ب  عرفوة أةوؿ   اهلل  يٓ رػقد العؾؿ ٓ أكف د    رةقلف ب اهلل يي، ُ  ي، ُ 

يمػ تف يتقحقدهو يرسؿقا  ظقاهر لػظقةو يرسؿق     يضعف الػ،ةػة الؿشوريق  

ُرؼدق قا  يف ب ب إةؿ   يالصػ ت يالتقحقد  ؾك  و  جو    وـ الؼقا ع العؼؾقةو ثؿ 

 ـد اهللو ثؿ رر ق   ـ خرج  ـ  ب دة إحبو ر يالرهبو   إلوك    وة رب العو لؿقـو 

 الؽػرن أي ب لبد ة -يتحؽقؿ    أكز  اهلل يف  قارد الـزاع  ملسو هيلع هللا ىلصي   ة رةقلف 
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ــك أن»لقلووف   ــرت إحــقال إل ــؿ تغق ــد ث ـــ الصــالحقـ طب ــقس م ـــ ل يذلووؽ  و«م

 ي  تؼ دهؿ يف يثقر  ؿـ رـتسا إلك القٓرة  ـ الػس   يالؿج ذران

يذلؽ ي  تؼ دهؿ العؾؿ يف  و«وطبد بالؿعـك الثاين مـ هق مـ الجاهؾقـ»يلقلف  

فقطقعقاؿو يرظـق  أاؿ  وفقحسـق  لفؿ البدع يالشرك وأك س  ـ جفؾة الؿؼؾدرـ

 ن(1)«[12]البؼرة  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿  ؾؿ    صؾحق 

فوول قع الج هووؾ يف التحؾقووؾ  ين  الؿؼصووقد بووف الط  ووة يآتبوو ع:يالؿعـووك الثوو 

  ؾؿ لفؿ بشل   ـ الشررعة اإلة، قةن يٓ يالتحررؿو يأ قعت الؼقاكقـ القضعقةو

 

 

 

 

 
 (ن478لعزرز الحؿقد )ص  تقسقر ا (1)
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 كــىل هللا دعــاىل: ابــة

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  

 ًاخ [ اآل 66]امنصاء:

 

  .[11]البؼرة  ﴾ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ﴿ وققلف:

 .[56]إ راف  ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ﴿وققلف: 

 أ ة. [59]الؿ ئدة  ﴾ی   ی   جئ﴿وققلف: 

ـُ َأَحُدُكْؿ َحت ـك َ ُؽـقَن : »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ڤطؿرو بـ  اهلل طبد طـ َٓ ُ ْمِم

 .(1)«َؿا ِجْئُت بِفِ َهَقاُه َتَبًعا لِ 

 .(2)«بنسـاٍد صحقح «الحجة» :حد ث صحقح ُرو ـاه يف كتاب»قال الـقوي: 

كان بقـ رجٍؾ مـ الؿـافؼقـ، ورجٍؾ مـ القفقد خصقمة، فؼال »وقال الشعبل: 

 لخذ الرشقة، وقال الؿـافؼ: كتحاكؿ إلك  ٓ طرف أكف ،القفقدي: كتحاكؿ إلك ُمحؿد

فقتحاكؿان إلقف،  ،ن الرشقة، فاتػؼا أن  لتقا كاهـًا يف جفقـةلعؾؿف أكفؿ  لخذو ؛القفقد

 
(و  وـ 299) (و يالبقفؼل يف الؿدخؾ إلك الســ279(و يابـ بطة يف اإلب كة )15أخرجف ابـ أبل   مؿ يف السـة ) (1)

و يلو   ابوـ رجوا يف «رج لوف ثؼو ت  »13/289و ل   ابـ حجر يف فتح الب رق ڤ ؿري بـ  اهلل  بد حدرث

و يموححف ابوـ الؿؾؼوـ يف الؿعوقـ  ؾوك «درث بعقود جوداتصحقح هوذا الحو  »2/394ج  ع العؾق  يالحؽؿ 

 ن(434تػفؿ إربعقـ )ص 

 ل   ذلؽ بعد ذيره الحدرث القاحد يإربعقـ  ـ إربعقـ الـقيرةن (2)
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  .(1)«أ ة [52]الـسا : ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ﴿فـزلت: 

 وقــال ،ملسو هيلع هللا ىلصوققـؾ: كزلــت يف رجؾــقـ اختصـؿا، فؼــال أحــدهؿا: كترافـع إلــك الـبــل 

 فؼال الؼصة، أحدهؿا لف فذكر ڤ طؿر إلك ترافعا ثؿ إشرف،بـ  كعب إلك: أخر

 .(2)لسقػ فؼتؾفبا فضربف كعؿ،: قال أكذلؽ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسقل  رَض  لؿ لؾذي

 فيـــه وســـائل: 
 .إولك: تػسقر آ ة الـسا  وما فقفا مـ اإلطاكة طؾك ففؿ الطاغقت 

 أ ة. [11]البؼرة  ﴾ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ﴿ :الثاكقة: تػسقر آ ة البؼرة 

  :[56]إ راف  ﴾ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ﴿الثالثة: تػسقر آ ة إطراف. 

  [59]الؿ ئدة  ﴾ی   ی   جئ﴿الرابعة: تػسقر. 

 .الخامسة: ما قالف الشعبل يف سبب كزول أ ة إولك 

 .السادسة: تػسقر اإل ؿان الصادق والؽاذب 

  الؿـافؼ مع ڤالسابعة: قصة طؿر. 

 حصــؾ ٕحــٍد، حتــك  ؽــقن هــقاه تبًعــا لؿــا جــا  بــف  ٓ الثامـــة: كــقن اإل ؿــان 

 .ملسو هيلع هللا ىلص قلالرس

 
راهقروف يف تػسوقره بوـ  ريى إةوح    »5/37و يلو   ابوـ حجور يف الػوتح 8/598أخرجف الطو ق يف تػسوقره  (1)

 رهنفذي« بنةـ د محقحو  ـ الشعبلن

إٓ أكوف رتؼوقى  :و  ـ الؽؾبل  ـ أبل م لح  ـ ابـ  ب سو ياإلةـ د ضعقػ3/337ذيره الثعؾبل يف تػسقره  (2)

و دي  ذيور لتوؾ  ؿور 513-8/512و يأخرجوف الطو ق يف تػسوقره 5/38بشقاهده يؿ  ل   ابـ حجر يف الػتح 

 لؾؿـ فؼن
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l 

  التعسٖف بالطاغٕت ٔوعٍى  التخاكي  إلْٗد[ 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ﴿باب ققل اهلل تعالك: »

حؼقؼة  ٓ رد   ؾك أا  د قى ي جرد لق  ﴾ٻ﴿التعبقر بو  :«﴾ڀ   ڀ   ٺ

 لق  جررر  ف ـيلفو يهذا إمؾ يف إ ،لفو 

 ز وووؿ الػووورزد  أ  ةوووقؼتؾ  ِربًعووو 

 

  (1)بطووووق  ةوووو، ةك روووو   ِربووووع أبشوووور 

يلد ُرطؾؼ الوز ؿ يُروراد بوف الؼوق  الُؿحؼوؼو ييثقوًرا  و  رؼوق  ةوقبقرف يف يت بوف    

و يُرقافؼف يف السق  و فقد   ؾك أ  الز ؿ هـ  بؿعـك الؼق و رعـول  (2)«ز ؿ الخؾقؾ»

 ل   الخؾقؾن

لوو    يالؿووراد هـوو  الؿعـووك إي  يهووق الؽثقوور الغ لووا يف إ وو،  الووز ؿ: يلووذا

 ن(3)«زطؿقا الرجؾبئس مطقة   »ملسو هيلع هللا ىلصالرةق  

آ ـقا بللسـتفؿو يلؾقهبؿ ُ ـؽورةو يهوؿ الؿـو فؼق و يالؿـو فؼ  الوذق ُرظفور  َفُفؿْ 

 اإلرؿ  و يُربطـ الؽػرو يُرطَؾؼ يف  رف الؿتلخررـ  ؾك الزكدرؼن

هذا  «[69]الـس    ﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ﴿»

رؽػل اإلرؿ   ب هلل  ع  د  الؽػر ب لط اقت: ٕ  د قى  ،ف الذق ُرؽذب د قاهؿو

بد  ـ تحؼقؼ  ف، اإلرؿ   ب هلل  ع  د  الؽػر ب لط اقت ز ؿ يلقس بحؼقؼةو

 
 (ن97رـظر  الجؾقس الص لح )ص   (1)

 ن291و 286و 1/159    الؽت ب لسقبقرف رـظر  ؾك ةبقؾ الؿث (2)

(و  وـ حوودرث أبوول 17975(و يأحؿوود )4972يتو ب إدبو بوو ب يف لوق  الرجووؾ ز ؿوقاو ) أخرجوف أبووق دايدو (3)

  19/551(و يلو   ابوـ حجور يف الػوتح 379و يموحح إةوـ ده الـوقيق يف إذيو ر )ص  ڤ سعقد البودرق 

 «ن ف اكؼط  ً أخرجف أحؿد يأبق دايد يرج لف ثؼ ت إٓ أ  فق»
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الريـقـ لصحة اإلرؿ  : لتؽق  الد قى حؼقؼقة ب إلرؿ   الؿتضؿـ لشري ف 

ه  يف ي،  ابـ الؼقؿ     تج يز بف يالط اقت يأري كفو يالؽػر بؿ  ُرض دهو الؿر  حدج

و أي  ـ  عبقدكو  ن(1) ط ع أي  تبقعك

 و اقت بو، إشوؽ  و ي حوؾ  قفوفف لؿعبقد الذق ُرعبد  ـ دي  اهلل يهق راضك 

 ب، كزاعن  اتػ  

يالؿتبقع  ُرتبوع يف إيا ور يالـوقاهلو فُقحوؾ  و  حورج  اهللو يُرحورق   و  أحوؾ اهلل 

يهبوذا تظفور  :ڤ رث  ودقيؿو  جو   يف حودتؽوق  يُرتبع  ؾك ذلؽو فتؾؽ  ب دتوف 

 الصؾة بقـ هذا الب بو يالب ب الذق لبؾفن

 ويأ   اتب ع  ـ رعؿؾ بليا ر اهللو يرجتـا    اوك اهلل  ـوفو يرول ر الـو س بوذلؽ

    ًة هلل يرةقلفنياتب  ف: ففذا تجا    تف 

الؽػرو يالظؾؿو يالػسؼو  هل  ةبؼ بق   أ  الحؽؿ بغقر    أكز  اهلل  راتالد ي

تبًع  لفذا الحؽؿو بؿ  رؾقوؼ بوف  :حؽؿ بغقر    أكز  اهلل  راتا أرًض ررتبع  ـ  ييذا  ـ

و فؼد رؽوق  يػوًرا أيو  ُ خِرًجو و يفسؼك و يظؾؿك   وـ الؿؾوة  ـود آةوتح، و   ـ يػرك

يػًرا دي  يػر يؿ  ل    أي آد    بل  هذا الحؽؿ أفضؾ  ـ الحؽؿ بؿ  أكز  اهللو أي

 ن(2)ابـ  ب س

يالط اقت يف إمؾ  الشقط   و   اقت قفف   أكز  اهلل  ي ـ رحؽؿ بغقر

 
 ن1/49إ ،  الؿقلعقـ  (1)

و فؿـ فعوؾ ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ ل   رجؾ ٓبـ  ب س يف هذه أر ت »إش رة إلك أثر   ييس ل     (2)

و «هذا فؼد يػر؟ ل   ابـ  ب س  إذا فعؾ ذلؽ ففق بف يػرو يلقس يؿوـ يػور بو هلل يالقوق  أخورو يبؽوذا ييوذا

 ن19/356أخرجف الط ق يف تػسقره «ن ف ييتبف يرةؾفيلقس يػًرا ب هلل ي ،ئؽت»ييف ريارة 

ر ت     ن19/355أخرجف الط ق يف تػسقره «ن يػر دي  يػرو يفسؼ دي  فسؼو يظؾؿ دي  ظؾؿ»يل    ط   يف هذه ٔا
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و يشق  قـ اإلكس يالجـ الذرـ رحؽؿق  بغقر    أكز  اهلل يُرؾز ق  الـ س (1)إي 

 ن[69]الـس    ﴾ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ٿ﴿  بذلؽ هؿ  قااقت

ًٓ   «[69]الـس    ﴾ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ ڦ﴿» الؿصدر ض،

بحقث تسفؾ هدارتفؿ  :د الؿدىو لقس بؼررابعق   قمقف بؽقكف بعقًداو رعـل

يالـ س دخؾقا يف درـ اهلل  وُرخقا ظـفو فقفدق  ـ رش   يد ق ؿو يلؽـ اهلل 

 و يُرخقا اهلل ظـ الشقط  ن- يهلل الحؿد -زالقا ردخؾق   يٓ أفقاًج و

 ففوقألسؿ أ  ُرغقق الـ س أجؿعوقـو  فؼد لشقط   ُرررد أ  ُرضؾ الـ س يؾفؿو ف

ُرررود ؾوذلؽ ف :ف بدخق  الـ ر يُحرق وت  ؾقوف الجـوة يأكوف خ لود   خؾود  فقفو ُحؽِؿ  ؾق

دروـ يإرؿو   إذا أمو بف   عوفالوذق لوؿ رؽوـ  حتك اإلكسو  الـ س  عف:  إدخ   جؿقع

 شل    ـ الؿص ئا رتؿـك أ  الـ س يؾفؿ ُرص بق  بؿثؾ هذه الؿصقبةن

ت خػج أثره  ييلعف   ؾك الوـػسف ؿصوقبة التول تصوقا ال أ و  و لؿصقبة إذا  ؿج

ؿ  ؾقف ب لخؾقد يف الـ رو يُحرق ت  ؾقف الجـوة 
  ِوـهوق رورى يف كػسوف أكوف  و  ي ـ ُحؽِ

ب  ثؾفو   لوق أ  الـو س ـوف  هذه الؿصوقبة خػػتُ  ف، زر دة يف  ذابفو فتؽق أحد ُرعذج

 الـ رندخؾقا  أيثرهؿ أي

  حتسٖي اإلفطاد يف ارأزض ٔلٕ كاٌت أزضا لملفازد[ 

 ﴾گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱک   ﴿ وققلف:»

ب لفد  رؽق  الحسل ف إلفس د ا و   ي عـقرًّ   الػس د يف إرض رؽق  حسقًّ «[11]البؼرة 

ب لذكقب يالؿع مل رؽق  يالتخررا يالتػجقر ياقر ذلؽو ياإلفس د الؿعـقق 

إفس د بؼدر    رحصؾ  ـ  الث ين أ ظؿ: ٕ  إي يالجرائؿ يالؿـؽراتو ي

 
 ن5/416رـظر  تػسقر الط ق  (1)
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الػس د الؿعـقق الذق تعؿ  ؼقبتف الؿػسد ياقر  أ  خرراو يتبؼك البؼقة ةؾقؿة: الت

 أشد يأ ظؿ يأكؽكنففق  والؿػسد

ا تػسدي ٓ أق  :«[56]إ راف  ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ﴿ :وققلف»

حسًق  بتخررا بـ ئف و يهذا إذا ي كت ب،د  أي  عـقًر  بؿح ربة درـف و فقف  إفس ًدا

 الؿسؾؿقـن

لق ي كت ب،د الؽ فررـو ف لـفل هـ   ـ اإلفس د الحسل ب لفد  يالتخررواو  أ  

ٕاؿ  ؾك درـ الؽػر  :ردخؾ  ؾقفؿ اإلفس د ف، وأم، ففؿ ف ةدي  وأ   الؿعـققي

 الػ ةدن

يف بو،د    إلفسو د يؾوف ُ حورج و ةوقا   يو   يف بو،د الؿسوؾؿقـ أفي ؾك يؾ ح   

 وـ أرو ت يإح دروث التول جو  ت بتحوررؿ  الؽػ رو يهق داخوؾ  يف أروة ياقرهو 

اإلفسوو دو لؽووـ الػوور  بووقـ بوو،د الؿسووؾؿقـ ياقوورهؿ أ  اإلفسوو د يف بوو،د الؿسووؾؿقـ 

 رشؿؾ اإلفس د الحسل يالؿعـققو ياإلفس د يف ب،د الؽػر خ ص ب لحسلن

 ٔجٕب التخاكي إىل الصسٖعة اإلضالوٗةد[ 

 ؾك  ؽ رقو ُرـؽر اهلل اةتػف   إك :«[02]الؿائدة: ﴾ی   ی   جئ﴿ :وققلف»

 ن ـ ابتغك هذا الحؽؿ الج هؾل الذق هق خ،ف الحؽؿ الشر ل اإلة، ل

     و أملسو هيلع هللا ىلصي كت الج هؾقة إيلك التل ي كت لبؾ بعثة الـبل  ةقا    ﴾یع﴿

 ُرقمػ ب لجفؾ يف يثقرك  ـ الؿجتؿع ت اقر اإلة، قةن 

تجود فرًلو   ٓ حقوثب :ؼ الجفؾ يف بعض البؾدا  اإلةو، قةبِ ي ع إةػ أ  رطْ 

بقـ بو،د اإلةو،  يبو،د الؽػو رو فو لخؿر ُرشورب  ،كقوة يف ر ضو  و يدير البغو  و 

 ييثقر  ـ  ظ هر الػس د  عؾـةن
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 و ـ الـ س  وـ ُرط لوا يُرـو دق بتطبقوؼ إحؽو   القضوعقةيأرة تد   ؾك أ  

ؿ بشررعة ي كت إرض ُتحؽفؾؼد كجحقا يف يثقرك  ـ إلط ر اإلة، قةو لد همٓ  ي

اهلل يف جؿقع ب،د الؿسؾؿقـو ثؿ تغقرت شقًئ  فشقًئ  بونلزا ك  وـ الؽػو ر حقـًو و يبطؾواك 

  ـ بعض  ـ رـتسا إلك اإلة،  حقـً ن

يلؿج  ج   التتو ر: جـؽقوز خو   ياقوره  بؼوقا شوررعتفؿو يجؿعوقا الؼوقاكقـ  وـ 

   وـ الشوررعة القفقدرة يالـصراكقةو ي ـ اجتف دا ؿو يأضو فقا إلقفو  بعوض إحؽو 

و يذيووره الحوو فظ ابووـ يثقوور يف تػسووقره أحؽوو   «الق ةووؼ»اإلةوو، قة يف يتوو بك ةووؿقه 

زالت هذه إحؽ   تتقارثو يلد ُتستبد  بؿثؾف   وـ أحؽو   البشور  و ي  (1)الج هؾقة

 يف أيثر إلط ر اإلة، قةن أي إلك رق ـ  هذا يف يثقر

أحد أحسـ  ـ اهلل  ٓ [59دة ]الؿ ئ ﴾مئ   ىئ   يئ   جب   حب﴿هذا حؽؿ الج هؾقة 

 حؽًؿ ن 

ـُ َأَحــُدُكؿْ : »قــال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رســقل أن ڤطؿــرو بـــ  اهلل طبــد طـــ» ــْمِم  ووـ  «َٓ ُ 

الفوقى ب لؼصور   و    «َحت ـك َ ُؽـقَن َهـَقاهُ » الؿخ  بقـو ييف حؽؿفؿ  ـ جو   بعودهؿ

ؿ    و  بوقـ السو  الوذق هوق بخ،ف الفوقا  ب لؿود ويالجؿع إْهقا ُ  تؿقؾ إلقف الـػس

رؿقوؾ  وع  و  جو    وـ اهلل أق   و«َتَبًعـا لَِؿـا ِجْئـُت بِـفِ » و(2)يإرضو يالجؿع إْهِقَرةُ 

 .ي ـ رةقلفو يرتبع    ج    ـ اهلل ي ـ رةقلف يلق خ لػ  ـ خ لػ

يف إربعوقـ الـقيروةو يلود اشورتط يف  ؼود تف  أٓ روذير إٓ شوقًئ   «قال الـقوي»

 ن(3) ؿ  ُرحتج بف

 
 ن3/131رـظر  تػسقر ابـ يثقر  (1)

 ن6/2537رـظر  الصح ح  (2)

 (ن44 رـظر  إربعق  )ص  (3)



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  444

ذا يو   بوقـ الـ لوؾ يالؿـؼوق  إأكوف   ابـ الصو،حررى   « ـاهو  حد ٌث صحقح رُ »

يف ةوـد  تصوؾ  أي رؼوق   ُرّيرـو هو يإذا يو   الوز ـ رسوقًراوفنكف  ـف  ػ يز يف اإلةـ د 

 ن(1)رـ هل    َريَ  وإلك  ـ ل   الؽ، 

وة  ؾوك تو رك الؿحجوة»  ؽتو بال اةوؿ  «الحجـة»يف كتاب » ٕبول  يهوق« الُحجج

 الػتح الؿؼدةلن

ػف الحوو فظ ابووـ رجووا يف شوورح «بنســـاٍد صــحقح»  فهووذا يوو،  الـووقيقو يضووعج

يؿو  لو    وو ي عـ ه محقح(2)يأ    يف تضعقػف و«ج  ع العؾق  يالحؽؿ»  نربعقـل

 ن(3)اهلل ياقره  بدبـ  الشقخ  ةؾقؿ  

    و  يتبوُت  ـ كػسوف الشعبل الذق رؼق  شراحقؾبـ     رهق   «وقال الشعبل»

حتك لقؾ يف ترجؿتوف  إذا دخوؾ السوق  يضوع أموبعقف يف أذكقوف:  ةقدا   ؾك بقض  و

 ن (4)رحػظ ي،  الـ س ٓ حتك

كــان بــقـ رجــٍؾ مـــ الؿـــافؼقـ، ورجــٍؾ مـــ القفــقد خصــقمة، فؼــال القفــقدي: »

 . رم ـ بفو فد  ه ب ةؿف ٓ الرةق : ٕكف  ؼؾر يلؿ :«كتحاكؿ إلك ُمحؿد

ـــف» ـ الراشووول يالؿرتشووول لعووو ملسو هيلع هللا ىلصالرةوووق  ٕ   :« لخـــذ الرشـــقة ٓ طـــرف أك

 ؿو  اشوتفر  أي يٕكوف رعورف  وـ يموػف يف يتو هبؿو :أق  القةقط بقوـفؿ (5)يالرائش

 
 ن2/172رـظر  الـؽت القفقة بؿ  يف شرح إلػقة  (1)

 ن2/394رـظر  ج  ع العؾق  يالحؽؿ  (2)

 (ن492رـظر  تقسقر العزرز الحؿقد )ص   (3)

 ن4/391رـظر  ةقر أ ،  الـب،   (4)

ايدو أخرجوف أبوق د«ن الراشول يالؿرتشول ملسو هيلع هللا ىلصلعـ رةق  اهلل »و ل    ڤ ؿري بـ  اهلل  بد إش رة إلك حدرث (5)

(و يالرت ووذقو يتوو ب إحؽوو  و بوو ب  وو  جوو   يف الراشوول 3589يتوو ب إلضووقةو بوو ب يف يراهقووة الرشووقةو )

و يابـ   جف يت ب إحؽ  و ب ب التغؾوقظ يف الحقوػ «حسـ محقح»(و يل    1337يالؿرتشل يف الحؽؿو )

 = يافؼف الذهبلن(و يمححف ي7966(و يالح يؿ )5977(و يابـ حب   )6532(و يأحؿد )2313يالرشقةو )
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 ب إلكص فنيب لعد  يرلخذ الرشقةو يةقف رحؽؿ ب لحؼ  ٓ أكف ملسو هيلع هللا ىلص  ـف

ي صقبة أفسدت دكق  الـ س: يلذلؽ اةتحؼ ب ذلفو  يآخوذه   الرشقة َبؾقة   يأخذُ 

 ؟!أحقا  الـ س يالرشقة ل ئؿة إذ يقػ تستؼقؿ إ قر يتـتظؿ :الؾعـ

القفوقد  أيؾوة  :«لعؾؿف أكفؿ  لخـذون الرشـقة ؛وقال الؿـافؼ: كتحاكؿ إلك القفقد»

 لؾرب  يالرشقةن

 لو   الؿـو فؼ  أكو  أ  بعودأق   :«فاتػؼا أن  لتقا كاهـًا يف جفقــة فقتحاكؿـان إلقـف»

  لتق  ي هـً  يف جفقـةنأررد القفقدو اتػؼ  أ  ر ٓ أررد  حؿًداو يل   القفقدق  أك  ٓ

الُؿرتجؿ هب  لفذا  يهل أرة :«[69]الـس    ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ﴿فـزلت: »

 هذا ةبا كزيلف نيالب بو 

  رةً،ن الخ  لقس  ـ الصح بةو فقؽق يلؽـ الشعبل ت بعل 

 يلوذامقغة تؿررضو يالشقخ ررى أكف ضوعقػ:     يـ رة  ـ ضعػف: ٕا«وققؾ»

ره بصقغة التؿر  رضنمدج

 إلك: أخر وقال ،ملسو هيلع هللا ىلصكزلت يف رجؾقـ اختصؿا، فؼال أحدهؿا: كترافع إلك الـبل »

إشورف  وـ القفوقدو بوـ  ؽعوافإلك هـ  يالريارتو    تػؼتو  و   «إشرفبـ  كعب

 تح يؿ  إلك ي هـ يف ُجفقـةو يهـ   أاؿ  لؽـ هـ ك 

ــؿ» ــا ث ــك ترافع ــر إل ــذكر ڤ طؿ ــف ف ع إلووك أ  هووذا لوو    كرتافوو :«الؼصــة أحــدهؿا ل

إشورف بوـ  يإكؿ  رحؽؿ بقــ  يعا ملسو هيلع هللا ىلصأرضك بؿحؿد  ٓ أك  ويل   أخر  ٓ وملسو هيلع هللا ىلص الـبل

  ملسو هيلع هللا ىلصإشرف يلؿ ررض ب لـبل بـ   ـ القفقد: فتثبجت  ـ الذق ل    كتح يؿ إلك يعا

 

(و 7968(و يالحوو يؿ )22399و أخرجووف أحؿوود )ڤو فؼوود يردت  ووـ حوودرث ثقبوو   «يالوورائش»أ وو  زروو دة    =

و 3/126ٕ  يف إةـ ده أب  الخط بو يهوق  جفوق   رـظور  الرتاقوا يالرتهقوا  :يضعػف الؿـذرقو يالفقثؿل

 ن4/198 جؿع الزيائد ي
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للر يا وورتفو فوو :«كعــؿ: قــال أكــذلؽ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برســقل  ــرَض  لــؿ لؾــذي فؼــال»

  إلل  ة الحدن : ـ اإللرار يٓبد

ــفبا ربففضــ» ِردةو  ملسو هيلع هللا ىلصٕكووف  رتوودو فعوود  الرضوو  بحؽووؿ الرةووق   :«لســقػ فؼتؾ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصرؼق  ل ئؾ  هؾ لعؿر أ  ُرؼقؿ حد الردة  ع يجقد الح يؿ يهق الرةق   يلد

لعؾؿوف ب لحودو يلقؼقـوف ي   يف لتؾ هذا الؿـ فؼ:  ڤمـقع  ؿر يالجقاب  أ  

قز ٕحودك أ  رػتو ت  ؾوك رج يٓ ُرثقر فتـةو ف لػتـة ُتدرأو ٓ يأ  ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصبرض  الـبل 

َ ـ رؽِؾف  إلقفو  ع أ   أي يلل إ ر بؿ  ُرثقر الػتـةو ف لتغققر ب لقد  ـ ةؾطة يلل إ ر

 الؼصة فقف  ي، ن 

أضورب  د ـول يف يثقر  ـ تصرف ت  ؿرو رؼق  لوف  ملسو هيلع هللا ىلصيهذا  عريف يف  فده 

تحـدث ٓ  » بؼقلوف  ملسو هيلع هللا ىلصعؾوؾ ريلود  ويإ  يو    سوتحًؼ « ٓ  »ملسو هيلع هللا ىلصرؼق  الـبل ي ـؼفو 

يهذا يف الؿـ فؼقـ  ؾك  ر العصقرو إذا ُلتؾ  ـ فؼ  (1)«الـاس أن محؿًدا  ؼتؾ أصحابف

رووري  شووقًئ و يؿـظؿووة حؼووق   ٓ فؽوولاؿ والؿسووؾؿقـ قاو يلؽووـ لووق أبقوود آٓفضووج  

حققاًكوو  لؽوو فرو أ وو  لووق يوو    أي اإلكسوو   القووق و تػووتح  قـقفوو  إذا يوو   الؿظؾووق  يوو فًرا

 تؽرتث لفذان ف، افقرهو سؾًؿ  فؾقؽـ بؾًدا بحذ

تقسوقر »القه ب يف   بدبـ  الشقخ  حؿد بـ  اهلل  بدبـ  رؼق  الشقخ  ةؾقؿ  

فقف  جقاز تغققر الؿـؽور ب لقودو يإ  لوؿ رولذ  فقوف اإل و  و ييوذلؽ   »«العزرز الحؿقد

 تعزرر  ـ فعؾ شقًئ   ـ الؿـؽرات التل رسوتحؼ  ؾقفو  التعزرورو لؽوـ إذا يو   اإل و  

 ن (2)«فُقشرتط إذكف وفتـة أي لؽو يربؿ  أدى إلك يلقع ُفرلةك ررضك بذ ٓ

 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿لوف  أخرجف البخ رقو يت ب تػسقر الؼرآ و بو ب لق (1)

(و ي سؾؿو يت ب ال  يالصؾة يأدابو ب ب كصر إخ ظ لًؿ  أي  ظؾقً و  4995) ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 نڤ(و  ـ حدرث ج بر 15223(و يأحؿد )3315(و يالرت ذق )2584)

 (ن497رـظر  تقسقر العزرز الحؿقد )ص   (2)
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  املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

وما فقفـا مــ اإلطاكـة طؾـك »   الُؿرتجؿ هب «إولك: تػسقر آ ة الـسا  فقف مسائؾ:»

 يف تػسقره ن ةبؼلد يهذا   «ففؿ الطاغقت

 أ ة. [11]البؼرة  ﴾ڳ   ڳ ک   گ   گ   گ   گ  ﴿ :الثاكقة: تػسقر آ ة البؼرة»

 ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ﴿الثالثة: تػسقر آ ة إطراف: 

 .[56]إ راف 

 .[59]الؿ ئدة  ﴾ی   ی   جئحئ﴿الرابعة: تػسقر 

 بق كفن ةبؼلد يؾ هذا  «الخامسة: ما قالف الشعبل يف سبب كزول أ ة إولك

 [69]الـس    ﴾پٻ   پ   ﴿ :«السادسة: تػسقر اإل ؿان الصادق والؽاذب»

ففق إرؿ    ب هلل  ويهذا الز ؿ ُرؽذبف القالعو ففق إرؿ    ي ذبو أ   اإلرؿ   الص د 

  ؼري   ب لؽػر ب لط اقتن 

 يلتؾف إر ه: ٕكف  رتدن  «الؿـافؼ مع ڤالسابعة: قصة طؿر »

ــف  ٓ الثامـــة: كــقن اإل ؿــان» ــا لؿــا جــا  ب  حصــؾ ٕحــٍد، حتــك  ؽــقن هــقاه تبًع

 هذا يف الحدرث الس بؼو ي عـ ه يؿ  ل   أهؾ العؾؿ  محقحني :«ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل
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 ابــة

 اخـــوامصف اءـــاألشم من شًٌئا دـــجح نـــم

 

  .أ ة [39]الر د  ﴾ڤ ٹ ٹ﴿: تعالك اهلل وققل

ثقا الــاس بؿـا  عرفـقن، أتر ـدون أن : »ڤ قال طؾل   ،ويف صحقح البخاري حـد 

ب اهلل ورسقلف    .(1)ُ َؽذ 

: ڤطـ ابــ طبـاس  ،طـ أبقف ،طـ ابـ صاووسٍ  ،طـ معؿرٍ  ،الرزاق طبد وروى

يف الصـػات؛ اسـتـؽاًرا لـذلؽ،  ملسو هيلع هللا ىلصرأى رجًء اكـتػض لؿـا سـؿع حـد ًثا طــ الـبـل  أكف

 اكتفك. (2)«ؽقن طـد متشابفففؾِ ًة طـد ُمحؽؿف، و َ  جدون رق   همٓ   ُق رَ ما فَ »فؼال: 

فلكزل اهلل  ،أكؽروا ذلؽ ،«ؿـالرح» ذكر:  ملسو هيلع هللا ىلصقر ٌش رسقل اهلل  ولؿا سؿعْت 

 .(3)[39]الر د  ﴾ڤ ٹ ٹ﴿فقفؿ: 

 ائل:ـــه وســـفي
 شلٍ  مـ إسؿا  والصػات.جحد إولك: طدم اإل ؿان ب 

 .الثاكقة: تػسقر آ ة الرطد 

 ػفؿ السامع. ٓ الثالثة: ترك التحد ث بؿا  

  د الُؿـؽر.لكف ُ ػضل إلك تؽذ ب اهلل ورسقلف، ولق لؿ  تعؿ  بالرابعة: ذكر العؾة 

 .الخامسة: كءم ابـ طباس لؿـ استـؽر شقًئا مـ ذلؽ، وأكف أهؾؽف 

 
 (ن127رػفؿقاو ) ٓ يراهقة أ  : لعؾؿ لق   دي  لق أخرجف البخ رقو يت ب العؾؿو ب ب  ـ خص ب (1)

 (ن6622(و يالط ق يف التػسقر )2969(و ي بد الرزا  يف التػسقر )29895أخرجف  عؿر يف الج  ع ) (2)

 ن9/318تػسقر الؼر بل يو 16/445رـظر  تػسقر الط ق  (3)
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l 

ب ب   ـ جحد »  يرجقز التـقرـ «مـ جحد شقئًا مـ إسؿا  والصػات باُب »

حؽؿف فقؿ  ُذِير تحت الرتجؿة يف  ثؾ  أ أق   «شقًئ   ـ إةؿ   يالصػ ت

 ن[39]الر د  ﴾ڤ ٹ ٹ﴿   لقلف

إ و  أ  رؽوق  إكؽو ر ثبوقت   ةؿ   يالصػ تو يالجحوقدفؿـ جحد شقًئ   ـ إ

ووـجةو ففوذا  يف ُ حؽووؿ التـزروؾ يلؿتووقاتر الس 
فو يؿووـ لوو    ف  ؾو شووؽ يف يػوور ٓ لث بوتك

أ و  اإلكؽو ر الؿعوريف  ـود  قائوػ البودع  وـ تعطقوؾ  نالرحؿـ لقس  ـ أةؿ   اهلل

: فوذا فقوف تػصوقؾالصػة: الؿؼري  بشل ك  ـ التليروؾ السو ئغو ف أي آةؿ  ـ  عـ هو

 التليرؾ  ـف    هق ة ئغو ي ـف    هق اقر ة ئغن ٕ 

 خطٕزة التأٖٔن لمصفاتد[ 

رصؾ إلك حد الؽػورو لؽـوف خطور   ظوقؿ فقؿو   ٓ التليرؾ الس ئغ  ـد أهؾ العؾؿ

رمي  إلقف  ـ إكؽ ر آةؿ يالصػةو فؿـ لؿ ُرثبوت إةوؿ   يالصوػ ت يقوػ رعورف 

ًٓ بصووػةك  - تعوو لك - ٕكووف :صووػتف التوول رعرفقاوو إذا جوو   رووق  الؼق  ووة ب اهلل   رووليت أي

 ن(1)بصػتف التل رعرفقا  فقتبعقكف رتبعقكفو ثؿ رليت  ف، رعرفقا و ٓ

 ـ الؿسؾؿقـو فعؾك اإلكس   أ   يالتليرؾ  ـ الطقااقت التل أهؾؽت  قائَػ 

  راد رةقلفورـتفل إلك    ةؿعو ُرؼر بؿ  ج    ـ اهلل ي ـ رةقلفو ي ؾك  راد اهللو ي

 
 ـ ي   رعبد شقًئ  فؾقتبعفو فقتبوع  وـ يو   رجؿع اهلل الـ سو فقؼق   »  يفقفو ڤ إش رة إلك حدرث أبل هرررة (1)

رعبد الشؿسو يرتبع  ـ ي   رعبد الؼؿرو يرتبوع  وـ يو   رعبود الطقااقوتو يتبؼوك هوذه إ وة فقفو   ـ فؼقهو و 

فقلتقفؿ اهلل يف اقر الصقرة التل رعرفق و فقؼق   أك  ربؽؿو فقؼقلق   كعوقذ بو هلل  ـوؽو هوذا  ؽ كـو  حتوك رلتقـو  

ربـوو   رفـوو هو فقوولتقفؿ اهلل يف الصووقرة التوول رعرفووق و فقؼووق   أكوو  ربؽووؿو فقؼقلووق   أكووت ربـوو   ربـوو و فوونذا أت كوو 

(و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ  و ب ب 6573أخرجف البخ رقو يت ب الرل  و ب ب الصراط جسر جفـؿو )«ن فقتبعقكف

 (ن2557(و يالرت ذق )4739(و يأبق دايد  ختصرا )182 عرفة  ررؼ الرؤرة )
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   تؽققػو  ؾك حد لقلف  يٓ بتؿثقؾو يٓ بتعطقؾو ٓ رتعرض لفذه الـصقص يٓ

 ن[11]الشقرى  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

لف أةؿ   يمػ ت يأفع  و يالعؾؿ   ُرؼرري  أ  دائورة إةوؿ   أضوقؼ  ياهلل 

أيةوع  وـ  ؽوسو ي يٓ تؾقف  الصػ تو بؿعـك أكف ُرمخذ  وـ آةوؿ موػة والديائر

ُرقموػ إٓ  يٓ ُرسؿك اهلل  ف، يإةؿ   يالصػ ت تقلقػقةو نإفع  دائرة  ذلؽ

 ن(1)ملسو هيلع هللا ىلصبؿ  يمػ بف كػسفو ييمػف بف رةقلف 

 تسمجة ارأمساء ٔالصفاتد[ 

لؾؿسؾؿقـ اقر  ةً ؽق   ػقدتترجؿة إةؿ   يالصػ ت إلك لغ تك أخرىو لد إ  

  أ  الؾػووظ الؿـؼووق  إلقووف يف إٓ أ  الرتجؿووة رـبغوول أ  ررا ووك فقفوو :الـو  ؼقـ ب لعربقووة

ييوؾ »ٕبول حـقػوة رؼوق    «الػؼوف إيو »يف يرؽق  ٓئًؼ  يف العربقة:  ٓ الرتجؿة لد

شل  ذيره العؾؿ   ب لػ رةقة  ـ مػ ت اهلل  وز اةوؿف فجو ئز الؼوق  بوفو ةوقى القود 

و يالقوود ُررتجؿقاوو   «خووقداق أي خووقدا»  لػووظ الج،لووة ررتجؿقكووف ن(2)«ب لػ رةووقة

ُرـ ةووووا أ  تؼووووق   ديةووووت خووووقداق: ٕ  الووووديس يف العربقووووة  يٓ و«ديةووووت»

 ب لرجؾن  الدهس

 هووق  ؾووك  ؾووة»يإدب يف العبوو رة  طؾووقبو يؿوو  تؼوود  يف لووق  أبوول   لووا  

الؿطؾوواو فؽووؾ شوول    بوود رؼووق   أكوو   ؾووك  ؾووة ييوو   إمووؾ أ و «الؿطؾووا  بوود

تح شوكو يهوذا  ؿو  إض فة الؼبقح إلك الـػسو ي   أشبف ذلوؽ: رُ  أي رحصؾ فقف لبسو

 تـبغل  را  تف  ـد ترجؿة إةؿ   يالصػ تن 

 
 ن2/161اجتؿ ع الجققش اإلة، قة ي(و 7لتد ررة )ص  رـظر  ا (1)

 (ن65)ص   الػؼف إي  (2)
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رؽػري  ب ٓةؿ:  :«أ ة [39]الر د  ﴾ڤ ٹ ٹ﴿: تعالك اهلل وققل»

ِحقؿِ   »ملسو هيلع هللا ىلصفػل لصة ُمؾح الحدربقة لؿج  ل   الـبل  ـِ الر  ْحَؿ  الر 
ل لقا  « اْكُتْب بِْسِؿ اهللِ

يػريا ب ٓةؿو  ع إلرارهؿ  و ففؿ(1)كعرف الرحؿـ يٓ ايتا بِ ةؿؽ الؾفؿو

رؽػري  ب هلل ب  تب ره  ٓ الخ لؼو الراز و الؿدبرو الؿحقلو الؿؿقت: ففؿ  ب هلل

  قجقًداو يب  تب ره خ لًؼ  يرازًل و يإكؿ  رؽػري  هبذا آةؿن     

 ٔجٕب وساعاة حاه املخاطبني يف التعمٗيد[ 

ثقا الـاس ب: »ڤ  قال طؾل   ،ويف صحقح البخاري» ؿا  عرفـقن، أتر ـدون أن حد 

ب اهلل ورسقلف  فعؾك الدا قة يالؿعؾؿ أ  رتدرج بتعؾقؿ الـ س يأ  ررفؼ هبوؿو   «ُ َؽذ 

 ب لػعؾن  ي   ب لؼق  أ أ  رعؾؿفؿ الشل  بعد الشل و ةقا ي

 فؼودرعرفقاو و  ٓ بؼورا ةك  يف مو،تفلوق أيت شوخص ُرصوؾل بعوقا و يلورأ فؿث،  

ؿرا و ة في ؾوك هوذا  :   ـ القحشة ياإلكؽ رلؾقب بعض الح ضررـ شل يفرحصؾ 

 الخريج  ـف  إكؽ ر  ـ بعوض  وـ ؾكالؼرا ة الؿعتؿدة يف البؾد ياجبة: ٕكف ررتتا  

 ُرخ  الـ سن  ؾقف أ  الذق رررد أ  رػعؾ ذلؽ رعرفو ي ٓ

 تجد أحدا ُرـؽور شوقًئ   ؿو  رورى يٓ ي   الـ س يف فؼففؿ  ؾك لق ك ياحدولد ي

وو  تقةووع الـوو س يف دراةووة  يٓ روورى ٓ رسووؿع: ٕكووف أي رسووؿع شووقئ  ُرـؽوورهو ثووؿ لؿج

الؿذاهاو يم ر الع  ة رري  أشق      ي كقا رعفديا   ـود شوققخفؿو حصوؾ شول  

 
لعؾول   ملسو هيلع هللا ىلص ؿوريو فؼو   الـبول بوـ  فوقفؿ ةوفقؾي ملسو هيلع هللا ىلصو أ  لررشو  مو لحقا الـبول ڤإش رة إلك حدرث أكس  (1)

لؽوـ و ل   ةفقؾ  أ   ب ةوؿ اهللو فؿو  كودرق  و  بسوؿ اهلل الورحؿـ الورحقؿو ي«ايتا بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ»

و ل لقا  لق  ؾؿـ  أكؽ رةوق  اهلل ٓتبعـو كو «ايتا  ـ  حؿد رةق  اهلل»ايتا    كعرف ب ةؿؽ الؾفؿو فؼ    

أ   ملسو هيلع هللا ىلصو ف شرت قا  ؾك الـبول «اهلل  بدبـ  ايتا  ـ  حؿد  »ملسو هيلع هللا ىلصيلؽـ ايتا اةؿؽ ياةؿ أبقؽو فؼ   الـبل 

كعوؿو »  ر  رةق  اهللو أكؽتا هوذا؟ لو     ـ ج    ـؽؿ لؿ كرده  ؾقؽؿو ي ـ ج  يؿ  ـ  رددتؿقه  ؾقـ و فؼ لقا

أخرجوف  سوؾؿو يتو ب «ن إكف  ـ ذها  ـ  إلقفؿ فلبعده اهللو ي وـ ج  كو   وـفؿ ةوقجعؾ اهلل لوف فرجو  ي خرجو 

 (ن1784الجف د يالسقرو ب ب مؾح الحدربقة يف الحدربقةو )
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رؼقلق   حتك الص،ة التول يـو  كعرففو  يُاققرو  أي  ـ اإلكؽ رو يز ؿقا أ  الدرـ تغقر

السـة يف  ثؾ هذا الؿجتؿوعو أ  أدخؾقا  ؾقف  أشق  : فعؾك الذق ُرررد أ  رعؾؿ الـ س 

 رـؽريان ٓ ُرحدثفؿ  ـ ذلؽ لبُؾ حتك

: ڤطـ ابـ طباس  ،طـ أبقف ،طـ ابـ صاووسٍ  ،طـ معؿرٍ  ،الرزاق طبد وروى»

نذا ف :«يف الصػات؛ استـؽاًرا لذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصرأى رجًء اكتػض لؿا سؿع حد ًثا طـ الـبل  أكف

صقص العؾقو يكصقص ك  ع حدرث الـزي   ثً،والع  ل يشبف الع  ل ةؿع 

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿يقػ رؼق   يةقبدأ رتس     رستق ا  ؾـآةتقا و ف

    رـز  يؾ  لقؾة؟!قيرؼ [5] ف 

رػفؿ  ـ هذه إلػ ظ إٓ    رتعؾؼ ب لؿخؾق و يلوق ففوؿ  ـفو   و  رتعؾوؼ  ٓ ٕكف

 ؿ  حصؾ  ـده إشؽ  ن لب لخ لؼ 

ـ العؾوؿ  وـ لؾبوفو يحتك  ـ ةؿع ي،  أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللةو يلوؿ روتؿؽ

رخؾوق  يٓ رـز  آخور يوؾ لقؾوة   ثؾ لق  شقخ اإلة،  وؽ، ذلؽ الرـؽر بعض فنكف 

ـ   ـ خؾؼف أي و(1) ـف العرش لقلفؿ   ستقك  ؾك  رشف ب ئ
 ن(2)

 يأ  رؼوق   والقاجا  ؾك اإلكس   التسوؾقؿُ يرستق بف  يؾ  ؼؾو  ٓ فذه أ قرف

أ   أي أ و  يقكوف رؾوز   ـوف خؾوق العورشوٕكف كص ث بوت يف الؼورآ و ي :ةؿعـ  يأ عـ 

 فشلكف أ ظؿن  ولؿخؾق و أ   الخ لؼرؽق  يف حؼ افذا يؾف فالسؿ   ُتظؾفو 

أ  الشؿس إذا اربت يؾ لقؾة تسجد تحت العورشو   ج   يف الحدرث الصحقح

 يالؿعوريف أ  الشوؿس و(3) ـ  غرهب  و فنذا لؿ رمذ  لف  ةتطؾعيتستلذ  يف الطؾقع

 
 ن5/375رـظر  ؾك ةبقؾ الؿث     جؿقع الػت يى  (1)

 ن1/267رـظر  الصػدرة  (2)

 = و«أتدرق أرـ تذها؟»  ٕبل ذر حقـ اربت الشؿس  ملسو هيلع هللا ىلصو ل    ل   الـبل ڤإش رة إلك حدرث  ـ أبل ذر  (3)
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كؼووق   الحوودرث ي ووع ذلووؽ تغقووا اق ًبوو  يؾقًّوو   ووـ إرضو  يٓ توورتك فؾؽفوو و ٓ

 لـ ن يمدج  وةؿعـ  ومحقح

لؿو  اةتـؽ ًرا الرجؾ اكتػض  أ      ج   يف حدرث الب ب ي ـ إ ثؾة  ؾك ذلؽ

 يف الصػ تن ملسو هيلع هللا ىلصةؿع حدرًث   ـ الـبل 

رعـل   و  ةوبا فوزع هومٓ ؟  :«همٓ   ُق ما فرَ »  ڤو أق  ابـ  ب س «فؼال»

ق هـمٓ  » ب لتشدرد  أي ًث  أكؽره لؾبف اكتػض يفزعوةؿع حدر بوقـ كصوقص  «مـا فـر 

 الصػ ت يكصقص إحؽ   ياقره ن 

ــف» ــد ُمحؽؿ ــًة طـ ــد » ،  ٕكووف  وو   ـوودهؿ فقووف إشووؽ  « جــدون رق و فؾؽــقن طـ

الذق هق الذق رػفؿف الـ س يهق القاضح البققـو يالؿتش بف  هق الُؿحؽؿ    «متشابفف

 يهق  تػ يتن وفقف كقع خػ   ياؿقض

ؼوود رؽووق  الـوو س يؾفووؿ رػفؿووق  هووذا فف لتشوو بف يف كصووقص الصووػ ت كسووبلو 

بوقـ يهبوذا رودفع آةتشوؽ    :أهؾ ُ رفك ُ عقـ أي أهؾ بؾدو أي إٓ فئة لؾقؾةو :الـص

كصوقص الصوػ ت  وـ الؿتشو بفو  ؽوق كػول أهوؾ العؾوؿ أ  تيو ڤ أثر ابوـ  بو س

أ  يوؾ كصوقص الصوػ ت  وـ الؿتشو بفو  ٓ ف لؿراد أ  هذا الـص ي    ـ الؿتش بفو

رقمووؾ لفوو   ٓ ي ـوود الؿبتد ووة كصووقص الصووػ ت  ووـ التشوو بف الؿطؾووؼو بؿعـووك أكووف

 ن(1) عـك إلك

 

 فنا  تذها حتك تسجد تحت العرشو فتستلذ  فقمذ  لف  يرقشؽ أ  تسجدو»لؾت  اهلل يرةقلف أ ؾؿو ل      =

ع  ـ  غرهب و فذلؽ لقلف تع لك  رمذ  لف  رؼ   لف   ارجعل  ـ حقث جئتو فتطؾ ف، رؼبؾ  ـف و يتستلذ  ف،

أخرجف البخ رقو يت ب بد  الخؾوؼو بو ب «ن [38]رس  ﴾ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

رؼبوؾ فقوف اإلرؿو  و  ٓ (و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ  و ب ب بق   الز ـ الذق3199مػة الشؿس يالؼؿر بحسب  و )

 (ن2186(و يالرت ذق )159)

 ن13/285رـظر   جؿقع الػت يى  (1)
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حدرث الصػ ت الذق ةؿعف هذا الرجؾ  ـ الؿتش بف  ؾك ضق     ج   يف ف

 : ٕكف    ُردرك  عـ هو يالؼرآ  أثبت أ   ـف آر تك أكف  تش بف  ـد هذا الرجؾ أي إثرو

لقس  ـد  ـد بعض أهؾ العؾؿ ي  حؽؿ ت يُأخر  تش هب تو هذه أر ت  تش هب ت

ف بـ  و[7]آ   ؿرا   ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿أهؾ العؾؿ ل  بة: 

  ب س  ـ الراةخقـ الذرـ رعرفق  الؿتش بفن

فلكزل اهلل فقفؿ:  ،أكؽروا ذلؽ «الرحؿـ» ذكر:  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا سؿعت قر ٌش رسقل اهلل »

 ن-ذيره يؿ  ةبؼ- ذلؽ يف مؾح الحدربقة :«[39]الر د  ﴾ڤ ٹ ٹ﴿

ل لقا  رل رك   [119]اإلةرا   ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿رؼق    ملسو هيلع هللا ىلصيلؿ  ةؿعقه 

يد    اهلل يهؿ  اثـ  و يل لقا  إكف رد ق رحؿـ  وب لتقحقدو يرل رك  بد    الرحؿـ

 ن(1)القؿ  ةو يي    سقؾؿة رد ك  رحؿـ القؿ  ة

بف التل  ـدهؿ: ل  إٓ ففؿي : ـ ب ب العـ د ييذلؽ و ؾك الؽػر ؽقاؿيهذه الش 

ُرـؽووري  أ  ُرسووؿك القاحوود بلةووؿ    تعووددةو ي ـوودهؿ جؿوو دات يحققاكوو ت لفوو   ٓ

او لؽـ يؾ هذا  ـ ب ب العـ د يالؽػرن   أةؿ   يثقرة جدًّ

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

أ    أق و«تشلٍ  مـ إسؿا  والصػاجحد فقف مسائؾ: إولك: طدم اإل ؿان ب»

بجحد شل ك  ـ إةؿ   يالصػ تو فعد  اإلرؿ   رعـل اكعدا  رؽق  اإلرؿ    ذه ب

اإلرؿ   ب لـسبة لؿـ جحد شقًئ   ـ إةؿ   يالصػ تو يُرستد  لف بفرة الر د التل 

ر هب  الب ب   .[39]الر د  ﴾ڤ ٹ ٹ﴿ :ُمدق

 
 ن19/342تػسقر الؼر بل يو 17/589تػسقر الط ق رـظر   (1)
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يهوق أاوؿ جحوديا قـ  عـ هو :    وع ةوببف  الوذق ُربو«الثاكقة: تػسـقر آ ـة الرطـد»

 و يةؿك جحدهؿ يػًرانآةؿ

ــا» ــرك التحــد ث بؿ ــة: ت ــؿ الســامع ٓ الثالث  حوودث لبًسوو ولق شوول  رُ بوو أو :« ػف

 رـبغل أ  ُرجتـانفذا تردًداو ف أي

ـد الُؿـؽِـ»  و«رالرابعة: ذكر العؾة أكف ُ ػضل إلك تؽذ ب اهلل ورسقلف، ولـق لـؿ  تعؿ 

ثوؾ بعوض الـو س يف حو   الغضوا رطوقش رؼوع يف الؽػور يلوق لوؿ رؼصودو  أكف   رعـل

 ف الحؼنب  ؼؾفو ي ـ يثرة الجدا  رؼق  ي،ً   ررد  
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 كــىل هللا دعــاىل: ابــة

 حـــاآًل [82]امنحه: ﴾گ ک ک ک ک﴿

 

 .(1)«طـ آبائل فُ تُ هق ققل الرجؾ: هذا مالل ورثْ »ما معـاه:  قال مجاهٌد 

 .(3)«لؿ  ؽـ كذا  ؼقلقن: لقٓ فءن: »(2)اهلل طبدبـ  وقال طقن

 .(5)« ؼقلقن: هذا بشػاطة آلفتـا: »(4)وقال ابـ قتقبة

َأْصـَبَح »ن اهلل تعالك قـال: أ»خالٍد الذي فقف: بـ  وقال أبق العباس بعد حد ث ز د

ـٌ بِل َوَكافِرٌ  ـْ ِطَباِدي ُمْمِم ــ ة، » : - وقد تؼدم -الحد ث « ِم وهذا كثقـٌر يف الؽتـاب والس 

 قػ إكعامف إلك غقره وُ شرك بف. ذم سبحاكف مـ  ض

قال بعض السؾػ: هق كؼقلفؿ: كاكت الر ح صقبة، والؿءح حاذًقـا، وكحـق ذلـؽ 

 .(6)«مؿا هق جاٍر طؾك ألسـة كثقر

 
هول الؿسو يـ يإكعو   ي و  ررزلوق   ـفو و »و يلػظوف  وـ  ج هود لو    17/273أخرجف الطو ق يف تػسوقره  (1)

و «يالسرابقؾ  ـ الحدرد يالثق بو تعرف هذا يػ ر لررشو ثؿ تـؽره بل  تؼق   هذا ي   ٔب ئـو و فرّيحقكو  إرو ه

 «نإر ه  فقرثقك »ييف ريارة 

اهلل الفذللو الؽقيفو تقيف ةـة بضع  شرة ي  ئةو يثؼف  أحؿدو ياقورهن   بد  تبةو أبقبـ  اهلل  بدبـ  هق   ق  (2)

 ن5/195ةقر أ ،  الـب،  يو 6/313يي   ثؼة يثقر اإلرة  ن رـظر  الطبؼ ت الؽ ى 

 ن17/273أخرجف الط ق يف تػسقره  (3)

ـ لتقبوة الودرـقرقو يلود ببغوداد ةوـة   سوؾؿ بـو اهلل هق  أبق  حؿدو  بود (4) رـقِر  ودًة 213بو و يلقوؾ ب لؽقفوةو يألو   ب لودق

ـ  صووـػ تف   و « شووؽؾ الؼوورآ »يو «الؿعوو رف»يو «اررووا الحوودرث»يو  «اررووا الؼوورآ »ل ضووقً  فـسووا إلقفوو و  وو

 ن13/296الـب،  ةقر أ ،  يو 3/42هون رـظر  يفق ت إ ق    276و ياقره  يثقرو تقيف ةـة « شؽؾ الحدرث»ي

 (ن248اررا الؼرآ  ٓبـ لتقبة )ص   (5)

 ن8/33 جؿقع الػت يى  (6)
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 ائل:ـــه وســـفي
 .إولك: تػسقر معرفة الـعؿة وإكؽارها 

 .الثاكقة: معرفة أن هذا جاٍر طؾك ألسـة كثقر 

 اًرا لؾـعؿة.الثالثة: تسؿقة هذا الؽءم إكؽ 

 .الرابعة: اجتؿاع الضد ـ يف الؼؾب 

l 

  الفقْ يف فّي ٌعي اهلل عمى خمقْد[ 

 :«أ ة [83]الـحؾ  ﴾گ ک ک ک ک﴿باب ققل اهلل تعالك: »

 ن[18]الـحؾ  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿  يؿ  ل    حصكوتُ  ٓ كِعؿ اهلل 

 اإلكس   رتؼؾا يف كِعؿ اهلل  ـذ أ  رقلد إلك أ  رؿقتني

يف بومسك  أي فوؾ هوذا يف كِعؿوةف و ئؾ   ـ ُيلِد يهق ُ ع    ؾك فراشفلد رؼق  لي

 يشؼ  ؟ 

ـقعؿ    رغطقف هذا الشوؼ   الجزئول يالجقاب  أكف  يف كِعؿةو يلد رخػك  ؾقف  ـ ال

تـظروا إلـك  وٓ اكظروا إلك مـ هق أسػؾ مـؽؿ،»  الذق هق فقف: يلذا ج   يف الحدرث

  .(1)«ا كعؿة اهلل طؾقؽؿتزدرو ٓ أجدر أن فقمـ هق فققؽؿ، ف

 رًضو و يأشود فؼوًراو  رقجد  ـ هق أشد  ـوؽ ففـ كو افؼقًر  أي و  ررًض  ن  يـَت ف

 يلق لؿ رؽـ  ـدك  ـ كِعؿ اهلل إٓ أ  هداك اهلل لفذا الدرـ لؽػكن

 
 نڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 4142(و ياـب   جف )2513(و يالرت ذق )2963أخرجف  سؾؿو يت ب الزهد يالرل ئؼ ) (1)
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ا ٕمر الؿممـ، إن أمره كؾف خقر، ولقس ذاك ٕحـد إٓ لؾؿـممـ، إن أصـابتف طجبً »

ف لضرا  إذا م   (1)«ا لف، وإن أصابتف  را ، صبر فؽان خقرً ا لفسرا  شؽر، فؽان خقرً 

را  إذا شؽره  ي كت كعؿةن   ؾقف  م رت كِعؿةو يالسج

ًٓ  ؾووك التجشووؽل  لع،ج الشوور لفوو  فوـظوور إلووك  ووـ هووق ديكووأ  ر  لؿووـ يوو    جبووق

ـقعؿ ظوو هًراو ييريووؾ إحسوو س بوو لبمسو  ففقووذها  ـوو عوورتف هبوو  ب  ـًوو و رتحوودث هبووذه الوو

 ن ؾك كعؿف  ؾقف اهللَ  َر ؽَ َش لد ؽق  رصرفف  فقؿ  ُررضقفو يحقـئذك رهلل  ؾقف  بل  شؽر اري

 وعٍى إٌلاز الٍعىةد[ 

ـقعؿ هل    ُرـتػع بفو ي إذا رـؼؾوا كعؿوة  -رعـل   و  رتضورر بوف  -ضده  يذلؽ ال

 ُمبِر  ؾقفن

رقجد  ف، : سؾؿيف  اإلكؽ ر لؾـعؿ رـدر أ  رقجد [83]الـحؾ  ﴾گ ک﴿

ـق   اإلكؽ رلد رحصؾ هبذاو لؽـ  ق رعرتففؽؾ الؿسؾؿقـ  وعؿ إلك اقر اهلل ـ رـسا ال

 يف أيل ت الغػؾةو ييف الؿض رؼن   ـ بعضفؿ

ياشووورأبت كػسوووف إلوووك العووو،جو يُذِهوووا بوووف أحووودهؿ  ووورض  فؿوووث،  لوووق

خػوة إلوؿ إلوك السوبا  أي كسوا الشوػ  ي يحصؾ لوف الـػوع  ـفو و الؿصح تو إلك

 ولؿووت  لوقٓ العوو،ج الػو،ين  أي    ووثً،  لوقٓ فوو، قؼوقفالعوو،جو  أي الطبقواو يهوق

 يرد ق لؾطبقا الذق أدريف يأكؼذه  وـ الؿوقت: ٕكوف مورف لوف العو،ج الؿـ ةواو

ـقعؿنف يرـسك اهلَلو  فذا  ـ ُيػر ال

ـقعؿِ  فؿـ إكؽ رِ  أ  اهلل هق الؿحقل  َف رَ بعد أ   َ  كسبتف  إلك ةببف  فؼط ال

رؼق   رزلـل ف، و  ٓ  ؾقف بؿ  و  ؾقف أ   و ف لذق ُتُصدق الؿؿقت الراز 

 
 نڤفقا (و  ـ حدرث م2999أخرجف  سؾؿو يت ب الزهد يالرل ئؼو ب ب الؿم ـ أ ره يؾف خقرو ) (1)
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إكؿ  ف،ًك  أ  ي رستحضر أ  الؿعطل يالؿ كع هق اهلل  ٓ : ٕكفيثقًرا رحدث فلؽـ

  هق  جرد ةباو يلقس هق الؿعطل الحؼقؼلو يالؿ   الذق بقد ف،  هق     اهلل

  [33]الـقر  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

ور الوذق  ورض التػسوقر  ؾوك اإل    الؿُ  ج بـ  ُ ج هد هقي  «قال مجاهٌد » ػسق

 ن (1)ابـ  ب س  ـ أيلف إلك آخره

 ـ فقلف  ؿـ كؼؾ  ـف لوؿ رضوبط لػوظ  ج هودو  أي أ  الؿملػ  أق :«ما معـاه»

فقؽق   وـ لوق   ج هودو أق   عـوك أروة يوذاو يرؽوق   :«معـاه»  ييف بعض الـ سخ

 التػسقر ب لؿث  ن

يؿ  يف حدرث الث،ثوة  إلورعو  أو :«هق ققل الرجؾ: هذا مالل ورثتف طـ آبائل»

فقوف هوق و فقـسوا  و  (2)«ا طـ كـابرإكؿا ورثت هذا الؿال كابرً »يإبرصو يإ ؿك  

إلك  ـ أ طك الؿ   ٔب ئفو  ع أ  اكتؼ   اإلرث إلقوف أشود يف  أي  ـ الـعؿة إلك آب ئفو

 اإلكع    ـ اهللن

أ  شخًصو   فؾوق :«ذا ؼقلـقن: لـقٓ فـءن لـؿ  ؽــ كـ»اهلل:  طبـدبــ  وقال طـقن»

 لؿـؼوذ يف الحؼقؼوة فحررؼو ثؿ ج   شوخص يأكؼوذهو  أي أشرف  ؾك الف،ك يف ار ك 

 نههذا الرجؾو ي   الرجؾ إٓ ةبا يف إكؼ ذ فهق اهلل الذق ةخر ل

ـقعؿ إلك إةب ب لدح يف الربقبقةو يرختؾػ بو خت،ف ريوق  الؼؾوا  يإض فة ال

: ذلوؽ يف إرؿ كوف رؼدح يٓ ػعؾ إلك السباإلك هذا السبا: ٕ  اإلكس   لد رـسا ال

أخوذ الؿو    وـ خزرـتوف إكؿو  ٕكف  عرتف يف حؼقؼة أ ره أ  الُؿـعؿ هق اهللو لؽـ هوذا 

 يهذا ةبان ستحضر أ  الؿعطل يالؿ كع هق اهلل رُبد أ   ف، وهيأ ط 

 
 ن4/459رـظر  ةقر أ ،  الـب،   (1)

(و ي سوؾؿو يتو ب الزهود 3464أخرجف البخ رقو يت ب أح دروث إكبقو  و بو ب  و  ذيور  وـ بـول إةورائقؾو ) (2)

 نڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 2964يالرل ئؼ )
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تجقز كسوبتف إلقوف  وـ بو ب آحتقو طو  ٓ يبعض الـ س ُرب لغ فقـسا إلك اهلل   

 ن ـد حصقلف  ؾك شل   حر «  ـ اهلل ثؿ  ـ ف، »بعضفؿ   يؼق 

  لتقبةو إدرا الؿشفقرو مو حابـ   سؾؿبـ  اهلل  بد يهق  «وقال ابـ قتقبة»

 ياقره   ـ الؽتان و«الؿع رف»ي و« قق  إخب ر»

و يلود شوققخـ و يهوذا أةوقأ  و  ُذِيور يف البو ب أي :« ؼقلقن: هذا بشػاطة آلفتـا»

الووقللو  أي قؼقلووق   أكووت أاضووبت ألفووةفصوو ئا إلووك آلفووتفؿو رـسووبق  بعووض الؿ

هوذا يؿ أاوؿ أيلقو  و فحصؾ لؽ يذاو يهذا يثقر يف البؾدا  التل ُرقجد فقف   وـ ُروز َ 

رك إي  ياضحن   ـ أةقأ    ُرذيرو ييضعف يف الشق

 َأْصَبَح »ن اهلل تعالك قال: إ»خالٍد الذي فقف: بـ  وقال أبق العباس بعد حد ث ز د»

ـٌ بِل َوَكافِرٌ  ـْ ِطَباِدي ُمْمِم  يف ب ب آةتسؼ   ب ٕكقا ن  «- وقد تؼدم - ،الحد ث« ِم

ـ ة،  ذم سبحاكف مـ  ضـقػ إكعامـف إلـك غقـره وُ شـرك » وهذا كثقٌر يف الؽتاب والس 

  نذير هذا تؼد لد ي  :«بف

ه إلك كسبق  «قال بعض السؾػ: هق كؼقلفؿ: كاكت الر ح صقبة، والؿءح حاذًقا»

 نيالؿ،ح الررح

و اييف هذه الظريف رؽوق  آلتػو ت إلوك السوبا  ـود يثقور  وـ الـو س ح ضوًر 

فقرت حو يتسوؾؿ  فقـسبق  هذه إ قر إلك السباو لؽـ الؿقفؼ  ـ رعؾِؼ لؾبف ب هلل 

 نأحقالفؼ بؿخؾق  تؽدرت إذا تعؾج  اإلكس   لف  ؼقدتفو يرقفؼ يف أ ؿ لف: ٕ 

لوقٓ يؾبوة »  يؿو  يف البو ب أيت  «طؾـك ألســة كثقـر وكحق ذلـؽ مؿـا هـق جـارٍ »

لووقٓ »و ي ثووؾ  «لووقٓ الووبط يف الوودار ٕتووك الؾصووقص»و ي«ٕت كوو  الؾصووقص وفوو، 

 نأةب ب يالُؿسبا هق اهلل و يهذه و يهؽذا«الطبقا لؿ  شػل
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 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 نشرح هذا لد تؼد ي :«إولك: تػسقر معرفة الـعؿة وإكؽارها فقف مسائؾ:»

فونذا أردت أ  تعورف الؿط بؼوةو : «الثاكقة: معرفة أن هذا جـاٍر طؾـك ألســة كثقـر»

ف كظر إلك ح لؽ يح   زيجتؽ  ـد   ُرص ب  ػؾ يف أثـ   الؾقوؾو يرجوزع يرصورخ 

 تومخرو فو كظر إلوك تعؾؼوؽ بو هلل أي بل ؾك مقتف يأكت لست لو دًرا  ؾوك أ  تؼود  لوف

 ؾوك الؿسوؾؿ أ  تؽوق   ،لتوف يتعؾوؼ لؾبوف يةوباو كؿ  هق إ لطبقا ف !ب لطبقا أي

 ن ب هلل

ٕكف كسوبف  إلوك السوباو يلوؿ ُرـسوبف   :«الثالثة: تسؿقة هذا الؽءم إكؽاًرا لؾـعؿة»

 إلك الُؿسبا الُؿـعؿ الحؼقؼلن

و ﴾گ ک ک ک ک﴿  «الرابعة: اجتؿاع الضد ـ يف الؼؾب»

 يرثبتقكف لغقرهنؽ ذلالؿـعؿو ثؿ رـؽري  هق رعرفق  أ  اهلل أق  
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 كــىل هللا دعــاىل: ابــة

  [33]امتلسج: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 

إكداد: هق الشرك، أخػـك مــ دبقـب الـؿـؾ طؾـك »يف أ ة:  ڤقال ابـ طباس 

وحقاتؽ  ا فءكـة، وحقـاتل، وتؼـقل:  ،صػاٍة سقدا  يف ضؾؿة الؾقؾ، وهق أن تؼقل: واهلل

الؾصـقص، وقـقل الرجـؾ  كولـقٓ الـبط يف الـدار ٕتـبة هذا ٕتاكا الؾصـقص. قؾلقٓ كُ 

هـذا  ،تجعـؾ فقفـا فءًكـا ٓ ، وققل الرجؾ: لقٓ اهلل وفءن،لصاحبف: ما شا  اهلل وشئَت 

 .(1)رواه ابـ أبل حاتؿ «كؾف بف شرك

ـْ َحَؾَػ بَِغْقرِ اهللِ َفَؼْد َكَػـرَ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤالخطاب بـ  وطـ طؿر  َم

 .(2)وصححف الحاكؿ ،ـفرواه الترمذي، وحس  « َأْشَركَ  أو

ـــ مســعقٍد:  ــال اب ــره  ٕنْ »وق ــػ بغق ـــ أن أحؾ ــل  م ــا أحــب إل ــاهلل كاذًب ــَػ ب أحؾ

 .(3)«صادًقا

ـْ  ،ٓ َتُؼقُلقا: َمـا َشـاَ  اهللُ َوَشـاَ  ُفـءنٌ : »قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ڤوطـ حذ ػة  َوَلؽِـ

 
 (ن229أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ) (1)

(  » 511يلوذا لو   يف تقسوقر العزروز الحؿقود )ص   :الؿصوـػ  ؿر يؿ  ذيور ـ يلقس  والحدرث  ـ ابـ  ؿر (2)

 «ن ـ ابـ  ؿر  الخط ب  هؽذا يلع يف الؽت بو يمقابفبـ  لقلف   ـ  ؿر

(و 3251يحوودرث ابووـ  ؿوور أخرجووف أبووق دايدو يتوو ب إرؿوو   يالـووذيرو بوو ب يف يراهقووة الحؾووػ ب ٔبوو  و ) 

و يأحؿود «حودرث حسوـ»قوة الحؾوػ بغقور اهللو يلو    يالرت ذقو يت ب يت ب إرؿ   يالـذيرو ب ب يف يراه

 (و يمححف  ؾك شرط الشقخقـ ييافؼف الذهبلن7814(و يالح يؿ )4358(و يابـ حب   )6972)

(و يلوو   8992(و يالطوو اين يف الؽبقوور )12414(و يابووـ أبوول شووقبة )15929الوورزا  يف  صووـػف )  بوود أخرجووف (3)

 ن4/177و ييذا ل   يف  جؿع الزيائد «الصحقحرياتف رياة   »3/372الؿـذرق يف الرتاقا 



 

ع[33]اي كة٠:ع﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿   بعقــٍٛعاهع يــ ىل: 417

 .(1)اه أبق داود بسـٍد صحقحرو« ُققُلقا: َما َشاَ  اهللُ ُثؿ  َشاَ  ُفءنٌ 

ؽره: أطقذ باهلل وبؽ. و جقز أن  ؼـقل: بـاهلل ثـؿ أكف  »وجا  طـ إبراهقؿ الـخعل: 

 .(2)«تؼقلقا: لقٓ اهلل وفءن وٓ بؽ، قال: و ؼقل: لقٓ اهلل ثؿ فءن،

 ائل:ـــه وســـفي
 .إولك: تػسقر آ ة البؼرة يف إكداد 

  ة الـازلة يف الشرك إكبر أكفا تعؿ إصغر. ػسرون أ ڤالثاكقة: أن الصحابة  

 .الثالثة: أن الحؾػ بغقر اهلل شرك 

 ففق أكبر مـ القؿقـ الغؿقس. ،الرابعة: أكف إذا حؾػ بغقر اهلل صادًقا 

  يف الؾػظ.« ثؿ»و« القاو»الخامسة: الػرق بقـ 

l 

هذا  :«[22]البؼرة  ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿باب ققل اهلل تعالك: »

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ يف ةقرة البؼرة  تعؼقا  لؼقلف 

 وففق  ـ ب ب تليقد الؿػفق  ب لؿـطق  أرةو [21]البؼرة  ﴾ہ ۀ ۀ

فج   لقلف   و«ا بديا اهلل يحده»هق  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿فؿػفق  لقلف تع لك  

ف لتؼقى لقميد ذلؽ الؿػفق   ـ أرة إيلك: ي ؾقف  ﴾ں ں ڱ ڱ﴿

 ڄ ڄ ڄ﴿  يف شلا  ل   اهلل  هل الغ رة  ـ يؾ شل و حتك  ـ العب دة التل

الغ رة  ـ الزي ة ي لغ رة  ـ الص،ة التؼقىو ف ن[56]الذارر ت  ﴾ڃ ڃ ڃ

 
(و يموححف الـوقيق يف 23265(و يأحؿود )4989رؼ    خبثوت كػسولو ) ٓ رياه أبق دايدو يت ب إدبو ب ب (1)

 (ن358إذي ر )ص  

 (ن344(و يابـ أبل الدكق  يف الصؿت )19811راشد )بـ  الرزا   ـ  ررؼ  عؿر  بد أخرجف (2)
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿  بدلقؾ :الغ رة  ـ الصق   التؼقىيالتؼقىو 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿بدلقؾ  :الغ رة  ـ الحج التؼقىي و[183]البؼرة  ﴾ڦ

غ رة الغ ر ت فؽ يبـ    ؾك ذل ن[293]البؼرة  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 التؼقىن

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿

رعؾؿق  أ  اهلل هق الذق خؾؼفؿو يرعؾؿق  أ  اهلل هق  ن[22]البؼرة  ﴾﮸ ﮷ ﮶

  الذق ررزلفؿ يُرـز  لفؿ الؿطر  ـ السؿ  ن

تعؾؿق  هذه أق  يأكتؿ  ن[22]البؼرة  ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 ؟!تجعؾق  لف أكداًدا ع ذلؽ ي : الخؾؼ يالرز   ـ اهلل و يهل أ إ قر يؾف 

 هذا لقد  مثرو ف لج حد  ـ  ؾؿ لقس ي لج حد  ـ جفؾني

 التخرٖس وَ الصسك اخلف٘د[ 

يالـد هق الشوررؽ يالؿثقوؾ  :«إكداد: هق الشرك»يف أ ة:  ڤقال ابـ طباس »

بؿ  رمي  إلقف  ـ اإلشراك ب لـد الوذق هق تػسقر ن فتػسقره إكداد ب لشرك (1)يالـظقر

 كًدا يشررًؽ و ي ثقً، يكظقًران  قه هللجعؾ

ر دبقوا صودِ   ي و ذا رُ «أخػك مـ دبقب الـؿؾ طؾك صػاٍة سـقدا  يف ضؾؿـة الؾقـؾ»

 وـ هوذا الؿخؾوق   يإذا ي   هوذا الصوقت ! ؾك الصػ ة الؿؾس  ؟ ـ مقت الـؿؾ 

و  ؾك هذه الصخرة الؿؾس  و فؿ  هول الحريوة التول تثقور آكتبو ه  وـ الضئقؾ ي لعد 

  ؾك مخرة ةقدا و يف لقؾة  ظؾؿة؟! ةكؿؾ

 
 ن2/543رـظر  الصح ح  (1)



 

ع[33]اي كة٠:ع﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿   بعقــٍٛعاهع يــ ىل: 414

بوؾ هوول  وإاو  أشود درجو ت الخػو  و  وـ حقووث الصوقتو ي وـ حقوث الحريوة

 مقت يحرية ي لعد ن

هذا الؽ،   ـ ح  إ ة يترجؿ   الؼرآ  رجعؾ الؿسوؾؿ  ؾوك يجوؾ يخوقفك 

رشعرو فونذا يو   الشورك يف الخػو   هبوذه الؿث بوةو  ٓ شدردرـو أ  رؼع يف الشرك يهق

رشوعر أ   ٓ أ  رـجق  ـف أحد: يلوذا جو  ت الؽػو رة لؿوـ يلوع يف الشورك يهوق فَؼؾج 

و يإذا يوو   الشوورك (1)رعؾووؿ ٓ رسووتعقذ بوو هلل أ  ُرشوورك بووف يهووق رعؾووؿو يرسووتغػر لؿوو 

 إٓ  ـ  صؿف اهللن :ُبد أ  رؼع فقف اإلكس   ف، ب لخػ   هبذه الؿث بةو

ـــِؽ » ـــقل: واهلل وحقاتِ ـــق أن تؼ ـــِؽ »  بووو هلللسوووؿ   «واهلل»: «وه لسوووؿ  :«وحقاتِ

 ب لؿخؾق و يهق هـ   خ  ا  مكثو ييرد يف ريارة يحق تَِؽ لؾؿخ  ا الؿذيرن 

 ر  ف،  حسا الريارتقـن  أي  « ا فءكة»

ـْ »  ملسو هيلع هللا ىلص: لؼقلووف لسووؿ بحق تووف يووذلؽن يالؼسووؿ بوو لؿخؾق  شوورك :«وحقــاتل» َمــ

 :يف إموؾ و يلؽـف شرك  أمغربق كف ليت ؾك    ةق «َأْشَركَ  أو َحَؾَػ بَِغْقرِ اهللِ َفَؼْد َكَػرَ 

 إٓ إذا ز ؿ أ  لؾؿخؾق  الؿحؾقف بف  ـ العظؿة يالتعظقؿ    ُرس يق  ظؿة الخ لؼ

 ن ُرؼ رهب أي

حقووث حؾووػ بوو هللو  : وو  و إي   التشووررؽو فقووف  حرج «ياهلل يحق تووؽ»يلقلووف  

 يلركف ب لحؾػ ب لؿخؾق و يالث ين  الحؾػ بغقر اهللن

يذلوؽ و «يؾبوة»بعوض الريارو ت يف ي  «بة هذا ٕتاكا الؾصقصقؾوتؼقل: لقٓ كُ »

 الؽوو،ب إذا جوو   شووخص  اررووا تـووبح فرتتػووع أمووقا  و يرسووتقؼظ أهووؾ الووداروأ  

 ـُب ح الؽؾا ةبا لؾـج ةنفردرك الؾص  ـفؿ شقًئ و  ف،

 
 ن(134)ص   ةبؼت اإلش رة إلقف (1)
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إذا جوو     ُتصوودر أمووقاتً  الووبط يوذلؽي  «ولـقٓ الــبط يف الــدار ٕتاكــا الؾصــقص»

لعود  آلتػو ت إلوك إكؿو  هوق او لؽـ إدخ   هذه إ ثؾوة يف الشورك: أحدو ففل ةب

يهووق الووذق يلوو هؿ  ووـ هوومٓ   رؾتػتووق  إلووك اهلل  فوو، ا  ووع الووذهق وسووبق الؿُ 

 الؾصقصن

بوقـ الخو لؼ يالؿخؾوق      ْر َلوفقوف  ،«وققل الرجؾ لصاحبف: مـا شـا  اهلل وشـئت»

 ب لقاي التل تؼتضل التشررؽن

رواه ابــ  «هذا كؾـف بـف شـرك ،تجعؾ فقفا فءًكا ٓ وفءن، وققل الرجؾ: لقٓ اهلل»

لوقٓ اهلل »لو   الرجوؾ   أي و«   ش   اهلل ثوؿ شوئت»لؽـ لق ل   لص حبف   و«أبل حاتؿ

  أق «ٓ تجعؾ فقفا فءًكـا»يؿ   ل   ابـ  ب س   أي وبق كف بلسو يةقليت ف، و«ثؿ ف، 

  لقٓ اهلل يحدهن أي هو     ش   اهلل يحدتؼقُ  يإكؿ  تذيره أمً،و  ٓ

 الٍّ٘ عَ احلمف بػري اهلل تعاىلد[ 

يموقابف  وـ ابوـ  ؿورو : «قـال ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل أن رسـق ڤالخطاب بـ  وطـ طؿر»

  ـ  سـد  ؿرن   ٓ والحدرث  ـ  سـد ابـ  ؿري

ـْ َحَؾَػ بَِغْقرِ اهللِ َفَؼْد َكَػرَ »  تؽق  لؾشؽأ   إ    هذه «أي»ل لقا  إ   :«َأْشَركَ  أو َم

ي ؾقوف لؾتـقروع:  «أي»تؽوق   أي ؟كَ َر أْش فؼد ل     أي َر ػَ يَ فؼد هؾ ل      ملسو هيلع هللا ىلصف قؿ  ل لف

 فبعض  ـ رحؾػ بغقر اهلل رؽػرو يبعض  ـ رحؾػ بغقر اهلل ُرشركن

يالؽػور يؿوو  رؽووق  أيوو  رؽووق  أمووغرو يؿو  أ  الشوورك يؿوو  رؽووق  أيوو  رؽووق  

 تعظوقؿ   ر  الحؾوَػ أمغرو يأمؾ الحؽؿ يف هوذه الؿسوللة أكوف شورك أموغرو فونذا لو 

 ن(1): ففذا شرك أي و ييػر أي لؾؿخؾق  الؿحؾقف بف يتعظقؿ اهلل 

 
 ن8/262كقؾ إي  ر يو 11/531رـظر  فتح الب رق ٓبـ حجر  (1)
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و يالحودرث يف البخو رق بودي  «أفؾـح وأبقـف إن صـدق»  ج   يف موحقح  سوؾؿ

 ؿ  حؿؾ بعض العؾؿ    ؾك الحؽؿ  ؾوك رياروة  سوؾؿ  :(1)«أفؾح إن صدق»  الؼسؿ

ف  ب لثبقتو ثوؿ البحوث لالحؽؿ    كع  ـ ف، ودا ت يف محقح  سؾؿ ب لشذيذو ي  

  ي ؿ  لقؾ يف الجقاب  ـف    ـ جقاهب ن

 هذا ي   لبؾ الـفلنأ   

  نأفؾح واهلل إن صدق»تحرفت  ـ   أا» 

  ن(2)ُرؼصد بف  عـك التعظقؿ ٓ وهذا شل   رجرق  ؾك الؾس   أ 

 بوو لـبلو أي بلبقووفو أي بريحووفو أي لؽووـ هووذا رػووتح ب ًبوو  لؽووؾ  ووـ حؾووػ بـػسووفو 

ـْ »  فو لـفل بو    ؾوك  ؿق وفي ؾقوف  :لؽعبة أ  رؼق   ياهلل    ألصد التعظوقؿب  أي َمـ

 «نَأْشَركَ  أو َحَؾَػ بَِغْقرِ اهللِ َفَؼْد َكَػرَ 

  «ٕن أحؾَػ باهلل كاذًبا أحب إلل  مـ أن أحؾػ بغقره صادًقا»وقال ابـ مسعقٍد: »

ـ  اؿقسو هوذا  ـود  ويهل  ـ الؽب ئر يذلؽ أ  الحؾػ ب هلل ي ذًب  ا رة    فقف أكف رؿق

و ي وـفؿ  وـ رخوص القؿوقـ الغؿوقس «إ  يؾ حؾػك ب هلل يو ذب اؿوقس» ـ رؼق   

 ن(3)بؿـ حؾػ ب هلل ي ذًب  لقؼتطع بف     ا رئك  سؾؿ

يرؿقـ اؿقس أةفؾ  ـ  نففذا شرك ويأ   إذا حؾػ بغقره يلق ي   م دًل 

بؾ الغػرا  الذق تشؿؾف رؼ ٓ الشرك: ٕ  الشرك إمغر  ـد جؿع  ـ أهؾ العؾؿو

 
(و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ  و بو ب بقو   الصوؾقات 46أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ  و ب ب الزي ة يف اإلة، و ) (1)

بوووـ  (و  وووـ حووودرث  ؾحوووة458(و يالـسووو ئل )391(و يأبوووق دايد )11التووول هووول أحووود أريووو   اإلةووو، و )

 نڤ اهلل  بقد

 ن1/197فتح الب رق ٓبـ حجر يو 1/168رـظر يف هذه التلير،ت  شرح الـقيق  ؾك  سؾؿ  (2)

و 9/496الؿغـوووول يو 6/188 غـوووول الؿحتوووو ج يو 4/496التوووو ج ياإليؾقووووؾ يو 8/127رـظوووور  الؿبسووووقط  (3)

 ن 6/188 الؿحؾكي
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يهق  [48]الـس    ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿آرة الـس    

 ُبد أ  ُرعذجب ٓ ُرغػرو بؾ ٓ الراجح  ـد شقخ اإلة،  ابـ تقؿقةو ف لشرك إمغر

بف يإ   اهلل بقـؿ  الؽب ئر تحت الؿشقئةو إ  ش   وو ثؿ ُرخَرج  ـ الـ رم حبف  ؾقف  ذج

 ش    ػ   ـفن 

ولؽــ  ،ءنٌ ٓ تؼقلقا: َما َشاَ  اهللُ وشـاَ  فـ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ڤـ حذ ػة وط»

يلود تؼود  الؽو،  يف  :«رواه أبـق داود بســٍد صـحقح« شـا  فـءن ؿ  ققلقا: ما شاَ  اهللُ ث

 ن رؼتضل التشررؽو ففق  حرج  يهق لقايو بي يهق ج ئز« ثؿ»العطػ بو

 ت الؿشووقئة لؾؿخؾووق : يهووذا فقووف رد   ؾووك إثبوو «ءنٌ ُثــؿ  َشــاَ  فــ»  ملسو هيلع هللا ىلص لقلووفيف ي

 رتحووورك بؿشوووقئة ٓ كوووفرؼقلوووق   إُرثبتوووق  الؿشوووقئة لؿخؾوووق و ي ٓ الج روووة الوووذرـ

إلك اقر ذلوؽ  ؿو  ُذِيور  وإرادةو يإكؿ  حريتف يحرية ير  الشجر يف  فا الررح يٓ

 يف ب ب الؼدرن

ؿخؾووق   شووقئًة   بوول  لؾالؼوو ئؾقيُرؼ بووؾ الج رووة  الؼدررووة الغوو،ة يف اإلثبوو تو 

 ن(1) ستؼؾة  ـ  شقئة اهلل 

يالؽراهة  ـود السوؾػ   «ؽره: أطقذ باهلل وبؽأكف  »وجا  طـ إبراهقؿ الـخعل: »

 تعـل التحررؿن

تؼقلـقا: لـقٓ  وٓ و جقز أن  ؼقل: باهلل ثؿ بؽ، قال: و ؼقل: لقٓ اهلل ثـؿ فـءن،»

 يتن   بقـ حريف العطػ  ـ التػ  تؼد  بق  لد ي :«اهلل وفءن

 

 
 ن11/499رـظر  فتح الب رق  (1)
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 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 . يلد تؼد  الؽ،  فقف  :«فقف مسائؾ: إولك: تػسقر آ ة البؼرة يف إكداد»

ــة: أن الصــحابة » ــا تعــؿ  ڤالثاكق ــر بلكف ــة يف الشــرك إكب ــة الـازل  ػســرون أ 

إمغر لد ررتؼل حتك رصؾ إلوك الشرك   يذلؽ ٕلعؿق  لػظ الشركو ي :«إصغر

 تبًع  لؿ  رؼر يف الؼؾان   : إي

 يهذا ث بت يف  الـصقص الس بؼةن  «الثالثة: أن الحؾػ بغقر اهلل شرك»

يهوذا  و   :«ففق أكبر مـ القؿـقـ الغؿـقس ،الرابعة: أكف إذا حؾػ بغقر اهلل صادًقا»

 نڤ رد   ؾقف ي،  ابـ  سعقد

التشوررؽ بو لقاي  رفـو  أ  لود ي :«يف الؾػـظ« ثؿ»و« القاو»الخامسة: الػرق بقـ »

التول توود   ؾوك الرتتقوا يتراخول  ـزلوة الؿخؾوق   ووـ  «ثوؿ»أ  العطوػ بووشوركو ي

 الخ لؼ ج ئز يؿ  تؼد ن
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 ابــة

 ةاهلل ةامحنف ًلنع مــم فٌمن اءـــج اـــم

 

ٓ تحؾػـقا بببـائؽؿ، مــ حؾـػ بـاهلل »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسقل اهلل ڤطـ ابـ طؿر 

رواه ابــ ماجـف  .«، ومـ لـؿ  ـرض فؾـقس مــ اهللفؾقصدق، ومـ ُحؾػ لف باهلل فؾقرَض 

 .(1)بسـٍد حسـ

 ائل:ـــه وســـفي
 . إولك: الـفل طـ الحؾػ بأبا 

 .الثاكقة: إمر لؾؿحؾقف لف باهلل أن  ر ك 

 .الثالثة: وطقد مـ لؿ  رض 

l 

ج   يف الب ب الس بؼ الـفل  ـ أكقاع  ـ الشركو ي ـف  الحؾوػ بغقور اهللو يفقوف 

  ـ أ  أحؾػ بغقره م دًل   »ڤ  سعقدي،  ابـ 
ج
 «ٕ  أحؾَػ ب هلل ي ذًب  أحا إلل

 إٓ أكف أ ظؿ  ـ يب ئر الذكقبن :أ  الشرك يإ  ي    ـ الـقع إمغر ڤلُقبقـ 

 بؼقلف   $يهـ  يف هذا الب ب ترجؿ اإل    الؿجدد 

 يالتؼدرر     حؽؿف؟  «باب ما جا  فقؿـ لؿ  ؼـع بالحؾػ باهلل»

 
(و يمووحح إةووـ ده ابووـ حجوور يف 2191ـ   جووفو يتوو ب الؽػوو راتو بوو ب  ووـ حؾوػ بوو هلل فؾقوورضو )أخرجوف ابوو (1)

 ن2/133و يالبقمقرق يف  صب ح الزج جة 11/536 الػتح



 

ع  بعَـــ عجـــ ٤عفُٝٔعيــِعٜكٓعع  حلً ع  ه 441

إذا ُأ ور الحو لػ يلحؾػ ب هلل هق الؿتعقـ لؿـ أراد التليقود يالتعظوقؿو إذا ي   ا

تػصوقؾك ةوقليت  ك ؾ :  الح لَػ أ  رحؾػ ب هللو ف لؿحؾقف لف  ل قر  بل  رؼـع يُرصدق 

 إ  ش   اهلل تع لكن

ٕ  الحؾػ  :«ٓ تحؾػقا بببائؽؿ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسقل اهلل ڤطـ ابـ طؿر »

ػ بغقر اهلل شركن يإب ُرطؾؼ  ؾك إب الؿب شرو ب ٕب حؾػ  بغقر اهللو يالحؾ

يفقفؿ  [38]رقةػ  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿  ف لجد أب :يُرطؾؼ  ؾك آب ئف يإ   ؾقا

 لؿرجح  ـد أهؾ العؾؿ أ  لف حؽؿ إب يف حجا ف: يلذا الؿب شر ياقر الؿب شر

 ن(1)إخقة  ـ الؿقراث

غؿوقسو القؿوقـ الةوقؽق  رؿقـوف   صودُ ٕكوف إ  لوؿ رَ  :«صدقفؾقَ  ،مـ حؾػ باهلل»

قت هبذا ـ أي  الؽب ئر هقي : ٕا  تغؿس م حبف  يف الـ رو ي ـ أهؾ العؾؿ  ـ و يةؿق

لقؼتطع     ا ورئك  سوؾؿو يهوذه بو، شوؽ  :ررى أ  القؿقـ الغؿقس الحؾػ ب هلل ي ذًب 

أشد: ٕ  الؿع مل تغؾظ يتعظؿ بحسا إثر الؿرتتا  ؾقف : ف لزكو   وـ الػوقاحشو 

لؽـوف رتػو يتو ف لزكو  بحؾقؾوة  و قرو ي جؿع   ؾك تحررؿف بقـ الشورائعي ـ  ظ ئؿ إ

 ن-كس   اهلل الع فقة- (2)الج ر أ ظؿ  ـ البعقدةو يالزك  ب لؿح ر  أ ظؿ يأ ظؿ

إذا حؾػ ب هلل ي ذًب  يؿ  يف ي،  ابـ  سعقد الس بؼ أةفؾ  ـ أ   ذلؽ ي ـ

 ېئ ۈئ﴿  قف أ  رصد رحؾػ بغقره م دًل : ٕكف شركو ف لح لػ ب هلل رجا  ؾ

 ن[224]البؼرة  ﴾ىئ ېئ

 
ي وذها أبول رقةوػ ي حؿود  وـ الحـػقوةو يالؿ لؽقوةو يالشو فعقةو أ   هذا هق  ذها أبل حـقػة يالحـ بؾةن (1)

رةو لة ابوـ يو 8/3944رـظر  التجررد لؾؼوديرق   يقػقة الؿش ريةنالجد رش رك اإلخقةو  ؾك خ،ف بقـفؿ يف

 ن6/396الؿغـل يو 4/85إ  ي(و 144أبل زرد الؼقرياين )ص  

 «نيأ ظؿ الزك   ؾك اإل ،  الزك  ب لؿح ر   » 2/226الفقتؿل يف الزياجر ل    (2)



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  444

و«ومـ ُحؾػ لف بـاهلل فؾقـرض» رحؾوػ بوف  يٓ ؿ اهللَ   إموؾ يف الؿسوؾؿ أكوف ُرعظق

بـوو ً   ؾووك هووذا إمووؾ يف  :يررضووك لفأ  ُرصوودق فعؾقووف الؿحؾووقف لووف  ييووذلؽي ذًبوو و 

و يرعورف الؿحؾوقف لوف يف حؾػوف ؽذب الؿسؾؿُ الؿسؾؿو يحسـ الظـ بفو يلؽـ لد رَ 

 ي ذبو ففؾ رؾز ف أ  ررضك؟ لح لػا أ 

ةفؾ أراد القفقد أ  رحؾػقا خؿسقـ رؿقـً و بـ  اهلل  بد يف لصة الؼس  ة لؿ  ُلتؾ

 ؾوك  ملسو هيلع هللا ىلصحؾػفؿو فللرهؿ الـبول يف  ةثؼ ف، وٕاؿ رفقد كرضك: ٓ فؼ   أيلق   الد  

 ثوؾ لوقس رفوض القؿوقـ لبوؾ يلق وف  لود رؼو   هـو   إ و لؽوـ (1)رفض هذه إرؿ  

  لعؾؿو   رسوتدلق  هبوذه الؼصوة  ؾوك أكوف إذا اؾوا  ؾوك الظوـوف نبعود يلق وف رفضف

 ُلطع بؽذب ُ ررد الحؾػو فقجقز رفض رؿقـفن أي

فؾق أاؿ لبؾقا إرؿ    ـ القفقد يهؿ رعؾؿوق  يوذهبؿو ثوؿ رديا هوذه إرؿو  و 

ييؿو   وٕاوؿ رفوقد :رفضوقهؿ يف إموؾإاؿ فؾقس يرفض القؿقـ لبؾ يلق فو بؾ 

و فسووفؾ  ـوودهؿ الؽووذب (2)«إ  القفووقد لووق  هبووت»ةوو،   بووـ  اهلل  بوود قفؿلوو   فوو

 يالبفت  و يتؾػقؼ التفؿن

ي ثؾ ذلؽ  ـ تقؼـ يذبف: فقجقز رد حؾػف ب هللو يؿ  لق أشو ر إلوك إكو   يحؾوػ 

ُرؿؽـ تصدرؼف: ٕكوف  خو لػ  لؾحوسو فؿثوؾ  ٓ  ؾك أكف يت بو ففذا  ؼطقع بؽذبفو

 
 سعقد أتق  خق و بـ  ةفؾ ي حقصةـ ب اهلل  بد أ »أبل حثؿة  بـ  خدرجو يةفؾبـ  إش رة إلك حدرث رافع (1)

ةوفؾ يحقرصوة ي حقصوة ابـو   سوعقد إلوك بوـ  الورحؿـ  بود ةفؾو فج  بـ  اهلل  بد فتػرل  يف الـخؾو فؼتؾ

 -« يو  الؽو   »ملسو هيلع هللا ىلصالرحؿـو يي   أمغر الؼق و فؼ   لف الـبل   بد و فتؽؾؿقا يف أ ر م حبفؿو فبدأملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 -أتسوتحؼق  لتوقؾؽؿ »  ملسو هيلع هللا ىلصفتؽؾؿوقا يف أ ور مو حبفؿو فؼو   الـبول  -ل   رحقوك  رعـول  لقوِؾ الؽو،  إيو  

فتو ئؽؿ رفوقد يف أرؿو   »و ل لقا  ر  رةوق  اهللو أ ور لوؿ كورهن لو    «بلرؿ   خؿسقـ  ـؽؿ -ل    م حبؽؿ  أي

أخرجوف البخو رقو يتو ب «ن  وـ لبؾوف ملسو هيلع هللا ىلصل لقا  رو  رةوق  اهللو لوق  يػو رن فوقداهؿ رةوق  اهلل « خؿسقـ  ـفؿ

(و ي سووؾؿو يتوو ب الؼسوو  ة يالؿحوو ربقـ 6142 ب إيوورا  الؽبقوورو يربوودأ إيوو  بوو لؽ،  يالسووما و )إدبو بوو

(و 4712) (و يالـسوو ئل1422(و يالرت ووذق )4529(و يأبووق دايد )1669يالؼصوو ص يالوودر تو بوو ب الؼسوو  ةو )

 (ن2677يابـ   جف )

 (ن3329  ؾقف يذررتفو )أخرجف البخ رقو يت ب أح درث إكبق  و ب ب خؾؼ آد  مؾقات اهلل (2)
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 لفن ُرؾز  الؿسؾؿ أ  ُرصدِ  ٓ هذا

ُبد  ـ الرض  يالتسؾقؿو يإذا حؾػ  ف، وإذا حؽؿ الؼ ضل لؾؿد ل ببقـتفلؽـ ي

 ف لرض  يالتسؾقؿ ياجب  ن والؿد ك  ؾقفو يحؽؿ الؼ ضل بؿؼتضك هذه القؿقـ

ؾؿوو ذا ُرقضووع  حوو يؿ ف وُبوود  ووـ الرضوو  يالتسووؾقؿ ٓ لوود رؼووق  ل ئووؾ  إذا يوو  ي

 لح يؿ؟ يف ا أي اةتئـ ف يُ ؾق و هؾ هذا  عـ يف الحؽؿ

 حوو يؿ إمووؾ الؾووزي و يالحوو يؿ حقـؿوو  يضووع  حوو يَؿ  ؾقوو  يإ    لووف قؼوو  ف

 أ طك فرمة لؿـ لدرف أدكك شؽ يف الؿسللة أ  رتثبتنرؽق  اةتئـ فك ياقره و 

، إكؿا أكا بشر  »ملسو هيلع هللا ىلصبدلقؾ لقلف  :رؾز   ـف  ط بؼة القالع ٓ لؽـ لـعؾؿ أ  الحؽؿ

لحــ بحجتـف مـــ بعـض، فلقضــل وإكؽـؿ تختصـؿقن إلــل، ولعـؾ بعضـؽؿ أن  ؽــقن أ

 لخذه فنكؿا أقطع لـف قطعـة  فء كحق ما أسؿع، فؿـ قضقت لف مـ حؼ أخقف شقئا، طؾك

 ن(1)«مـ الـار

ل  بول  رؽق  الؽ،   ط بًؼ  لؾقالعو بؾ كحـ  ؾز ق  بيلقعؾؿ أكـ  لسـ  بؿؾز قـ 

ؼ لتؽووق  الـتقجووة شوور قةو يإ  خ لػووت القالووعو فؼوود ُرطوو ب :تؽووق  الؿؼد ووة شوور قة

لؾقالوعو يؿو  يف شوفقد  توفُ ط بؼ  وعالقالعو يالبقـة الشر قة لؿ تؽتؿؾ: فقؽوق  يوذًب  

ٕ  الشورع أيجوا أ   :رثبت بؼقلفؿ حد الزك و يإ  يلع ٓ الزك  إذا ي كقا ث،ثةو فنكف

 رؽقكقا أربعةن

جو   شو هد  ود  ثؼوة يشوفد بثبوقت هو،  فونذا يلؾ  ثؾ هذا يف رؤرة الف، و 

هدا   ؾوك خريجوف يهؿو  يف كظور الحو يؿ  ودي  رؾوز  العؿوؾ جو   شو  أي ر ض  و

أ و   ؼد وة شور قةو ف لـتقجوة شور قةو ي  بؼقلف يإ  خ لػ القالوع: ٕاو أي بؼقلفؿ و

َ ـ ُرشؽؽ فقؼق   لق ج  ك  ألػ شخص رشفدي  أاؿ رأيا الفو، و فقسوتحقؾ لق  

 
 ن(489)ص   ةبؼ تخررجف (1)
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ؾؿؼد وة ل ف  خو لػكوٕ :أ  رريه: ٕ  الف،  لؿ رقلد أمً،و فؾقس لف حظ   ـ الـظور

يهوومٓ   وودي  رؾووز  لبووق  لووقلفؿ  (1)«وأفطــروا لرؤ تــف ،صــقمقا لرؤ تــف»الشوور قة  

 لؿ ُرط بؼن  أي يـتقجة شر قةو   بؼ القالع

  هوذا تو ؤو أق  «رواه ابــ ماجـف بســٍد حســ« فؾـقس مــ اهلل ،ومـ لـؿ  ـرض»

ۅ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿    ـ أيلق   اهلل: يؼقلف تعو لك يٓ فؾقس  ـ حزب اهللو

 يهوذا دلقوؾ   ؾوك أ  [28]آ   ؿرا    ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

  ـ الؽب ئرن         د  الرض  ب لحؾػ ب هلل

  املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 رجوقز الحؾوػ ب ٔبو  و فو،   «إولـك: الـفـل طــ الحؾـػ بأبـا  فقف مسائؾ:»

 ؽعبةنالحؾػ ب ل أي وملسو هيلع هللا ىلص بؿـ هق أ ظؿ  ـ أب   ي لـبل يٓ

  و يأ ُر صدُ ل  رَ ب ـ حؾػ ب هلل  أ ُر   «الثاكقة: إمر لؾؿحؾقف لف باهلل أن  ر ك»

  ؾك تػصقؾك تؼد ت اإلش رة إلقفن كوررضبل   ـ ُحؾػ لف ب هلل 

  يكصقص الق قود تود   ؾوك أاو  يبقورة  وـ يبو ئر «الثالثة: وطقد مـ لؿ  رض»

 الذكقب: ٕكف لؿ ُرعظؿ الؿحؾقف بفن

 

 

 

 
و «إذا رأروتؿ الفو،  فصوق قاو يإذا رأرتؿوقه فولفطريا  »ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف البخ رقو يتو ب الصوق و بو ب لوق  الـبول  (1)

(و 684(و يالرت ووذق )1981(و ي سووؾؿو يتوو ب الصووق  و بوو ب يجووقب مووق  ر ضوو   لرؤرووة الفوو، و )1999)

 نڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 1655) (و يابـ   جف2117يالـس ئل )
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 ابــة

 اء هللا وشئرـــا شـــىل: مـــك

 

إكؽؿ تشـركقن، تؼقلـقن مـا شـا  اهلل »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن  فقدً ا أتك الـبل (1)طـ ُقَتقَؾة

إذا أرادوا أن  حؾػـقا أن  ؼقلـقا: ورب  ملسو هيلع هللا ىلصوشئت، وتؼقلقن: والؽعبـة. فـلمرهؿ الـبـل 

   .(2)رواه الـسائل وصححف«. الؽعبة، وأن  ؼقلقا: ما شا  ثؿ شئت

: مـا شـا  اهلل وشـئت. فؼـال: ملسو هيلع هللا ىلصطــ ابــ طبـاس: أن رجـًء قـال لؾـبـل  ولف أ ًضـا

  .(3)«أجعؾتـل هلل كًدا  بؾ ما شا  اهلل وحده»

رأ ـت كـلين أتقـت طؾـك كػـر »أخل طائشة ٕمفا، قال:  (4)وٓبـ ماجف طـ الطػقؾ

 مـ القفقد، قؾت: إكؽؿ ٕكتؿ الؼقم، لـقٓ أكؽـؿ تؼقلـقن: ُطَز ـر ابــ اهلل، قـالقا: وإكؽـؿ

لقٓ أكؽؿ تؼقلقن: ما شا  اهلل وشا  محؿد، ثؿ مررت بـػر مـ الـصـارى،  ،ٕكتؿ الؼقم

فؼؾت: إكؽؿ ٕكـتؿ الؼـقم، لـقٓ أكؽـؿ تؼقلـقن: الؿسـقح ابــ اهلل، قـالقا: وإكؽـؿ ٕكـتؿ 

بفـا مــ  الؼقم، لقٓ أكؽؿ تؼقلـقن: مـا شـا  اهلل وشـا  محؿـد، فؾؿـا أصـبحت أخبـرت

 
هل  لتقؾة بـت مقػل الجفـقةو يرؼ   إكص ررةو يي كوت  وـ الؿفو جرات إي و ففوذا رورد يقاو  أكصو ررةو  (1)

 ن8/284و اإلم بة 7/233رس رو يلقس لف  إٓ هذا الحدرثن رـظر  أةد الغ بة بـ  اهلل  بد ريى  ـف 

(و يالحوو يؿ 27993(و يأحؿوود )3773ذيرو بوو ب الحؾووػ ب لؽعبووةو )أخرجووف الـسوو ئلو يتوو ب إرؿوو   يالـوو (2)

و يموححف ابوـ حجور يف 11/549يؿو  يف فوتح البو رق  و(و يمححف ييافؼف الذهبلو يمححف الـسو ئل7815)

 ن8/284اإلم بة 

 ن(192)ص   ةبؼ تخررجف (3)

ةخ ةو هق أخق   ئشة ٕ ف  بـ  الح رثبـ  اهلل  بدبـ  ةخ ةو يرؼ    الّطػقؾبـ  الح رثبـ  هق  الّطػقؾ (4)

ةخ ة لد   ّؽةو فح لػ أب  بؽر فؿ ت فخؾػف أبق بؽر بعوده  ؾوك أ  بـ  الح رثبـ  اهلل  بد أ  ري   و يي  

 ن3/422اإلم بة يو 1/617ري   ن رـظر  أةد الغ بة 
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قؾـت: كعـؿ. قـال: « هؾ أخبرت بفا أحـًدا »قال:  ،برتففلخ ملسو هيلع هللا ىلصأخبرت، ثؿ أتقت الـبل 

أما بعد؛ فنن صػقًء رأى رؤً ا أخبر بفا مـ أخبر مــؽؿ، »فحؿد اهلل وأثـك طؾقف، ثؿ قال: 

تؼقلقا: ما شـا  اهلل وشـا   فء وإكؽؿ قؾتؿ كؾؿة كان  ؿـعـل كذا وكذا أن أكفاكؿ طـفا،

  .(1)«محؿد، ولؽـ ققلقا: ما شا  اهلل وحده

   ـــه وســـائل:في
  الشرك إصغرالقفقد بإولك: معرفة.  

 الثاكقة: ففؿ اإلكسان إذا كان لف هقى.  

  فؽقػ بؿـ قال: « أجعؾتـل هلل كًدا : »ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة: ققلف 

ــف ــقذ ب ـــ أل ــل م ــا ل ــؼ م ــرم الخؾ ــا أك   

  
 ســـقاك طــــد حؾـــقل الحـــادث العؿـــؿ

   
  .والبقتقـ بعده

 ؿـعـل كذا وكذا»لؼقلف:  ؛برالرابعة: أن هذا لقس مـ الشرك إك ».  

 الخامسة: أن الرؤ ا الصالحة مـ أقسام القحل.   

 .السادسة: أكفا قد تؽقن سبًبا لشرع بعض إحؽام 

l 

و يأ  الوقاي الؿ ضولبو ب الهوذا يف لود تؼودج    ي«باب ققل: ما شـا  اهلل وشـئت»

 خورج   وـ ففوق شورك أيو   وتؼتضل التشررؽ: فنذا ا تؼود الؿسو ياة هبوذا التشوررؽ

أحود  ٓ يف إمؾ  ع التبو رـ يآخوت،فو يأكوف يإ  التضك الؿش رية هلل  نالؿؾة

  ـ يؾ يجفو ففذا رؽق   ـ الـقع إمغرن رس يق اهلل 

 
( 29694يأحؿوود ) (و2118أخرجووف ابووـ   جووفو يتوو ب الؽػوو راتو بوو ب الـفوول أ  رؼوو     وو  شوو   اهلل يشووئتو ) (1)

 ن2/137يالؾػظ لفو يمححف البقمقرق يف  صب ح الزج جة 
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إكؽـؿ تشـركقن، تؼقلـقن مـا شـا  اهلل »فؼـال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ ُقَتقَؾة: أن  فقدً ا أتك الـبـل »

و فون  يو   الؿوراد «وشـا  محؿـد مـا شـا  اهلل :تؼقلـقن»  ييف الحدرث أيت  «وشئت

   ش   اهلل يشئتو ف لؿعـك ياحدو يإ  يو   الؿوراد  تؼقلوق    ملسو هيلع هللا ىلصتؼقلق   لؾرةق  

ياقرهو فقؽوق  هوذا أ وؿو ي ؾوك  ملسو هيلع هللا ىلصأرف  الُؿخ َ ا: فقعؿ الـبل  و   ش   اهلل يشئت

  رفـ   تك رؽق  الشرك أي و ي تك رؽق  أمغرن لد ؽ،هؿ   ـ الشركو يفيؾ ح   

مـــ »  تحؾػووق  ب لؽعبووةو يالحؾووػ بغقوور اهلل شوورك  أق و«: والؽعبــةوتؼقلــقن»

 ن(1)«أشرك أو حؾػ بغقر اهلل فؼد كػر

إذا أرادوا أن  حؾػقا أن  ؼقلقا: ورب الؽعبـة، وأن  ؼقلـقا: مـا  ملسو هيلع هللا ىلصفلمرهؿ الـبل »

ألرج القفوقدق  ؾوك لقلوف  إ  هوذا  وـ   رعـل و«رواه الـسائل وصححف«. شا  ثؿ شئت

إذا أراديا أ  رحؾػقا أ  رؼقلقا  يرب الؽعبةو يأ  رؼقلقا   ملسو هيلع هللا ىلصالـبل الشرك: فل رهؿ 

    ش   اهلل ثؿ شئتن

و  و ف لحؽؿوة ضو لة الؿوم ـ يرستػ د  ـف اإلف دة  ـ العدي يالخصؿ إذا لو   حؼًّ

و يهووذا رفووقدقو يةووقليت يف حوودرث الطػقووؾ رؤروو  القفووقدق (2)ُتؼبووؾ  ؿووـ جوو   هبوو 

 ن ملسو هيلع هللا ىلصيالـص رىو فللره الـبل 

  اضتىداد الصسٖعة اإلضالوٗة وَ الصسائع الطابقةد]دعٕى 

بعووض الؿػتووقكقـ  ووـ الؽتبووة لوو لقا  إ  شووررعة اإلةوو،   وولخقذة  ووـ الشوورائع 

   لؾؿتؼد قـ  ـ القفقد يالـص رى أثوًرا يف هوذه الشوررعةو ييف أحؽ  فو :إالس بؼةو ي

 
 ن(656)ص   ةبؼ تخررجف (1)

الؽؾؿوة الحؽؿوة ضو لة الؿوم ـو حقثؿو  يجوده    »ملسو هيلع هللا ىلصو ل    ل   رةوق  اهلل ڤإش ر إلك حدرث أبل هرررة  (2)

(و يابوـ   جوفو 2687 دةو )أخرجف الرت ذقو يت ب العؾؿو ب ب    ج   يف فضؾ الػؼف  ؾك العبو«ن ففق أحؼ هب 

كعرفوف إٓ  وـ هوذا  ٓ هوذا حودرث ارروا»(و يلد ضوعػف الرت وذق فؼو    4169يت ب الزهدو ب ب الحؽؿةو )

و ييوذا ضوعػف ابوـ الجوقزق يف «الػضؾ الؿخزي ل رضعػ يف الحودرث  وـ لبوؾ حػظوفبـ  يإبراهقؿ والقجف

 ن 1/88العؾؾ الؿتـ هقة 
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 و فَؼبِؾنشقئ  ملسو هيلع هللا ىلص  لؾـبل  ل ـ  ٕ   ـ القفقد

ع: ٔعٖذاع أَةٜٔعفٝح ب

رؼبؾوق  الحوؼ  أموح هب  هذا فقف دلقؾ  ؾك إكص ف هذه الشررعةو يأ أ   :ٍٚٓاأل

  ؿـ ج   بفن 

لوؿ روقح إلقوف بشول و ف لؿسوللة  يكظ ئرهو  يف هوذه الؿسوللة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل أ   :ايج ْٞ

 خ لقة  ـ الدلقؾو يإذا خؾت الؿسللة  ـ الدلقؾ تبؼك  ؾك إمؾ يهق اإلب حةن

 ؾوك أموؾفو يلود  ربؼوك الشول إلقف شول    بؾغ  ـ ربفو فنذا لؿ رقح ملسو هيلع هللا ىلصف لـبل 

إٓ »  ملسو هيلع هللا ىلصو فؼو   الـبول «إٓ اإلذخور»رـز  القحل ب لؿقافؼةو يؿ  يف حدرث العبو س  

 ن  (1)«اإلذخر

 ملسو هيلع هللا ىلص بؾغ  ـ ربفو كجود يف يثقورك  وـ إحوقا  ُرسول  الـبول  ملسو هيلع هللا ىلصيٕجؾ أ  الـبل 

حول إلقوف بوفو فقجقبوف بؿو  أي و(2)«أ ـ السائؾ »فقسؽتو حتك رلتقف الب،غو ثؿ رؼق   

  ؿ  هق جقاب لفذا السما ن 

رسوتعجؾ يف الجوقاب بوؾ ررتروثو  ٓ يبعض العؾؿ   رلخذ  وـ هوذا أ  الؿػتول

و أكف رسوؽتو حتوك ملسو هيلع هللا ىلصييف هذا تربقة لؾؿػتل بعده  !ييؿ  ـ  جؾة ل دت إلك الخطل

 ن (3)رتل ؾ السما و يررتا  ؾقف الجقاب الصحقح

 
ٓ هجورةو يلؽوـ جفو د يكقوةو يإذا »روق  افتوتح  ؽوة   ملسو هيلع هللا ىلص    لو   الـبول و لڤإش رة إلك حدرث ابـ  ب س  (1)

اهلل روق  خؾوؼ السوؿ يات يإرضو يهوق حورا  بحر وة اهلل إلوك روق   فاةتـػرتؿو فو كػرياو فون  هوذا بؾود حر و

الؼق  ةو يإكف لؿ رحؾ الؼت   فقف ٕحد لبؾلو يلؿ رحؾ لول إٓ ةو  ة  وـ او رو ففوق حورا  بحر وة اهلل إلوك روق  

و ل   العب س  ر  «رختؾك خ،ه  يٓ رؾتؼط لؼطتف إٓ  ـ  رفف و يٓ رـػر مقدهو يٓ رعضد شقيفو ٓ الؼق  ةو

أخرجوف البخو رقو يتو ب جوزا  الصوقدو «ن إٓ اإلذخر»فنكف لؼقـفؿ يلبقق ؿو ل    ل     :رةق  اهلل إٓ اإلذخر

حوررؿ  ؽوة يموقده  يخ،هو  يشوجره  (و ي سوؾؿو يتو ب الحوجو بو ب ت1834رحؾ الؼتو   بؿؽوةو ) ٓ ب ب

 (ن2874(و يالـس ئل )2918(و يأبق دايد )1353يلؼطتف و )

 (ن1789(و )1465(و )59تؽرر ذلؽ يف أح درث يثقرةو رـظر  ؾك ةبقؾ الؿث    محقح البخ رق ) (2)

 ن6/2256رـظر   رل ة الؿػ تقح  (3)
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: مـا شـا  اهلل وشـئت. فؼـال: ملسو هيلع هللا ىلصؾـبـل ولف أ ًضا طـ ابــ طبـاس: أن رجـًء قـال ل»

دلقؾ  ؾك إكؽ ره  ؾك  ـ ل   لف     ش   اهلل  :«أجعؾتـل هلل كًدا  بؾ ما شا  اهلل وحده»

ر  ـ الخ  السو بؼو يال،حوؼ لوؿ ٕ  فقفؿو   :يشئتو فقد   ؾك أ  هذا الخ   تلخق

 لؾسبا أيت ذيره يف الحدرث أيتن ملسو هيلع هللا ىلصرةق  اهلل رـؽر 

 ،ِٔن هلا ٌصٗب يف التصسٖع؟د ]ولاٌة السؤٖا 

رأرُت رؤر   :«رأ ت كلين أتقت»وٓبـ ماجف طـ الطػقؾ أخل طائشة ٕمفا، قال: »

  ـ  و يلق ي كت رؤرة رؼظة لؼ    رأرت أينن 

ؽتسوا الشور قة  وـ إلورار إكؿو  ترثبت هب  حؽوؿ شور لو ي ٓ يالرؤر  بؿػرده 

ذا  يف الؿـو  و ي رضوف  ؾوك زرد حوقـ رأى إبـ  اهلل  بد و يؿ  يف حدرثملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ن ملسو هيلع هللا ىلصف يتسبت الشر قة  ـ إلرار الـبل  و(1)«إكفا لرؤ ا حؼ»فؼ     ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ن (2)ُترى لف  ـ البشرى أي يالرؤر  الص لحة رراه  الؿم ـ

جوز   وـ ةوتة يأربعوقـ جوزً ا  وـ  - يؿ  جو   يف الحودرث الصوحقح -يالرؤر  

 رؽووق  كبًقوو و يهووذا الجووز  يٓ ةو يلوود رؽتسووا الشووخص جووزً ا  ووـ الـبووق(3)الـبووقة

 رؽسبف العصؿة ي   أشبف ذلؽن ٓ

 
و يالرت وذقو يتو ب الصو،ةو بو ب  و  جو   يف بود  (499أخرجف أبق دايدو يت ب الص،ةو بو ب يقوػ إذا و ) (1)

(و يأحؿوود 796و يابووـ   جووفو يتوو ب الصوو،ةو بوو ب بوود  إذا  )«حسووـ مووحقح»(و يلوو    189إذا و )

 (ن1679(و يابـ حب   )379(و يمححف ابـ خزرؿة )16478)

يف  رضوف الوذق السرت يرأةف  عصقب  ملسو هيلع هللا ىلصو ل    يشػ رةق  اهلل ڤ ب س بـ  اهلل  بد إش رة إلك حدرث (2)

 الؾفؿ هؾ بؾغتو ث،ث  راتو إكف لؿ ربؼ  ـ  بشرات الـبقة إٓ الرؤرو  رراهو  العبود الصو لح»  ت فقفو فؼ    

 (ن479أخرجف  سؾؿو يت ب الص،ةو ب ب الـفل  ـ لرا ة الؼرآ  يف الريقع يالسجقدو )«ن ترى لف أي

رؤرو  الؿوم ـ جوز   وـ ةوتة يأربعوقـ جوزً ا  وـ »و لو    ملسو هيلع هللا ىلص  أ  رةق  اهلل ڤإش رة إلك حدرث أبل هرررة  (3)

أخرجووف البخوو رقو يتوو ب التعبقوورو بوو ب الرؤروو  الصوو لحة جووز   ووـ ةووتة يأربعووقـ جووزً ا  ووـ الـبووقةو «ن الـبووقة

(و يج    وـ حودرث أكوسو ي بو دةو يأبول ةوعقد 3894(و يابـ   جف )2263(و ي سؾؿ يت ب الرؤر  )6988)

 نڤياقرهؿ 
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 فؿـ ي   فقف جز   وـ شول  فبحسوبفو يؿو  أ   وـ يو   فقوف خصوؾة  وـ الـػو  

بوؾ رؽق  ج هؾًق و  ٓ  ـ فؼو ي ـ ي كت فقف خصؾة  ـ خص   الج هؾقةو لف  رؼ   ٓ

 نرؼ    فقف ج هؾقة

يف أي  أ وره يو    ملسو هيلع هللا ىلصأ  الـبول يكسبة الجز   ـ ةتة يأربعوقـو خّرجقهو   ؾوك 

ررى رؤر  إٓ ج  ت  ثؾ فؾوؼ الصوبحو ياةوتؿر ذلوؽ  ٓ ررى الرؤر  الص لحةو يي  

 دة ةتة أشفرو ي دة الـبقة ثو،ث ي شوري  ةوـةو يةوتة أشوفر ب لـسوبة إلوك الث،ثوة 

 ن (1)يالعشررـو ياحد  ؾك ةتة يأربعقـ

 ل   الطػقؾ ح يًق  رؤر ه 

  ةوبؼ أ  ذيركو  «مـ القفقد، قؾت: إكؽؿ ٕكـتؿ الؼـقم رأ ت كلين أتقت طؾك كػر»

 «أكوتؿ»يهـو  لود جو   الؿبتودأ الوذق هوق أ  تعررػ جزئل الجؿؾة رد   ؾك الحصرو 

 يهق حصر  إض يف رد   ؾك  ؽ كة همٓ  الؼق ن  و عرفتقـ «الؼق »يالخ  الذق هق 

ـ أتبووو ع يلوول  وووـ أيلقوو   اهلل  ووويهوووق   «لــقٓ أكؽـــؿ تؼقلــقن: ُطَز ـــر ابـــ اهلل»

شبفة لفؿ يف ذلؽو بقـؿ  الشوبفة  يٓ و ا تؼديا فقف هذا آ تؼ د الب  ؾوڠ  قةك

  ـد الـص رى يةقليت ذيره ن 

  رعـول و«لقٓ أكؽؿ تؼقلقن: ما شـا  اهلل وشـا  محؿـد ،قالقا: وإكؽؿ ٕكتؿ الؼقم»

لوذق لقٓ هذه الخصؾة الؿتضؿـة لؾشرك يـتؿ أكتؿ الؼق  فضً،و يفر   بوقـ الشورك ا

 لشرك الوذق يلوع فقوف القفوقد فيلع فقف القفقدو يالشرك الذق يلعت فقف هذه إ ةو 

 ـ الـقع إي  الؿخرج  ـ الؿؾةو ي و  يلعوت فقوف هوذه إ وة  وـ هوذا الؾػوظ  وـ 

 الـقع إمغرن 

 
 ن12/364ٓبـ حجر  :فتح الب رقيو 15/21 سؾؿ رـظر  شرح الـقيق  ؾك  (1)
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ثؿ مررت بـػـر مــ الـصـارى، فؼؾـت: إكؽـؿ ٕكـتؿ الؼـقم، لـقٓ أكؽـؿ تؼقلـقن: »

جو    وـ اقور أبو  أكوف ة الـص رى يف لقلفؿ  الؿسقح ابوـ اهللشبفي :«الؿسقح ابـ اهلل

: ٕ  الوـّص الؼطعول  ـودهؿ ي ـود هوذه الشوبفة ب  ؾوة يكػخ فقف  وـ ريحوفو يلؽوـ

 لؿ رؾد يلؿ رقلدن  اقرهؿ أ  اهلل

 ن (1)قعقد بررًئ فيُةؿل  سقًح : ٕكف رؿسح إبرص يإ ؿك يإيؿفو 

كؽـؿ تؼقلـقن: مـا شـا  اهلل وشـا  محؿـد، فؾؿـا قالقا: وإكؽؿ ٕكتؿ الؼـقم، لـقٓ أ»

هؾ أخبـرت بفـا »فؼال:  ،فلخبرتف ملسو هيلع هللا ىلصبفا مـ أخبرت، ثؿ أتقت الـبل  أصبحت أخبرت

بو لحؽؿ ابتوداً و يلوؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبول  لق لؿ رخ  أحًدا ٕخو هؿٕكف   «قؾت: كعؿ« أحًدا 

ؾؿو  رؼؾ  إ  الطػقؾ ل   يذا: لؿ  لد رؼع فقف بعوض  وـ يف لؾبوف  ورض  وـ الشوؽو ف

 أخ ه أكف أخ  هب  بعض الصح بة حؽ ه  ـفن

 ٔوا فّٗا وَ الفقْد «أوا بعد» :]حلي قٕه 

وـجة يف الخطبوةهول هوذه   «أمـا بعـد»قال: فحؿد اهلل وأثـك طؾقف، ثؿ قال: » أ    الس 

 رحؿد اهللو يرثـل  ؾقفو ثؿ رؼق   أ   بعُدو  ع بؼقة أري   يشرائط الخطبةن

 ئؿووة  ؼوو   الشوورطو ي وو  دخؾووت  ؾقووف الػوو   هووق ل «بعوود»حوورف شوورطو ي «أ وو »

 و  ؾك ثؿ كقة ألقا   «أ   بعد»جقاب الشرطو ياختؾػ يف أي   ـ ل    

 جرى الخؾػ أ   بعود  وـ يو   ب دًئو 

 

 هبووووو   وووود ألوووووقا  يدايد ألووووورب 

 يرعؼوووووقب أروووووقب الصوبووووووقر يآد  

 

 (2)يِلس  يةوحب   ييعوا يرعورب 

ر قةو يف أيثوور  ووـ ث،ثووقـ حوودرًث   ووـ الجؿؾووة الشوو أي يجوو  ت هووذه الؽؾؿووةو 

 
 ن2/318لؿع   أخرىو رـظر  الػتح   يلقؾ (1)

 ن1/56البقت   لؾشؿس الؿقداينن رـظر  لقا ع إكقارالبفقة  (2)
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ـجة أ  رؼ   يف الخطبة  أ   بعد(1)ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  نتتلدى إٓ هبذا الؾػظ يٓ وو ف لس 

 ـ الؼور   فل ةتعؿا بدأيإكؿ   وملسو هيلع هللا ىلصرد  ـ الـبل فؾؿ ر و«يبعد»لق  بعضفؿ  أ   

 الع شرن

يهق  ـ أهؾ آ و،ع القاةوعو ي وـ أهوؾ اإلدراك  - (2)يالشقخ  حؿقد ش ير

يلػ  ؾوك كسوخة موحقحة  تقؼوة  تػسقر الط ق أكفل تحؼقؼف يفذير  -الت   يف الؾغة 

: لقجعؾوقا يو،  «ثوؿ»حذف الطو بعق  لقلوف    »ً، ئل  ؾقف و ي ّؾؼ «ثؿ أ   بعد»فقف   

  ن(3)«الط ق دارًج   ؾك    ألػقا  ـ الؽ، 

 ي    عريًف ن «ثؿ أ   بعد» ؿ  رد   ؾك أ  اةتخدا  يهذا 

يول  ليت لؾرؤروة البصوررةو يالعؾؿقوة يالُحؾؿقوةو ت «رأى»  «قًء رأى رؤ افنن صػ»

 يف الؿـو  : رؤرة بصوررةو يرأىففذه  شقًئ :  ؾؿقةو يرأىففذه رؤرة  :رأى رأًر تؼق   

 ن(4)رؤر  حؾؿقةففذه 

 عَ تفضٗمْ عمى ارأٌبٗاءد ملسو هيلع هللا ىلص، ٌّْٔٗ ملسو هيلع هللا ىلص ]تعظٗي الصخابة لمسضٕه 

تؼقلقا: ما شـا  اهلل  فء ،كذا أن أكفاكؿ طـفاوإكؽؿ قؾتؿ كؾؿة كان  ؿـعـل كذا و»

كـان  ؿـعــل »يف بعوض الريارو ت   :«د، ولؽــ ققلـقا: مـا شـا  اهلل وحـدهوشا  محؿـ

 ن (5)«الحقا  أن أكفاكؿ طـفا

 
الؼ در الره يق   بد الح فظ «أ   بعد»يلد تتبع  ر  إح درث التل يلع فقف    »2/496ل   الح فظ يف الػتح  (1)

 «نٕربعقـ الؿتب رـة لف فلخرجف  ـ اثـقـ يث،ثقـ مح بق يف خطبة ا

 ووتؿؽـ يف الؾغووة يإدبو يلووف  ؼد ووة لشوورح  و حؿووقد  حؿوود شوو ير الؿصوورقو أخووق الشووقخ أحؿوود شوو ير (2)

الحؿقدو ي   أظـف رؽتا أفضؾ  ـف  يف   بد إشؿقين يتبف  يف مغر ِةـف بطؾاك  ـ الشقخ  حؿد  حقل الدرـ

 نل لف الش رحرأه    لا العؾؿ لتعجا يقػ يتا  ثؾف  يف ذلؽ السـن ا رة حق تفو يلق ل

 ن1/5تػسقر الط ق  (3)

 و ي   بعده ن6/2347رـظر  الصح ح  (4)

 (ن29694هل ريارة  سـد أحؿد ) (5)
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فؽقكف لؿ رـففؿ: ٕكف لؿ رـز   ؾقوف فقفو  يحولو يهوذه  بقعوة بشوررة: ف إلكسو   إذا 

رقد أ  رحسؿ هذه الؿ دةو إٓ أكف لد رسوتحقل أ   رحبفو ٓ دق  لف شل   ـ التعظقؿو يهقلُ 

 رؿـعفن  ف، رقاجف الشخص الذق أحسـ إلقف هبذا التؼدرر يالتعظقؿ ب لؿـعو

 أ    ـ رستحقل  ـ أ  رـؽر شقًئ  فقف دلقؾ   ؾك الؿـعو ففذا  ذ ق ن 

ي س ئؾ الشرك  س ئؾ تقلقػقةو يلوقس ٕحود أ  رؿـوع  و  لوؿ رود   ؾقوف دلقوؾو 

 ؿـعفؿ  ـ لقلفؿ حتك  رف الحؽؿنر لؿ ملسو هيلع هللا ىلصف لرةق  

رعظؿوقهو  و  لوؿ رورد  أي لوؿ رؽوـ رؿوـعفؿ أ  رؿودحقهو ملسو هيلع هللا ىلصيإذا ي   رةق  اهلل 

لوؿ روـففؿ أ  رؼقلوقا   و  شو   اهلل يشوئت:  ملسو هيلع هللا ىلصكوف إدلقؾ  ؾك الـفل  ؿ  ل لقهو حتوك 

 حق    ـفؿو فؾؿ ذا  ـعفؿ  ـ تػضقؾف  ؾك إكبق  ؟

 و(1)«ذاك إبراهقؿ»  ملسو هيلع هللا ىلصرةو فؼ   رةق  اهلل   ر  خقر ال ملسو هيلع هللا ىلصل   رجؾ لرةق  اهلل 

 ن(2)«متكبـ  أكا خقر مـ  قكس :أن  ؼقل لعبد ـبغل  ٓ»يل    

 يالسما  هؾ إكبق   بؿـزلة ياحدة؟ 

و [253]البؼرة  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿يالجقاب  ٓو ل   تع لك  

لؽ فؾؿ ذا هذا هق الؿؼرر الشر لو فؾقس إكبق   بؿـزلة ياحدةو يإذا ي   إ ر يذي

 ا هؿ  ـ التػضقؾ؟

ٕكف  ـد يريد احتؿ   ازدرا  الؿػضؾ :  ـ ذلؽ ا هؿيالجقاب  أكف إكؿ  

و  تك بعُض َ ـ لرأ لصتفبـ  و فقحتؿؾ أ  رتط ي   ؾك رقكس ؾقف رؿـع التػضقؾ

 
(و  ووـ 4627(و يأبووق دايد )2369و )ملسو هيلع هللا ىلصأخرجووف  سووؾؿو يتوو ب الػضوو ئؾو بوو ب  ووـ فضوو ئؾ إبووراهقؿ الخؾقووؾ  (1)

 نڤحدرث أكس 

 َتَع َلك  ﴿ (2)
ِ
 چ چ ڃ﴿ و﴾ۓ ے ے ھأخرجف البخ رقو يت ب أح درث إكبق  و َب ُب َلْقِ  اهلل

 (ن4669(و يأبق دايد )2377و )ڠ سؾؿو يت ب الػض ئؾو ب ب يف ذير رقكس ي(و 3395و )﴾چ
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: فُقخشك أ  رتط ي   ؾقف أحد [48]الؼؾؿ  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ﴿  ج   لقلف لد ي

 نيلذلؽ ُحِسؿ الب ب :رقكسدرا    حؿد خقر  ـ يرزدررفو يرؼق   ـ ب ب آز

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[  

ٕ  هذا أمؾ  ـ إمق   :«الشرك إصغرالقفقد بفقف مسائؾ: إولك: معرفة »

 و(1)«وإكبقـا  إخـقة لعـءت، أمفـاتفؿ شـتك ود ــفؿ واحـد»  التل تتحد فقف  الشرائع

 يف إمق ن  لشرائع تتحد ف

فوذا القفوقدق ففوؿ يألؼوك بسوؿعف لؿو  ف  «كقة: ففؿ اإلكسان إذا كان لف هـقىالثا»

يتؿققوزه الشورك  وـ  توفوإٓ أكف لؿ رم ـو بؾ ييلع يف الشرك إيو :  وع  عرف :رؼ  

 عرفتف ب لشرك إمغرو فؾؿ  ي   لف هقى اةتـؽر هذا  ؾك الؿسؾؿقـو  ع اقرهو بؾ 

رودلؼ  ؾوك  و  رػعؾوف  و ففوقم حا الفقى يهذا شل  ع أكف رؼع فقؿ  هق أ ظؿ  ـفو 

 خصؿفو يإ  ي   يالًع  فقؿ  هق أ ظؿ  ـفن

 فؽقػ بؿـ قال:« أجعؾتـل هلل كًدا : »ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة: ققلف 

  ا أكـرم الخؾـؼ مـا لـل مــ ألـقذ بـف

 

 ســقاك طـــد حؾــقل الحــادث العؿــؿ 

 دةنةبؼت اإلش رة إلك هذه الؼصقلد البقمقرق يف بردتفو ي ل لف  «والبقتقـ بعده 

هووذا ي  « ؿـعـــل كــذا وكــذا»لؼقلــف:  ؛إكبــر الرابعــة: أن هــذا لــقس مـــ الشــرك»

لعد  يجقد الدلقؾ  :رسؽت  ـ  ـؽرو يإكؿ  ةؽت ٓ ملسو هيلع هللا ىلصف لـبل  : تجفاقر التعؾقؾ 

 نيف اإلكؽ ر يالؿـع ة رع دَ جِ  ؾك يقكف  ـؽًراو فؾؿ  يُ 

جـز  مــ » او  أ فقفو جو   لود ي «الخامسة: أن الرؤ ا الصالحة مـ أقسام القحل»

 ن«ستة وأربعقـ جزً ا مـ الـبقة

 
 ن(34)ص   ةبؼ تخررجف (1)
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  يؿ  ج   يف هذا الحودرثو «السادسة: أكفا قد تؽقن سبًبا لشرع بعض إحؽام»

ؽتسووا ت ووـ  صوو در التشووررعو إكؿوو   هوول بووذا    صوودًرا ييف رؤروو  إذا و يلقسووت

 نملسو هيلع هللا ىلصالشر قة بنلرار الـبل 
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 اب  ــة

 د آذي هللاــفل ،ســـن شث امدهـــم

 

 

 [24]الج ثقة  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿وققل اهلل تعالك: 

 أ ة. 

قـال اهلل تعـالك:  ـمذ ـل ابــ آدم، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ،يف الصحقح طـ أبل هر رة

  .(1)« سب الدهر، وأكا الدهر، ُأَقؾ ب الؾقؾ والـفار

  .(2)«ٓ تسبقا الدهر، فنن اهلل هق الدهر»ويف روا ة: 

   ل:فيـــه وســـائ
 إولك: الـفل طـ سب الدهر. 

 هللاأذى  تفالثاكقة: تسؿق. 

  :فنن اهلل هق الدهر»الثالثة: التلمؾ يف ققلف». 

  ولق لؿ  ؼصده بؼؾبف. ،اد  ؽقن سابًّ قالرابعة: أكف 

 

 

(و ي سؾؿو يت ب إلػو ظ  وـ 4826أَرَة و ) ﴾ڃ ڄ ڄ ڄأخرجف البخ رقو يت ب تػسقر الؼرآ و َب ُب ﴿ (1)

 (ن5274(و يأبق دايد )2246إدب ياقره و ب ب الـفل  ـ ةا الدهرو )

 أخرجف  سؾؿو الس بؼن (2)
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  الفسق بني ارأذى ٔالضسزد[ 

و (1)السوا  هوق الشوتؿ يالؾعوـو يالطعوـ :«باٌب: مـ سـب الـدهر فؼـد آذى اهلل»

 ن(2)الز    بؾق لقف يأر  ف يالدهر 

رعـوول الضووررو فؼوود رتوولذى الؿسووؾؿ بؿوو  رووراه  ووـ  ـؽووراتو دي  أ   ٓ يإذى

  ن(3)«فتضروين ،لـ تبؾغقا  ري»  رتضررو ييف الحدرث

  ب لريائح الؽررفةو يالؿ،ئؽوة تتولذى بؿو  رتولذى بوف بـوق رتلذى اإلكس ييذلؽ 

 ؼــربـ مســجدكا، فــنن  فــء ،اثمـــ أكــؾ البصــؾ والثــقم والؽــر»آد و ييف الحوودرث  

 رتضرري ن  ٓ لؽـيقتلذي و ف و(4)«الؿءئؽة تتلذى مؿا  تلذى مـف بـق آدم

 يةّا الدهر  عريف يف الج هؾقةن 

ؿ   ثؾ وشل  فقف ف، والسا ٓ أ   يق  اإلكس   رصػ الز     ـ ب ب اإلخب ر

 ۇئ وئ وئ ەئ﴿ و يلقلف [16]فصؾت  ﴾ھ ھ ھ﴿  ج   يف لقلف تع لك

 ن[7ح لة ]ال ﴾ۇئ

 ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿وققل اهلل تعالك: »

هذه إر   بتت بعف  هل التل  ؾؽـ : رق و ثؿ أةبقعو ثؿ   ل لقا :«أ ة [24]الج ثقة 

 
 ن1/144رـظر  الصح ح  (1)

 ن2/661الس بؼ  (2)

 نڤ(و  ـ حدرث أبل ذر 2577أخرجف  سؾؿو يت ب ال  يالصؾة يأدابو ب ب تحررؿ الظؾؿو ) (3)

(و 564كحقهو و ) أي يراث  أي بص، أي ؿو يت ب الؿس جد ي قاضع الص،ةو ب ب ال  ـ أيؾ ثق  أخرجف  سؾ (4)

 نڤ(و  ـ حدرث ج بر 3365(و يابـ   جف )797يالـس ئل )
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يأرض تبؾعو كسل  اهلل  ويهؽذا إلك أ  تؿضل السـق و فؿ  هل إٓ رحؿ تدفع وشفر

 هق الدهرن ـدهؿ رؼري  ببعثو ف لؿفؾؽ  ف، الع فقةو

ييجف  ـ ةبة أرة لؾرتجؿة أاوؿ رـسوبق  اإلهو،ك إلوك الودهرو بطوق  السوـقـ 

 أ ر اهلل يلض ئفنإلك  ٓ يإر  و

ي،  بعوض الؿشوريقـ يهق  قـ رم ـق  ب لبعثو  ٓ الدهررة الذرـيهذا ي،  

 رؼري  ب لبعثن ٓ الذرـ

 ورؼتوودى بووف ووـ  يرد يف يوو، ِ يف الشووعرو يلؽووـ إذا ةووّا الوودهر يثقووًرا  وو  رووِرُد ي

  ل ئؾ لق يؿ  يف ف لؿراد بف  جرد اإلخب رو 

 دع إروووووو   تػعووووووؾ  وووووو  تشوووووو  

 

 (1)ي ووا كػًسوو  بؿوو  حؽووؿ الؼضوو   

 ن (2)رظـ بف أكف رسّا الدهر السّا الذق  ػ ده هق ةّا هلل  ٓ فؿثؾ هذا 

  «قال اهلل تعالك:  مذ ـل ابـ آدم»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ،يف الصحقح طـ أبل هر رة»

 أبق البشرو يابـ آد  يؾ  ـ اكتسا إلقفنهق يآد   نفـ   عـك إذى رلد 

 يلذلؽ ل    : دبر الدهر  و أق« سّب الدهر وأكا الدهر»

  اهلل تع لك  رعـل بؿ  ؿف لدهر هق الؾقؾ يالـف رو يرؼؾبف  «أقؾب الؾقؾ والـفار»

 ژ﴿و [149]آ   ؿرا   ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿فقفؿ   ـ رخ   يشدةو 

 ن[26]آ   ؿرا   ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 
 ن2/426البقت مدر لصقدة تـسا لإل    الش فعلن رـظر  جقاهر إدب  (1)

ررردي  ذلؽو أٓ ترى أ  الؿسؾؿقـ الخقو ر  ٓ يهؿ يجرى ذلؽ  ؾك إلسـة يف اإلة، و»ال     بد ل   ابـ (2)

 والػض،  لد اةتعؿؾقا ذلؽ يف أشع رهؿو  ؾك درـفؿ يإرؿو اؿ: جرًرو  يف ذلوؽ  ؾوك  و د ؿو ي ؾًؿو  بو لؿراد

 ن158-18/157ن التؿفقد «رشؽؾ  ؾك ذق لا ٓ يأ  ذلؽ  ػفق   عؾق 
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: (1)يهبذا رعؾؿ خطل  ـ ل   بل  الدهر  وـ أةوؿ   اهلل تعو لكو ي وـفؿ ابوـ حوز 

 و يهذا يؿ  لوق لقوؾ ؾدهرل االؿؼؾق هق الدهر يرؽق   رؿؽـ أ  ف، ف هلل هق الؿؼؾقاو

 الز   ن رؽق  الخ لؼ هق الؿخؾق و ف لدهر اةؿ  ـ أةؿ  

  املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

رجدق  ٓ أ  ةّا الدهر تؼدج لد ي :«ف مسائؾ: إولك: الـفل طـ سب الدهرفق»

و فؿـ ةاج الدهر  ـ أجؾ شودةك يلعوت الض ر هق اهلل يشقًئ و ف لؿتصرف يالـ فع 

 نفقفو ففق ة ب  لؿـ أيجد هذه الشدةو يهق اهلل 

 يف ثبت إذى هلللد يف لس ب لؾدهر  مذك هللو   «هللاأذى  تفالثاكقة: تسؿق»

 ن[57]إحزاب  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿   لقلف

ٕ   ـ لؿ رتل ؾ أثبت الودهر اةوًؿ   :«فنن اهلل هق الدهر»الثالثة: التلمؾ يف ققلف: »

كسوا الودهر لـػسوف: ٕكوف  و يإذا تل ؾت  رفت الؿورادو يأ  اهلل  ـ أةؿ   اهلل 

 فقف    رـػع ي   رضرن  عُ لِ قْ هق الؿتصرف فقفو يالؿُ 

 أكوف لود رؽوق  ةو بًّ  هلل أق    «لرابعة: أكف قد  ؽقن سابًّا ولق لؿ  ؼصده بؼؾبـفا»
 يإكؿ  رقجفف لؾقؾ يالـف رن  اقر  قجفك هلل يإ  ي  السّاو  بؽ، فيلق لؿ رؼصد 

 

 

 

 
 ن6/282رـظر  الؿحؾك  (1)
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 ابــة

 ىهـــاج ونحـــايض املضــامذصمٍ ةل

 

سـؿ طــد اهلل ا إن  أخــعَ »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصطــ الـبـل  ،ڤ طــ أبـل هر ـرة ،يف الصحقح

ك مِؾَؽ   .«مالؽ إٓ اهلل ٓ إمءك، رجٌؾ تسؿ 

 . (1)«شاهان شاه :مثُؾ »قال سػقان:  

 . (2)«أغقظ رجؾ طؾك اهلل  قم الؼقامة وأخبثف»ويف روا ة: 

 ققلف: أخـع،  عـل: أو ع. 

  ائل:ـــه وســــفي

 إولك: الـفل طـ التسؿل بؿؾؽ إمءك.  

 كؿا قال سػقان.  ؛ثؾفالثاكقة: أن ما يف معـاه م 

 مع الؼطع بلن الؼؾب لؿ  ؼصد معـاه ،الثالثة: التػطـ لؾتغؾقظ يف هذا وكحقه.  

  سبحاكف -الرابعة: التػطـ أن هذا إلجءل اهلل -. 

 

 
(و ي سوؾؿو يتو ب أدابو بو ب تحوررؿ 6296بو ب ب أبغض إةؿ   إلوك اهللو )أخرجف البخ رقو يت ب إد (1)

 (ن2837(و يالرت ذق )4961(و يأبق دايد )2143التسؿل بؿؾؽ إ ،ك ي ؾؽ الؿؾقكو )

 أخرجف  سؾؿو الس بؼن (2)
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  العمة يف الٍّ٘ عَ ِرا االضيد[ 

هوذا الؾػووظ يف الحوودرثو إكؿوو  لووؿ روورد   «بـاب التســؿل بؼا ــل الؼضـاة وكحــقه»

و «شوو ه   شوو ه»و ييف يوو،  ةووػق   ترجؿووة لووف ب لػ رةووقة  « وو،ك ؾووؽ إ»  الووقارد

الحو يؿ  ؾوك   أقتود   ؾوك كػوس الؿودلق : يؼ ضول الؼضو ةو  ألػو ظ ؾقف  تفؼقَس 

 يالحؽؿ يؾف هللو يؿ  أ  الؿؾؽ يؾف هللو فقلخذ حؽؿ التسؿل بؿؾؽ إ ،ك نالحؽ  

ض ة يإ و،كو جـسوقة: يف الؼ «ا »ويحدهو ف  و فؿ  رد   ؾك التػردو ففذا هللكػسف

رؽوق   ٓ تػقد العؿق  يآةتغرا و يأكف ل ض  ؾك يؾ أحدو   لؽ يؾ أحودو يهوذا

 نإٓ هلل 

ل بؼ ضول الؼضو ة يثقور يف تو ررخ الؿسوؾؿقـو يالوذق فني ع إةػ     ـ ُةوؿق

 ورئوقس الؼضو ة  رغؾا  ؾك الظـ أ  الؿوراد بؼ ضوقفؿ رئقسوفؿ ييبقورهؿو فونذا لقوؾ

 بؼطوور أي  درـووة فوو لؽ،   ؾووك العؿووق : ييووذا لووق حصووؾ التؼققوود فؾووقس فقووف إشووؽ  و

 أفضؾن  إلػ ظاكتػك اإلشؽ  و  ع أ  آبتع د  ـ هذه  أي  ذها

 اضتخباب االبتعاد عَ ارألقاب املعظىةد[ 

أ و   نقؼق   أك  فو، فشقخو الررضك أ  رؼ   لف   ٓ يلد أدريت  ـ العؾؿ    ـ

ج  كو   وـ إخقاكـو  القافودرـ  وـ اةوتؿرأيا هوذه ف ةتدرجـ  ب لؿخ لطة: ٕكوف  وكحـ

 إ قر ي شقا  ؾقف و ثؿ ج  ت هذه الشف دات فزادت الـ س  جًب  ييً ان 

ةوبؼت اإلشو رة إلوك لد الظفقر ففل  صقبة: ي يإذا دخؾ الؼؾَا العجا يحا  

فنذا حدثتؽ كػسؽ بطؾوا اإلخو،صو فللبوؾ  ؾوك »ائد  يف الػق $لق  ابـ الؼقؿ 

ف ذبحوف بسوؽقـ القوولسو يألبوؾ  ؾوك الؿودح يالثـوو   ف زهود فقفؿو  زهوود  الطؿوع أيٓ
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  شوو   الوودكق  يف أخوورةو فوونذا اةووتؼ   لووؽ ذبووح الطؿووع يالزهوود يف الثـوو   يالؿوودح

   ؾقؽ اإلخ،صن ةفؾ

 
ج
ذبح الطؿوع يالزهود يف الثـو   يالؿودح؟ لؾوت   فن  لؾت  ي   الذق رسفؾ  ؾل

إٓ يبقود اهلل  :  أكف لقس  ـ شول  رطؿوع فقوفأ   ذبح الطؿع فقسفؾف  ؾقؽ  ؾؿؽ رؼقـً 

رميت العبد  ـف  شوقئ  ةوقاهو يأ و  الزهود يف الثـو    يٓ رؿؾؽف  اقرهو ٓ يحده خزائـف

فقسفؾف  ؾقؽ  ؾؿؽ أكف لقس أحد رـػع  دحف يروزرـو يرضور ذ وف يرشوقـ  ويالؿدح

 ن(1)«إٓ اهلل يحده

 ٔجٕب احلرز وَ العجبد[ 

ُ عظجوؿو أموقا ب لعجوا يالخوق، و يإ  رأى يف  أي يإ  رأى يف كػسف أكف  ظقؿ

  لؽ  يالزهق يف كػسفو ي ـ لف بصر يبصوقرة  وـ الـو سوبا قكػسف    لقس فقف و أم

كءبـس ثـقبل  ،الؿتشـبع بؿـا لـؿ  عـطَ »يو رخػك  ؾقف أ  هوذا  تشوبع بؿو  لوؿ رعوطَ  ٓ

 زرػن   هق يف حؼقؼة إ رو ي   هق  ي ؿقزرالـ س العؼ،   ـ و ي(2)«زور

ػ رهةو يرسؽـ السق رة ال ررياػ خرةو يالؿ،بس ال ؾبستجد اإلكس   ريإكؽ ل

 عوف دلو ئؼ  رفوت حؼقؼتوفو يالوذق روررح اإلكسو    عظوقؿو ثوؿ إذا جؾسوَت الؼصر  لب

 ُرتِعان  يٓ رتعا ٓ هذاؿثؾ  عرفتف بؼدر كػسفو يبحؼقؼتفو ف

الـصوقص بوذ ف و  ا يالخق،   ـ أ راض الؼؾقبو التل جو  تجْ يالعُ  ُر بْ ف لؽِ 

يالخشقع يالخشقة يالتقاضوع يموػ  بو د الورحؿـو الوذرـ رؿشوق   ؾوك إرض 

  $هقًك و رؼق  الـ ظؿ 

 
 (ن 149الػقائد )ص   (1)

(و ي سوؾؿو 5219 وـ افتخو ر الضورةو )أخرجف البخ رقو يت ب الـؽ حو ب ب الؿتشبع بؿو  لوؿ رـوؾو ي و  رـفوك  (2)

(و  وـ حودرث 4997(و يأبوق دايد )2139يت ب البو س يالزرـوةو بو ب الـفول  وـ التزيرور يف الؾبو س ياقورهو )

 نڤأةؿ   بـت أبل بؽر 
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 يالعجا ف حذره إ  العجوا  جورتف  

 

 (1)أ ؿووو   مووو حبف يف ةوووقؾف العووور  

 :«إن  أخـع اسؿ طـد اهلل»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ،ڤ طـ أبل هر رة ،يف الصحقح» 

تع ظؿ بقـ  أي إ  تع ظؿ يف كػسفوي  يالؿعـك أكفد اهللو  ـ (2)أخـع  أيضع يأحؼر

يف  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ي نلق ف ي شقرتف هبذا آةؿو ففق  ـد اهلل أخـع يأحؼر يأذ  يأيضع

ل بعبد اهللو  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ يؿ  يف لقلف تع لك  أشرف الؿقالػ ُةؿق

ؾ ف لعبقدرة يالتذل و[19]الجـ  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ ييف لقلف تع لك  و[1]اإلةرا  

 ن صػ تأشرف ال له  يالخضقع يالخشقع هلل

ل بف فؼَ  أي ةؿك كػسفو  رعـل و«رجؾ تسؿك»  فن بِؾَ ُةؿق

بدلقؾ أ  همٓ   :ؾؽ الحؼقؼل هلل الؿُ  :«مالؽ إٓ اهلل ٓ مؾؽ إمءك،»

رـزع فن  الؿؾؽ الؿؾقك  فؿ   ظؿ شلاؿو ييُثر أتب  فؿو ياتسعت رل ع بؾدااؿو 

 ن[26]آ   ؿرا   ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿و يف لحظة  ـفؿ

يالؼرا ة  و[4]الػ تحة  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿الػ تحة   ةقرة يفرؼق  اهلل تع لك 

أ ؿ  ـ  ؾؽ  ـ يجفو يأخص  ـ   و يالػر  بقـفؿ  أ    لؽً ﴾َمِلِك ﴿إخرى  

يجفو ف لؿ لؽ رؿؾؽ يف إ قر الخ مةو يرتصرف تصرًف   طؾًؼ  يف هذا الخ صو 

رؿؾؽف  إٓ ب لؼفر يالظؾؿو ففؾ  ف، ولع  ةو أ   الخ مةيالؿؾِؽ تصرفف يف إ قر ا

الجقاب  رستطقع  ؾؽ  ـ الؿؾقك أ  رخرج شخًص   ـ داره يربقعف  بدي  ةبا؟ 

و فؾؿ  ؽك ؾِ ففق رتصرف فقؿ  تحت ردهو يلقس بؿَ  و  لؽو أ   الؿ لؽ ٓ ٓو ففق  ؾِؽ

   لؽ ي ؾؽن  ثبتت الؼرا ت   ثبت لف القمػ  

 
 هق بقت  ـ الؿـظق ة الؿقؿقة يف أداب الشر قة لؾشقخ ح فظ حؽؿلن (1)

 (ن714الؼ  قس الؿحقط )ص  يو 3/1296رـظر  الصح ح  (2)
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 بوف الؿؾوؽ الحؼقؼولو الوذق رؽوق  لوف فقوف التصورف الؿطؾوؼو يالحصر هـ  رراد

 و هؿ يالدك كقرو يرؽق   ؾؽف لف  إضو فقًّ ارؼد رؿؾؽ اإلكس   الدالؿؾؽ اإلض يفو ف ٓ

    رؿؾؽف الـ س  ؿ  يف أردرفؿ إكؿ  هؿ  متؿـق   ؾقفنيذلؽ ي

 بعوض جؿوعو ي ررؼوة   ػوردو يشو ه    شو ه  «مثُؾ شاهان شـاه»قال سػقان: »

  رعـول  جؿ يف اإلض فة أاؿ رؼد ق  الؿض ف إلقف  ؾك الؿض فو فشو ه   شو هإ 

  ؾؽ الؿؾقك  ـدهؿو يل ضل الؼض ة ترجؿتف  ـدهؿ   قبذا   قبذن

 قبووذ  لؽ كووت لوود ـ  الؿضوو ف  ؾووك الؿضوو ف إلقووف  ؾووك  ررؼووة العوورب  ؾووقف

  قبذا و ش ه ش ه  ن 

أاضوا شول   ـود اهلل  :«فأغقظ رجـؾ طؾـك اهلل  ـقم الؼقامـة وأخبثـ»ويف روا ٍة: »

 تع لك التسؿل هبذا آةؿن

يإ ثؾة  ؾك ةر ة زيا  الدكق   ـ الؿتج رـ يالعص ةو يف الؼودرؿ يالحودرث 

 تجد ُأك ًة  تقلقا  ؾك الـ س يظؾؿقهؿو فُلِذلقانفش هدة: 

 لؽـــؾ شـــلٍ  إذا مـــا تـــؿ كؼصـــانُ 

 

ــــقش إكســــانُ   ــــب الع ــــر  بطق ــــء ُ غ  ف

ــ  ــا يف أِس ــاكقا مؾقًك ــإمس ك  رتفؿب

 

 (1)والقــقَم هــؿ يف بقــقت الؽػــر ُطبــدانُ  

 تجده القق  رل ر يرـفكو ياًدا يف إا، ن 

 ن(2)يلصة ال ا ؽة رعرفف  الخ ص يالع  

 
 ن4/487قا  رـظر  كػح الطقا  ـ اصـ إكدلس الر (1)

رحقوك بوـ  يخ،متف  أ  ال ا ؽة ي كقا  ـ أحظوك الـو س  ـود الرشوقدو يي كوت الوقزارة فوقفؿو ييو   جعػور (2)

ال  ؽل أخ  الرشقد  ـ الرض  ةو يلد  ظؿت  ؽ كتفؿ يف الحؽؿو يف ضت أ قالفؿ يثرةو حتك جو  ت ةوـة 

لسبا اختؾػ فقف الؿمرخق و حتك  :جعػراو يحبس ال ا ؽةو يةؾا  ـفؿ جؿقع أ قالفؿ فؼتؾ الرشقد 187

 ن19/294رعرفن رـظر  البدارة يالـف رة  ٓ إكف  لقؾ
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 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 يفقف الـّصو يالعؾوة أكوف :«الـفل طـ التسؿل بؿؾؽ إمءك :إولك .فقف مسائؾ»

   لؽ إٓ اهللن ٓ

  ل ضوول الؼضوو ةو ي ثووؾ     ثووؾ«كؿــا قــال ســػقان ؛كقــة: أن مــا يف معـــاه مثؾــفالثا»

 ش ه   ش هن

 :«مع الؼطع بـلن الؼؾـب لـؿ  ؼصـد معــاه ،الثالثة: التػطـ لؾتغؾقظ يف هذا وكحقه»

ٕكف لد ُرؼرأ هذا الب ب  ـ ِلبِؾ أكو سك ُتتوداي   ـودهؿ هوذه إلػو ظو فقسوتغرب  وـ 

رؽوق  الؼؾوا  ٓ ا الحد يف إكؽ ر هذه إلػ ظو يلديق  الشقخ رصؾ اهتؿ  ف إلك هذ

ةووقؿ  يإلػوو ظ إذا توودايلتف  إلسووـة يٓيتفوو  كسوول  ٓ :رؼصوود  عوو ين هووذه إلػوو ظ

ك بؽوررؿوجؾفالسبا الذق ةؿقت ٕ ك يور   ـودهو ي يٓ و فتجد  وـ ُرسوؿج  وـ رسوؿج

 ص لح يلقس بص لحو يهؽذان ب

تو ب الوذق الفودف  ـوف تخؾوقص تػطـ لفذا يترجؿ لف يف هذا الؽ $يالشقخ 

التقحقدو يتـؼقتفو يتحؼقؼفو يتصػقتف  ـ شقائا الشرك يالبودعو ي ،لوة  ثوؾ هوذه 

  لؽ إٓ اهللو ف لتسؿل بوف  ـ ز وة  ٓ السبا يف  ـعف أكف   أ إلػ ظ بؽت ب التقحقد

 هللو ي ش رية هللو يهذه حؼقؼة الشركن

 أثس اِتىاوات العمىاء عمى آثازِيد[ 

د   تؼرأ  ـدلذا ي و تجود أيثور « ختصور السوقرة» ف يف يت بو لؾشقخ اإل    الؿجدق

ٕ  التقحقود  :ملسو هيلع هللا ىلص ستـبطة  ـ ةوقرة الـبول يالؽت بو  ثـ ر  هذه إبقاب  قجقدة يف

 ه جس الشقخن

اهتؿ  ووف ب لعؼ ئوود يتصووػقتف و يالوورد  ؾووك الؿـوو يئقـو يف ي ثؾووف شووقخ اإلةوو،  

 يف ثـ ر  الجقاب رػتح ب ًب  إلوك العؼقودة بنشو رةفتجده ربحث يف  سللة فؼفقة  ثً،و ثؿ 

 اةتطرادن  أي
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الـحوقو يتػسوقر أبول  ـفو  توتعؾؿ  ف بعضوفتجد يتا التػ ةقر  ش ربو يذلؽ ي

تجوود فقفوو  العؼ ئوود الؿقافؼووة يالؿخ لػووةو يتجوود أمووق  البوودع  ف حقوو    ووثً،و يبعضوو

يؿ  يف تػسقر  و ي س ئؾ آبتداع أيضح  ؿ  ُيتا يف الؽتا الؿتخصصةو يأيثر بسطً 

يتؼرأ يف تػسقر الؼر بول  وثً، الؿسو ئؾ الػؼفقوة  ؿو  هوق أيثور بسوًط   ـوف يف الرازقو 

 الػؼفن يتا

 رد فن ف، ي ـ أحا شقًئ  ي ظؿفو

فذها بصرهو فلت ه همٓ  الذرـ رـؼبق   ريق أ  ابـ  ب س ةؼط يف  قـقف الؿ  ُ 

ؽ كسقؾ    هؿ و يلؽـوؽ تؿسوؽ العقق  يرسقؾق  الؿ  و فؼ لقا  خؾ بقــ  يبقـ  قـق

أكوف  ريعوًة ياحودة: إين حودثُت  يٓ ياهلل ٓ لو    نتصؾل إٓ  ؾك  وقد ٓ خؿسة أر  

 ن(1)ـ ترك م،ة ياحدة  تعؿًدا لؼل اهلل يهق  ؾقف اضب   َ 

تليووؾ الثووق   وودة بوود أ   ٓ يأمووقا شووقخ  ووـ شووققخـ  ب لسوور   و فؼقووؾ لووف 

 ة الجؿ  ةنيأترك م، وآيؾ الثق  ٓ  حددةو فؼ   

ُأ وو لج  ٓ يآخوور ُأمووقا ب لسوور    فُطؾووا  ـووف أ  ُرعوو لج ب لؽقؿوو يقو فؼوو   

 ألؼك اهلل إٓ بؾحقتل! يهذا ا رة يف التعظقؿن ٓ ب لؽقؿ يقو

ي ؼ بؾ هذا تجد يثقًرا  ـ الـ س ٕدكك ةبا ُرفودر القاجبو تو يٕدكوك ةوبا 

ةوو ئؾ  حر ووةو ررتؽوا الؿحر وو تو يتووراه رحوورص  ؾووك الودكق  ييسووا الحطوو   بق

إكؽـؿ ستحرصـقن »لو     ملسو هيلع هللا ىلص وـ الـبول  ڤمحقح البخ رق  وـ أبول هررورة  ييف

  ن(2)«، وبئست الػاصؿةفـعؿ الؿر عة ،طؾك اإلمارة، وستؽقن كدامة  قم الؼقامة

 
 ن1/131 ٓبـ ةعد :الطبؼ ت الؽ ى (1)

 (ن4211(و يالـس ئل )7148أخرجف البخ رقو يت ب إحؽ  و ب ب    رؽره  ـ الحرص  ؾك اإل  رةو ) (2)
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ــتػطـ أن هــذا إلجــءل اهلل » فنكووف يإ  لووؿ رؼصوود  عـووك آةووؿ  :«الرابعــة: ال

 ًٓ  : هللو يحؿ روة لجـ بوفو يموق كًة لعظؿتوفب لؼؾا: إٓ أكف رـفك  ـ التسؿقة بف: إجو،

 مػة  ـ مػ تف تع لكن أي  عـك اةؿك  لئ، رش رَيف أحد يف 
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 ابــة

 ذمك هــألج مــاالش ودغٌري دعاىل هللا اءــأشم رتاوــاح

 

إن اهلل هــق : »ملسو هيلع هللا ىلص أبــا الحؽــؿ، فؼــال لــف الـبــل، أكــف كــان  ؽـــك (1)طـــ أبــل شــر ٍح 

بقــفؿ،  ل: إن قـقمل إذا اختؾػـقا يف شـل  أتـقين، فحؽؿـُت فؼـا ،«الَحؽؿ، وإلقف الُحؽؿ

ل: شــر ح، اقــ ،«لــؽ مـــ القلــد  مــا أحســـ هــذا! فؿــا»فؼــال:  ،فر ــل كــء الػــر ؼقـ

رواه  ،«فلكت أبـق شـر ح»قؾت: شر ح، قال: « فؿـ أكبرهؿ »ومسؾؿ، وطبد اهلل، قال: 

 .(2)أبق داود وغقره

 ائل:ـــه وســـفي
  ولق لؿ  ؼصد معـاه. فصػاتو اهلل  أسؿاإولك: احترام 

 ٕجؾ ذلؽ. ؛الثاكقة: تغققر آسؿ 

 .الثالثة: اختقار أكبر إبـا  لؾؽـقة 

l 

  التضخٗة لتعظٗي شعائس اهللد[ 

  التؼوودرر هوق آحوورتا  :«وتغققــر آسـؿ ٕجــؾ ذلـؽ ،بـاب احتـرام أســؿا  اهلل تعـالك»

أةووؿ ئف يمووػ تفو  عظووقؿ ووـ تعظقؿووف تعوو لك تي ويؾووف يأيؿؾووف يأشووؿؾف هلل ييالتعظووقؿو 

 تعظقؿف   ـ تؼقى الؼؾقبنن   ـ ُرةؾف يأكبق ئفو يشع ئره: ف يأرًض  تعظقؿ    ُرحبف اهلل 

 
 ن6/411اإلم بة يو 5/359اقؽ الؿذحجلو يرؼ   الـخعّلن رـظر  أةد الغ بة بـ  رزردبـ  هق  ه ك  (1)

(و يالـس ئلو يت ب آداب الؼض ةو بو ب إذا 4955أخرجف أبق دايدو يت ب إدبو ب ب يف تغققر آةؿ الؼبقحو ) (2)

 (ن62(و يالح يؿ )594(و يمححف ابـ حب   )5387حؽؿقا رج، فؼضك بقـفؿو )
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إن اهلل هق الَحؽـؿ، : »ملسو هيلع هللا ىلص أبا الحؽؿ، فؼال لف الـبلطـ أبل شر ٍح، أكف كان  ؽـك »

ــف الُحؽــؿ أ و يرؽووق   أي ر بوولبودق يوو   رؽـووك بوولبل الحؽووؿو يالؽـقووة  وو  ُموو  «وإلق

 عررػنلؾت

ؿ ؾَ ٓةقؿ  يف  ثؾ ح   أبل ُشوررحو فؼود مو ر يو لعَ  :يهذا القمػ م ر  ،زً  

 ٕ  الحؽؿ هق اهللن :ُرعرف إٓ بفو فحقـئذك رحت ج إلك تغققر ٓ  ؾقفو

فؼــال: إن قــقمل إذا اختؾػــقا يف شــل  أتــقين، فحؽؿــت بقـــفؿ، فر ــل كــء »

ُبوود أ  تتووقافر  يٓ ؾووز وو ف لؼضوو    يهووذا رؽووق  إموو،ًح  يلووقس لضوو  ً   «الػــر ؼقـ

 الشريط الشر قة فقؿـ رتقٓهن

يقكوف ُرصوؾح بوقـ  و  أحسوـ   رعـول  «ما أحسـ هذا! فؿالؽ مـ القلد »فؼال: »

  نةللف  ـ أيٓدهُرغقجر: يلذلؽ  بد أ  ٓ الـ س يررضق ! لؽـ آةؿ

قؾــت: شــر ح، قــال: « فؿـــ أكبــرهؿ »: شــر ح، ومســؾؿ، وطبــد اهلل، قــال: لاقــ»

ـجةن :«رواه أبق داود وغقره .«بق شر حفلكت أ»  يـج ه بلي  أيٓدهو يهذه هل الس 

يموػ لؾقلود  أي لد رؽوق  هـو ك ةوبا : إذرؾز  أ  ُرؽـك بلي  إيٓد ٓ لؽـ

اهللو  وع أ  مو لًح  أيو    بد أبقفؽـقتف  إمغر رؼتضل أ  ُرؽـك بفو ي إل    أحؿد 

 ٓدةو يإكؿ   ـ  ص حبةو يلبل هرررةن ـ ي ٓ اهللو يلد تؽق  ُيـقتف  بد  ـ

 يلذلؽ اقر اةؿفن :ؿَ ؽَ يهذا الحدرث رستد  بف  ؾك أ   ـ أةؿ   اهلل تع لك الحَ 

 تؽق  إٓ هلل تع لكن ٓ يهل «الحؽؿ»أي أ  هذا آةؿ لقحظت فقف الصػة الؿ،ز ة 

خ،  ـ الؿحظقر بل  رؽوق  لػظوف  أي ويإذا خ، آةؿ  ـ يقكف خ مًّ  ب هلل 

 خ،  ـ التشبف بغقر الؿسؾؿقـو فقجقز التسؿل بفن أي  ؿـقً  و
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 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

التعظوقؿ إ    «ولق لؿ  ؼصد معـاه فصػاتاهلل و  أسؿافقف مسائؾ: إولك: احترام »

هلل يأةؿ ئف يموػ تف  وـ أيجوا القاجبو تو لؽوـ لوق يو   بؽو، ك لوؿ رؼصود  عـو هو 

 اإللزا  يالقجقبو ف ٕ ر  ؼبق ن ٓ يلؿجرد الؿش هبة

  بووو هلل  صصووواختفؽوووؾ اةوووؿ فقوووف   «الثاكقـــة: تغققـــر آســـؿ ٕجـــؾ ذلـــؽ»
 تغققرهن رجا

ةل   ـ إي و ي ـ فقائده   ملسو هيلع هللا ىلصٕ  الـبل  :«اختقار أكبر إبـا  لؾؽـقة :الثالثة»

 أكف رؼطع الـزاعو فنذا ُةؿل ب ٕي  لؿ  ُرـ فسن

 فونذا ُبودئ بو لؽبقر و(1)«كب ـر كب ـر»    ـف لقلوف  تؼدرؿ الؽبقرو يج ملسو هيلع هللا ىلصيج    ـف 

 أحد رـ زعو بقـؿ  لق ُبدئ بغقره حصؾ الـزاع يالشؼ  و يلد تحصؾ الؼطقعوة ي و  ف،

 ُرحؿد  ؼب هن ٓ

 

 

 

 
 ن(666)ص   ڤةفؾ بـ  اهلل  بد ةبؼ تخررجفو يف حدرث  ؼتؾ (1)
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 ابــة

 امسشىل أو املسآن أو هللا ذكس فٌه ةيشء هزل من

 

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿وققل اهلل تعالك: 

 .أ ة [65]التقبة 

 حـد ث دخـؾ ،ڤ وقتـادة أسـؾؿ،بــ  وز ـد كعـب،بــ  ومحؿد ،ـ طؿرطـ اب

 أرغـَب  هـمٓ ، قرائــا مثـؾ رأ ــا مـا: تبـقك غـزوة يف رجـٌؾ  قـال أكف» بعض: يف بعضفؿ

ـَ  وٓ ألسـًا، أكذَب  وٓ بطقًكا،   .وأصحابف الؼرا  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   عـل الؾؼا ، طـد أجب

فـذهب  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسـقل اهلل  ن  مالؽ: كذبت، ولؽـؽ مـافؼ، ٕخبربـ  فؼال لف طقف

  .لقخبره، فقجد الؼرآن قد سبؼف ؛ملسو هيلع هللا ىلصطقٌف إلك رسقل اهلل 

وقد ارتحؾ وركب كاقتف، فؼال:  ا رسقل  ملسو هيلع هللا ىلصفجا  ذلؽ الرجؾ إلك رسقل اهلل 

كؼطع بف طـا الطر ؼ، قال ابـ طؿر:  ،اهلل، إكؿا كـا كخقض وكتحدث حد ث الركب

وإن الحجارة تـُؽب رجؾقف، وهق  ،ملسو هيلع هللا ىلصهلل عِة كاقة رسقل اْس كلين أكظر إلقف متعؾًؼا بـِ 

 ک ڑ ڑ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ؼقل: إكؿا كـا كخقض وكؾعب، فقؼقل لف رسقل اهلل 

 .(1)«ما  ؾتػت إلقف وما  ز ده طؾقف [65]التقبة  ﴾ک ک

 ائل:ـــه وســــفي
 أن مـ هزل بفذا أكف كافر.-وهل العظقؿة - إولك : 

 
و يأخرجف القاحدق  ـ ابـ  ؿر يف أةب ب الـزي  335-14/332أخرجف  ـ الؿذيقررـ الط ق يف تػسقره  (1)

 (ن32-31(و يذيره ابـ تقؿقة هبذا الؾػظ يف الص ر  الؿسؾق  )ص 251)ص  



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  444

 ـًا مـ كان.الثاكقة: أن هذا هق تػسقر أ ة فقؿـ فعؾ ذلؽ كائ 

 وبقـ الـصقحة هلل ولرسقلف. ،الثالثة: الػرق بقـ الـؿقؿة 

 وبقـ الغؾظة طؾك أطدا  اهلل. ،الرابعة: الػرق بقـ العػق الذي  حبف اهلل 

 ـبغل أن ُ ؼبؾ. ٓ الخامسة: أن مـ آطتذار ما  

l 

و الفز  ضد الِجدق  :«الرسقل أو الؼرآن أو مـ هزل بشل  فقف ذكر اهلل باب»

ًٓ  ٓ اؿطؾقب  ـ الؿسؾؿ أ  رؽق  ج دًّ يال  و   أييت بؼقة ٓ ًب و يأ  رلخذ يٓ ه ز

 ﴾ڤ ڤ﴿ و[93]البؼرة  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ﴿  يؿ  أ ر اهلل 

 ن[12] ررؿ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ و[145]إ راف 

ف ع بووو، ف ئووودةو يأ  ُتبووو ع ريُحوووأاؾوووك يأكػوووس  وووـ أ  ُتضوووقج  ة الؿسوووؾؿفحقووو 

 الؼوورآ  الووذق هووق يوو،  اهللو أي فووز  بوو هللوفضووً،  ووـ أ  رؽووق  ال :إثؿوو   بوولبخس

 الذق هق مػقة خؾؼ اهللن ملسو هيلع هللا ىلصالرةق   أي

ـجةو شؿؾر «ذكر اهلل»لقلف  ي  ملسو هيلع هللا ىلصب لرةق  الؿصطػك  حؿد  أي  ـ اةتفزأ ب لس 

ـ   ـ  ي ـ لبؾف  ـ الرةؾ: فؼد اةتفزأ بذير اهلل: ٕ  اإلرؿ   بجؿقع الرةؾ ري

 چ چ چ چ﴿  ُرستـؼص أحد   ـفؿ ٓي ُرجقز أ  ُرستفزأ ف، أري   اإلرؿ  و

 ن[136]البؼرة  ﴾ڇ

 خطٕزة االضرتضاه يف املباحاتد[ 

ـْ " جرير  عطقف  ؾك  «ققلِ »  «وققل اهلل تعالك» ـْ "و ي"َ    ض ف إلقفن  "َ 

  «أ ة [65]التقبة  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿»
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 ﴾ڌ ڍ﴿ و يالتؼدرر هذه أرة    ج   يف الخ  أيتةبا كزي  ي

ـك يف الـبل  ـ  و حؿد ر   ؼ لقا ليأمح بفو  ملسو هيلع هللا ىلصي، فؿ الذق تؽؾؿقا بف  ـ  ع

 تسؾقة لفؿ يف  ررؼفؿن ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

لُقؼطقوع الؾقوؾ ب لؼقوؾ  أي ييثقر  ـ الـ س إذا اةرتةؾ يف الؽ،  لقؼطع الطرروؼو

يالؼ  و تعدى الؿب ح إلك الؿحظقرو يهذه ُةـجة آةتدراج  ـ الؿب ح إلك  و  بعودهو 

د كػسووف اإليثوو ر  ووـ الُؿب حوو ت تعووداه  إلووك الؿشووتبف تو ثووؿ إلووك ف إلكسوو   إذا  وو قج

 ُلؾ  ثؾ هذا يف الؿفيؾ ييف الؿش ربو ييف اقره ن يالؿحر  تو 

خشوقة  :ررتيوق  تسوعة أ شو ر الحو،  يو كقا يلذا ج    ـ بعوض السوؾػ أاوؿ

 ن(1)القلقع يف الحرا 

 ن أ  أرة كزلت بسبا  ؼقلة همٓ   ـ الؿـ فؼقـ  الؿؼصقدي

 ؿر الصح بل الجؾقؾو لد حضور الؼصوةو فشوفده  بـ  اهلل  بد  «طـ ابـ طؿر»

 يحؽ ه ن

 ييؾفؿ  ـ الت بعقـن :«أسؾؿ، وقتادةبـ  كعب، وز دبـ  ومحؿد»

ف بـ  ؿر رريق لصًة شفده و ففل  تصؾةو يهمٓ  الث،ثة  ـ التو بعقـ روريي  

 يتؼقرفن ثلحدرتعضد أمؾ ا  و يلؽـففؿلصًة لؿ رشفديه و ففل  ـ  راةقؾ

هذا الحدرث  جؿقع  وـ ي، فوؿو أ    رعـل و«دخؾ حد ث بعضفؿ يف بعض»

 جؿؾة  ـ ي،  هذاو يجؿؾة  ـ ي،  هذان

ــقك» ــزوة تب ــٌؾ يف غ ــال رج ــف ق  ووـ أياخوور يهوول   ةووـة تسووعك  ووـ الفجوورةو «أك

 
 (ن14683الرزا  )  بد و أخرجف«ة أ ش ر الح،   خ فة الرب تريـ  تسع  »ڤإش رة إلك لق   ؿر  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصييلعت يف شدة الحر يُبعد الؿس فةو يلقة العوديو ييو    وع الـبول  وملسو هيلع هللا ىلص ازياتف

    ـ الصح بةنث،ثق  ألػً 

يو   هوذا ييبو ر الصوح بةن  ملسو هيلع هللا ىلص  يلوراؤهؿ الرةوق  «رأ ـا مثؾ قرائـا هـمٓ ما »

ُحؿققور بـ   خشل   ـ الؿـ فؼقـو بقـ  تؽؾؿو ي ستؿعو ي ؿـ ذير  ـفؿ بعضك  ي، َ 

ث بوت بوـ  يدرعوةهوق و يالذق تؽؾوؿ (1)يي    ستؿًع  يلؿ رـؽر: يلذلؽ شؿؾتف التقبة

 ن(2)ملسو هيلع هللا ىلصة ك لة رةق  اهلل عَ ْس ذق تعؾؼ بـِ يلؿ ُتؼبؾ تقبتفو يهق ال

 نأيثر أيً، ياًؿ   و أق«أرغب بطقًكا»

الُؿبؾقغ  ـ اهللو يمح بتف الؽورا   ملسو هيلع هللا ىلصن  ي   الرةق  أق  ف  «وٓ أكذب ألسـًا»

 !؟ ـف بعدهؿ ُرقمػق  هبذا القمػو فؿـ رسؾؿ

    ـد الحريبنو أق«وٓ أجبـ طـد الؾؼا »

 ًد]حسوة تعىٗي أِن العمي بالر 

يالؼورا  يف إموؾ هوؿ العؾؿو  و يهوق  ،«وأصحابف الؼـرا  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  : عـل»

 نو يؿ  ةبؼيأمح بف ملسو هيلع هللا ىلصرؼصد بذلؽ الرةق  

رراو يكػ لف  ٓ ففق ي ذب  «مالؽ: كذبت، ولؽـؽ مـافؼبـ  ؼال لف طقفف»

يأمح بفو يلد رؽق   عؾقً   ب لـػ   لبؾ ذلؽو لؽـ  ملسو هيلع هللا ىلصظ هر: ٕكف  عـ يف الرةق  

 رد   ؾك أكف ي    م ـً و كسل  اهلل الثب تن و[66]التقبة  ﴾ڳ ڳ گ﴿لقلف  

 
  -ڤكؼ،  ـ ابـ إةح   يالؽؾبلو  ـ ابـ  بو س يابوـ  سوعقد  -و يفقف 6/44رـظر  اإلم بة ٓبـ حجر  (1)

بوـ  اهلل  بود حؿّقورو فؼو    رو  رةوق  اهللو اّقور اةوؿل ياةوؿ أبولو فسوّؿ هبوـ  فؽ    ؿوـ  ػول  ـوف  خشول»

 «نرعؾؿ بفو فؼتؾ رق  القؿ  ةو يلؿ رعؾؿ لف أثر ٓ حقث :و فد    خشّل ربف أ  رؼتؾ شفقداالّرحؿـ  بد

بوـ يثقور اتػسوقر يو 14/332إةوح  ن رـظور  تػسوقر الطو ق بـ  هؽذا كؼؾف أمح ب التػ ةقر كؼً،  ـ  حؿد (2)

 ن7/228
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الػوور  بووقـ  ووـ رـؼووؾ الؽوو،  لإلفسوو دو فقؽووق   ووـ   «ملسو هيلع هللا ىلصرســقل اهلل  ٕخبــرن  »

 وـ  ملسو هيلع هللا ىلص  لوؽ كؼوؾ الؽو،  لرةوق  اهلل بوـ  الـؿ  قـو يبقـ  ـ رـؼؾف لؾـصحو فعقف

 ب ب الـ صح هلل يرةقلف يلدرـفن

كؼؾ الؽ،  لقلل إ ر فقؿو  رضور ب لع  وةو  أمؾ يف ڤ  لؽ بـ  يلق   قف

ٓ  بؾغــل أحـد طــ أحـد »لو     ملسو هيلع هللا ىلصيإٓ ف ٕمؾ أ  الـبول  :يرد   ـ خبثك يف ل ئؾف

 ن  (1)«ا؛ فنين أحب أن أخرج إلقفؿ وأكا سؾقؿ الصدرمـ أصحابل شقئً 

   ـ فق  ةوبع «لقخبره، فقجد الؼرآن قد سبؼف ملسو هيلع هللا ىلصفذهب طقٌف إلك رسقل اهلل »

 بؿ  ل   همٓ ن ملسو هيلع هللا ىلصالؼرآ  ُرخ  الـبل  ةؿ ياتو كز 

ــك رســقل اهلل » ــؽ الرجــؾ إل ــف ملسو هيلع هللا ىلصفجــا  ذل ــد ارتحــؾ وركــب كاقت أ    و أق«وق

 لد ريا ك لتفن ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

كؼطـع بـف طــا  ،فؼال:  ا رسقل اهلل، إكؿا كــا كخـقض وكتحـدث حـد ث الركـب»

 نؼرؼطعق  بف الطرر كقة لفؿ فقف ٓ ي،ً   ق ؼقلر  و رعـل«الطر ؼ

ـق   «ملسو هيلع هللا ىلصسعِة كاقة رسقل اهلل ـ طؿر: كلين أكظر إلقف متعؾًؼا بـِ قال اب» ة  الرةوـ عَ ْسوال

 ن  (2)الدابة رحؾالذق رؽق  يف 

رـتبوف إلقفو : ٕكوف  ٓ هقتضرب رجؾقف يالحج رة  :«وإن الحجارة تـُؽب رجؾقف»

كوت  ؾقوف هوذه الؼصوة  بسبا إجرا وف  شغق   بؿ  هق أ ظؿ جررؿوًة  ظقؿوةو فونذا ُديق

  الـوو س لحؼووف العوو ر يف الوودكق  لبووؾ أخوورةو ثووؿ يف أخوورة رؽووق  يف الوودرك يتـ لؾفوو

 إةػؾ  ـ الـ رو كسل  اهلل الع فقةن  

 
يالرت وذقو يتو ب الؿـ لواو (و 4869أخرجف أبق دايدو يت ب إدبو بو ب يف رفوع الحودرث  وـ الؿجؾوسو ) (1)

هذا حدرث اررا  ـ هذا القجوف يلود زرود يف هوذا اإلةوـ د »(و يل    3896و )ملسو هيلع هللا ىلصب ب يف فضؾ أزياج الـبل 

ـف أحؿد ش ير(3759و يأحؿد )«رجؾ  نو يحسج

   تشود بوف الرحو  و يالؼطعوة  ـوف كسوعةو يةوؿل كسوًع  بغالـسعو ب لؽسر  ةقر رـسج  ررًض   ؾك هقئة أ ـة ال (2)

 ن5/48الـف رة يف اررا الحدرث يإثر و (766قلفن الؼ  قس الؿحقط )ص  لط
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 ڑ ڑ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصوهق  ؼقل: إكؿا كـا كخقض وكؾعب، فقؼقل لف رسقل اهلل »

يلشقخ   «وما  ز ده طؾقف ،ما  ؾتػت إلقف [65]التقبة  ﴾ک ک ک

الص ر  الؿسؾق   ؾك ش تؿ »  لب ب أةؿ هيت ب  يف هذا ا $اإلة،  ابـ تقؿقة 

 ذير فقف يؾ    رتعؾؼ هبذه الؿسللة  ـ أحؽ  ن و«الرةق 

 [ْداحللي الصسع٘ فٗىَ ضبَّ اهلل ٔزضٕل 

 و  الحؽوؿ الشور ل فوقؿـ ةواج اهلل يرةوقلفو يهوؾ ُتؼبوؾ رـشل هـ  ةوما  هوق  

 ُتؼبؾ؟  ٓ أي تقبتف

 ملسو هيلع هللا ىلصؼبؾ  ـفؿ الـبل ر يلؿ ،﴾گ گ گ گ﴿  ل   ف  أ  اهلل ة  ـج باإلي

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿يػريا بـص الؼرآ و يفقف لد ففؿ ا تذارهؿ: 

التل    الػر  بقـ الط ئػتقـ أ  الط ئػة إيلكأهؾ العؾؿ ل   و[66]التقبة  ﴾ں

ُرؿؽـ أ  ُرعػك  ـف  هل التل ةؿعت ي   أكؽرتو  ع أ  القاجا  ؾك  ـ ةؿع 

ففل التل  الط ئػة الث كقةأ   و يهق فقف ًرا أ  رـؽرهو يأ  رؼق   ـ الؿؽ   الذقـؽَ  ُ 

 ن تؽؾؿتو يتبـت هذا الػؽر يهذا الرأق

ففوق يو فر  ـو فؼو يهوذا أحود  واةتفزأ بشل ك  ـ درـوف أي فؿـ ةا اهلل يرةقلف

رة التل ذيره  الؿجدد يف رة لتف  ن(1)إةب ب العشرة الُؿؽػق

 - ةوقلف  أموً، ةوا ر أي تقبة  وـ ةوا اهلل  ؼبقبق  رؼ ٓ ي ـ أهؾ العؾؿ  ـ

 ن طؾًؼ  ـده و ففل  رديدة - كسل  اهلل الع فقة

ي ـفؿ  ـ ُرػرق و فقؼق   ُتؼبوؾ يف أخورة بقـوف يبوقـ اهلل إذا توقافرت شوري ف و 

 ُتؼبؾن ف، يأ   يف الدكق 

 
 القه بن  بدبـ  (و  طبق ة ضؿـ  ملػ ت اإل     حؿد386رـظر رة لة كقالض اإلة،  )ص   (1)



 

ع  بعَٔعٖةٍع ص٤ٞعفٝ٘عذنةعاهعأٚعايكةإٓعأٚعايةسٍٛ 705

 فؿتعؾؼ بحؼف يهق اهلل أ   ةا ي ـفؿ  ـ ُرػرق   ـ جفةك أخرىو فقؼق   

الحد إذا ت بو يحُسـت تقبتف: فتؽق  تقبتف  ؼبقلًة  فُقعػك  ـ و بـل  ؾك الؿس  حة

و فنذا ي كت فق تحت الؿشقئة يف أخرةف وملسو هيلع هللا ىلصيف الدكق  يأخرةو يأ    ـ ةا الـبل 

يأ   يف  و[53]الز ر  ﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿  الشريط  تقافرة ففق يغقره  ـ الت ئبقـ

 حةوف،: ٕكف يلع يف حؼ  خؾق و يحؼ الؿخؾق   بـل  ؾك الؿش  والدكق 

 ن(1)أ  رتـ ز   ـ حؼف ملسو هيلع هللا ىلصأ  بعد يف تف أحد رؿؾؽ  يٓ

 اةتفزأ ب لؾحقة  وثً،و يل ِ  بشررعةك  ـ شرائع اهللو و أقيلق اةتفزأ بؿ  دي  ذلؽ

ففوق و ملسو هيلع هللا ىلصبشول ك جو   فقوف كوص  موحقح  وـ اهلل ي وـ رةوقلف  أي بتؼصقر الثقبو أي

  ـ فؼ: إذا ي   رؼصد الشررعةو يأحؽ  ف ن

 البابد أدلة دة وَ]املطائن املطتفا 

أ ظووؿ  :«: أن مـــ هــزل بفــذا أكــف كــافر- وهــل العظقؿــة -إولــك فقــف مســائؾ: »

 . يػًرا أي  ُ خرج   ـ الؿؾة ؽػرنكف رف ب هلل يبؽ، ف يبرةقلفأ   ـ هز   الؿس ئؾ

 ؾقوف فقـطبوؼ  :«الثاكقة: أن هذا هق تػسقر أ ـة فـقؿـ فعـؾ ذلـؽ كائـًـا مــ كـان»

 الحؽؿن

الـؿقؿوة كؼوؾ الؽو،   :«وبـقـ الـصـقحة هلل ولرسـقلف ،ػرق بقـ الـؿقؿـةالثالثة: ال»

  ؾك جفة اإلفس دو يالـصقحة كؼؾ الؽ،   ؾك جفة اإلم،حن

 
 ؟تؼبؾ  ـف تقبة يٓ رؼتؾ أي ثؿ اختؾػقا هؾ رستت ب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  أي اتػؼ الػؼف    ؾك ردة  ـ ةا اهلل (1)

رستت بو يهوق اختقو ر ابوـ  يٓ قةو يالؿ لؽقةو يالش فعقة يف يجفو يالحـ بؾة يف ريارة إلك أكف رؼتؾفذها الحـػ 

 تقؿقة يابـ الؼقؿن

 يذها الش فعقة يف الؿشفقر يالحـ بؾة يف ريارة إلك اةتت بتفن 

و 9/67تحػوووة الؿحتووو ج يو 7/219الؿـتؼوووك شووورح الؿق ووول يو 6/98ٓبوووـ الفؿووو    :فوووتح الؼووودرررـظووور   

 ن3/194إ ،  الؿقلعقـ يو 399الص ر  الؿسؾق  يو 12/435الؿحؾك يو 9/97 ؿغـلالي
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ف لعػق لف   «وبقـ الغؾظة طؾك أطدا  اهلل ،الرابعة: الػرق بقـ العػق الذي  حبف اهلل»

  قا ـو يالغؾظة يالشدة لف   قا ـن

و يبقـ الغؾظة  ؾك أ دا  اهلليهذا لقس  ـفو  اهللو فػر  بقـ العػق الذق ُرحبف

هذا هق ي و[73]التقبة  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ يؿ  ل   تع لك 

 رج   آةتج بةن :إمؾ إ  لؿ تؽـ الؿ،رـة  ـ ب ب تللقػ الؼؾقب

يؾ  وـ جو   رعتوذر إلوك  ؾقسف  « ـبغل أن ُ ؼبؾ ٓ الخامسة: أن مـ آطتذار ما»

يٕكوف إذا ُلبِوؾ  وذره  وـ س ُرؼبؾ  ذره: ٕكف لوؿ رتؽورربعض الف: ي  رؼبؾ  ذره سم

 ةوو  تقـو أي ضوو  ػ العؿووؾو فؾووق جوو   شووخص لؾؿوودرر يلوو    أكوو  توولخرت ةوو  ة

خرجت أ سو يهوق  عوريف  ب لجود يآجتفو د يبوذ  الـصوح  أي أررد أ  أخرج أي

يوؾ أةوبقع رتخؾجوػ يرخورجو  أي لؾعؿؾ  ثؾ هذا ُرؼبؾ  ذرهو لؽـ إذا ي   يوؾ روق و

 وُرؼبووؾ  ووذرهو ف لـوو س رتػوو يتق  ٓ و فؿثووؾ هووذاياظووا  ؾووك  ؿؾووف لووؿ ُرـووتجإذا ي

 ياهلل أ ؾؿن   
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 :ىـىل امنـه دعامـاء يف كـما ج ابــة

 حــاآًل [16]فصنر: ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿

 

  .(1)«هذا بعؿؾل وأكا محؼقٌق بف»قال مجاهد: 

 . (2)« ر د مـ طـدي»وقال ابـ طباس: 

  .[78]الؼصص  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وققلف: 

  .(3)«طؾك طؾٍؿ مـل بقجقه الؿؽاسب»قال قتادة: 

  .(4)«طؾك طؾٍؿ مـ اهلل أين لف أهؾ»وقال آخرون: 

 .(5)«أوتقتف طؾك شرف»وهذا معـك ققل مجاهد: 

إن ثءثًة مــ بــل إسـرائقؾ: » ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصأكف سؿع رسقل اهلل  ڤوطـ أبل هر رة 

فؼـال:  ،فبعث إلقفؿ مؾًؽا فـلتك إبـرص ، أن  بتؾقفؿأبرص، وأقرع، وأطؿك، فلراد اهلل

، و ـذهب طــل الـذي قـد قـذرين  ـٌ ، وجؾٌد حسـ ـٌ أي شلٍ  أحب إلقؽ  قال: لقٌن حس

الـاس بف. قال: فؿسحف فذهب طـف قذره، فُلططل لقًكا حسـًا وجؾـًدا حســًا، قـال: فـلي 

را ، وقـال: اقـًة ُطَشـفـُلططل ك - شؽ إسحاق - البؼر أو الؿال أحب إلقؽ  قال: اإلبؾ

 بارك اهلل لؽ فقفا. 

 
 ن21/491(و يأخرجف الط ق يف التػسقر 584تػسقر  ج هد ) (1)

 ن13/315ذيره الؼر بل يف تػسقره  (2)

 ن3/134و ي بد الرزا  يف تػسقره 9/3912(و 17123أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ) (3)

 ن9/3912(و 17125بل ح تؿ يف تػسقره  ـ السدق )أخرجف ابـ أ (4)

 (ن37و يذيره ابـ الؼقؿ يف شػ   العؾقؾ )ص 21/491أخرج كحقه الط ق يف تػسقره  (5)
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ـٌ و ـذهب طــل  قال: فلتك إقرع فؼال: أي شل  أحـب إلقـؽ  قـال: شـعٌر حسـ

وُأططـل شـعًرا حســًا، فؼـال: أي الؿـال  ،الذي قد قذرين الـاس بف، فؿسحف فذهب طـف

 اإلبؾ، فُلططل بؼرًة حامًء، قال: بارك اهلل لؽ فقفا.  أو أحب إلقؽ  قال: البؼر

فلتك إطؿك فؼال: أي شلٍ  أحب إلقؽ  قال: أن  رد اهلل إلـل بصـري فُلبصـر بـف 

الـاس، فؿسحف فرد اهلل إلقف بصره، قال: فلي الؿال أحـب إلقـؽ  قـال: الغــؿ، فـُلططل 

شاًة والًدا، فُلكتج هذان، وول د هذا، فؽان لفذا واٍد مـ اإلبؾ، ولفذا واٍد مـ البؼر، ولفذا 

 واٍد مـ الغـؿ. 

ـٌ ئثؿ إكف أتك إبـرص يف صـقرتف وهق قال: قـد اكؼطعـت بـل  ،تـف، فؼـال: رجـٌؾ مسـؽق

بءغ لل الققم إٓ باهلل ثؿ بؽ، أسللؽ بالذي أططـاك الؾـقن الحســ،  فء الحبال يف سػري،

ـغ بـف يف سـػري، فؼـال: الحؼـقق كثقـرة، فؼـال: كـلين  -والؿـال  ،والجؾد الحسـ بعقـًرا أتبؾ 

الؿـال  فؼـال: إكؿـا ورثـت  ؼذرك الـاس  فؼقًرا فلططـاك اهلل أطرفؽ  ألؿ تؽـ أبرص  

 هذا الؿال كابًرا طـ كابر، فؼال: إن كـت كاذبًا فصق رك اهلل إلك ما كـت بف.

قال: وأتك إقرع يف صقرتف، فؼال لف مثؾ ما قال لفذا، ورّد طؾقـف مثـؾ مـا رّد طؾقـف 

 .هذا، فؼال: إن كـت كاذًبا فصق رك اهلل إلك ما كـت

ـٌ وابـــ ســبقؾٍ وهقئتــف قــال: وأتــك إطؿــك يف صــقرتف قــد  ،، فؼــال: رجــٌؾ مســؽق

بـءغ لـل القـقم إٓ بـاهلل ثـؿ بـؽ، أسـللؽ بالـذي رّد  فء اكؼطعت بل الحبال يف سػري،

طؾقؽ بصرك شاًة أتبؾ غ بفا يف سػري، فؼال: قد كـت أطؿك فرّد اهلل إَِلـل  بصـري، فُخـذ 

أجفـدك القـقم بشـلٍ  أخذتـف هلل، فؼـال: أمسـؽ مالـؽ  ٓ ما شئت، فقاهلل ما شئت ودعْ 

 .(1)أخرجاه «فنكؿا ابُتؾقتؿ، فؼد ر ل اهلل طـؽ وسخط طؾك صاحبقؽ

 
(و ي سوؾؿو يتو ب الزهود 3464أخرجف البخ رقو يت ب أح دروث إكبقو  و بو ب  و  ذيور  وـ بـول إةورائقؾو ) (1)

 (ن2964يالرل ئؼو )
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 ائل:ـــه وســــفي
 .إولك: تػسقر أ ة 

  :[59]فصؾت  ﴾گ گ گ﴿الثاكقة: ما معـك. 

  :[78]الؼصص  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الثالثة: ما معـك ققلف. 

 صة العجقبة مـ الِعبر العظقؿة.الرابعة: ما يف هذه الؼ 

l 

  أثس السخاء بعد الصقاءد[ 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿: تعالك اهلل ققل يف جا  ما باب»

اإلم بة ب لخقر يالرحؿةو بعد  س الضر يالبمس   «أ ة [59]فصؾت  ﴾گ گ

شؽ أ  لف  يلًع  يف الـػسو يتلثقًرا أ ظؿ  ـ  جل  الخقر أي  إ رو  ٓ يالشؼ  و

ُرقلد يف الج هؾقةو ثؿ ُرسؾؿ ُردرك خطر الج هؾقة بؿ  فقف   ـ شرك يضرو ف لذق 

رحس ب لـعؿةو يالذق رقلد  ـ أبك فؼقر لد  ف، وبخ،ف الذق ُرقلد يف اإلة، 

ًٓ حرص  ؾقف: ٕكف أدرك الضرا    ستف الضرا  يأم بتف الػ لة يالعقزو إذا يسا   

 لبؾ أ  رؿسف الخقر يالؿ  ن

ذا  الرخ    أي ق الح  و ف ٕيلك بؿـ  ستف السرا  بعد الضرا ويإذا ي   هذا ه

يلذلؽ ل    :بعد الشؼ  و أ  رؽق  بػضؾ ربف أ رفو يلـعؿتف أيثر شؽًرا يحؿًدا

 گ﴿  فنذا ل   ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿تع لك  

لص حا الػضؾو ففذا دا   ؾك  ٓ كسا الػضؾ لـػسفيبعد أ   ستف الرحؿةو  ﴾گ

  كػسفو ي ؾك هذا ي   تػسقر السؾػنخبثك  تجذر يف
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 إمنا اللطب بفضن اهلل ال حبطَ الطع٘ ٔخربة العقند[ 

 ن ستحؼ لفأق    «هذا بعؿؾل وأكا محؼقٌق بف»قال مجاهد: »

وو ووتْ يأرووـ  ؿؾووؽو يأرووـ اةووتحؼ لؽ لؿج لؿوو  ج  تووؽ الرحؿووة يؽ الضوورا ؟    سج

 !تـؽرتو يكسقت ت ررخؽ لبؾ ذلؽ

يرز ؿ أكف بخ تف يِحـؽتوف ي عرفتوف لن وقرو يدراةو تف  يلكف رجحد كعؿة اهلل  ؾقفو

كجح يف تج رتوفو  وع أ  القالوع يف ا لوا إحوقا  أ  لد  -  ؾك    رز ؿق  -لؾجديى 

بو فؽوؿ  وـ  ٓ التج رات الـ جحة تؽوق  ٕذيوك الـو سو يهوذا الشول   شو هد يُ جورج

شوخقرو فونذا اكػوض رـعس يلد رـ  و يُرسَؿع لوف  شخص إذا حضر  ج لس البقع يالشرا 

 الؿجؾس فنذا جؿقع الؿؽ ةا لفو بقـؿ  همٓ  الحذا  لقس لفؿ إٓ السعلن

ًٓ يثوًراو  يةؿعـ  يف بدارة الطػرة يف هذه الب،دو أ  بعوض الحوذا  أحضور   ؿو 

ةـتقـ فنذا أك   ـ تج ر البؾدو فؿ  أدرك شوقًئ و يهوق أ   أي يل   بؾس كف  ترلبقا ةـة

 رلخذ  ـ الزيقاتن

روقفؼـل اهلل  وفقؼوق   إ  شو   اهلل لؾ إحقا  أ  روربط إ وقر بؿشوقئة اهلل فل

 لؿ  أك  فقفن 

 ﴾گ گ﴿ أ  تػسقر لقلف تع لك   و رعـل« ر د مـ طـدي»وقال ابـ طباس: »

 ن ـ  ـدقأق  

يو   ؽوـ هوذا الؿو   ل ولؿو   سوتؽ الضورا  ذلوؽ  ـودك لؽو  و  ـ  ـودك لق ي  ي

 ف لخذٓ  لررـفن  اإلكس   إذا لؿ ررتبط ب هللي إر هناهلل  و ثؿ رزلؽذاك القلت  عديً  

خ ة بلبقاب أق   ؾك  :«[78]الؼصص  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وققلف: »

 يأةب ب التج رةن
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ؽثقوور  ووـ الـوو س يف  شوو ررعفؿ التج ررووةو يلبووؾ دخووقلفؿ التجوو رة رؼق ووق  ف

ؾ  ووـ بوو لتخطقط يالدراةوو ت التوول رسووؿقا  دراةوو ت الجووديىو ييثقوور   ووـفؿ رغُػوو

رؾتػوت إلوك أكوف  يٓ الح جة إلك اهلل يف البدارة يالـف رةو يرجز  بل  الـتقجة  ضؿقكةو

 ضعقػ ي سؽقـ 

 إ  لوووؿ رؽوووـ  وووق    وووـ اهلل لؾػتوووك

 

 (1)فوووولي   وووو  رؼضوووول  ؾقووووف اجتفوووو ده 

 يأ  رؽؾ أ ره إلك اهللو فعؾك اإلكس   أ  ررتبط بربفو يأ  رثؼ ب هلل  

يف إةقا  الؿ لقةو يالتج رات الع لؿقة  لؿؽ تا دراة ت الجديىو يؿ  ٓ

ُرخ يكؽ بـت ئج الؿستؼبؾو يأ  هذه الشرية لف   ستؼبؾو يأ  هذه إةفؿ ترتػعو 

  ثؿ يف الـف رة تسؼط تحؾق، ؿ آلتص درةو يتؽق  الـت ئج  ؽسقةو ييؿ  ل   اهلل
الخس رة فؾق ُرعؾـ  ـ  س هؿة بعد هذه  [28]إكع    ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ ـ أهؾ الـ ر  

 س هؿقا  رة أخرىن ثؿ بقـ الؿصـػ ألقا  السؾػ يف تػسقر أرة لالط ئؾةو 

رعورف السوؾع الؿربحوةو أق  أكف   «طؾك طؾٍؿ مـل بقجقه الؿؽاسب»قال قتادة: »

رحتسوا: يول  تلتقفو   ٓ ربوح فقفو و ي وع ذلوؽ لود رومتك  وـ حقوث ٓ يالسؾع التل

 ثقرنج ئحةو فتذها برأس الؿ   يالؿؽ ةاو يهذا ي

رعتؿوود  ؾووك  ٓ أ ي و ـ آرتبوو ط بوو هلل وورـػووؽ  ٓ أ  اإلكسوو    الؿؼصووقدي

  ، ن أي رغرت بػ، ك  يٓ كػسفو

 أ  اهلل  ؾؿ أين أةتحؼفن  أق و«طؾك طؾٍؿ مـ اهلل أين لف أهؾ»وقال آخرون: »

هذا الشرف هق إهؾقةو رعـل أ   :«أوتقتف طؾك شرف»وهذا معـك ققل مجاهد: »

ـقعؿةو ف لشؽر ياجايهذا  ـ فك   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿  لشؽر ال

 طِ  ْ أكف أُ  ٓ ففق  حض فضؾو [7]إبراهقؿ  ﴾ڃ ڃ ڃ
َ
 أهؾن ٕكف لف :ل

 
 ن1/177ن رـظر  الػرج بعد الشدة لؾتـقخل ڤأبل   لا بـ  لرـسا هذا البقت لعؾ (1)
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ــرة » ــل هر  ـــ أب ــقل اهلل  ڤوط ــؿع رس ـــ بـــل » ؼــقل:  ملسو هيلع هللا ىلصأكــف س ــًة م إن ثءث

إبووراهقؿو ففوومٓ  ُرؼوو   لفووؿ  بـووق بووـ  إةووح  بووـ  ذررووة رعؼووقب  ووـ أي  «إســرائقؾ

ـّ لػظ بـل إةرائقؾ اؾا  ؾك القفقدن  إةرائقؾو يفقفؿ القفقد   يالـص رىو لؽ

ُيلِود  ؾوك هوذا الؾوق   أي إبرص  الذق تغقور لقكوفو  «أبرص، وأقرع، وأطؿك»

الُؿخوو لػ لؾووق  بـوول آد  الطبقعوولو فوونذا يوو   الؾووق  رزروود  ؾووك البقوو ض الؿؼبووق  

 ن(1)الؿتع رف  ؾقف فنكف ُرسؿك برًم 

 ن(2)إلرع  إمؾعي

 ُربصرن ٓ الذق يإ ؿك 

ياهلل رعؾووؿ  وو  ةووقمي  إلقووف إ وور لبووؾ  ورختوو هؿأق   :«فــلراد اهلل أن  بتؾــقفؿ»

 حصقلفو يلؽـ لقظفر إ ر إلك   لؿ الشفقدو يتؼق  الُحجج  ؾك الخؾؼن

ـٌ ، فبعث إلقفؿ مؾًؽا» ، فلتك إبرص فؼال: أي شلٍ  أحب إلقؽ  قال: لـقٌن حسـ

ـٌ  شوؽ أ  السوما   يٓ   حسوـً وُرررود لقًكوؾ بوو فحساؾق  لؿ رؽتِػ ب ل  «وجؾٌد حس

يف أ ووقر  فأ  آةتشوورايإ  يوو   إمووؾ  نأ  ُرؼوو    حسووـيف  لووق  فوو، و ووـ يووررؿ

ن  - أثر لف يف أ ر أخرة ٓ  ؿ  -الدكق و ي ؾا إيؿؾ فقف   ًٓ  لد رؽق   ػضق

اقور  لود رؽوق  ي ؾا الجؾد الحسـ: ٕكف لد رؽق  الؾق  حسوـً و لؽوـ الجؾود

 د رؽق  الجؾد حسـً  يالؾق  اقر حسـو فلراد أ  رجتؿع لف إ را ن حسـو يل

ــف» ــاس ب ــذرين الـ ــد ق ــذي ق ــل ال ــذهب طـ رتح شووقكف يف الؿجوو لس إذ ي كقا  «و 

 يالؾؼ  اتن

 
 (ن613رـظر  الؼ  قس الؿحقط )ص   (1)

 ن3/1262رـظر  الصح ح  (2)
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لوؿ لو ص يا :«فُلططل لقًكا حسـًا وجؾًدا حسـًا، فذهب طـف قذره ،قال: فؿسحف»

أكوف ُرو ئ  ڠئص  قسوك لوق ُيِجود لوف  و،ج لؿو  مو ر  وـ خصو : ي ،جرعؾؿ لف 

 إبرص يإيؿفن

شووؽ  :«شــؽ إســحاق -البؼــر أو قــال: فــلي الؿــال أحــب إلقــؽ  قــال: اإلبــؾ»

يالذق رظفور  وـ السوق    يهق رايق الحدرثن (1)أبل  ؾحةبـ  اهلل  بدبـ  ةح  إ

 يف بؼقة الخ  أكف ل    اإلبؾن

ــًة ُطشــرا » يف لؾح  ووؾ ا  إٓ شوورُرؼوو     ُ  ٓ ح  ووؾو ييف الغ لووا  و أق«فــلُططل كاق

ن يك لوة  يف إموؾ  ػعوق  ثو  و لؽـفو  أ    ػعوق و (2)آخر الحؿؾيهق الشفر الع شر 

 يك ئا الػ  ؾ الضؿقر يالتؼدرر  ُأ طل هق ك لًة ُ شرا و يُ شرا  يمػ لؾـ لةن  

 الؾفؿ ب رك لف فقف ن فؽلكف ل   و الجؿؾة د    هذه  «وقال: بارك اهلل لؽ فقفا»

ـٌ  ٕقرع فؼال: أي شل  أحب إلقؽ قال: فلتك ا» و ـذهب طــل  ،قال: شـعٌر حسـ

رعـول  كبوت لوف شوعر  و«فؿسـحف فـذهب طــف» ويهق الؼورع  «الذي قد قذرين الـاس بف

 ن«وُأططل شعًرا حسـًا» فقًراو يؿ  زا  الؾق  الذق رؼذر بف الـ س إبرص وفقًرا

 إ  يو   إي  أكوف  رعـول و«اإلبـؾ أو فؼال: أي الؿال أحـب إلقـؽ  قـال: البؼـر»

اإلبؾو يالذق اخت ر البؼر ف لث ين تؿـك البؼرو يإ  ي   إي   تؿـك اإلبؾ ف لث ين تؿـك

 ناإلبؾ يالث ين البؼَر  تؿـك رظفر أ  إي 

 يف جقفف  يلده ن  «فُلططل بؼرًة حامًء »

 يؿ  تؼد ن  «قال: بارك اهلل لؽ فقفا»

 
ةفؾ إكص رقو الؿودينو الػؼقوفو أحود بـ  أبل  ؾحة زرد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ابـ م حا رةق  اهلل   بدبـ  هق  إةح   (1)

 ن6/33ةقر أ ،  الـب،  يو 2/444لؽؿ   الثؼ تو   ت ةـة اثـتقـ يث،ثقـن رـظر   ذرا ا

 (ن449رـظر  الؼ  قس الؿحقط )ص   (2)
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: أن  رد اهلل إلل بصري فُلبصـر بـف فلتك إطؿك فؼال: أي شلٍ  أحب إلقؽ  قال»

 ـ فؼد حبقبتقف فص   ّقض يرد يف الـصقص أ    «الـاس، فؿسحف فرد اهلل إلقف بصره

فؾ رتع رض  ع هوذه فيق  هذا إ ؿك رطؾا رد البصر إلقفو لؽـ و (1) ـفؿ  ب لجـة

  الؿؽ فلة اإللفقة ب لجـة؟  

إن شــئت »  ملسو هيلع هللا ىلصالـبوول  لفوو  ُتصوورع يتتؽشووػو لوو   ي كووت الؿوورأة التوولييووذلؽ 

  ن(2)«صبرت ولؽ الجـة

  زرؿةو يالع،ج ُ ب حنيالجقاب  أ  تؾؽ 

الد ة ُتعت   ع أهوؾ الخقر يال ية ي :«قال: فلي الؿال أحب إلقؽ  قال: الغـؿ»

رأس الؽػر كحق الؿشرق، والػخر والخـقء  يف أهـؾ الخقـؾ » و يؿ  يف الحدرث الغـؿ

 كظر إلك هوذا إ ؿوك فو  (4)«والسؽقـة يف أهؾ الغـؿأهؾ القبر،  (3)واإلبؾ، والػداد ـ

ؽؾ أ قره ل دت إلك الـتقجة الص لحة يف آختب رو يالغؾظة يالشدة يف أهوؾ اإلبوؾو ف

  ي ثؾفؿ أهؾ البؼرو أدت إلك تؾؽ الـتقجةن 

 
إ  اهلل ل    إذا ابتؾقت  بدق بحبقبتقوف »رؼق    ملسو هيلع هللا ىلصةؿعت الـبل »و ل    ڤ  لؽ بـ  إش رة إلك حدرث أكس (1)

رهو أخرجف البخ رقو يتو ب الؿرضوكو بو ب فضوؾ  وـ ذهوا بصو«ن رررد   قـقف و«فص و  قضتف  ـفؿ  الجـة

 (ن5653)

أٓ أررؽ ا ورأة  وـ أهوؾ الجـوة؟ لؾوت  بؾوكو »أبل رب حو ل    ل   لل ابـ  ب س  بـ  إش رة إلك حدرث  ط   (2)

إ  شوئت »فؼ لوت  إين أمورعو يإين أتؽشوػو فو دع اهلل لولو لو     ملسو هيلع هللا ىلصل    هوذه الؿورأة السوقدا و أتوت الـبول 

 أمو و فؼ لوت  إين أتؽشوػو فو دع اهلل لول أ  فؼ لوت  و«م ت يلؽ الجـةو يإ  شئت د قت اهلل أ  رع فقؽ

(و ي سوؾؿو يتوو ب الوو  5652أخرجووف البخو رقو بوو ب فضووؾ  وـ رصوورع  وـ الووررح )«ن أتؽشوػو فوود   لفو  ٓ

 (ن2576) حز  أي يالصؾة يأدابو ب ب ثقاب الؿم ـ فقؿ  رصقبف  ـ  رض

 و يالبؼو ري و يالحؿو ري و يالػ،حوق و الػدادي  هؿ  الجؿ لق و يالر ق يالػداد  الصقت الج يف الؽ، و  (3)

يأمووح ب الووقبرو يالووذرـ تعؾووق أمووقا ؿ يف حووريثفؿ ي قاشووقفؿو يالؿؽثووري   ووـ اإلبووؾن رـظوور  الؼوو  قس 

 (ن395الؿحقط )ص  

(و ي سوؾؿو 3391أخرجف البخ رقو يت ب بد  الخؾؼو ب ب خقور  و   الؿسوؾؿ اوـؿ رتبوع هبو  شوعػ الجبو  و ) (4)

(و  وـ حودرث 2243(و يالرت وذق )52ضؾ أهؾ اإلرؿ   فقف يرجح   أهؾ القؿـ فقفو )يت ب اإلرؿ  و ب ب تػ 

 نڤأبل هرررة 
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لرربة القٓدةو يالؼررا  ـ الشل  ُرعطوك   رعـل و«قال: الغـؿ فُلططل شاًة والًدا»

العقود يف ي (1)« ـؼصـان رمضـان وذو الحجـة ٓ شـفرا طقـدٍ »  ملسو هيلع هللا ىلصلقلوف  بودلقؾ :حؽؿف

 شقا و لؽـ لؿ  لرب  ـ ر ض   ُأ طل حؽؿفن  

 نحصؾ لفؿ  كت ج  ـ اإلبؾ يالبؼر وم حب  اإلبؾ يالبؼر :«فُلكتج هذان»

 م حا الغـؿو م ر لش تف أيٓدن :«وول د هذا»

ولفـذا واٍد مــ الغــؿ، ثـؿ إكـف أتـك فؽان لفذا واٍد مـ اإلبؾ، ولفذا واٍد مـ البؼر، »

جوو  ه الؿؾووؽ يف مووقرتف التوول يوو    ؾقفوو  لبووؾ أ  أق    «إبــرص يف صــقرتف وهقلتــف

يف صـقرتف »ُرؿسح يرذها  ـف الؾق  الذق لذره بف الـ سو  ؾك هقئة رجوؾك أبورصو 

  تخؾ وؼو رعـول أي الصقرة لؾخؾؼة يالجسؿو يالفقئة لؿ  زاد  ؾقف   وـ لبو س «تفئوهق

فوذا تو بع لؾفقئوةو فؿو  يو   ث بًتو  ف وليت  ستؽقـً   تقاضًع و يلد رليت  تجً ا  تع لًق لد ر

  ـ أمؾ الخؾؼة رؽق  مقرةو ي   ي     رًئ   تغقًرا رؽق  لؾفقئةن

ـٌ » أكو    الؽو،  تؼودرري ويالؿبتودأ  حوذيف وخ   «رجؾ»  «فؼال: رجٌؾ مسؽق

 رجؾ   سؽقـن

الؿوراد هبو   إةوب ب التول ُتبؾغوف  لحبو  ا  «قد اكؼطعت بـل الحبـال يف سـػري»

ؾ بف إلك الؿرادن  يُتعقـف  ؾك ةػرهو يالحبؾ ةبا ُرتقمج

لق لوؿ ُرعطوف شوقًئ  رؿؽوـ أ  رفؾوؽ يف   رعـل و«فء بءغ لل الققم إٓ باهلل ثؿ بؽ»

 يلؽـ ابـ آد  ةبا يياةطةن  وةػرهو يالؿعطل هق اهلل 

 
(و ي سوؾؿو يتو ب الصوق  و بو ب  عـوك 1912رـؼصو  و ) ٓ أخرجف البخ رقو يتو ب الصوق و بو ب شوفرا  قود (1)

جوف )رـؼصو  (و (و يابوـ   692(و يالرت وذق )2323(و يأبوق دايد )1989و )«رـؼص   ٓ شفرا  قد»  ملسو هيلع هللا ىلص لقلف

 نڤ ـ حدرث أبل بؽرة 
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ةوللف ب لوذق   «د الحســ والؿـالوالجؾـ، أسللؽ بالـذي أططـاك الؾـقن الحســ»

ره بؿ ضقف: لقر  لؾبف يرستحضر    لُقذيق  :أ ط ه الؾق  الحسـ يلؿ رؼؾ  أةللؽ ب هلل

 ي    ؾقف ة بًؼ ن 

وح يالغؾظوةو «بعقًرا أتبؾ غ بـف يف سـػري»   يلؽوـ هوؾ ر  لؾبوف أ  ُجبوؾ  ؾوك الش 

دة يالبخؾ؟   يالشق

إٓ أكوت؟! لوق أ طقتوؽ بعقوًراو ؾبـل رط ٓ أتظـ أكف  و أق«فؼال: الحؼقق كثقرة»

ا  تـتفلو فؾـ ربؼك لل شل ن ٓ يالث ين بعقًراو يالث لث بعقًراو يالحؼق  يثقرة جدًّ

 ألــؿ تؽـــ أبــرص  ؼــذرك الـــاس  فؼقــًرا فلططــاك اهلل  ،فؼــال: كــلين أطرفــؽ»
ؾوق ُيفقوؼ لعورف أ  الوذق ف نيأذها  ـوؽ السوبا الوذق رؼوذرك بوف الـو س  «الؿال 

اهللو يهق الذق رستطقع أ  رسؾبف إر ه بؾحظوةو يأ  ُرعقوده يؿو  يو  و يلؽوـ  هقأ ط ه 

  ـ  غق كف يج يتف أكؽر كعؿة اهلل  ؾقف يلؿ رشؽرن 

 ـ أبل الذق رؽ ينو يهق  وـ يرثتف   «فؼال: إكؿا ورثت هذا الؿال كابًرا طـ كابر»

وويتـَ  وػوور لؾـعؿووةو يهووذا فقووف ي«يوو بًرا  ووـ يوو بر» و ففووذا  عـووك لقلووف أبقووف الووذق رؽوو ه ر ؽ 

 ب لؼؾووواو ٓ لؾُؿوووـعؿو يلوووؿ رقجووود  ـووود هوووذا الؿسوووؽقـ أق كوووقع  وووـ أكوووقاع الشوووؽر:

ـقعؿة ظ هًراو يٓ  اةتعؿؾف  فقؿ  ُررضل الُؿـعؿن يٓ ب  ـً و يٓ ب لؾس  و لؿ رعرتف ب ل

هووذا أةووؾقب  فقووف تـووز    ووع  و«فؼــال: إن كـــت كاذًبــا فصــق رك اهلل إلــك مــا كـــت»

 فق يف حؼقؼتف ي ذبو يالؿؾؽ رعرف ذلؽن  ف يإٓ :الخصؿ

يف »  يف مقرة ألرعن ييف ريارةك  ثؾ    تؼود   و أق«قال: وأتك إقرع يف صقرتف»

 ن(1)«صقرتف وهقئتف

 
 (ن3464البخ رقو يت ب أح درث إكبق  و ب ب    ذير  ـ بـل إةرائقؾو ) يهل لػظ (1)



 

عاآلٜــ١[ع15]فصًت: ﴾    ک ڑ ڑ ژ﴿عٍٛعايًـ٘ع ي يـ٢:  بعَ عج ٤عيفعق 754

 لود اكؼطعوت بول الحبو   يف ةوػرقو رجوؾ   سوؽقـ :«فؼال لف مثؾ ما قـال لفـذا»

شوعرو يأزا   ـوؽ  و  ب،غ لل القوق  إٓ بو هللو ثوؿ بوؽو أةوللؽ ب لوذق أ طو ك ال ف،

 رؼذرك بف الـ س إلخن

إبورصو فؼو    أكوف رد  ؾقوف بؿثوؾ رد   رعـول و«ورّد طؾقف مثؾ ما رّد طؾقـف هـذا»

  .الحؼق  يثقرة

 ألرع يفؼقًران  رعـل و«فصق رك اهلل إلك ما كـت ،فؼال: إن كـت كاذًبا»

يؿو  هوق  (1)«هقئتفو»ةؼطت  ـ بعض الـ سخ   «وأتك إطؿك يف صقرتف وهقئتف»

 الشل  يف ة بؼفو يهق  قجقد  يف ريارة  سؾؿن

ـٌ وابـ سبقؾٍ »  ثؾ    لو   لفوذرـو يهوق  قجوقد ب لتػصوقؾ   «فؼال: رجٌؾ مسؽق

يف الث،ثةو لؽـف اخُتصر يف الريارة ب لـسبة لنلرعو يلؿ ُرختصر ب لـسبة لن ؿوك: ٕ  

 ُبد أ  ُرذير السما ن ف، الجقاب رختؾػو

 تؼد  هذانلد   «حبال يف سػريقد اكؼطعت بل ال»

 ؽ   شرًي ن ل «يبؽ»لق ل    ي  «فء بءغ لل الققم إٓ باهلل ثؿ بؽ»

رؽوق  التبؾوغ بو لبعقر   :«أسللؽ بالذي رّد طؾقؽ بصرك شاًة أتبؾ غ بفا يف سـػري»

   يف ةػرهوؿ ـ ثؿـف ةد ةتػآ  يؿبقعفب رؽق  تبؾغ هبؿ ف لالبؼرة يالش ة  أ  و فبقريب

  نؿ  يكسؾفؿهبدرق  أي  وؿؿفبؾح أي

هذا جقاب  ـ لوؿ ُرقفجوؼو ييو   يو «الحؼقق كثقرة»فو  جقاب إي  يالث ين أ  

   جقاب الؿقفجؼ

 بـعؿة اهلل  ؾقفن َف َر ا تَ   «فرّد اهلل إَِلل  بصري، فؼال: قد كـت أطؿك»

 
 (ن3464البخ رقو يت ب أح درث إكبق  و ب ب    ذير  ـ بـل إةرائقؾو ) يؿ  يف لػظ (1)
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  ـ هذا القادق  ـ الغـؿن   «فُخذ ما شئت ودع ما شئت»

رؾحؼؽ الجفد يالتعا يالعـ    ٓ أي أ ـعؽو ٓ أق  و«أجفدك ٓ فقاهلل»

 :هق أخذه لـػسف لقتبؾجغ بف ،«الققم بشلٍ  أخذتف هلل» نبسبا  ـعل إر ك     ؾبتف  ـل

هق ُرؼرض اهلل   ػل حؼقؼة إ رإٓ أكف هلل ب  تب ره ك ئًب   ـ اهلل يف أخذ هذه الصدلةو ف

رتضرر  يٓ وتػع ب لط  ةرـ ٓ  ع أ  اهلل  [11]الحدرد  ﴾حج يث ىث مث جث﴿

رستحضر  أي رتصقر يٓ رتـبف لؿثؾ هذاو رلخذ لـػسف ٓ ييثقر   ـ الـ سؿعصقةو  لب

الؿعـك الحؼقؼل يف الصدلةو يأرض  الؿعطل يلكف ُرعطل  ـ   لفو يهق يف حؼقؼة 

 إٓ أ  إمؾ أكف أ طك  ـ     اهلل: يلذا رؼق  :   ؾؽف محت إض فتف إلقفؿج الح   لَ 

 ن[33]الـقر  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿  اهلل

 ناخُت تؿ  و أق«فؼال: أمسؽ مالؽ فنكؿا ابُتؾقتؿ»

 ٕكف شؽرن :«فؼد ر ل اهلل طـؽ»

ـقعؿوةو يالشوؽر رؼتضول الزرو دةو ييػور  :«وسخط طؾك صاحبقؽ» ٕاؿ  يػرا ال

 الـعؿة رؼتضل الؿحؼن

   البخ رق ي سؾؿ يف محقحفؿ نو أق«أخرجاه»

  َأدلة البابد]املطائن املطتفادة و 

 يلد تؼد ن والتل ُترجؿ هب  :«إولك: تػسقر أ ة فقف مسائؾ:»

  نيلد ُذير يف تػسقر السؾػ :«[59]فصؾت  ﴾گ گ گ﴿الثاكقة: ما معـك: »

لد ج    :«[78]الؼصص  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الثالثة: ما معـك ققلف: »

  ـ لت دة ياقره يف اقر هذا الؿقضعن و ـ السؾػ ذاأرًض  تػسقره



 

عاآلٜــ١[ع15]فصًت: ﴾    ک ڑ ڑ ژ﴿عٍٛعايًـ٘ع ي يـ٢:  بعَ عج ٤عيفعق 751

 ِىٗة التفلس يف قصص القسآُ ٔالطٍة ٔتقدميّا عمى غريِاد]أ 

 و  يف »  ييف بعوض الـ سوخ  «الرابعة: ما يف هذه الؼصة العجقبة مـ الِعبر العظقؿة»

لؾع  الؿستـبطة  ـ هوذه  أي و ف لعظؿة هؾ هل لؾؼصة«هذه الؼصة العظقؿة  ـ الع 

 العظقؿةن تؽق   ظقؿة لِؿ  اشتؿؾت  ؾقف  ـ الع   لؼصةفالؼصة؟ 

 لفوؿ بوؾلفمٓ  الث،ثوة لوقس خ ًمو  هبوؿو  هذه الؼصةو يهذا آبت،   ـ اهلل 

 ـ لف لؾان ؿج   يلؿـ ج   بعدهؿ

 حـــدثقا طــــ بــــل إســـرائقؾ»  ي ثوووؾ هوووذه إ وووقر ُتػقووود يُتعوووقـو يلووود جووو  

 و(2)«فقفؿ أطاجقب ف كاكتفنك»و يهذا يف الصحقحو ي ـد ابـ أبل شقبة  (1)«حرج وٓ

 ه إ قر ُتػقد الؿسؾؿ الذق لف لؾا  رؼظ حل رـظر فقف  كظًرا محقًح نفؿثؾ هذ

يٓ شووؽ أ  التووقاررخ يُيتووا إدب  ؿوو  ُرعووقـ   لووا العؾووؿو يلؽووـ إمووؾ 

ووـجةو  ِةووقر الُؿصووؾحقـو يٓ شووؽج أ ج اهتؿوو     لووا العؾووؿ بوو لقحققـ  الؽتوو ب يالس 

   بعدهؿ  ـ إئؿوة و ي ـ جڤ يخؾػ ؤه ملسو هيلع هللا ىلصي ؾك رأةفؿ الـبل  وية دات إ ة

  زرؿتفن  يرشد  ُرعقـ   لا العؾؿو يرؼقق يرزرد يف هؿتف   ؿج الص لحقـ الؿصؾحقـو 

شوؽ أ  التوقاررخ فقفو  العو  يالعظوةو يفقفو  كوقع  فو، وفنذا لرأ يف التقاررخ بعد ذلؽ

 نؿتقـة تعة رستؿتع هب    لا العؾؿو يرستجؿ إذا تعا  ـ الؼرا ة يف العؾق  الج دة ال

 

 

 
بوـ  اهلل  بود (و  ـ حدرث2669 ذق )(و يالرت3461أخرجف البخ رقو يت بو ب ب    ذير  ـ بـل إةرائقؾو ) (1)

 نڤو يج    ـ حدرث أبل هرررةو يأبل ةعقد الخدرق ڤ ؿري 

بوـ   بود (و ي وـ  ررؼوف296(و ييف إدب )26486(و يابـ أبول شوقبة يف  صوـػف )88أخرجف أحؿد يف الزهد ) (2)

 نڤ(و  ـ حدرث ج بر 229(و يالػقائد لتؿ   )1156حؿقد يف الؿـتخا )
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 كــىل هللا دعــاىل: ابــة

 حـــاآًل [596]األعساف: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿

 

ٍد لغقـر اهلل، كعبـد طؿـرو، وطبـد اتػؼقا طؾك تحر ؿ كـؾ اسـٍؿ ُمعب ـ»قال ابـ حزم: 

 .(1)«الؿطؾب طبد حاشا ؛الؽعبة، وما أشبف ذلؽ

: فؼال إبؾقس، فلتاهؿا حؿؾت، آدم تغشاها لؿا: قال أ ة يف ڤوطـ ابـ طباٍس 

ـ   أو لُتطقعـل الجـة، مـ أخرجتؽؿا الذي صاحبؽؿا إين ؾ   إلف قرَكل  ٕجعؾ
، فقخرج (2)

قاه ،مـ بطـِؽ فقشؼف، وٕفعؾـ الحارث، فلبقا أن ُ طقعاه، فخرج  طبد  خقففؿا، سؿ 

 ،فؼال مثؾ ققلف، فلبقا أن ُ طقعاه، فخرج مقًتا، ثؿ حؿؾت ،فلتاهؿا ،مقًتا، ثؿ حؿؾت

: فذلؽ ققلف  ،الحارث طبد القلد، فسؿقاه فلدركفؿا حب   ،كر لفؿافذ ،فلتاهؿا

 . (3)رواه ابـ أبل حاتؿ« [199]إ راف  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿

 .(4)«شركا  يف صاطتف ولؿ  ؽـ يف طبادتف»ولف بسـٍد صحقٍح طـ قتادة قال: 

قال:  [189]إ راف  ﴾ڑ ژ ژ﴿ولف بسـٍد صحقٍح طـ مجاهٍد يف ققلف: 

 .(5)وذكر معـاه طـ الحسـ وسعقد وغقرهؿا«  ؽقن إكساًكا ٓ أشػؼا أن»

 
 (ن154جؿ ع )ص  راتا اإل (1)

َير  ـ إي    (2) و 8/358العقـ رـظر   نبؽسر الفؿزةو يرجقز فتحف  يضؿف  يبتشدرد الق   الؿػتقحةو يهق الذج

 .(25 خت ر الصح ح )ص  

 ن311-13/319و يالط ق يف تػسقره 5/1634(و 8654أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ) (3)

 ن13/312و يالط ق يف تػسقره 5/1634(و 8659أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ) (4)

 ن397-13/396و يالط ق يف تػسقره 5/1633(و 8648أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ) (5)



 

عاآلٜــ١[ع595 :األ ةاف] ﴾   ڳ گ گ گ گ ک ﴿  بعقٍٛعاهع ي ىل: 757

 ائل:ـــه وســـفي
   ٍد لغقر اهلل.إولك: تحر ؿ كؾ اسٍؿ ُمعب 

 .الثاكقة: تػسقر أ ة 

 .رك يف مجرد تسؿقٍة لؿ ُتؼصد حؼقؼتفا  الثالثة: أن هذا الش 

 .الرابعة: أن هبة اهلل لؾرجؾ البـت السق ة مـ الـ عؿ 

 لسؾػ الػرق بقـ الشرك يف الطاطة، والشرك يف العبادة.الخامسة: ذكر ا 

l 

أ ة  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿باب ققل اهلل تعالك: »

 [46]الؽفػ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  القلد  ـ أ ظؿ كِعؿ اهلل :«[199]إ راف 

ـقعؿ بؽػره   ـقعؿ تحت ج إلك ُشؽرو فؿـ ُرؼ بؾ ال فذا رستحؼ العؼقبة فب لشرك ييال

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿  يالعذاب الشدرد

 ن[7]إبراهقؿ 

ـقعؿو ةووقا    إكثووكو يإ  يوو   ا لووا الـوو س أ  الووذير  أيوو   يالقلوود  ووـ أ ظووؿ الوو

ُحوِر  الجؿقوعو فقعورف  ـْ قـظر إلك َ وفؾُرػضؾق  الذير  ـ إكثكو لؽـ  ـ ُرِز  اإلك ث 

جوقز لدر كعؿة اهلل  ؾقفو ييؿ  ـ بـتك ج  ت ب ل ي ت  ؾوك أهؾفو و ييوؿ  وـ شوقخك ي 

و لقس لفؿ إٓ هذه البـتو فطررؼة العورب  وـ تولذرقفؿ  وـ  قشًة هـقة   ش  يف بقت بـتفؿ 

 البـ تو يأكػتفؿ  ـفـ يخقففؿ  ـ الع ر بسببفـو لقست  ـ اإلة،  يف شل ن   

  نةقرًّ   رعـل و﴾گ گ ک﴿يلقلف تع لك  

لعؿوؾ شؿؾ م،ح الدكق  بس، ة البد و يمو،ح الودرـ ب إلرؿو   ياريالص،ح 

مو،ح البود   وـ إ وراض  قإٓ أ  الؿتب در إلك الذهـ لحظوة الوقٓدة هو :الص لح
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 يالع ه تو يالؾػظ رحتؿؾ أرًض  الص،ح يف الدرـن

إٓ أكوف لود  :فنكوف رجوا  ؾوك يالدروف شوؽر هوذه الـعؿوة وفنذا أتك القلد الص لح

  وو  ُرـوو لضتؼ بووؾ هووذه الـعؿووة بوو لؽػرو بوول  ُتؼ بووؾ ب لؿع موولو يتربقووة القلوود  ؾووك 

ـ لف يوؾ  أي رـؼض هذا الص،ح: ٕ  بعض الـ س رز ؿ أكف  ـ شػؼتف  ؾك يلده رم ق

ػول يثقور  وـ إحقو   رصوقر الؿـبوت حسوـً  ف   رحتو ج بؿو  يف ذلوؽ  و  فقوف ضوررهو 

 ؾوك الصوؾقاتو   يف حؾؼ ت التحػقظو ي ح فظوييالش ب  ستؼقًؿ  يف ُ ؼتبؾ  ؿرهو 

قالد ةوبًب  يف ضوق  فو بؿو  رم ـوف لوف  وـ  و،ذ الودكق  يلقس لف رفؼ   ةق و ثؿ رؽق  ال

 يشفقا  ن

فُشووؽر الـعؿووة أ  تحوورص  ؾووك ةووؼل هووذا الغوورس الطقووا بؿوو  رزرووده خقووًرا 

ـْ َثــءَث»  يموو،ًح و ييف الحوودرث الصووحقح  و«إَذا َمــاَت اإِلْكَســاُن اْكَؼَطــَع َطَؿُؾــُف إٓ  ِمــ

 ن(1)«َأْو َوَلٍد َصالٍِح َ ْدُطق َلفُ »   ـف 

يف لقلف  الؽ ف ي [24]اإلةرا   ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿رؼق    اهلل ي

 ترُج  ف، وف مغقًراإذا لؿ تربق    أكؽتعؾقؾو رعـلهل بؿعـك ٓ  ال «يؿ  ربق ين مغقرا»

  ـف د   ن

يربؼك يف الؿسللة كظر إذا تربك القلد  ـ اقركو يلوؿ تبوذ  أق ةوبا يف تربقتوفو 

 ن؟ٓ أي ففؾ تج زى  ؾقف

 اء املعبدة لػري اهلل تعاىلد]حتسٖي ارأمس   

حوز  إكدلسول اإل و   الؿشوفقرو لوف بوـ  أبوق  حؿود  ؾولهق   «قال ابـ حزم»

 خؾً، يبقًرا يف العؼ ئدن  ـدهإٓ أ   : صـػ ت ك فعة

 
(و 2889(و يأبوق دايد )1631أخرجف  سؾؿو يت ب القمقةو بو ب  و  رؾحوؼ اإلكسو    وـ الثوقاب بعود يف توفو ) (1)

 نڤل هرررة (و  ـ حدرث أب3651(و يالـس ئل )1376يالرت ذق )
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اتػؼقا طؾك تحر ؿ كؾ اسٍؿ ُمعبٍد لغقر اهلل، كعبد طؿرو، وطبد الؽعبة، ومـا أشـبف »

 حررؿ يؾ اةؿك ُ عبجد لغقر اهللنآتػ    ؾك تفـؼؾ ابـ حز    «ذلؽ

فؾوؿ رتػؼوقا  ؾقوفو هوذا يو،  ابوـ حوز و يالتحوررؿ هوق  و«الؿطؾـب طبـد حاشا»

 الؿعريف  ـد    ة أهؾ العؾؿن

لؿ رغقرهو ياكتسوا إلقوف فؼو      ملسو هيلع هللا ىلصبل  الـبل  الؿطؾا  بد كياةتد   ـ اةتثـ

 صوح بة  وـ اةوؿفيذيوريا يف توراجؿ ال و(1)«الؿطؾـب طبـد كذب، أكا ابـ ٓ أكا الـبل»

الؿطؾاو يلؿ ُرغقجر اةؿف  بد
 ن(2)

 ُرغقجور ٓ الذق  و تجقابف  أ  ف ويهذا  رديد  ؾقف: فل   يقكف لؿ ُرغققر اةؿ جده

 يهذا  ـفؿن وأحًدا  ـ إ قات ملسو هيلع هللا ىلصو يلؿ ُرغقر الـبل اةؿف

: إذ الؿطؾاو يلقس يف هوذا دلقوؾ لطًعو   بد ُرخ   ـ جده أ  اةؿف ملسو هيلع هللا ىلصيالـبل 

 قس بنكش  نخ  يل هق

إ ر الث ين  أ  العبقدرة لقست  بقدرة  ب دةو بؾ هل  بقدروة ر : ٕاوؿ رأيا ي

 اشرتاه  ـ الؿدرـةو ياشتفر بذلؽن  بد ؼ لقا  هذافأةؿر  ع أبقض 

ٕكف  :ج    ع أخقف الؿطؾا إلك  ؽة  ـ الؿدرـة - اةؿف شقبة -ي بد الؿطؾا 

و يظـوقه  بوده و فرآه الـ س  ع الؿطؾواي    ـد أخقالفو يلد اقرتف الشؿس كقً     

 ن(3)الؿطؾا  بد فؼ لقا 

 
ـ دابتوف ياةتـصورو ) (1) ـ مػ أموح بف  ـود الفزرؿوةو يكوز   و (و 2939أخرجف البخ رقو يت ب الجف د يالسقرو ب ب  

 نڤ(و  ـ حدرث ال ا  1688(و يالرت ذق )1776ي سؾؿو يت ب الجف د يالسقرو ب ب يف ازية حـقـو )

و ي وـ  ؾولو يريى  ـوف ملسو هيلع هللا ىلصريى  ـ الـبّل »  4/317ربقعةو ل   ابـ حجر يف اإلم بة بـ  الؿطؾا  بد  هق (2)

و يلؿ رغقور اةوؿف ملسو هيلع هللا ىلص الّ   ي    ؾك  فد رةق  اهلل  بد كقفؾن ل   ابـبـ  الح رثبـ  اهللو ي بد اهلل  بد ابـف

 فقؿ   ؾؿتن

 بؽ ر أ ؾؿ  ـ اقوره بـسوا لوررش يأحوقالفؿو يلوؿ روذير أ بـ    يفقؿ  ل لف كظر: فن  الزبقر]أق  ابـ حجر[ لؾت 

 ن«اةؿف إٓ الؿطؾا

 ن1/137رـظر  ةقرة ابـ هش    (3)
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و ف لصووقاب يف اةووؿف أكووف ملسو هيلع هللا ىلصالؿطؾوواو يلووؿ ُرغقووره الـبوول   بوود يأ وو   ووـ اةووؿف

 ن(1)الؿطؾاو يهبذا جز  أيثر الُحػ ظ  بد الؿطؾاو يلقس

هووذا اةووتثـ    ووـ اإلجؿوو عو يلووقس  ووـ تحووررؿ  «الؿطؾــب طبــد حاشــا»فؼقلووف  

    تعؼا ٕ ررـ التسؿقةو يآةتثـ 

 كؼؾ آتػ  ن أحدهؿا:

 التحررؿن والثاين:

فؾووؿ ُرتػووؼ  ؾقووفو يإ  يوو    والؿطؾووا  بوود إٓ  ففووق   ئوود   ؾووك آتػوو   رعـوول

 فؾقس بح، ن  والصقاب يالصحقح تحررؿفو يلقس   ئًدا  ؾك التحررؿ

لقس يف ي،  ابـ حز ك جقاز »رؼق    «تقسقر العزرز الحؿقد»يالشقخ ةؾقؿ   يف 

الؽعبوةو   بود التسؿقة بعبد الؿطؾواو يإكؿو  فقوف أكوف لوؿ ُرجؿوع  ؾوك تحررؿوف يحو  

 أكـا ابــ»  ملسو هيلع هللا ىلصإٓ لوق  الـبول  :يالصقاب الؿـوع  ـوف يغقورهو يلوقس لؾؿخو لػ حجوة

يهذا لقس  ـ ب ب إكش   التسؿقة بذلؽو يإكؿ  هق  ـ بو ب اإلخبو ر  و«الؿطؾب طبد

  ن(2)«ب ٓةؿ الذق ُ ِرف بف الؿسؿك دي  اقره

  ــا بـــل»   ـوو فو  ثووؾ  بوود يف أح درووث مووحقحة تسووؿقة ملسو هيلع هللا ىلصييرد  ؾوك لسوو كف 

ــد ــاف، طب ــًد  ٓ مـ ــقا أح ــؾتؿـع ـــ لق ــة ســاطة شــا  م ــت، وصــؾك أ  ــذا البق  ا صــاف بف

 عبد  ـ ف؟ ففؾ رد  هذا  ؾك جقاز التسؿل ب و(3)«كفار أو

 
فؿـفؿ   يلد ذير العسؽرّق أّ  أهؾ الـسا إكؿ  رسؿقكف الؿطؾاو يأ   أهؾ الحدرث»  4/317ل   ابـ حجر   (1)

 ن6/384ن يرـظر   ذرا التفذرا «الؿطؾا  بد  الؿطؾاو ي ـفؿ  ـ رؼق    ـ رؼق 

 (ن547تقسقر العزرز الحؿقد )ص   (2)

(و يالرت ذقو يت ب الحوجو بو ب  و  جو   1894أخرجف أبق دايدو يت ب الؿـ ةؽو ب ب الطقاف بعد العصرو ) (3)

(و يالـس ئلو يت ب الؿقالقوتو بو ب إب حوة الصو،ة يف 868يف الص،ة بعد العصرو يبعد الصبح لؿـ رطقفو )

و ب ب    ج   يف الرخصوة يف الصو،ة (و يابـ   جفو يت ب إل  ة الص،ة يالسـة فقف 585الس   ت يؾف  بؿؽةو )

(و  ووـ 1645(و يالحوو يؿ )1553(و يابووـ حبوو   )2747(و يمووححف ابووـ خزرؿووة )1254بؿؽووة يف يووؾ يلووتو )

 نڤ طعؿ بـ  حدرث جبقر
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 لإلخبوو ر فؼووط :رجووقزو فؿجوورد يريد آةووؿ  ؾووك الؾسوو   ٓ أكووفالجووقاب  

 ُربقحفن ٓ

ييؿ  رؼق  أهؾ العؾؿ  ك لؾ الؽػر لقس بؽ فرو ييف الؼرآ   ؾك لس   بعض الؽػرة 

 ن[24]الـ ز  ت  ﴾چ چ ڃ﴿ يؿ  يف لق  فر ق   ورؼقلف  اإلكس    ؾك أكف كؼؾ

 شل  فقفن ٓ رجقز أ  ُتـشئف   ـ كػسؽو لؽـ كؼؾف   ؾك ةبقؾ الحؽ رة وٓ

 گ گ گ ک﴿   لقلف تع لك رعـل و«أ ة يف ڤوطـ ابـ طباٍس »

  ن[199]إ راف  ﴾ڳ ڳ ڳ گ

 ؾك الريارة أ  آد  تغشك حقا  يكتج  ـ   رعـل و«حؿؾت آدم تغشاها لؿا: قال»

 الحؿؾنتؾؽ التغشقة 

ـ أكو  َ و  و أق«الجــة مــ أخرجتؽؿـا الذي صاحبؽؿا إين: فؼال إبؾقس، فلتاهؿا»

 ع؟!  طرُ  ـ الجـةو ففق  ديو ي ـ ي    دًيا ففؾ   أخرجتؽؿ

 ـ أ  رات أ  الؾػظ ُ ـؽرو يالؼصة ب  ؾةو يلؿ رريه  أحد   ؿـ ُرعتد هبوؿ ففذا 

  ـ أهؾ الصح حن 

ؾ، فقخرج مـ بطـِؽ فقشـؼف، وٕفعؾــ وٕفعؾــ    إٕجعؾـ لف قرَكل  أو لُتطقعـل»

    الق ؾ  ؾرج و اإل« خقففؿا

 َيـَووو  ِحك َموووخَرًة َرْقً ووو  لققهـفووو 

 

 

 (1)الَقِ ووُؾ  َفَؾووْؿ َرِضووْره  َيأْيَهووك َلْرَكووفُ  

 

 

قاه»   ٕ  اةووؿف الحوو رثو فُقرروود أ  رجعوو،ه  بووًدا لووفو أق :«الحــارث طبــد ســؿ 

 إلبؾقسن

 
 (ن31البقت لن شك  ـ  عؾؼتفن رـظر  شرح الؿعؾؼ ت التسع )ص   (1)
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فؼال مثؾ ققلف، فلبقا أن ُ طقعاه،  ،فلتاهؿا ،فلبقا أن ُ طقعاه، فخرج مقًتا، ثؿ حؿؾت»

خشوق  أق  أاؿو   :«فلدركفؿا حب القلد ،فذكر لفؿا ،فلتاهؿا ،فخرج مقًتا، ثؿ حؿؾت

 ؿقت يس بؼفنأ  ر

 ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿: فذلؽ ققلف  ،الحارث طبد فسؿقاه»

يالؼصة لقست بصحقحةو يلق ي كت محقحة  :«رواه ابـ أبل حاتؿ« [199]إ راف 

 لُذِيرت يف الصح حو يٕشقر إلقف  يف الؼرآ  يؿ  يف لصة إخراجف  ـ الجـةو

فقجا أ   وي ك  ت ب ن  فلؿ رتقب و  أي وإ   أ  رؽقك  ت ب   ـ هذا الشرك  رخؾق يٓ

 لز   ـف الؼق  بل  ولؿ رتقب ي ك  ذير التقبة أظفر  ـ الذكاو يإ  ٕ  ُتذير التقبة: 

 ح ش هو ف لؼصة  ـؽرةن !بؿشرك قستشػعق  رق  الؼق  ةةالـ س أ  ي وآد  ُ شرك

يالؼصة  قجقدة يف يتا التػسقرو ييف يتا أةوب ب الـوزي و يالؿعوريف أاوؿ 

لود هوذا الصوح بل لعوؾ إ وقر: يلود تثبوت  وـ موح بلو ي رتس هؾق  يف  ثوؾ هوذه

 تؾؼ ه   ـ أهؾ الؽت بو يهذا يثقرن

: حقوث إاؿو  «ولف بسـٍد صحقٍح طـ قتادة قال: شركا  يف صاطتف ولؿ  ؽـ يف طبادتـف»

: الشورك يف الط  وة اقور الشورك يف العبو دةي أاؿ  أ    ه يف  ب دتفو ٓ أ    ه يف تسؿقتفو

العؾؿو    يلؽـلؼؾـ   إ  يؾ حؽؿ بغقر    أكز  اهلل شرك يُيػرو بقـفؿ و سقرة لق لؾـ  ب لتإذ 

ؾق   ن(1)رؼقلق   يػر دي  يػرالذق ي ـفؿ ابـ  ب س  يف هذه الؿسللةو ُرػصق

 وـ   ُؿط ع  ـ يٓة إ رو أيف  عصقة اهلل ةقا   ي   الفؽق  اإلكس   ُرطقع آخر 

كقع شرك: ٕكف تؼدرؿ لط  ة ف،   ؾك    وة  فقفففذا ؿـ لف  ؾقف ُةؾطةو    أب  و أ

  نرصؾ إلك حد الؽػر يالشرك ٓ فلؽـ واهلل 

 
 ن(634)ص   ةبؼت اإلش رة إلقف (1)
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: قال [189]إ راف  ﴾ڑ ژ ژ﴿مجاهٍد يف ققلف: ولف بسـٍد صحقٍح طـ »

خ ف  أٓ رؽق  م لح البد و يهذا بـ ً   ؾك ثبقت أق   :« ؽقن إكساًكا ٓ أشػؼا أن»

 ن    ـ  ثؾ هذه إخب ر اةرتحـ ؼد ف وإذا لؾـ  ببط،ا أ   الؼصةو ي

بووـ  يةووعقد والحسووـ البصوورق :«وذكــر معـــاه طـــ الحســـ وســعقد وغقرهؿــا»

 ياقرهؿ ن والؿسقا

يابووـ أبوول حوو تؿو يرياه  ووـ  و(1)جبقوور الطوو ق يف ت ررخووفبووـ  رياه  ووـ ةووعقد

 الحسـ الط قن 

ي ؿ  رد   ؾك كؽ رة الؼصةو أكف ريق  ـ الحسـ بلة كقد محقحة أ  

و (2)اإلكس   جـُس  [199]إ راف  ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿  آرة صقد يفالؿؼ

 نشخص بعقـفخ مًّ  ب أ  هذا  قجقد يف جـس اإلكس   يلقس  أق

ُرؼد     ة هذا القلد يإكؿ  لد رؾز   ـف  ةجقد يكحقهو  ٓ ي ظ هر الشرك

 ڱ ڱ﴿  أشرك يف الط  ة: يلذا ل   يف آخر أرةلد فقؽق    ؾك    ة اهلل 

: ٕ  الؿراد الجـسو يلق «رشريق »الضؿقر يف  فجؿع [199إ راف ] ﴾ڱ ڱ

 أراد آد  يحقا  لثـك فؼ    فتع لك اهلل  ؿ  ُرشري  ن

 
 ن1/149رـظر  ت ررخ الط ق  (1)

 ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿  بنةوـ ده  وـ الحسوـ و315-13/314 إش رة إلك    أخرجف الط ق يف تػسقره (2)

و « ـل هبذا ذررة آد و  وـ أشورك  وـفؿ بعوده»  و ييف ريارة«ي   هذا يف بعض أهؾ الؿؾؾو يلؿ رؽـ بفد »ل    

وريا»  ييف رياروة ديا يكصج   3/527لوو   ابوـ يثقوور يف تػسووقره  «نهووؿ القفوقد يالـصوو رىو رزلفوؿ اهلل أيًٓدا ففووقج

يأيلوك  و   ويهذه أة كقد محقحة  ـ الحسـو رحؿوف اهللو أكوف فسور أروة بوذلؽو يهوق  وـ أحسوـ التػ ةوقر»

و [حدرث تسؿقة القلد بعبد الح رث ]أق  ملسو هيلع هللا ىلصحؿؾت  ؾقف أرةو يلق ي   هذا الحدرث  ـده  حػقًظ   ـ رةق  اهلل 

   وع تؼوقاه هلل يير وفو ففوذا رودلؽ  ؾوك أكوف  قلوقف  ؾوك الصوح بلو ةوقؿ يٓ :اقوره يٓ لؿ   د   ـف هوق

 «ناقرهؿ  أي و ـبفبـ  يها أي يرحتؿؾ أكف تؾؼ ه  ـ بعض أهؾ الؽت بو  ـ آ ـ  ـفؿو  ثؾ  يعا
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فؾؿ  و[9]الحجرات  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿  ي ثؾف يف آرة الحجرات

 ن ـ أفراده  فرد   ٓ ٕ  الؿـظقر إلقف جـس الط ئػةورؼؾ  التتؾت : 

 قد  ـ أرة الجـسنففذه إ قر يؾف  تعضد أ  الؿؼص

  املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 بدي  اةتثـ  ن  :«ٍد لغقر اهللإولك: تحر ؿ كؾ اسٍؿ ُمعب   فقف مسائؾ:»

 لد تؼد ني :«الثاكقة: تػسقر أ ة»

رك يف مجرد تسؿقٍة لؿ ُتؼصد حؼقؼتفا» يهذا بـ ً   ؾك ثبقت  :«الثالثة: أن هذا الش 

 الؼصةن

ـقعؿ  «هبة اهلل لؾرجؾ البـت السق ة مـ الـ عؿ الرابعة: أن» يقاو   بوؾ  وـ أ ظوؿ الو

كعؿوةو فقؽوق  القلود  ٓ ةقرةو يذير البـوت: ٕ  بعوض الـو س رورى أ  البـوت كؼؿوة

 داخً،  ـ ب ب أيلكن

يؿو  يف   «الخامسة: ذكر السؾػ الػرق بقـ الشرك يف الطاطة، والشرك يف العبـادة»

ؾك محة الؼصة: لتخؾقص إبقرـ  ـ شرك العب دةو لؽـ لق ي،  لت دةو يهذا بـ ً   

ؿ  احتجـو  إلوك هوذاو  وع أ  هـو ك فرًلو  بوقـ شورك الط  وة لالؼصة اقر ث بتة إ  لؾـ   

 يشرك العب دةن
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 كــىل هللا دعــاىل: ابــة

ح  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿  [189]إ راف اآًل

 

 :[189]إ راف  ﴾چ چ چ﴿ :ڤذكر ابـ أبل حاتؿ طـ ابـ طباٍس 

  .(1)«ُ شركقن»

 .(2)«سؿقا الءت مـ اإللف، والُعزى مـ العز ز» :وطـف

 .(3)«ُ دخؾقن فقفا ما لقس مـفا»وطـ إطؿش: 

 فيه وسائل:
 . إولك: إثبات إسؿا 

 .الثاكقة: كقكفا ُحسـك 

 .الثالثة: إمر بدطائف بفا 

 .الرابعة: ترك مـ طارض مـ الجاهؾقـ الؿؾحد ـ 

 .الخامسة: تػسقر اإللحاد فقفا 

  َـ ألحد.السادسة: وطقد م 

 
و يالطو ق 2/199( 961الرزا  يف تػسوقرهو )  بد أخرجفو -يؿ  ةقليت يف الشرح  -  ريق  ـ لت دةالخ  هذا  (1)

 ن5/1623(و 8586و يابـ أبل ح تؿ يف تػسقرهو )13/283يف تػسقره 

 ن5/1623(و 8584و يابـ أبل ح تؿ يف تػسقرهو )13/282أخرجف الط ق يف تػسقره  (2)

 ن5/1623(و 8587أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ) (3)
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l 

  [التٕحٗدد إٌٔاع 

 أن التقحقد ثءثة أقسام: $ُ ؼرر اإلمام الُؿجدد 

 تقحقد الربقبقةن 

 يتقحقد إلقهقةن 

 يتقحقد إةؿ   يالصػ تن 

 نيدلقؾف يف ذلؽ آةتؼرا   ـ الـصقصو يالـظر يف ألوقا  إئؿوة يأهوؾ العؾوؿ

 وـ أهؾوف بطرروؼ  ا ي   يف دائورة  و  جو    وـ اهلل ي وـ رةوقلفو يح موً، الحصر إذي

لسوؿ  وـ ألسو  فو  أي رـد  ـوف فورد  وـ أفوراد الؿحصوقرو ٓ بحقث :ت  الآةتؼرا  

  ُ ستعؿً،  ـد أهؾ العؾؿو يلقس  ـ الؼق   ؾك اهلل بغقر  ؾوؿ: م ر امط،ًح   ؾؿقًّ 

 ٕكف لقس بـصو بؾ  ؼتضك الـصن

هوق   رخورج  ـفو : فتقحقود الربقبقوة ٓ  إلس   الث،ثوة كجود التقحقوديإذا كظرك  يف

يف  يٓ يف الخؾووؼو ٓ وروود ك لؿخؾووق  شوول ك  ووـ أفع لووف ٓ إفووراد اهلل بلفع لووف: بحقووث

 إفراد اهلل بلفع   العب دن   ة ئر أفع لف تع لكو يتقحقد إلقهقة يٓ التدبقرو يٓ الرز و

لووفو فجعووؾ لؾصووػ ت ب ًبوو و يجعووؾ ف   أ وو  تقحقوود إةووؿ   يالصووػ ت لشووقخ فرج

يإٓ ف لؽتو ب ح مور لنكوقاع الث،ثوةو  :لنةؿ   ب ًب و يهوذا  جورد تػوــ يف التصوـقػ

بتقحقد إلقهقة أيثر: ٕكف هق الذق حصؾ فقف الـزاع بقـ  - رحؿف اهلل -ي ـ رة الشقخ 

د د قتوف  وـ يجورج  ملسو هيلع هللا ىلصإكبق   يأ ؿفؿو يهق الذق حصؾ فقف الخؾؾ الؽبقور يف  صوره 

 و يحصؾ فقف الشرك إي نأجؾفو يهق الذق حصؾ فقف الؿـ لضة الت  ة لؿراد اهلل 
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  إثبات ارأمساء ٔالصفات هلل[ ٔوعٍى إحصاء ارأمساءد 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ باب ققل اهلل تعالك:»

ُرػقد الحصرو  ﴾ڄ ڄ﴿    تؼدرؿ الخ   ؾك الؿبتدأ«[189]إ راف أ ة  ﴾چ

و  ـ (1)تػضقؾ يهل  مكث إحسـ ﴾ڄ﴿ي ولغقره ٓ    الحسـك هلل ف ٕةؿ

 نالحسـ  يهق التؿ   يالؽؿ    ـ جؿقع القجقهو يهذا ب لـسبة لؿ  رتعؾؼ ب هلل 

ج    ـد الرت ذق تعققـ التسعة لد يإةؿ   الحسـك يثقرةو ي :﴾ڃ ڃ﴿

 ن(2)رثبت ٓ يالتسعقـ اةًؿ و يالخ  هبذا السق  

ـْ َأْحَصــ» ــةَ َمــ يإحصوو ؤه   لووقس  عـوو ه العوودو بووؾ اإلحصوو   أ   و«اَها َدَخــَؾ اْلَجـ 

وووـجةو يتعوورف  ع كقفوو و يتَ   اهللَ  دُ ُبوووعْ تحصووره   ؾووك ضووق   ووو  جوو   يف الؽتوو ب يالس 

بؿؼتضوو ه : يتسوول  اهلل هبوو  د وو    سووللة ي بوو دة:  سووتعؿً،  ووـ إةووؿ    وو  ُرـ ةووا 

الوورحقؿو  وف بوو لغػقرلرحؿووة ف دُ ووالؿؼوو  و فوون  يوو   الؿؼوو    ؼوو    ؾووا الؿغػوورة يا

 عزرزنالجب ر ب لف ف د ُ ي   يف  ؼ    ؾا آكتؼ    ـ  دي  يإ 

 
 ن5/2999رـظر  الصح ح  (1)

(و يابوـ 3861و )الود   و بو ب أةوؿ   اهلل (و يابـ   جفو يتو ب 3597أخرجف الرت ذقو يت ب الد قاتو ) (2)

هوذا حودرث ارروا »ن يلو   الرت وذق  ڤ حودرث أبول هررورةو  وـ (41(و يالح يؿ يمححف )898حب   )

كعؾوؿ يف يبقور  يٓ مو لحوننبوـ  كعرفف إٓ  ـ حودرث موػقا  يٓ م لحوبـ  حدثـ  بف اقر ياحد  ـ مػقا 

يالتحؼقؼ (  »597و يل   ابـ حجر يف بؾقغ الؿرا  )ص «درثإٓ يف هذا الح :شل   ـ الريار ت ذير إةؿ  

 «نأ  ةرده  إدراج  ـ بعض الرياة

(و 7392يالحدرث بدي  ذير إةؿ   أخرجوف البخو رقو يتو ب التقحقودو بو ب إ  هلل   ئوة اةوؿ إٓ ياحوًداو ) 

(و يالرت وذق 2677ي سؾؿو يت ب الذير يالود    يالتقبوةو بو ب يف أةوؿ   اهلل تعو لك يفضوؾ  وـ أحصو ه و )

 نڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 3869(و يابـ   جف )3596)

 درج يف الخ   ـ بعض  أي ياختؾػ العؾؿ   يف ةرد إةؿ  و هؾ هق  رفقع  »11/215ل   الح فظ يف الػتح  

ة الرياة: فؿشك يثقر  ـفؿ  ؾك إي و ياةتدلقا بف  ؾك جوقاز تسوؿقة اهلل تعو لك بؿو  لوؿ رورد يف الؼورآ  بصوقغ

لخؾوق أيثور الريارو ت  ـوفو  :ٕ  يثقًرا  ـ هذه إةؿ   يذلؽو يذها آخري  إلك أ  التعقوقـ  ودرج :آةؿ

 «نالعزرز الـخشبل  ـ يثقر  ـ العؾؿ    بد يكؼؾف
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ؾ  ـد أهؾ العؾؿ يهذا ُ ػصج
 ن(1)

 ؾك    رؾقؼ بج،لف ي ظؿتفو يهذا  ذها  إثب ت إةؿ   هلل ييف هذه أرة 

 :ة الـ جقوةأئؿة اإلة،   ـ الصح بة يالت بعقـ ي ـ ج   بعدهؿو يهوق ا تؼو د الػرلو

أ    يف ذلووؽيإمووؾ  وخ،ًفوو  لؿووـ كػ هوو  ي طؾفوو   ي لجفؿقووةو يُاوو،ة الؿعتزلووة

الؿعتزلوووة ُرثبتوووق  إةوووؿ  و يُرـؽوووري  الصوووػ تو يالجفؿقوووة ُرـؽوووري  إةوووؿ   

 كسل  اهلل الع فقةن ويالصػ ت

إثب ت لؾسؿع ففذا فقف  [11]الشقرى  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

 نلؾصػتقـ يالبصر هبذرـ آةؿقـ الؿتضؿـقـ

 الؿعطقؾة رعبدي   دً  و يؿ  أ  الُؿؿثؾة رعبدي  مـًؿ نلذا رؼقلق   إ  ي

  ٌف٘ ورِب التفٕٖض عَ الطمفد[ 

 وؿ بعضفؿ  ـ إثب ت السؾػ لنةؿ   يالصػ ت يأاو  ُتؿور يؿو  جو  تَففِ يلد 

ح بوف جؿوع   وـ إئؿوة يؿ  مرج
و يؿو  تؼورأ  ،ةوؿتؼورأ  بوؾُرتعورض لفو و  ٓ أكوف  (2)

ـجة يالجؿ  ةه  ذها التػقرضو ييةؿق  ن كسبقه إلك  ذها أهؾ الس 

بؿؼتضوك لغوة  إةوؿ   يالصوػ ت هذا ب  ؾ يض، و ف لسؾػ رعرفق   ع يني

ُرؽقػوق   ٓ لؽوـفؿ رعؼؾ أ  رؼ    السؿقع يالبصوقر لوقس بقـفؿو  فور و ٓ : إذالعرب

 نب لـسبة لؾخ لؼ  هذه الؿع ين
لخو لؼ: فون  يف حوؼ افق  يقػقة هذه الصػة فلمؾ الؿعـك  عؾق و يالؼدر الؿج

تشوبف الوذياتو  ٓ و فؽؿو  أ  هلل ذاًتو (3)الؽ،  يف الصػ ت فرع  ـ الؽ،  يف الوذات

 تشبف مػ ت الؿخؾقلقـن ٓ فؾف مػ ت

 
 ن11/225فتح الب رق يو 17/5رـظر  شرح الـقيق  ؾك  سؾؿ  (1)

 (186/ 4 جؿقع الػت يى ) ن رـظر حـبؾبـ  يأحؿد ويالؾقث ويةػق   ويإيزا ل و ـ   لؽ ذلؽ ريق (2)

 ن4/6 جؿقع الػت يى رـظر   (3)
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  أٓ رسرتةووؾ الـوو ظر يف آةووؿو «ُتَؿوور يؿوو  جوو  ت»  بؼووقلفؿفؿووراد السووؾػ 

يرغؾؼوقا  وُررردي  أ  رحسوؿقا الؿو دةلؽ فؿ بذالتؿثقؾو ف أي فقـؼدح يف ذهـف التشبقف

يالؽقوػ  وآةوتقا   عؾوق   »بول  يؿ  ل   اإل و     لوؽ ويإٓ فؽؾفؿ ُرؼري  :الب ب

 و ف لؿعـك  عؾق و لؽـ الؽقػقة  جفقلةن(1)« جفق 

  يف أمساء اهلل تعاىلد ٗتْ]تعسٖف اإلحلاد ٔكٗف 

اإللح د هق  الؿقؾ  ـ   «[189]إ راف  ﴾چ چ چ چ ڃ﴿»

ُةؿل الؾحد يف الؼ   -أق  الؿقؾ  -و ي ـف البقـ القاضح راط الؿستؼقؿ يالطررؼالص

 ن(2)ؿقؾ  ـ ةؿت الؼ  إلك جفة الؼبؾةلحًدا: ٕكف ر

 [25]الحج  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿  ي ـف لقلف تع لك

ُرررد يف الحر  إلح ًداو يهذا  جرد  قؾ  ـ الصراط الؿستؼقؿو  ع أ  الُعرف   أق

إٓ أ  اإللح د أ ؿ  :ؾؿ يف يؾؿة ُ ؾحد: أكف الزكدرؼ الؿ ر   ـ اإلة،  ـد أهؾ الع

  ـ أ  رؽق  خريًج   ـ الدرـن 

 ٹ ٹ﴿  ةق   لق  اهلل  بدلقؾ :يف هذه أرة لؾؿسؾؿقـ  لخط بف

 يف هذا البقتن الـ س يؾفؿ ةقا   أ    رعـل و﴾ڤ ٹ

 يثقوًرا  وـ الـو س جودتفؽثر يف الؿقاةؿو تيلذا كرى  ظ هر ُ خ لػة لفذه أرة ي

ربق   ؾقفوو و يرحصووؾ  يرضوو ويف العشوور إياخوور  ووـ ر ضوو   رحجووزي  إ وو يـ

 
اهللو الرحؿـ  ؾوك   بد أكس فج  ه رجؾ فؼ    ر  أب بـ  يـ   ـد   لؽ»اهللو ل      بدبـ  إش رة إلك أثر جعػر (1)

ت العرش اةتقىو يقػ اةتقى؟ فؿ  يجد   لؽ  ـ شل     يجد  ـ  سللتفو فـظر إلك إرضو يجعؾ رـؽو

الؽقوػ  ـوف اقور »و ثوؿ رفوع رأةوف ير وك بو لعقد يلو    -العور    رعـول -بعقد يف روده حتوك  و،ه الرحضو   

 عؼق و يآةتقا   ـف اقر  جفق و ياإلرؿ   بف ياجاو يالسما   ـف بد ةو يأظـؽ م حا بد وةو يأ ور بوف 

 ن 6/325أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة «ن فلخرج

 ن2/534رـظر  الصح ح  (2)



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  740

ؾ  ؾك هوذا     ـفالتشقرش  ؾك الؿصؾقـو يبعض الـ س إحس كً  ُرػطقر الـ سو ثؿ ُرقيق

 فعؾفن أي ُرحسـ التع  ؾ  ع الـ سو فقمذرفؿ بؾس كف ٓ الػطقر شخًص 

بتحرروػ  ع كقفو و يتليرؾفو   ؾوك اقور  أي ؽ ره وياإللح د يف أةؿ   اهلل: إ   بنك

 وملسو هيلع هللا ىلصةووؿ ه هبوو  رةووقلف  يٓ ب بتؽوو ر أةووؿ   لووؿ ُرسووؿق اهلل هبوو  كػسووفو أي و ووراد اهلل 

 اشتؼ   أةؿ   لملفة  ـ أةؿ   اهللو ففذا يؾف إلح دن أي

 [189]إ راف  ﴾چ چ چ﴿ :ڤذكر ابـ أبل حاتؿ طـ ابـ طباٍس »

 هلل تع لك يف أةؿ ئف اقره يتسؿقتفؿ أمـ  فؿ ب ٔلفةورشريق   ع ا  أق و«ُ شركقن»

رؽق  إشرايفؿ يف أثر  أي و- بق كف يؿ  ةقليت -ق   ـ أةؿ ئف ٕمـ  فؿ رشتؼ   أي

إةؿ  : ٕ  أثر إةؿ   العب دةو يهؿ رشريق  ب هلل تع لك اقره ب لعب دةو ففذا 

 شريفؿ يف إةؿ  ن

اهلل يف   بودبوـ  الشوقخ ةوؾقؿ   ؾوك هوذاكبجوف   والخ  لقس  ـ ابـ  ب سهذا ي

يهوذا إثور لوؿ روريه ابوـ أبول حو تؿ  وـ ابوـ »    لو: حقوث «تقسقر العزرز الحؿقود»

 ن (1)« ب سو يإكؿ  رياه  ـ لت دة: ف  ؾؿ ذلؽ

قا ٕموـ  فؿ اشوتؼ  أق   :«سـؿقا الـءت مــ اإللـف، والُعـزى مــ العز ـز» :وطـف»

أ  الو،ت ُ خػػوة التو  و ا تبو ر و يهوذا  ؾوك إلح د قيه ويأيث اؿ  ـ أةؿ   اهلل 

 لت السقرؼو يلد تؼد  هذا يؾفن  ـ  ال،ّتو ففق  ِ فقف  يأ    ـ رؼق  بتشدرد الت  

  «ُ ـدخؾقن فقفـا مـا لـقس مـفـا»  فورا  إ ؿوشبوـ  ةؾقؿ  : «وطـ إطؿش»

رؽوق   ملسو هيلع هللا ىلص ُةوـجة كبقوف وـ  يٓ وب ةؿك لؿ ررد بف كص   ـ يت ب اهلل ف لذق ُرسؿل اهلل 

رؽوق   ؾحوًدا  ملسو هيلع هللا ىلص ـ كبقوف  يٓ و ؾحًدا يف إةؿ  و ي ـ رصػف بقمػك لؿ رثبت  ـف

 يف الصػ تن

 
 (ن562قسقر العزرز الحؿقد )ص  ت (1)
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 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 ؾك    رؾقؼ بج،لف ي ظؿتف:  هلل  :«فقف مسائؾ: إولك: إثبات إسؿا »

  ن[189]إ راف  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿لؼقلف  

 بـص أرةنحسـك   أق و﴾ڄ﴿ف   ـ لقل :«الثاكقة: كقكفا ُحسـك»

  ـ ب ب التقةؾ إلك اهلل   رعـل و﴾ڃ ڃ﴿  «الثالثة: إمر بدطائف بفا»
يالتؼرب إلقف هبذه إةؿ   الؿـ ةبة لؾؿؼ  و أ   أ  تد ق بلةؿ   اقر  ـ ةبة لؾؿؼ   يإ  

 و فػقف ةق  أدب يف الد   : فؾقس  ـ إدب أ  تد ق ب ةؿك ي   الؿد ق هق اهلل 

 ؿؼ   الرحؿة رختؾػ  ـ  ؼ   العزة: يلذا أكؽر إ رابل لؿ  ةؿعفو الطؾا ُرـ ةا ٓ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ الؼ رئ رؼرأ لقلف تع لك 

د  لق  اهلل بو« ياهلل اػقر  رحقؿ»  أرة لقلف فلبد  يف [38]الؿ ئدة  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ن(1)ُتـ ةا لطع القد ٓ ٕ  الؿغػرة يالرحؿة :﴾ڤ ڤ ڤ﴿تع لك  

لذا ُرؼرر أهؾ العؾؿ أ  تعؼقا أر ت يف ا رة الؿـ ةبة  ع    تؼد ف   ـ ي،  ي

 و[118]الؿ ئدة  ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿  فؿثً،  اهلل 

الؿسللة فقف  تغؾقا لؾتعذراو يفقف  أرًض     ة التعؼقا ب لعزرز الحؽقؿ  أ  ؿـ ةبف

رخرجقا  لـ ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿  فقجتـا أةب بف ورجعؾ الؼ رئ رفتؿ لؾعذاب

 ۈئ ۈئ﴿أ  ردفعقا  ـ أكػسفؿو  يٓ ؿ  رستطقعق  أ  رتصرفقاوف  ـ  رادكو

 زج فحؽؿ: و ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ ـ ضعػ   ٓ فلكت  ع هذه الؿغػرة ﴾ېئ

 ف لحؽؿ رحت ج إلك لقة ي زةن

 
يالس ر  يالسو رلة فو لطعقا »  يةؿع الػرزد  رج، رؼرأ»فؼ     لؾػرزد  27/227كسبف  يف القايف ب لقفق ت  (1)

أرـبغول أ   والطعوقا أرودرفؿ  ياهلل اػوقر رحوقؿ  فؼو   و«أردرفؿ  جزا  بؿ  يسبـ  كؽ ٓ  ـ اهلل ياهلل اػقر رحقؿ

 ن3/69 و يرـظر  البحر الؿحقط« هؽذا رـبغل أ  رؽق  فؼ   وإكؿ   زرز حؽقؿ  فؼقؾ لف ؟رؽق  هذا هؽذا
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 ﴾ېئ ۈئ ۈئ﴿ وهذا فقف احتؿ   ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿هـ  لؾشؽ  «إ ْ »ي

 ـ أديات الشرط التل  «إ ْ »وعو فرؾز   ـف القلق ٓ يهذا أرًض   جرد احتؿ   يرج  

    بشلا  ؾقيلذا ل يآحتؿ  : ترد لؾشؽ

 أكوو  إ  شووؽؽُت يجوودتؿقين ج زً ووو 

 

 (1)يإذا جز وووت فنكـوووول لوووؿ أجوووز ِ  

    

 

وحَ تَ   وـ حقوث الشور قتقـ «إذا»ي و«إ » دٓلوة هذا البقت رعرض لـ   القلوقع ؼؼ 

هول لؾشوؽ  «إ ْ »أ ج   بوف و رعـول«يجودتؿقين ج ز و  أك  إ  شوؽؽت»فؼقلف   ي د فن

يإذا جز وت فونكـل » ع أا  ج ز ة لؾػعؾ الؿضو رعن يلقلوف  يف الدٓلة: يآحتؿ   

تجوز   ٓ  ع أا يف الدٓلة:  - ؼؼ  أق  التح -هل لؾجز   «إذا»أ ج   رعـل بف «لؿ أجز 

   الػعؾ الؿض رعن

 تع لك يهذا يف لقلف   «الرابعة: ترك مـ طارض مـ الجاهؾقـ الؿؾحد ـ»

 تؼتديا هبؿو يٓ اتريقا الذرـ ُرؾحدي و ، أي:[189]إ راف  ﴾چ چ ڃ﴿

 نتـصحقهؿ يٓ تـؽريا  ؾقفؿو يٓ د قهؿ  تتبعقهؿو يلقس  عـ ه يٓ

  يف الؽو،  الؿـسوقب ٓبوـ  بو س  ؿو  رعـول ،«الخامسة: تػسقر اإللحاد فقفـا»

 ن« رشريق»رياه ابـ أبل ح تؿ  ـدك  يهق يف الحؼقؼة لؼت دة  

اقره   ـ  أي أي   يف أةؿ   اهلل يمػ تف ةقا     «السادسة: وطقد مـ ألحد»

و يجزا  [189]إ راف  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ ضريب اإللح د يأمـ فف: فناؿ

  ناإللح د شدرد ي ظقؿ  ـ ةا لُجر فؿو ف لجزا   ـ جـس العؿؾو ي ـ ةا  لف

 

 
 

 لؾز خشرقن 1/92كسبف ابـ   بدرـ يف رد الؿحت ر  (1)
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 اب  ــة

 هـــامن عىل الوـــامص: الـــًل ال

 

 الصـءة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسـقل مـع كــا إذا كــا: قـال ڤ مسعقدٍ  ابـ طـ حالصحق يف

ٓ : »ملسو هيلع هللا ىلص الـبــل فؼــال ،«وفــءن فــءن طؾــك الســءم طبــاده، مـــ اهلل طؾــك الســءم: »قؾـــا

 .(1)«السءم طؾك اهلل، فنن اهلل هق السءم :تؼقلقا

 فيه وسائل:
 .إولك: تػسقر السءم 

 .الثاكقة: أكف تحقة 

 ح هلل.تصؾ ٓ الثالثة: أكفا 

 .الرابعة: العؾة يف ذلؽ 

 .الخامسة: تعؾقؿفؿ التحقة التل تصؾح هلل 

l 

يأ  إ ،  الس،  هبوذه الصوػة  وـ الؿخؾوق    «ُ ؼال: السءم طؾك اهلل ٓ باٌب »

 يالـفل رؼتضل التحررؿن« ٓ تؼقلقا: السءم»ل     ملسو هيلع هللا ىلصلؾخ لؼ ُ حرج : ٕ  الـبل 

 «نفنن اهلل هق السءم»هق   ليالسبا يؿ  ج   يف الحدرث تعؾقً، لؾـف

 
(و ي سوؾؿو يتو ب الصو،ةو 831أخرجف البخ رقو أبقاب يجقب م،ة الجؿ  وةو بو ب التشوفد يف أخورةو ) (1)

  (ن899(و يابـ   جف )1168و يالـس ئل )(968(و يأبق دايد )492ب ب التشفد يف الص،ةو )
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 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿  يؿ  يف لقلف تع لك الس،  اةؿ   ـ أةؿ   اهلل ي

 ن[23]الحشر  ﴾﮶ ﮵ ﮴

   $يؿ  ل   ابـ الؼقؿ  وي عـك الس،   الس لؿ  ـ يؾ  قاك يكؼص

 يهووق السوو،   ؾووك الحؼقؼووة ةوو لؿ  

 

 

 (1)ي ووووـ كؼصوووو   تؿثقووووؾك  ووووـ يووووؾ  

فوق أرًضو  ُرطؾوؼ يُروراد بوف ف و  ج   يف يت بفؿَ لِ  :هلل يالس،  يؿ  أكف  ـ أةؿ   ا 

 التحقةو يؿ  ُرؼ    الس،   ؾقؽؿن   

 إلك الَحْقِ  ثؿج اةوُؿ الّسو،َِ   َؾقُؽؿو 

 

ًٓ يو  ً، فؼوِد ا توذرْ   ـْ َرْبِؽ َحوْق َيَ 
(2) 

ًٓ يوو  ً،و فوونذا تووؿ الحووق   يرا ـْ هووذا ُرقموول َ وو  ه أ  ربؽووقا  ؾقووف إذا  وو ت حووق

    ؾقؽؿنف لس،

ُب بُِبَؽاِ  َأْهِؾِف َطَؾْقفِ »  ملسو هيلع هللا ىلص: لؼقلف يهذا  ـفل  ـف يهق  (3)«إِن  اْلَؿق َت َلُقَعذ 

 رف  ـ   د ؿ  أي  حؿق    ـد جؿعك  ـ أهؾ العؾؿ  ؾك  ـ أيم هؿ بذلؽو

  يج د ؿ الُؿطجردة أاؿ ربؽق  فؾؿ رـففؿو يذلؽ لؾجؿع بقـ هذا يبقـ لق  

 ن(4)[164  ]إكع  ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿

يإٓ ففوذا حصوؾ  :يالؿراد ب لبؽ      زاد  ؾك  جرد د ع العوقـ يحوز  الؼؾوا

ـَ َتْدَمُع َواْلَؼْؾَب َ ْحَزنُ »  ملسو هيلع هللا ىلص ـف  ٓ  َمـا َ ْرَ ـك  وٓ إِن  اْلَعْق فونذا تجو يز  (5)«َرب ـو َكُؼـقُل إِ

 
 (ن 219البقت  ـ كقكقة ابـ الؼقؿ )ص   (1)

 ن2/992شرح شقاهد الؿغـل يو 4/198ل ئؾف لبقدن رـظر  الدر الػررد يبقت الؼصقد  (2)

إذا يو   الـوقح « رعذب الؿقت بوبعض بؽو   أهؾوف  ؾقوف  »ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف البخ رقو يت ب الجـ ئزو ب ب لق  الـبل  (3)

(و 3129(و يأبوق دايد )928(و ي سؾؿو يت ب الجـ ئزو ب ب الؿقت رعذب ببؽ   أهؾوف  ؾقوفو )1286ـتفو ) ـ ة

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ؿر 1855يالـس ئل )

 ن3/153رـظر  فتح الب رق  (4)

 ن(587)ص   ةبؼ تخررجف (5)
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 ع فقةنكسل  اهلل ال وففذا  ـ يب ئر الذكقب وذلؽ إلك الصراخو يتعدى إلك الـق حة

 الصـءة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسـقل مـع كــا إذا كـا: قال ڤ مسعقدٍ  ابـ طـ الصحقح يف»

 يهذا يف التشفدن: «وفءن فءن طؾك السءم طباده، مـ اهلل طؾك السءم: »قؾـا

قطؾبوق  ف وـ العبو د لػًظو و  هلل   ؾا السو، ة  ي عـك الس،  يف هذا السق  

 عـك: ٕ  اهلل هق  يٓ ولػًظ  ٓ رستؼقؿ يٓ ؽروالس، ة  ـ اهلل لـػسفو يهذا ي،  ُ ـ

 «نفنن اهلل هق السءم»  الس، 

ج روووؾ  ؿووو بلا« وفـــءن فـــءن طؾـــك الســـءم» يف لقلوووف  يجووو   تعقوووقـ الؿوووبفؿ

 ن (1)ي قؽ ئقؾ

الحودرث يف  :«السءم طؾـك اهلل، فـنن اهلل هـق السـءم :ٓ تؼقلقا: »ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل »

 البخ رق يُ سؾؿن  الصحقحقـ

 وعٍى الطالًد[  

يالس،   اةؿ  صدرو يالؿصدر التسؾقؿ: ٕكوف  وـ ةوؾجؿ ُرسوؾقؿ تسوؾقًؿ و  ثوؾ  

 الؿصدرو يي،ً   اةؿ الؿصدرنهق يؾجؿ ُرؽؾقؿ تؽؾقًؿ  هذا 

و يُرطؾوؼ ب  تبو ر أ   ب  تب ر أكف  ـ أةؿ   اهلل  يالس،  ُرطؾؼ بعدة ا تب رات

 الس، ة  ؾك الُؿحق ن ؾا   الؿراد بف التحقةو يالؿؼصقد  ـف

اختؾػ العؾؿ   يف  عـك الس،  الؿطؾقب  ـد   »«تقسقر العزرز الحؿقد»ل   يف 

 التحقة  ؾك لقلقـ 

ن ي عـووك أ  الؿعـووك اةووؿ السوو،   ؾووقؽؿو يالسوو،  هـوو  هووق اهلل  أحــدهؿا:

الؽ،   كزلت برية اةؿ الس،   ؾقؽؿو يحؿؾت  ؾقؽؿو ف ختقر يف هذا الؿعـك  وـ 

 
 ن(733 قضعف  ـ الؿتـ )ص  رـظر تخررج الحدرث يف  (1)



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  744

فــنن اهلل هــق »  اةووؿ السوو،  دي  اقوورهو يروود   ؾقووف لقلووف يف آخوور الحوودرثأةووؿ ئف 

ففذا مررح يف يق  السو،  اةوًؿ   وـ أةوؿ ئفو فونذا لو   الؿسوؾؿ  السو،   و«السءم

 ؾقؽؿ: ي    عـ ه  اةؿ الس،   ؾقؽؿو رد   ؾقف    رياه أبق دايدو  ـ ابوـ  ؿور أ  

تؼبؾ الجودارو ثوؿ توقؿؿ يرد  ؾقوف فؾوؿ رورد  ؾقوف حتوك اةو ملسو هيلع هللا ىلصرجً، ةؾؿ  ؾك الـبل 

و فػول هوذا بقو   أ  السو،  ذيور هللو (1)«إين كرهت أن أذكر اهلل إٓ طؾـك صفـر»يل    

 يإكؿ  رؽق  ذيًرا إذا تضؿـ اةًؿ   ـ أةؿ ئفن

 :أ  الس،   صدر بؿعـك الس، ةو يهق الؿطؾقب الؿد ق بف  ـد التحقة الثاين:

 و فقجقز أ  رؼوق  الؿسوؾؿ  ةو،   ؾوقؽؿو يلوق يو   ب، ألػ يٓفقليت ر ؽج ـَ رُ لد ٕكف 

يؿو  رطؾوؼ  وةتعؿؾ يوذلؽو بوؾ يو   رطؾوؼ  ؾقوف  عرًفو ا  اةًؿ   ـ أةؿ ئف تع لك لؿ

  ؾووك ةوو ئر أةووؿ ئف الحسووـك: فقؼوو    السوو، و الؿووم ـو الؿفووقؿـو فوون  التـؽقوور

 بخو،ف الؿعورف :فضً،  وـ أ  رصورفف إلوك اهلل يحوده :رصرف الؾػظ إلك  عقـ ٓ

 فنكف رـصرف إلقف تعققـً  إذا ذيرت أةؿ ؤه الحسـكن 

يرد   ؾك ذلؽ  طػ الرحؿة يال ية  ؾقف يف لقلف  ة،   ؾوقؽؿ يرحؿوة اهلل 

يٕكف لق ي   اةًؿ   ـ أةؿ ئف تعو لك لوؿ رسوتؼؿ الؽو،  ب إلضوؿ رو يذلوؽ  :يبري تف

كو يإكؿو  يٕكف لقس الؿؼصقد  ـ السو،  هوذا الؿعـو :دلقؾ  ؾقف يٓ خ،ف إمؾ

 نالؿؼصقد  ـف اإلرذا  ب لس، ة خً ا يد   ً 

 ن- الؼقلقـ  أق - (2)ل   ابـ الؼقؿ  يالصقاب يف  جؿق فؿ 

 
(و يالـس ئلو يت ب الطف رةو ب ب رد السو،  17لطفرةو ب ب أررد الس،  يهق ربق و )أخرجف أبق دايدو يت ب ا (1)

(و يأحؿوود 359(و يابووـ   جووفو يتوو ب الطفوو رةو بوو ب الرجووؾ رسووؾؿ  ؾقووف يهووق ربووق و )38بعوود القضووق و )

(و يمححف  ؾك شرط الشوقخقـو 592(و يالح يؿ )893(و يابـ حب   )296(و يمححف ابـ خزرؿة )19934)

 نڤلـػذ بـ  الذهبلو  ـ حدرث الؿف جريافؼف 

 ن2/615رـظر  بدائع الػقائد  (2)
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يذلووؽ أ   ووـ د وو  اهلل بلةووؿ ئف الحسووـك رسوول  يف يووؾ  طؾووقب يرتقةووؾ إلقووف  

ب ٓةؿ الؿؼتضل لذلؽ الؿطؾقب الؿـ ةا لحصوقلفو حتوك يول  الودا ل  ستشوػع 

ذا ل    رب ااػر للو يتا  ؾل إكؽ أكت التقاب الرحقؿ الغػقرو إلقفو  تقةؾ بفن فن

فؼد ةللف أ ررـو يتقةؾ إلقف ب ةؿقـ  ـ أةؿ ئفو  ؼتضققـ لحصق   طؾقبفو يهوذا 

او يإذا ثبت هذا ف لؿؼ   لؿ  ي    ؼ    ؾا السو، ة التول هول أهوؿ  و   ـود  يثقر جدًّ

السو،  الوذق تطؾوا  ـوف  الرجؾ أتك يف  ؾبف  بصقغة اةؿ  وـ أةوؿ ئف تعو لكو يهوق

 فتضؿـ لػظ الس،   عـققـن  والس، ة

 ذير اهلل تع لك يؿ  يف حدرث ابـ  ؿرن أحدهؿا:

اةوًؿ  « ةو،   ؾوقؽؿ» ؾا الس، ة يهق  ؼصقد الؿسؾؿن فؼد تضؿـ  والثاين:

 ن(1)« ـ أةؿ   اهللو ي ؾا الس، ة  ـفن اكتفك  ؾخًص 

  َالبابد أدلة ]املطائن املطتفادة و 

 لعامل السباٌ٘ ال ٖرتك املطتفيت حائًساد]ا 

أرشودهؿ إلووك  ملسو هيلع هللا ىلصيبقو    عـوو هو فو لـبل   «فقـف مسـائؾ: إولـك: تػســقر السـءم»

الؾػظ الشور ل الوذق رؼقلقكوف يف هوذا الؿؼو  و يهوذه  ررؼوة   ؾؿقوة  شور قة أكوؽ إذا 

 نف، بد أ  ُتقجد بدرً،  شريً   ـعت الـ س  ـ شل و 

رلخذ بؼقلؽ فقرجع إلك     ـعتف  ـفو  يٓ إبقاب الؿستػتليلد تـسد يف يجف 

مددتف  وـ الؿحور  يالؿؿـوقع يلوؿ  تؽق  لد ولؽـ إذا فتحت لف ب ًب   شريً   ُ ب ًح 

 ترتيف ح ئًران

لق حرج  الرب  يترك يو [275]البؼرة  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿  اهلل ل   

 نقفؿلعسر ذلؽ  ؾ [275]البؼرة  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿  الـ س بدي 

 
 (ن565-563تقسقر العزرز الحؿقد )ص   (1)



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  744

 ة،    ؾقؽؿن أي يؿ  تؼق   الس،   ؾقؽؿو :«أكف تحقةالثاكقة: »

 .تصؾح هلل ٓ الثالثة: أكفا»

 لعؾووة  ـصقمووة يف ف و«فــنن اهلل هــق الســءم»  ملسو هيلع هللا ىلصلقلووف   «العؾــة يف ذلــؽالرابعــة: 

 الحدرثن

إلوك آخورهو  لقلوقا  التحقو ت هللننن  «تعؾقؿفؿ التحقة التـل تصـؾح هلل الخامسة:»

 يؿ  ج   يف التشفدن
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 ابــة

  ر  ــشئ إن يل ســـاغف مـــامنه ىل:ــك

 

َٓ َ ُؼــقلـ َأَحــُدُكْؿ: : »قــال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رســقل أن ،ڤأبــل هر ــرة  طـــ الصــحقح يف 

ُفؿ  اِْرَحْؿـِل إِْن ِشْئَت  ُفؿ  اِْغِػْر لِل إِْن ِشْئَت، َالؾ   .«ُمْؽرَِه َلفُ  ٓ لَِقْعِزِم َاْلَؿْسَلَلَة؛ َفنِن  َاهللَ  ،َالؾ 

ْغَبَة؛ َفنِن  َاهللَ »لؿسؾؿ: و  .(1)«َ َتَعاَضُؿُف َشْلٌ  َأْطَطاهُ  ٓ َوْلُقَعظ ْؿ َالر 

 فيه وسائل:
 . إولك: الـفل طـ آستثـا  يف الدطا 

 .الثاكقة: بقان العؾة يف ذلؽ 

  :لَِقْعِزِم َاْلَؿْسَلَلةَ »الثالثة: ققلف.» 

 .الرابعة: إطظام الرغبة 

 ا إمر.الخامسة: التعؾقؾ لفذ 

l 

ض  ـفو   «الؾفـؿ» :«الؾفـؿ :اب قـقلب» أموؾف  رو  اهللو فُحوِذفت رو   الـودا  ي وقق

 ت ًي  يتقؿـً  ب لبدا ة ب ةؿ اهللن : لؿقؿو يلؿ ُتجعؾ يف  قضعف  يف بدارة الؽ، ب

 
(و ي سوؾؿو يتو ب الوذير 6339 ؽوره لوفو ) ٓ أخرجف البخ رقو يت ب الود قاتو بو ب لقعوز  الؿسوللةو فنكوف (1)

(و 3497(و يالرت وذق )1483و يأبوق دايد )(2679رؼوؾ إ  شوئتو ) يٓ يالد    يالتقبةو ب ب العوز  ب لود   

 (ن3854يابـ   جف )



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  720

 و ي ـ ذلؽ لق  الش  ر قؿؿاليرشذ الجؿع بقـ ر   ي

ووووووووو   إين إذا  ووووووووو  حووووووووودث  ألؿج

 

 (1)فؿووووو ألوووووق   رووووو  الؾفوووووؿ رووووو  الؾ 

   (اهلل)إٓ  ع  «أ »تجتؿع  ع  ٓ الـدا « ر  »إمؾ أ  يذلؽ ي 

 يب ضووطرارك ُخووصج جؿووع روو   يأ 

 

 (2)إٓ  ووووووع اهلل ي حؽوووووول الُجؿووووووؾ 

ةرت الذكا ي حقه  وـ العبودو يؿو  جو   أق  و (3)الغػر  السرت يالؿحق  «اغػر لل» 

ٓ  َسـقَُؽؾ ُؿُف َرب ـُف َمـا »  ُرؼورر  بوده بذكقبوف يف الحدرث الذق فقف أ  اهلل  ـْ َأَحـٍد إِ ِمــُْؽْؿ ِمـ

ي ـ التؼررور الوذق جو   يف الخو  رؼوق   فعؾوت يوذا يف روق   و(4)«لَقَْس بَقْـَُف َوبَقْـَُف ُتْرُجَؿانٌ 

َأَكـا   » يرخ ف  ـ العؼقبوةو فقؼوق  لوف اهلل ويذاو فعؾت يذا يف رق  يذاو فقعرتف بذلؽ

 الرحقؿن هق الغػقر ياهلل  (5)«ْكقَا، َوَأْغِػُرَها لََؽ أنَستَْرُتَفا َطَؾقَْؽ فِل الد  

ـ  ل،ةوتثـ  و ي وـ  « إ» :«إن شئت» شر قة فقف  كوقع اةوتثـ  و ف لشورط  تضوؿ

و ياهللو  و  أجودين إٓ يجعوة »ل لوت  حقـؿو  لضب  ة بـت  ؿف الزبقورو  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ لقلف 

فنن لؽ »ييف ريارة  و(6)«حجل واشترصل، وققلل الؾفؿ، محؾل حقث حبستـل»ؼ    ف

ـ  ل،ةتثـ  نف و(7)«ِت طؾك رب ؽ ما استثـق  فذا شرط ُ ضؿ

 
أبول الصوؾتو يلقوؾ  ل لوف أبوق خوراش الفوذللن رـظور  خزاكوة بوـ  هوق ٕ قوة  رعورف ل ئؾوفو يلقوؾ ٓ إكوفلقؾ   (1)

 ن2/295 إدب

 ن3/29 ـ ألػقة ابـ   لؽن رـظر  شرح إشؿقين  (583)هق البقت  (2)

 ن5/25  العرب لس يو 2/779رـظر  الصح ح  (3)

 َتَعو َلك  ﴿ (4)
ِ
(و يالرت وذق 7443﴾و )ڀ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀأخرجف البخ رقو يت ب التقحقدو َب ُب َلوْقِ  اهلل

 نڤ ح تؿبـ  (و  ـ حدرث  دق185(و يابـ   جف )2415)

 َتَعو َلك  ﴿ (5)
ِ
ؿو (و ي سوؾ2441و )﴾ی ی ىئ ىئ ىئأخرجف البخ رقو يت ب الؿظ لؿ يالغصاو بَ ُب َلوْقِ  اهلل

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ؿر 183(و يابـ   جف )2768يت ب التقبةو ب ب لبق  تقبة الؼ تؾ يإ  يثر لتؾفو )

(و ي سوؾؿو يتو ب الحوجو بو ب جوقاز اشورتاط 5989أخرجف البخ رقو يت ب الـؽ حو ب ب إيػ   يف الدرـو ) (6)

 نڤ (و  ـ حدرث   ئشة2768(و يالـس ئل )1297الؿحر  التحؾؾ بعذرو )

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ب س 2766أخرجف الـس ئلو يت ب  ـ ةؽ الحجو ب ب    رؼق  إذا اشرتطو ) (7)



 
 725عقــٍٛ:عايًٗـــِعاغفـــةعيٞعإٕعش٦ــَت ــ بع

 ووـ حووريف الشوورط التوول فقفوو  جووز  لؾػعووؾو لؽووـ لووقس فقفوو  جووز   «إ »ي 

لؽوـ لوقس فقفو  جوز  يتجوز  الػعوؾو فنا  و «أُلؿ إ  رُؼؿ زرد  »لؾؿطؾقبو فنذا لؾت  

ؼقلوؽ  ف  جز  بتحؼوؼ الػعوؾو عؽسف و فقفنا  بف «إذا»بخ،ف  : يذلؽبتحؼؼ الػعؾ

و ييف هوذا «إذا»بوو و يلؽـ لقس فقوف جوز  لؾػعوؾلؾػعؾ و فقف تحؼؼ«إذا ل   زرد  لؿت»

 رؼق  الش  ر 

 َأك  إِ  َشوَؽؽُت َيَجودُتؿقين ج ِزً و 

 

 

 (1)َيإِذا َجَز وووووُت َفووووونِكجـل َلوووووؿ َأجوووووِز ِ  

 « ـ»ا   ـ مقغ إد  «قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ،ڤأبل هر رة  طـ الصحقح يف» 

ُحؽؿفو  ُحؽوؿ  «أ ج »يو (2)ُتػقد آتص   ب لشر قـ الؿعريفقـ  ـود أهوؾ العؾوؿ يهل

     ـد إيثر«  ـ»

( َف لُجووؾ    ننننننننننننننننننننننننننننننننننن ـْ ( ُحؽووُؿ )َ وو  َيُحْؽووُؿ )َأ ج

   
ْ
ْياو َيلؾَؼْطووووِع َكَحوووو  الَبْرِدْرِجوووول  َةووووقج

 

ـَ الَقْموُؾ يف التج    (3)ْخوِررِج َحتجك َربِق

 بـل  ؾك الػوتح: ٓتصو لف بـوق   فعؾ  ض رع « ؼقل»ك هقةو ي «ٓ» :«َٓ َ ُؼقلـ» 

 نالـ هقة« ٓ»بو جز يف  حؾ  التقيقدو

كق  التقيقود   ب شرةدي  إ رابف هـ   هق  «رؼق »يف بـ   الػعؾ ف لقمػ الؿمثر 

 وةو يالػ موؾ بوقاي يإٓ لق يو   خط ًبو  لؾجؿ  :ف مؾ بقـف  يبقـ الػعؾ ٓ لف: حقث

 نيؿ  ل   الـ ظؿ والجؿ  ة لُرفِع

 َيَأْ ووووووَرُبقا ُ َضوووووو ِرً   إِْ  َ ووووووِرَر   نننننننننننننننننننننننننننننننن

ـْ ُكوووووقِ  َتْقِيوووووقدك ُ َب ِشوووور ي ووووـ    ِوووو
 

 (4)كوووق  إكووو ث يقووور ـ  وووـ فوووتـ 

 

 
 ن(732)ص   ةبؼت اإلش رة إلقف (1)

ٓج  ؿ  يه (2)  ن1/293ةؿ  ف  ـ الؿريق  ـفن فتح الؿغقث  رثبَت  رؽق  الرايق  دلًس و يأ  أ

 ن1/398و يمعقد الؿرالل إلك ألػقة العرالل 1/292  ـ ألػقة العراللن رـظر  الس بؼ 141ي 149   البقت ؿ ه (3)

 ن1/44 ـ ألػقة ابـ   لؽن رـظر  شرح إشؿقين  29 - 19البقت    (4)
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لـسو   يهق يف إمؾ خط ب لؾرج  و يردخؾ فقف ا والػ  ؾهق   هذا «َأَحُدُكؿْ »

 يؿ  هق  عؾق   ـ خط ب ت الشررعةنتبًع و 

ُفؿ  اِْغِػْر لِل إِْن ِشـْئَت » ُفـؿ  اِْرَحْؿـِـل إِْن ِشـْئَت ، َالؾ   فقوف كوقع  وـ :«إِْن ِشـْئَت » :«َالؾ 

ففوق  وإ  أردت أي أحببوتو  و يؿ  رؼق  القاحد لز قؾف  أ طـل يوذا إاةتغـ  تردد ي

 رد   ؾك كقع اةتغـ   ي د  ايرتاثن

 ررتدد فقف ن  يٓ قجز  هب وأق  ل  «لَِقْعِزِم َاْلَؿْسَلَلةَ »

يهذا  خ لػ لؼق   أدخؾـل الجـة يلق  ـد الب ب! وبعض الـ س رؼق   الؾفؿي

 ن أكت تسل  يررؿً  : إذ(1)«فنذا سللتؿ اهلل، فاسللقه الػردوس  »ملسو هيلع هللا ىلصالرةق  

ك ب لؽسووورو يُحوووهبووو  ٓ  إ ووورو يالػعوووؾ  جوووزي هووول « لَِقْعـــِزمِ »يالووو،  يف   :رق

 الس يـقـن ٓلتؼ  

يلووقس فقفوو  شوول   رفووقع  ووـ  ويف إثبوو ت مووػة العووز  هلل  العؾؿوو   يرختؾووػ

 نُةـجة أي يف يت ب اهلل    رد   ؾقف و ياإلثب ت إكؿ  رؽق  بؽت بك  يٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

يف الُؿجؾود السو دس  شور  وـ الػتو يىو يذيور الؼقلقـ ذير شقخ اإلة،  لد ي

يؿ  ل    -لعد  الثبقتو يالؼق  الث ين يهق إمح  :  اإلثب تالؼق  إي  يهق  د

ياةوتد  بؼوق  أ  ةوؾؿة بعود يفو ة أبول  وإثبو ت موػة العوز  هلل   - شقخ اإلة، 

و ثوؿ  وز  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـ أبل ةؾؿة م حا رةوق  اهلل  خقر   ـْ  َ »ل لت  يذلؽ أا  ةؾؿة 

ُرؼوو    ٓ الؽوو،  يأ   ثووؾ هووذا و(2)«ملسو هيلع هللا ىلصلوولو فؼؾتفوو   ل لووت  فتزيجووت رةووق  اهلل 

إٓ أ  رؽوق   : وـ تؾؼو   كػسوف   تجز  أ  ةؾؿة بؽ، ك ُتضوقػف إلوك اهلل ف، ب لرأقو

 ن(3)ملسو هيلع هللا ىلص ـده  شل   ـ الـبل 

  فقؽق ن و«ُيـ»إذا أراد شقًئ  رؼق  لف    اهللأق   :«ُمْؽرَِه َلفُ  ٓ َفنِن  َاهللَ »

 
 ن(698)ص   ةبؼ تخررجف (1)

 (ن918أخرجف  سؾؿو يت ب الجـ ئزو ب ب    رؼ    ـد الؿصقبةو ) (2)

 ن16/393رـظر   جؿقع الػت يى  (3)



 
 724عقــٍٛ:عايًٗـــِعاغفـــةعيٞعإٕعش٦ــَت ــ بع

ْغَبةَ  َوْلُقَعظ ؿِ » ولؿسؾؿ:»   «َ َتَعاَضُؿُف َشْلٌ  َأْطَطاهُ  ٓ َفنِن  َاهللَ » هلل فقؿ   ـود ا :«َالر 

رعجوزه شول و إذا أراد  ٓ يهذه  ـ  ؾؾ الـفل  ـ التعؾقؼ ب لؿشقئةو يهق أكوف تعو لك

 ن(1)رؿقـف ةح   الؾقؾ يالـف ريتـػدو  ٓ خزائـفففقؽق ن  و«يـ»  شقًئ  ل  

ع١:ايٓٗٞع ٔعايتيًٝلع  ملص٦ٝأس  بععَٔعَٚٔعٖٓ عٜفِٗعإٔ

  ُرهو ييل  السو ئؾ رؼوق   إ  شوئت ف فعوؾو يإ  ؽْ    فقف  ـ إشع ر أ  اهلل تع لك ر

 هؽنرِ يْ أُ  ٓ تػعؾ: فلك  ٓ شئت

   يؿ  أ  التعؾقؼ ب لؿشقئة فقف إرؿ   إلك  ظؿة إ رو ييلكف لد رعجزهو فونذا  ثؾـو

لوق  ؾبوت  وـ شوخص يلؾـو   إكوؽ  - يهلل الؿثؾ إ ؾوك - لذلؽ ب لؿخؾقلقـ

ر    ثً،و ففق  بؾغ يبقرو يلؽـ حتك  وق   ؾقوف الؿسوللة تؼوق  لوف  إ   ؾقق  ر

رـبغول أ  رخ  وا اهلل  فو، شئتو  ـ بو ب التخػقوػ  ؾقوف لعظؿوة الؿطؾوقب:

 رتع ظؿف شل  ةبح كفن ٓ بؿثؾ هذاو يهق

  ل طـلفوووي ـفووو  أ  فقوووف إشوووع ًرا ب ةوووتغـ   السووو ئؾ: فؽلكوووف رؼوووق   إ  شوووئت 

 نرفؿـل ٓ تعطـل: فلك  ٓ أي

 ثووؾ التعؾقووؼ يف لووقس و ييف  ثووؾ هووذا الؿووق ـ ذه الؿعوو ينهبوو فوو لتعؾقؼي ؾقووف 

الؾفــؿ إن كـــت تعؾــؿ أن هــذا إمــر خقــر لــل يف د ـــل »  ملسو هيلع هللا ىلصيؿوو  يف لقلووف  آةووتخ رة

فوذا ف (2)«فاقدره لل و سـره لـل -قال طاجؾ أمري وآجؾف  أو -ومعاشل وطاقبة أمري 

ي  إلقف ب لـسبة لفذا إ ور الُؿسوتخ ر فقوفو و ف هلل لطًع  رعؾؿ    رمفقف تعؾقؼ بعؾؿف 

 
 وكػوؼ  ؾقوؽو يلو    رود اهلل  ونىكػوؼ أُ   أَ لو   اهلل »لو     ملسو هيلع هللا ىلصرة  أ  رةوق  اهلل إش رة إلك حدرث أبل هررو (1)

تغقضف  كػؼة ةح   الؾقؾ يالـف رو يل    أرأرتؿ    أكػؼ  ـذ خؾؼ السؿ   يإرضو فنكف لؿ رغض    يف ردهو  ٓ

 و َبو ُب َلْقلِوِف  أخرجوف البخو رقو يتو ب تػسوقر الؼورآ«ن يي    رشف  ؾك الؿ  و يبقده الؿقزا  رخػض يررفوع

(و ي سوؾؿو يتوو ب الزيوو ةو بو ب الحووث  ؾووك الـػؼوة يتبشووقر الؿـػووؼ 4684و )﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 (ن197(و يابـ   جفو )993ب لخؾػو )

(و يالرت وذق 1538(و يأبوق دايد )6382أخرجف البخ رقو يتو ب الود قاتو بو ب الود     ـود آةوتخ رةو ) (2)

 نڤ(و  ـ حدرث ج بر 1383(و يابـ   جف )3253(و يالـس ئل )489)
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 لقس لرتددك يف  ؾؿ الخ لؼن يف لتعؾقؼ هـ  بسبا تردد الؿخؾق  فقؿ  ةقحصؾو 

و بوؾ إ ور  طؾوقب العبد رطؾبف   ـف ؿسللة  ـد اهلل لفد    آةتخ رة لقس 

  نُرؼدِ  ٓ أي    ؾقفهؾ ُرؼدِ  ـ اهلل هق   ـ  خؾق ك آخرو لؽـ السما  

 ائن املطتفادة وَ أدلة البابد]املط 

الـفل  ـ آةوتثـ   يف أق    «فقف مسائؾ: إولك: الـفل طـ آستثـا  يف الدطا »

  حقـئذك  الؾفوؿ ااػور لول إ  شوئتو  رؼرجقز أ   ف، ويالؿميد بـق  التقيقدالد   و 

 يهذا الـفل رد   ؾك التحررؿن                       

 «نُمْؽرَِه َلفُ  ٓ َفنِن  َاهللَ »ُ ستـبطة   ٓ يالعؾة  ـصقمة :« ذلؽالثاكقة: بقان العؾة يف»

  يرجووز  هبوو  يرؾووح  ؾووك اهلل يف ذلووؽو ياهلل :«لَِقْعــِزِم َاْلَؿْســَلَلةَ »الثالثــة: ققلــف: »
 ُرحا الُؿؾحقـ ب لد   ن 

ـ  الظوـ بو هلل و يف اهلل :«الرابعة: إطظام الرغبة»  و يفقؿ   ـدهو فقلتقف يهق ُ حسو
اْدُطـقا اهللَ »   سوتغـ أي روليت يهوق  ورتدد أي رود ق يهوق ا فوؾو ف،    ع  فقؿ   ـدهو

 ن(1)«َوَأْكُتْؿ ُمققِـُقَن بِاإْلَِجاَبةِ 

ـ  شول  فؽوؾ  ،«َ َتَعاَضُؿـُف َشـْل ٌ  ٓ َفـنِن  َاهللَ » :«الخامسة: التعؾقـؾ لفـذا إمـر» هوق

 اهللن  ؾك

و ياقوره ُرعطول العطو   (2)رخشوك الػؼور ٓ ُرعطول  طو    وـ ملسو هيلع هللا ىلصنذا ي   الـبول ف

 ؟!و فؽقػ بعط   الخ لؼ الجزرؾو ي   همٓ  إٓ أفراد  ـ خؾؼف 
 

كعرفوف  هوذا حودرث اررواو ٓ»يل     وڤ  ـ حدرث أبل هرررة (3479الد قاتو ) أبقابو رت ذقأخرجف ال (1)

يالحو يؿ  و«بوـ  ع يروة الجؿحول فنكوف ثؼوة اهلل ةؿعت  ب ة  العـ ق رؼوق   ايتبوقا  وـ  بود وإٓ  ـ هذا القجف

ـف الفقثؿل يف  جؿع الزيا(و يمححف1817)  (ن2554(و يالؿـذرق يف الرتاقا يالرتهقا )17293ئد )و يحسج

أق لق  »اـؿ  بقـ جبؾقـو فل ط ه إر هو فلتك لق ف فؼ     ملسو هيلع هللا ىلصو أ  رجً، ةل  الـبل ڤ إش رة إلك حدرث أكس (2)

إ  ي   الرجؾ لقسؾؿ  و  رررود إٓ الودكق و »فؼ   أكس   و«   رخ ف الػؼر أةؾؿقاو فقاهلل إ   حؿًدا لقعطل  ط  ً 

 يتو ب الػضو ئؾو بو ب  و  ةوئؾ وأخرجف  سوؾؿ«ن رسؾؿ حتك رؽق  اإلة،  أحا إلقف  ـ الدكق  ي    ؾقف فؿ  

 (ن2312ييثرة  ط ئفو ) (ٓ)    لط فؼ  شقئً  ملسو هيلع هللا ىلصرةق  اهلل 
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 :اب  ــة

 وأمذٍ ديــعت ىلـًل ال

 

َٓ َ ُؼـْؾ َأَحـُدُكْؿ: أْصِعـْؿ : »قـال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ڤ هر رة أبل طـ الصحقح يف

ْئ َرب َؽ، َوْلَقُؼْؾ: َسق ِدي  َي،َرب َؽ، َو   َٓ َ ُؼْؾ َأَحـُدُكْؿ: َطْبـِدي َوَأَمتِـل، َوْلَقُؼـْؾ:  وٓ َوَمْق

 .(1)«َفَتاَي َوَفَتاتِل َوُغَءِمل

 فيه وسائل:
 .إولك: الـفل طـ ققل: طبدي وأمتل 

 :ؼال لف: أصعؿ ربؽ. أو ،ربل :ل العبدق ؼ ٓ الثاكقة ُ 

 فتاي وفتاتل وغءمل. :الثالثة: تعؾقؿ إول ققل 

 ؾقؿ الثاين ققل: سقدي ومقٓي.الرابعة: تع 

 .الخامسة: التـبقف لؾؿراد وهق تحؼقؼ التقحقد حتك يف إلػاظ 

l 

َٓ َ ُؼْؾ َأَحُدُكْؿ: َطْبِدي َوَأَمتِل» ييف الحدرث  « ؼقل ٓ باٌب »  «نَو

يف الحوودرثو يهوول يف   يوو   يف الرتجؿووة أ الـفوول هووق  وودلق  الؾػظووقـ: ةووقا   ي

 هـوو  الـفوولو يرؼووق  العؾؿوو    الـػوول إذا ُأرروود بووف الـفوولو الرتجؿووة ك فقووة يُرووراد بوو لـػل

فنكوف رود   ؾوك  والـفل إذا ج   بؾػظ الـػل رؽق  أبؾغ: ٕكف إذا جو   بصوقغة الـػول أي

 
(و ي سوؾؿو 2552أ تولو ) أي أخرجف البخ رقو يت ب العتؼو ب ب يراهقة التط ي   ؾك الرلقوؼو يلقلوف   بودق (1)

 (ن2249إدب ياقره و ب ب حؽؿ إ ،  لػظ العبد يإ ةو ) يت ب إلػ ظ  ـ
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 ن(1)الـفلو يزر دةو يهق أ  هذا الشل  لؿ رؽـ حؼف أ  رؽق   قجقًداو فـػك حؼقؼتف

و ج   ذلؽ ب لـص و يالـس   إ    اهلل   الخؾؼ  بقد  هلل«طبدي وأمتل»

َٓ َتْؿـَُعقا »  و ييف الحدرث[56]العـؽبقت  ﴾ڄ﴿يثقًرا    رؼق    الصررحو ف هلل 

هذا  ـ يو لغقرهو يالـس   إ     هلل  ٓ ف لذيقر  ب د  هلل (2)«إَِماَ  اهللِ َمَساِجَد اهللِ 

 حقث  بقدرة العب دةن 

ــرة أبــل طـــ الصــحقح يف» ــْؾ َأَحــُدُكؿْ : »قــال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رســقل أن ڤ هر    «َٓ َ ُؼ

لؾؽراهوة؟ يإموؾ يف الـفول  أي العؾؿ   رختؾػق  يف  ػ د الـفولو هوؾ هوق لؾتحوررؿ

التحررؿو لؽـ م حا الػريع ياقوره كؼؾوقا  وـ يثقورك  وـ أهوؾ العؾوؿ أ  الـفول هـو  

 ن(3)لؾؽراهة

  ڠيؿ  يف لقلف تع لك إخب را  ـ رقةػ  يةبا ذلؽ اةتخدا  لػظ الرب

إٓ  :يهذا ُرؿؽـ أ  ُرج ب  ـف بلكف شرع  ـ لبؾـ  ن[23]رقةػ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ََمُة َرب َتَفا  »ملسو هيلع هللا ىلصيؿ  يف لقلف  يف الصحقحرد يأ  الؾػظ كػسف لد  ْٕ يرد و ي(4)«َوَأْن َتِؾَد ا

الؿطؾا    بد رعـل  م حبف و ييف ي،  (5)«َحت ك َ ِجَدَها َرب َفا»ةو يالض لة  طَ ؼَ يف الؾ  

 و ف ةتخدا  الؾػظ  قجقد يف الج هؾقة ياإلة، ن(6)«أك  رب اإلبؾ»

ُرطَؾؼ يُرخشك  ـوف التقموؾ   و فؽؾ  إمؾ أ  الرب هق اهلل   «أْصِعْؿ َرب َؽ »

 
 ن9/199و 6/186و 3/64رـظر  فتح الب رق  (1)

أخرجف البخ رقو يت ب الجؿعةو ب ب هؾ  ؾك  ـ لؿ رشفد الجؿعة اسوؾ  وـ الـسو   يالصوبق   ياقورهؿ؟و  (2)

(و يأبوق دايد 442 ؾقوف فتـوةو )(و ي سؾؿو يت ب الص،ةو ب ب خريج الـس   إلوك الؿسوجد إذا لوؿ ررتروا 999)

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ؿر 566)

 ن6/115رـظر  الػريع ٓبـ  ػؾح  (3)

 ن(496)ص   ةبؼ تخررجف (4)

(و  وـ حودرث 1722(و ي سوؾؿو يتو ب الؾؼطوةو )2428أخرجف البخ رقو يت ب يف الؾؼطةو ب ب ض لة الغوـؿو ) (5)

 نڤخ لد الجفـل بـ  زرد

 ن1/59ةقرة ابـ هش    (6)



 
 727عيعٜكـٍٛع  ــ ٟعٚأَيت ــ ْبع

 إلك هذه الؿش هبة يلق  ـ ُبعدو فنكف ردخؾ يف الـفلن 

ْئ َرب َؽ » رحتو ج  ٓ يل  هذا السقد بح جوة إلوك  وـ ُرعقـوفو يالورب تعو لك  «َو  

 ن(1)«اسِؼ َرب َؽ »  يف بعض الريار ت  ـ  سؾؿيعقـف يف شل و إلك  ـ رُ 

يَ » َٓ ــْق ــْؾ: َســق ِدي َوَم ــق ُد »  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلووف  جوو   الـفوول  ووـ السووقدلوود   ي«َوْلَقُؼ الس 

يؿوو  رؼووق   «يلؽووؾ  ؼوو    ؼوو  » ؾووك أ  الؿؼ  وو ت تختؾووػو هووذا فوود   و(2)«اهللُ 

ؿثوؾ أ  رؼوق  السوقد  لوقس يقدقو هق الذق رؼق   ة العبدِ  فؽق ُ الب،اقق : ي ؾقف 

   اإلرف   ح مؾنأك  السقد: ٕ

ــق ُد اهللُ »  أكووت ةووقدك  يابووـ ةووقدك و لوو    ملسو هيلع هللا ىلصيلووذلؽ لؿوو  لقووؾ لؾرةووق    :«الس 

و ُرؼوور  ووـ رصووػف بووذلؽو فقووف كووقع  ـ ز ووة هلل  أي يووق  اإلكسوو   رصووػ كػسووف ٕ 
رأى فقؿـ لو   لوف   ملسو هيلع هللا ىلص ففؽلكـ ُرطؾؼ هذا الؽ، و ٕ  رغؾق بف  َ   ظـة   ملسو هيلع هللا ىلص ؼ  ف  ييف

 فلراد ةد الذررعةن شقًئ   ـ التعظقؿ الذق ُرخشك  ـف التشررؽو « أكت ةقدك »

 ن(3)«َأَكا َسق ُد َوَلِد آَدمَ   »ملسو هيلع هللا ىلص لؽـ لؿ  اكتػك هذا الؿحظقر ل  

َٓ َ ُؼـْؾ َأَحـُدُكْؿ: َطْبـِدي َوَأَمتِـل» أْصِعـْؿ َرب ـَؽ، »هوق  وـ لوق   ني  لوالـفول  :«َو

ْئ رَ   نُرؼ   إٓ هلل  ٓ لئ، ُرش بف الؾػظ لػظ الرب الذق :«ب َؽ َو  
َٓ َ ُؼــْؾ َأَحـــُدُكْؿ: َطْبــِدي َوَأَمتِــل»ؾثوو ين  لي  أ ٕ  العبقدروووة إمووؾ فقفووو  «  َو

شوؽ أ   بقدروة الور   عريفوة ي ؼوررة يف الشورعو ييوذلؽ  يٓ وتؽق  إٓ هلل  ٓ

بقؾ الرتفوع  ؾوك هوذا الؿخؾوق  الوذق ةو لؽـ إذا ي   إ ،لف   ـ السقد  ؾك ةوإَ َ 

و فنكف يف هذه الح لة ردخؾ يف الؿش هبة  ع رب  ربقب  هلل   بد فهق يف إمؾ  ثؾ

 
 (ن2249) برلؿ (1)

بوـ  اهلل  بود (و  ـ حودرث16397(و يأحؿد )4896أخرجف أبق دايدو يت ب إدبو ب ب يف يراهقة التؿ دحو ) (2)

 نڤالشخقر 

(و  وـ 4673(و يأبوق دايد )2278 ؾك جؿقع الخ،ئؼو ) ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف  سؾؿو يت ب الػض ئؾو ب ب تػضقؾ كبقـ   (3)

 نڤحدرث أبل هرررة 
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 العب د ةبح كفن

  ٕ ذلوؽي :فتو ق  وـ الػتوقة يالـشو ط يالؼوقة: «َوْلَقُؼْؾ: َفَتاَي َوَفَتاتِل َوُغَءِمل»

 ؾ ييدنالؿؿؾقيقـ فقفؿ الؼقة يالـش ط: ٕاؿ أهؾ  ؿأيثر 

أكوف   ؿورادهؿف (1)«هوق  جوز  حؽؿول»و فقؼقلوق    ج فوق  الورق يالعؾؿ   حقـ رعرق 

  ـ إحرارن فلقس بعجزك حؼقؼلو فؼد رؽق  الرلقؼ ألقى  ـ أضع ف

أكف حػ ًظ   ؾك جـ ب التقحقد رـفك  ـ إلػ ظ التل فقفو   شو هبة   يالخ،مة

و يلووق  الؿ لووؽ لرلقؼووف  «لربقوو»لؿؼوو   الربقبقووة يإلقهقووةو يؼووق  الرلقووؼ لؿ لؽووف  

 ن« بدقو يأ تل»

 املطائن املطتفادة وَ دلٗن البابد[ 

َٓ َ ُؼْؾ َأَحُدُكْؿ: »ٕكف ل     :«فقف مسائؾ: إولك: الـفل طـ ققل: طبدي وأمتل» َو

 نيإمؾ يف العبقدرة أا  هلل « َطْبِدي َوَأَمتِل

ــة:» ــ ٓ الثاكق ــلق ؼ ــد رب ــف: أصعــؿ أو ل العب ــال ل ــؽ ُ ؼ  وٕ  الربقبقووة هلل : «رب
زاد آلتبو س يآشوتب هو يتليود « أْصِعـْؿ َرب ـَؽ »يإذا ِزرد يف الؾػظ    ج   يف الحدرث 

ا لذررعة هذه الؿش هبةو يحؿ رًة لجـ ب الربقبقةن :الـفل  ةدًّ

 إي   هق السقدن  «فتاي وفتاتل وغءمل :الثالثة: تعؾقؿ إول ققل»

 الث ين هق  العبدن  «ققل: سقدي ومقٓي الرابعة: تعؾقؿ الثاين»

  التول فقفو  كوقع «الخامسة: التـبقف لؾؿراد وهق تحؼقؼ التقحقـد حتـك يف إلػـاظ»

جؿقوع  ةودق يفو جـ بِو  ش هبة يلق  ـ ُبعدو يهذا  ـ ب ب آحتق ط لؾتقحقدو يحؿ رةِ 

 الذرائع الؿقمؾة إلقفن

 
 ن6/119ح شقة الريض الؿربع يو 4/54 غـل الؿحت ج يو 4/252ئؼ رـظر  البحر الرا (1)



 

 

ُٜــة عَٔعسـأٍع  يًــ٘ 724 ع ــ ْبعيع

 

 اب  ــة

 هــةامن ألـش من سدــً   ال

 

ـْ َسَلَل بَِاهللِ َفَلْطُطقُه، : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل: قال: قال ڤ رطؿ ابـ طـ ـِ اْسـَتَعاَذ َم َوَم

ـْ َصـََع إَِلْقُؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافُِئقُه، َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا َما  بَِاهللِ َفَلِطقُذوُه، ـْ َدَطاُكْؿ َفَلِجقُبقُه، َوَم َوَم

ــك ُتــكــُتَؽافُِئق ُؽــْؿ َقــْد َكاَفــْلُتُؿقهُ وْ رُ ُف، َفــاْدُطقا َلــُف َحت  رواه أبــق داود والـســائل بســـٍد  ،«ا َأك 

 .(1)صحقح

 فيه وسائل:
 .إولك: إطاذة مـ استعاذ باهلل 

 .الثاكقة: إططا  مـ سلل باهلل 

  لدطقة.االثالثة: إجابة 

 ة طؾك الصـقعة.لالرابعة: الؿؽاف 

 ؼدر إٓ طؾقف. ٓ ٌة لؿـلالخامسة: أن الدطا  مؽاف  

 ُؽْؿ َقْد َكاَفْلُتُؿقهُ »قلف: السادسة: ق  «.َحت ك َتَرْوا َأك 

l 

فؼد ةل  بعظقؿو فقـبغل أٓ ُررد  ؾك   تعظقًؿ  هلل :«ُ رد مـ سلل باهلل ٓ باٌب:»

 بؿعـووك الـفوول :اخووت،فك يف الحؽووؿ
 
 توورديا  ووـ ةوول  بوو هللن ٓ  رعـوول وٕكووف كػوول

 
(و يالـسو ئلو يتو ب الزيو ةو بو ب  وـ ةول  1672أخرجف أبق دايدو يت ب الزي ةو ب ب الرجؾ رخرج  ـ   لف ) (1)

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ؿر 5365(و يأحؿد )2567) ب هلل 
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ـفول الصوررحو لؽوـ لود مقغة الـػل أبؾغ  وـ اليذلؽ يف الـفل التحررؿو ي يإمؾ

 رجعؾ الـفل ُرض ف إلك    دي  ذلؽو يؿ  ةقليتن ي  أ ر  مالؿس أي رعرتق الس ئؾ

ـْ َسـَلَل بِـَاهللِ َفـَلْطُطقهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل: قال: قال ڤطـ ابـ طؿر » يذلوؽ  :«َوَم

و يهوذا «ب هلل  ؾقوؽ أ  ُتعطقـول يوذا»يؿـ ج  ك رسللؽ  ـ أ قر الدكق  شقًئ و ل ئً،  

ا نيثق مج  ًرا    رستعؿؾف الس 

او فقجووا أ  ُتعطقووفو يإ  يوو   ُ حت ًجوو  فقؿوو  دي  الضووريرةو  فوونذا يوو    ضووطرًّ

ضورر  ؾقوؽ فقوفو  يٓ فؽذلؽ إ  لؿ رضر بؽو يإ  ي   دي  الح جة يف أ ورك يؿو لل

 ف لؿسُتحا أ  ُتعطقفن 

: ٕ  (1)«لق صدق السائؾ مـا أفؾـح مــ رده»يف الخ    رريىيلد رلثؿ الراد: لَِؿ  

بعضفؿ رؽذب يرسل  يهق اـلو يلد ُشقِهد بعض الـ س رتظ هر بو لؿرض يرعتؿود 

  ؾك الُعصلو ثؿ إذا خرج  ـ الؿسجد ريضو فؿثؾ هذا رـبغل أ  رمدجبن

 رًض  يف أحدهؿ يلد حصؾ    هق أ ظؿ  ـ ذلؽو فقستعقـق  ب لسحرو فقشؽق 

 شل   ـ هذانقف فرقجد  ف، ردهو ير ز رده ضخؿة  ـتػخةو ثؿ إذا خرج

ف أ  رؿـع العط  و بوؾ رجوا أ  رومدجب: ٕكوف  رتؽوا  ٓ  ثؾ هذاي رؽػل يف حؼق

حر الذق هق يػر يف الحؼقؼةن  لعظقؿة  ـ  ظ ئؿ إ قر يهل  السق

ـِ اْسَتَعاَذ بَِاهللِ َفَلِطقُذوهُ »  وـ  أي لؾوتخؾص  ـوؽ :لجول إلوك اهلل  وـ   رعـول  «َم

يؿ  ل لت بـت الجق  لؿ  دخؾ هبو   فلِ ْذهو الؿتعؾؼ بؽو  ـ أ رك  ـ إ قر أي َشرك

 
 أموؾ لوف يف حودرث   لوؽ ٓ يهوذا حودرث  ـؽور  »و يلو  5/297الو  يف التؿفقود  وـ   لوؽ   بد ذيره ابـ (1)

يٓ رصووح يف هووذا البوو ب شوول   ووـ »و يلوو    3/59و يأخوورج كحووقه العؼقؾوول يف الضووعػ   «رصووح  ـووف يٓ

 «نملسو هيلع هللا ىلص الـبل
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ل  ذهو  ف (1)«َلَؼْد ُطْذِت بَِعظِقٍؿ، اْلَحِؼل بَِلْهِؾـِؽ   »ملسو هيلع هللا ىلص   أ قذ ب هلل  ـؽو فؼ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

حف ن ملسو هيلع هللا ىلصالـبل   يةرج

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصلد رؼق  ل ئؾ  يقػ تستعقذ ب هلل  ـ الرةق  ي

ا لؾوِت  أ وقذ بو هلل  ـوؽ ؼقؾ لفو   إذف وبعضفؿ ررى أا  ُخِد تيالجقاب  أ   

تػفوؿ  ٓ مرِت أحظك  ـده  ـ اقركو يهذا ضعقػ: ٕ  هذا ُرؼو   ب لـسوبة ٓ ورأةك 

 ن(2) عـك الؽ، و يهذه  ربقة تعل    تؼق 

تجا اإل  ذةو يؿ  لق فعؾت ذلوؽ  يٓ فؼد رستع ذ ب هلل ويلقس هذا إ ر  طؾًؼ 

 ٓنالجقاب  ج بتف ؟ ف ةتع ذت ب هلل  ـ زيجف و ففؾ رؼ    تجا إ وا رأة

رؽق  إ ر ةفً،  ؾك الـػس أ  ُرػو ر  ا ورأًة بوذ  جؿقوع  و  يف يةوعف  ٓ فؼد

تؾز  اإلج بة لؽؾ أحودو ياإلج بوة ب لـسوبة  ف، حتك تقافؼ  ؾقفو يرقافؼ  ؾقف  أهؾفو

فن  ي كوت  ويؿ  و ي   ديكف رـظر يف الؿص لح يالؿػ ةد يالديافع يإةب ب ملسو هيلع هللا ىلصلف 

شر ل ايُتشػ فقؿ  بعود يف هوذا الرجوؾ رؼتضول التػرروؼ بقـفؿو  فنكوف  اةتع ذ   ٕ رك 

 رجا  ؾقفو يإٓ ف،ن

رستعقذ بو هلل  وـ أجوؾ  ود  إل  وة ذلوؽ جعؾ ف و ـ يجا  ؾقف حد  ي ـ ذلؽ

بوؾ لود  وتجوقز إج بتوفو يالؿؼصوقد أ  إ ور لوقس  ؾوك إ ،لوف ٓ الحد  ؾقفو ففذا

 رعرترف    رخرجف  ـ القجقبن

 
(و يابوـ   جوف 5254أخرجف البخ رقو يت ب الط، و ب ب  وـ  ؾوؼو يهوؾ رقاجوف الرجوؾ ا رأتوف بو لط، و ) (1)

 نڤ(و  ـ حدرث   ئشة 2959)

 ن359-9/357رـظر  فتح الب رق  (2)
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ـْ دَ » يهووذه  ووـ حؼووق  الؿسووؾؿ  ؾووك أخقووفو يتوو رًة تؽووق   :«َطــاُكْؿ َفــَلِجقُبقهُ َوَمــ

ــد طصــك اهلل »  ملسو هيلع هللا ىلص: لؼقلووف يوود قة العوورس ولؾقجووقب ــدطقة، فؼ ــؿ  جــب ال ـــ ل وم

الد قة إلك يلقؿة العورس ياجبوة بشوري ف  الؿعريفوة  ـود نج بة و فملسو هيلع هللا ىلص (1)«ورسقلف

 نأهؾ العؾؿ

   قؼوير -  وثً،  - جدببو ب الؿسوالودا ل  رؼوػ أ   يهول -أ   د قة الجػؾك 

 ن(2)تجا اإلج بة ف، و-« لقؾة يذا يتـ ي  الطع   زياج ف، كد قيؿ لحضقر »

 و وـ اقور تعقوقـ يتبوت لؾؿجؿق و تنذا فيف يلتـ  الح ضرو يذلؽ البط ل ت ي

 ناإلج بة تؾز  ٓ

إْن َكـاَن »  و ييف الحودرث خقر بقـ تـ ي  الطع   يتريفففق الد قة  ي ـ أج ب

ــًرا  لوود أق  روودُعو يلؽووـ إ  يوو   الوودا ل  (3)«َكــاَن َصــائًِؿا َفْؾُقَصــؾ   إنَفْؾــَقْطَعْؿ، وُمْػطِ

إذا لؿ رليؾو فؼد رؼ   ب ةوتحب ب  شل  بل  رطعؿو يلد رؼع يف كػسف سر  ػ لفو يرُ تؽؾج 

 أيؾفو يإفط ره إ  ي    تطقً  ن

 فن  الد قة ورو فنذا ي   هـ ك ُ ـؽيإج بة الد قة إكؿ  تجا    لؿ رؽـ َثؿج ُ ـؽر  

 إٓ لؿـ رستطقع تغققر الؿـؽرن :ُتج ب ٓ

ـْ َصـََع إَِلْقُؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافُِئقهُ » كـان رسـقل »  ُرؽ فل بول رك  حسوقس  ؼ بوؾ: «َوَم

  ملسو هيلع هللا ىلصبؼقلف  تجد    ُتؽ فئف بف ٓ َ ـ دَ َش ثؿ أرْ و (4)« ؼبؾ الفد ة و ثقب طؾقفا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 
 نڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 1432أخرجف  سؾؿو يت ب الـؽ حو ب ب إ ر بنج بة الدا ل إلك د قةو ) (1)

و 8/318اإلكصوووو ف يو 7/426تحػووووة الؿحتوووو ج يو 4/222الووووذخقرة لؾؼوووورايف يو 12/84رـظوووور  البـ رووووة  (2)

 ن9/23 الؿحؾكي

(و  وـ حودرث 2469(و يأبوق دايد )1431إ ر بنج بة الودا ل إلوك د وقةو )أخرجف  سؾؿو يت ب الـؽ حو ب ب  (3)

 نڤأبل هرررة 

(و يأبووق دايدو 2585أخرجووف البخوو رقو يتوو ب الفبووة يفضووؾف  يالتحووررض  ؾقفوو و بوو ب الؿؽ فوولة يف الفبووةو ) (4)

 نڤ(و  ـ حدرث   ئشة 1953يالرت ذق )
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 و«هُ َمـا ُتَؽـافُِئق»  ييوذا الريارو ت ييف بعوض الـسوخ :«فُ كقَفنِْن َلْؿ َتِجُدوا َما ُتَؽافِئُ »

أةؼط  الػعؾ الرفعو فؾعؾف و ي حؾلخؾقه  ـ ك ما أي ج ز يالؿثبت هق الصقاب: 

 ن(1)يؿ  ل   الطقبل وةفًقا  ـ الـس خ أي تخػقًػ و

بدلقؾ أ  الد    يف ح لة  ود   :الؿؽ فلة الؿذيقرة يف إمؾ  قـقة :«َفاْدُطقا َلفُ »

 الؼدرة  ؾك الؿؽ فلة العقـقةن

ُؽــْؿ َقــْد َكاَفــْلُتُؿقهُ رُ َحت ــك ُتــ»  اتعؾؿووق أي واتظـووقحتووك رعـوول   «رياتووحتووك »  «ْوا َأك 

 أكؽؿ لد ي فلتؿقهن ايتجز ق

 :الد    أفضؾ  ـ الؿؽ فولة العقـقوةُلدق ت الؿؽ فلة العقـقة  ؾك الد     ع أ  ي

 ل    يف لؾا م كع الؿعريف  ـ الِؿـجةن الؿؽ فلة العقـقة يف كظر الـ س ُتـفؽق  ل

 .«رواه أبق داود والـسائل بسـٍد صحقح»

 املطائن املطتفادة وَ دلٗن البابد[ 

ـِ »  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلوف  لن ور بوذلؽ :«فقف مسـائؾ: إولـك: إطـاذة مــ اسـتعاذ بـاهلل» َمـ

 يفقف التػصقؾ الؿتؼد ن و«اْسَتَعاَذ بَِاهللِ َفَلِطقُذوهُ 

 ن  أرًض  تؼد  التػصقؾلد ي  «مـ سلل باهلل الثاكقة: إططا »

ــة » ــة: إجاب ــدطقةاالثالث  أاوو  أ ووؿ  ووـ أ  تؽووق  لقلقؿووة العوورس ةووبؼلوود ي  «ل

 اقره ن أي

 نذيره  تؼد لد ي  «طؾك الصـقعةالؿؽافلة الرابعة: »

 
 ن5/1566شرح الؿشؽ ة رـظر   (1)
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  فػول يهق يإ  لؿ رؽـ  قـقًّ   « ؼدر إٓ طؾقف ٓ لؿـمؽافلة الخامسة: أن الدطا  »

ثوقاب يف ـ اإلكسو    ون   و  ررجوقه ف :فضؾ  ـ العقـلو يهذا هق القالعأ أكفحؼقؼتف 

لود الح جة إلك الؿؽ فلة العقـقوة  إٓ أ ّ  :حق تف أخرة أفضؾ  ؿ  ُرػـقف يف حق تف الدكق 

 هب ن ئفُبد وتؽق    ةة

ُؽْؿ َقْد َكاَفْلُتُؿقهُ  َتَرْوا أو واَحت ك ُترُ »ة: ققلف: السادس» العـ روة  يهذا أ ر تجوا  «َأك 

ًٓ لفذه إ قرن ٓ بفو فؽثقر  ـ الـ س  ُرؾؼل ب 

 

 

 



 

 

ُٜ أٍع ٛج٘عاهعإيعار١ٓ 711 ع ــ ْبعيع

 

 اب  ــة

 ال ً صأل ةىجه هللا إال امجنح

 

ــة: »ملسو هيلع هللا ىلصقــال: قــال رســقل اهلل  ڤطـــ جــابرٍ  رواه  ،«ٓ ُ ْســلُل بَِقْجــِف اهلل إٓ الَجـ 

 .(1)داود أبق

 فيه وسائل:
  .إولك: الـفل طـ أن ُ سلل بقجف اهلل إٓ غا ة الؿطالب 

 .الثاكقة: إثبات القجف 

l 

 وـ    يهوذا رؽؿوؾ  و  جو   يف البو ب السو بؼ«ُ سلل بقجـف اهلل إٓ الجــة ٓ باٌب »

 «نٓ ُررد  ـ ةل  ب هلل» لقلف 

ف لسما  ب هلل أ ؿ  ـ السما  بقجوف اهللو يإ  يو   الؽوؾ  حوؾ تعظوقؿك يإجو،  

فضوً،  وـ اهلل ي و   :رجقز ٕحدك أ  رتـؼص شقًئ   ـ شوع ئر اهلل ف، ياحرتا ك يتؼدررو

رتعؾؼ بفو ففق  حؾ التعظقؿو يشع ئره  حوؾ تعظوقؿو يتعظوقؿ شوع ئر اهلل  وـ تؼوقى 

 ؟!بؿ  رتعؾؼ بف  ؽقػالؼؾقبو ف

 
(ن يلؾحودرث شو هد  وـ حودرث 1671يت ب الزي ةو ب ب يراهقة الؿسللة بقجف اهلل تعو لكو )أخرجف أبق دايدو  (1)

 و ؾعق   ـ ةل  بقجف اهللو ي ؾعق   ـ ةوئؾ بقجوف اهلل»رؼق    ملسو هيلع هللا ىلصأبل  قةك إشعرقو أكف ةؿع رةق  اهلل 

 :ف رج   الصحقحيرج ل ورياه الط اين  »1/349ل   الؿـذرق يف الرتاقا «ن ثؿ رؿـع ة ئؾف    لؿ رسل  هجًرا

رياه الطو اين يف   »3/193و يل   يف  جؿع الزيائد «يفقف ي،  وم لح يهق ثؼةبـ   ثؿ  بـ  إٓ شقخف رحقك

 «نالؽبقرو يإةـ ده حسـ  ؾك ضعػ يف بعضف  ع تقثقؼ
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 ڎ ڌ ڌ﴿  يل   و[78]الرحؿـ  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿  ل   تع لك

 ن[27]الرحؿـ  ﴾ڈ ڈ ڎ

رووة يف أرووة إيلووك لؾوورب يلووقس ل،ةووؿو ييف أ "ذق الجوو، "والقمووػ بووي

لؾؿض ف إلقفو ف لقجف اةتحؼ هذا التعظقؿ هبذا القمػ  ٓ إخقرة القمػ لؾقجف

 إلض فتفن ٓ لذاتف

ت هبذانيهل ف، رسل  بقجفف تع لك إٓ أ ؾك الؿط لا   الجـة: يلذلؽ ُخصج

 ؿوق  ٕ  فقجوقز:  و«الجـوة»يلق ةل  بقجف اهلل    هق أ ظؿ  ـ  دلق  الؾػوظ 

لؽ    فؾق ةل     هق أ ؾك درج ت الجـة بقجف اهلل  الؾػظ رشؿؾ أ ،ه  يأدك ه و

فــنذا ســللتؿ اهلل، فاســللقه »  فقشووؿؾف العؿووق  والسووما  مووحقًح : ٕكووف  ووـ الجـووة

 رؽـ ُ خ لًػ  لؾحدرثن لؿبقجفف الػرديس  فنذا ةل  اهلل  (1)«الػردوس

 ف رق  الؼق  ةو ففذا  ـ ٓز  دخقلف الجـةنلق ةل  اهلل بقجفف رؤرتَ  ييذا

و ل    لؿ  ڤفعـ ج بر آةتع ذة  ـ  ذاب اهللو   ـ ٓز  دخقلف الجـةي

و ل   [65]إكع    ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿كزلت هذه أرة  

أطقذ »و ل    [65]إكع    ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿و ل    «أطقذ بقجفؽ  »ملسو هيلع هللا ىلصرةق  اهلل 

هذا   »ملسو هيلع هللا ىلصل   رةق  اهلل  و[65]إكع    ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵﴿ و«بقجفؽ

 ن(2)«-هذا أ سر  وأ -أهقن 

 
 ن(698)ص   ةبؼ تخررجف (1)

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہأخرجووف البخوو رقو يتوو ب تػسووقر الؼوورآ و َبوو ُب َلْقلِووِف  ﴿ (2)

 (ن3965(و يالرت ذقو )4628أَرَةو ) ﴾﮴
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 إثبات صفة الٕجْ هلل تعاىلد[ 

مػة  ـ مػ تف ال،ئؼة بجؿ لف يج،لف ي ظؿتفو ُكثبتف  يؿو  أثبتفو   القجف هلل 

   ؾك    رؾقؼ بج،لف ي ظؿتفن ملسو هيلع هللا ىلصيأثبتف  لف كبقف  واهلل 

 و(1)ُكثبووت القجووف هللو يرميلووق  القجووف ب لووذات ٓ   لووققؼريهـوو ك  قائووػ 

  ش هبة ب لؿخؾق ن  -  ؾك حد ز ؿفؿ -فقف  ُرثبتقكف: ٕ  ف،

بوول  لؾؿخؾووق  أرًضوو  ذاًتوو و فقـبغوول أٓ ُرثبتووقا الووذات أرًضوو : ٕكووف   يروورد  ؾووقفؿ

  رؼتضل الؿش هبة لؾؿخؾق و يالؽ،  يف الصػ ت فرع   ـ الؽ،  يف الذاتن

لف يجفو يلؽؾٍّ  ـ الصػة    رخصف  ُرؼ   لفؿ  الؿخؾق  لف يجفو ياهلل يذا ي

 ؾقؼ بفنير

 تأٖٔن بعض أِن الطٍة لبعض الصفاتد[ 

 يهـ ك  ـ أهوؾ السوـة يالجؿ  وة  وـ رومي  يف بعوض  قاضوع الصوػ تو ففوذا

يُ ِرف  ـ  ـفجف أكف ُرثبت  ورخرجف  ـ أهؾ السـة يالجؿ  ةو فنذا أيج  يف  قضع ٓ

 ن ثؾ هذا بؾ  ـفلُ  والصػ ت يإةؿ   هلل 

ـجة الذرـ ُرثبتق  إةؿ   تليرؾ بعض الش ـ  ث   ذلؽ     ج    راح  ـ أهؾ الس 

  إ  افؼو لق وب لتصورف« والذي كػسل بقـده»  ملسو هيلع هللا ىلصلقلف حقث أيلقا القد يف  :يالصػ ت

ُرثبووت  ٓ ؿعـووك  ريحوول يف تصوورففو يهووذا خطوولو يكجووز  ب لخطوول إذا يوو    ؿووـال

 فراًرا  ـ إثب ت الصػةن  :فسره هبذا  إكؿ  حقـئذك  الصػ تو فـؼق  فقف

  إ  فقوف أيج  بو ل،ز و فـؼوق إكؿ  ي وق ُرثبت الصػ تو يُرثبت القد هلل أ   الذ

لؽوـ ربؼوك الؿودار  !؟ريحف لقسوت بقوده  ـْ يف الؿخؾقل ت  َ  ـْ ال،ز  محقحو فؿَ 

 ُرثبت الصػ تو يذاك رػر  ـ إثب ت الصػ تنالؿمي   ؾك أ  هذا 

 
 ن6/261تػسقر ابـ يثقر يو 13/322تػسقر الؼر بل يو 19/643رـظر  تػسقر الط ق  (1)
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شوقخ لد كؼؾ يهللو يٓ رجقز د    الصػة: يؿ  رؼق  يثقر   ـ إ راب  ر  يجف ا

او   و(1) ؾقوف أرًضو اإلجؿو ع يكؼوؾ  وؼو    إكوف يػورفاإلة،  يف الؿسللة ي،ً   لقرًّ  جدًّ

ا بؿػردهو بوؾ يُرط لَ  رؼصد أ  القجف ُ ـػؽ   ـ اهلل  ٓ يإ  ي   يثقر   ؿـ ُرطؾؼف 

 نهق اهلل   ؼصقده يف  ؾبف

رواه أبـق  ،«ْجِف اهلل إٓ الَجـ ةٓ ُ ْسلُل بِقَ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤطـ جابرٍ »

   أبق دايد ةؽت  ـفو ففق  ؿ  ُرحتج بف  ـدهن«داود

 املطائن املطتفادة وَ دلٗن البابد[ 

ــب» ــة الؿطال ــك: الـفــل طـــ أن ُ ســلل بقجــف اهلل إٓ غا  ــف مســائؾ: إول يا رووة   «فق

    ؼولود رُ ي .«الَجـ ـة ٓ ُ ْسـلُل بَِقْجـِف اهلل إٓ»  ملسو هيلع هللا ىلصيؿ  يرد  ـف الؿط لا هل الجـة ب لـص 

هـو  يلؽوـ الؿملوػ  ؼصوقده  ولؽذإ ر يو وفقؼ    كعؿ نرض  اهللهل إ  ا رة الؿط لا 

 ف لؿؼصقد ب لتحدرد الجـةني ؾقف  :آةتـب ط  ـ الحدرث الؿذيقر يف الب ب

وـجة «الثاكقة: إثبات القجف»   يهذا أ ر ُ جؿع   ؾقف بقـ أئؿة اإلةو،   وـ أهوؾ الس 

لطعل  ـ  فؽؾفؿ  جؿعق   ؾك إثب ت مػة القجفو يدلقؾف ة يأئؿتف و  ـ ةؾػ إ

 نملسو هيلع هللا ىلصيت ب اهلل يُةـجة كبقف 

 

 

 

 
 (ن114رـظر  الرد  ؾك البؽرق )ص   (1)
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 اب  ــة

 ىـــاء يف امنـــا جـــم

 

 [154]آ   ؿرا   ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وققل اهلل تعالك: 

  .أ ة

 أ ة. [168]آ   ؿرا   ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿وققلف: 

اِْحرِْص َطَؾك َما َ ـَْػُعـَؽ، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤة يف الصحقح طـ أبل هر ر

ـْ بَِاهللِ، ا َلَؽـاَن َكـَذ  ،ل َفَعْؾـُت ــَتُؼـْؾ: َلـْق َأك فـء ،، َوإِْن َأَصـاَبَؽ َشـْل ٌ ن  َتْعَجزَ  وٓ َواْسَتِع

ـْ ُقْؾ: َقدرُ 
ْقَطانِ َتْػَتُح َطؿَ  «َلقْ »َوَما َشاَ  َفَعَؾ؛ َفنِن   َاهللِ  َوَكَذا، َوَلؽِ  .(1)«َؾ َالش 

 فيه وسائل:
 .إولك: تػسقر أ تقـ يف آل طؿران 

  :إذا أصابؽ شل .«لق»الثاكقة: الـفل الصر ح طـ ققل ، 

 .الثالثة: تعؾقؾ الؿسللة بلن ذلؽ  ػتح طؿؾ الشقطان 

 .الرابعة: اإلرشاد إلك الؽءم الحسـ 

 .الخامسة: إمر بالحرص طؾك ما  ـػع مع آستعاكة باهلل 

 .السادسة: الـفل طـ  د ذلؽ وهق العجز 

 
 (و2664و )أخرجف  سؾؿو يت ب الؼدرو ب ب يف إ ر ب لؼقة يترك العجز يآةتع كة ب هلل يتػقرض الؿؼو درر هلل (1)

 (ن79يابـ   جف )
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l 

الؿؼصوقد هبو  فقؿو  يرد يف البو بو يهوق أاو  ُرعَتورض هبو    «باب ما جا  يف الؾق»

و يُرعَترض هب   ؾك يثقرك  وـ و يُرعَترض هب   ؾك لدر اهلل أحق ًك   ؾك ربقبقة اهلل 

 أ قر الدكق ن

التول هول حورف ا تـو عك « ٓ لق»أا  حرف ا تـ عك ٓ تـ عو بخ،ف  «لق»يإمؾ يف 

 و«لقٓ البط لسورلـ  الؾصوقص» ؼق   ـد ال يف ب بك تؼد  «ٓ لق» ك ذير ضلد ي لقجقدو

 البطو ففذا حرف ا تـ عك لقجقدن «لقجقد»ي    :السرلةيهق  «آ تـ ع»فو

و «ا » ؾقف تدخؾ  ف، حرف ا تـ عك ٓ تـ عو ي   دا  حرًف و يف هذا الب بيالذق 

  ؾك إةؿ  و ييف هذا رؼق  اإل    ابـ   لؽ إٓ دخؾ ت ٓ وفلف

ـقووووووَدا َيَأْ   ـِ َيال  بِوووووو ْلَجرق َيالتجـْووووووقر

 

 لِ،ْةووووِؿ َتْؿِققووووز  َحَصووووْؾ  
 (1)َيُ ْسووووـَدك

: بتؾوؽ إ وقر الؿوذيقرة يف الػعؾ يالحرف   ـ لسقؿقفأ  آةؿ ُرؿقجُز   رعـل 

 نالبقت

   اإل    ابـ   لؽ رؼق ييف هذا  ؟فؼط ال،  أي « ا»هق   يهؾ حرف التعررػ

ووو،ُ  َفَؼوووطْ  أي َأْ  َحوووْرُف َتْعِرروووػك   الج

 

ْفوووَت ُلوووْؾ فِقوووِف الوووـجَؿطْ   َفوووـََؿط  َ رج
(2) 

ُرراد  ٓ ٕكفيإكؿ  ج ز دخقلف   ؾقف:  و ؾك الحرفهـ   «ا »فؼد دخؾت  و ؾقفي 

   لصود لػظوفففوق  ؿو ،«لق»  يهق الؿقجقد هـ الحرف الحرف ذاتفو يإكؿ  ُرراد لػظ 

ـْ »لؾت   إذايؿ   :ذاتف ٓ ـْ » راب  ج إو فن«( حرُف جرٍّ ) ِ أكوف لصود لػظوف يف   هـو  « ِو

 نيجر   ض ف إلقف ويحرف   ض ف وخ « حرُف »و ي بتدأ حؾ رفع 

 
 ن1/27 ـ ألػقة ابـ   لؽن رـظر  شرح إشؿقين  (19)هق البقت  (1)

 ن1/165 ـ ألػقة ابـ   لؽن رـظر  الس بؼ  (196)هق البقت  (2)
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 ٿ ٿ﴿ :ُرعرتض هب   ؾك الشرعو يُرعرتض هب   ؾك الؼدر «لق»الؿؼصقد أ  ي

يؿ  ةقليت يف أر ت  وصؾ يذايلق فعؾـ  يذا لؿ  ح [148]إكع    ﴾ٹ ٿ ٿ

 نيإح درث

 [154]آ   ؿرا   ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وققل اهلل تعالك: »

 .أ ة

  «أ ة [168]آ   ؿرا   ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿وققلف: 

يف آ رتاض  ؾك  «لق»ة   الؿصـػ ه تقـ أرتقـ ل،ةتشف د هب   ؾك اةتخدا  

  ـ لؿ  لتؾ  ـفؿ  ـ لتؾ يف أحد ل   الؿـ فؼق ألدار اهلل تع لكو يذلؽ أ  الؿسؾؿق

لق ي    ـدك  حسـ تدبقرو يلق ي     رعـل و﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

لـ  رأق ي شقرة لؿ  لتؾ  ـ   ـ لتؾ هـ و رز ؿق  أاؿ هؿ أهؾ الرأق يالؿشقرةو 

 اةتش ر اقرهؿو فؽ   هذا ا رتاًض   ـفؿ  ؾك لدر اهلل تع لكن ملسو هيلع هللا ىلصيالـبل 

  [168]آ   ؿرا   ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿  كقة ييف أرة الث

 لق أ   قك  يلعديا  عـ  يف الؿدرـة يلؿ رخرجقا    لتؾقان

 ن ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿  ي و﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ « لق»يالش هد  ـ أرتقـ  

فؾق  نراد لف ٓ  ـفؿ  ؾك لدر اهللو ي د   عرفة بل     لضك اهللا رتاض يهذا 

ؿ يف هذه الدكق  لد هؿ لد ح كتو يُ ددف لحضريا إلك هذه البؼعة ه هـ  يآجرلؿ 

 ڑ ژ ژ ڈ﴿  يلذا ل   اهلل تع لك :«لق»تـػع يؾؿة  ف، :ؿقتق  أرًض قةفناؿ اكتفتو 

فؿـ يتا اهلل  ؾقف الؼتؾ ةقؼتؾو  ،﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 فقؼتؾن ويإ  ي   يف بقتف ل  ًداو فسقخرج إلك الؿؽ   الذق يتا اهلل أكف رؼتؾ فقف
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يلد ذيور ابوـ »ـ يثقر لصة حق  هذه أرة يف ةقرة الـس  و ل    ذير الح فظ اب

جرررو يابـ أبل ح تؿ ه هـ  حؽ رة  طقلة  ـ  ج هد  أكوف ذيور أ  ا ورأة فوقؿـ يو   

لبؾـ  أخذه  الطؾؼو فل رت أجقره  أ  رلتقف  بـ رو فخرجو فنذا هق برجؾ يالػ  ؾوك 

أ   إاو  ةوتزين بؿ ئوة رجوؾو ثوؿ  الب بو فؼ       يلدت الؿرأة؟ فؼ    ج ررةو فؼ   

رتزيجف  أجقره و يرؽق   ق   ب لعـؽبقتن ل    فؽر راجع و فبعج الج رروة بسوؽقـ 

يف بطـف و فشؼفو ثؿ ذها ه رب و يظوـ أاو  لود   توتو فخ  وت أ فو  بطـفو و ف ئوت 

 يشبت يتر ر تو يكشلت أحسـ ا رأة ببؾد  ن 

ًٓ جزرؾةو ثؿ رجوع إلوك فذها ذاك إجقر    ذهاو يدخؾ البحقر ف ل تـك أ قا

بؾده يأراد التزيرجو فؼ   لعجقز  أررد أ  أتزيج بلحسـ ا ورأة هبوذه البؾودةن فؼ لوت 

لف  لقس هـ  أحسـ  ـ ف،كةن فؼ    اخطبقف   ؾلن فذهبت إلقف  فلج بتو فدخؾ هب  

فل جبتف إ ج ب  شدرداو فسللتف  ـ أ ره ي ـ أرـ  ؼد ف؟ فلخ هو  خو هو ي و  يو   

ذلوؽ فؼو    لوئـ  وـ  ـ أ ره يف هربفن فؼ لت  أك  هلن يأرتف  ؽ   السؽقـو فتحؼؼ 

بد  ـفؿ و إحداهؿ   أكؽ لود زكقوت بؿ ئوة رجوؾن  ٓ يـت إر ه  فؾؼد أخ تـل ب ثـتقـ

أدرق     ددهؿ؟ فؼ    هؿ   ئةن يالث كقة   ٓ فؼ لت  لؼد ي   شل   ـ ذلؽو يلؽـ

 أكؽ تؿقتقـ ب لعـؽبقتن 

  لصًرا  ـقًع  ش هًؼ و لقحرزه   ـ ذلؽو فبقـ  هوؿ رقً و  إذا بو لعـؽبقت ف تخذ لف

رؼتؾفو  إٓ أكو و  ٓ يف السؼػو فلراهو  إر هو و فؼ لوت  أهوذه التول تحوذره   ؾولو ياهلل

 رجؾف  فؼتؾتف و فط ر  ـ ةؿف  شل فلكزلقه   ـ السؼػ فعؿدت إلقف  فق ئت  بنهب   

 ن(1)«  يي   يف ذلؽ أجؾف فقلع بقـ ظػره  يلحؿف و ف ةقدت رجؾف

 
 ن2/361تػسقر ابـ يثقر  (1)
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بعد آةت ا و يرستدلق   قة  عفإبؼ   الزاك   ة أهؾ العؾؿ  ؾك أكف رجقز ي

 ثرب طؾقفا، ثؿ إن  وٓ إذا زكت أمة أحدكؿ، فتبقـ زكاها، فؾقجؾدها الحد،»بحدرث 

فؾقبعفا ولق بحبؾ  ، ثرب، ثؿ إن زكت الثالثة، فتبقـ زكاها وٓ زكت فؾقجؾدها الحد،

لف ي مه و ف لحرة  ثؾف و يدا  ج ز إ س ك هذه إ ة يهل فراش   فؿ  و(1)«مـ شعر

 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ لقلف تع لك  و ييف الب ب(2)ُبد أ  ُتست أ ٓ لؽـ

ب  تب ر أ  أرة ج  ت لؾتغؾقظ يف حؼ  :يلؾعؾؿ   ي،    قرؾ يف  ثؾ هذا و[3]الـقر 

ك ة  ن(3)كتو هذا  حؾ إجؿ عرـؽح الؿم ـة يلق ز ٓ يإٓ ف لؿشرك :الز 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـقل اهلل  ڤطـ أبـل هر ـرة » ويالؿراد محقح  سؾؿ  «يف الصحقح»

ـُ الؼـقي  خقـٌر »لبؾ هذه الجؿؾة  ـد ابـ   جوف   «اِْحرِْص َطَؾك َما َ ـَْػُعَؽ »قال:  الؿـمم

ـعقِػ، ويف كـؾر خقـرٌ  ـِ الض  ـَ الؿـمم و الؿوم ـ الؼوقق يف إرؿ كوف  أق« وأحب  إلك اهللِ مـ

 والشوج  ة شوج  ة الؼؾوايؿو  أ  رليت ت بًع  لوفو لؽوـ إموؾ لوقة اإلرؿو  و  يالبد ُ 

 شج  ة البد ن ٓ

يؿ رأرـ   ـ شقخ يبقر يف الثؿ كقـ ت يالتسعقـ تو بؾ لد ُرـ هز الؿ ئوةو يرؼوػ ي

لبوؾ الث،ثقـو ت أي   و  رودخؾ  أي يرا  اإل    السو  ة ي  ؾوةو يشو ب يف الث،ثقـو ت

اإل وو    شو يًق   ووـ تطقرووؾرخوورج  ووـ الؿسووجد  أي ؽرةولوال ك ؾوو جؾووسالؿسوجد ر

 !الص،ة يف

دا  القمػ الذق هق اإلرؿ    قجوقًداو ففوق خقورو يإ  يو       :«ويف كؾر خقرٌ »

 إحا إلك اهلل الؼققن

 
القفوقد أهوؾ (و ي سوؾؿو يتو ب الحوديدو بو ب رجوؿ 2234أخرجف البخ رقو يت ب البققعو ب ب بقع الؿودبرو ) (1)

 نڤ(و  ـ حدرث أبل هرررة 1449(و يالرت ذق )4479(و يأبق دايد )1793الذ ة يف الزككو )

و 8/277تحػووة الؿحتوو ج يو 5/515التوو ج ياإليؾقووؾ يو 1/329 جؿووع إاوور يو 6/376رـظوور  رد الؿحتوو ر  (2)

 ن9/295اإلكص ف يو 3/349أةـك الؿط لا ي

 ن7/26رـظر  الؿغـل  (3)
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 ةوتػرغ جفودك فُدكقو كو   يو   يف أ ور درـوؽ أ ةوقا    :«اِْحرِْص َطَؾك َما َ ـَْػُعَؽ »

 فقؿ  رـػعؽن

ــَاهللِ َواْســَتعِ » تعتؿوود  ؾووك لقتووؽو يحقلووؽ  ٓ  ووع حرمووؽي ؽأكوو  رعـوول و«ـْ بِ

 اةتعـ ب هللن يَ قلؽو بؾ

َٓ َتْعَجزَ »  تػعؾ فعؾ الع جز  ـ التؽ ةؾ ي د  اإللدا ن ٓ  رعـل و«ن  َو

 ن(1)يالؽسؾ ـ العجز  ملسو هيلع هللا ىلصيلد اةتع ذ الـبل 

و فونذا العجوزو ياةوتعـ بو هلل   ثؾ و بذ  إةب ب  ع الحرصو ياكػ الؿقاكعف

يإلوك  وحصؾ خ،ف    تقلعت يأم بؽ  ع آحتق ط يبذ  إةب ب شول   تؽرهوف

   بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصهذا أش ر 

ـل » ييف كسوخةك   «َتُؼْؾ: َلْق َأك ل َفَعْؾُت َلَؽاَن َكَذا َوَكَذا فء َوإِْن َأَصاَبَؽ َشْل ٌ » َلـْق َأك 

يف  شريع بعد الحرص يالتخطقطو  دخؾَت  يؿ  لق يـَت  و«َفَعْؾُت َكَذا َلَؽاَن َكَذا َوَكَذا

رت  وـ ةو  د ِجودك: لُتودرك هوذا الؿشوريع الخقورق  وـ ي يآةتع كة ب هلل  شؿج

تؼوؾ  لوق أين لوؿ  فو، ج  ت إ قر  ؾك خ،ف  و  تقلعتوفويأخرةو  أي أ قر الدكق 

ـْ ُقْؾ: َقَد » أدخؾ هذا الؿشريع    خسرتو
ا لودر اهللو ففوذ  «َوَمـا َشـاَ  َفَعـَؾ  َاهللِ  رُ َوَلؽِ

 ي   ش   اهلل فعؾن

ـْقَطانِ  «َلقْ »َفنِن  » يهوق  و  رؾؼقوف الشوقط   يف لؾوا اإلكسو    وـ : «َتْػَتُح َطَؿـَؾ َالش 

الحسرة يالـدا ةو يتشقرش الخ  رو فتستؿر يف لق   لق أين فعؾوت يوذا لصو ر يوذاو 

 يهذا  ؿؾف ي فـتفن

 
الؾفؿ إين أ قذ بؽ  وـ العجوزو يالؽسوؾو »و رؼق   ملسو هيلع هللا ىلص  لؽو ل    ي   رةق  اهلل بـ  حدرث أكس إش رة إلك (1)

أخرجف البخو رقو يتو ب «ن يالجبـو يالفر و يالبخؾو يأ قذ بؽ  ـ  ذاب الؼ و ي ـ فتـة الؿحق  يالؿؿ ت

ةو بو ب التعوقذ  وـ (و ي سؾؿو يتو ب الوذير يالود    يالتقبو2823الجف د يالسقرو ب ب    رتعقذ  ـ الجبـو )

 (ن5453(و يالـس ئل )3484(و يالرت ذق )1549(و يأبق دايد )2796العجز يالؽسؾ ياقرهو )
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در: لتسوؽقـ الوـػسو آحتجو ج ب لؼو - يحتك الؿعصقة - يرجقز بعد الؿصقبة

احـتج آدم ومقسـك، فؼـال لـف »يلػؾ ب ب الشقط  و فػل لصة احتجو ج آد  ي قةوك  

اصـطػاك  ،أكت أبقكا خقبتـا وأخرجتـا مـ الجـة، قال لـف آدم:  ـا مقسـك ،مقسك:  ا آدم

اهلل بؽءمف، وخط لؽ بقده، أتؾقمـل طؾك أمـر قـدره اهلل طؾـل قبـؾ أن  خؾؼــل بـلربعقـ 

 ن(1)ث،ث « مقسك، فحج آدم مقسكسـة  فحج آدم 

 ؾك الؿصقبة: حتج ب لؼدر ا ڠآد   ؾك ذكاك ارتؽبفو يآد    َ ٓ ڠؿقةك ف

  ؾك الذكان ٓ ٕا   ؽتقبة  ؾقفو

ـْ َأْمــرِي َمــا »ؼوو    ف و«لووق»لوود اةووتخد   ملسو هيلع هللا ىلصالـبوول إ    فوون  لقووؾ َلــْق اْســَتْؼَبْؾُت ِمــ

 لفذا يثقرةنكظ ئر يهـ ك  (2)«اْسَتْدَبْرُت ما ُسؼت اْلَفْديَ 

آ ورتاض  ؾوك الؼودرو بوؾ  وـ تؿـول  أي هذا لقس  ـ التحسروأ  ف لجقاب  

ُرػرلوق  بوقـ  و  فوؿ   لق حصؾ يف الؿستؼبؾو    ُةوؼت الفودقو فالؿراد أ  أي الخقرو

  ضك ي   ُرستؼَبؾن

اهللو أ    بودبوـ  اإلخبو ر يحودرث  جو بر لوو )لوق(ي ـ آةتخدا  ت الجو ئزة 

بؽت ب أم بف  وـ بعوض أهوؾ الؽتواو فؼورأه  ؾوك  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  الخط بو أتكبـ   ؿر

أمتفقكقن فقفـا  ـا ابــ الخطـاب، والـذي كػسـل بقـده لؼـد »فغضا يل     وملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

بباصـؾ  أو تسللقهؿ طـ شل  فقخبروكؿ بحـؼ فتؽـذبقا بـف، ٓ جئتؽؿ بفا بقضا  كؼقة،

 
(و ي سووؾؿ يتو ب الؼوودرو بو ب حجوو ج آد  6614أخرجوف البخو رقو يتوو ب الؼودرو بوو ب تحو ج آد  ي قةوكو ) (1)

(و  وـ حودرث أبول 89  جوف )(و يابوـ 2134(و يالرت ذق )4792(و يأبق دايد )2652ي قةك  ؾقفؿ  الس، و )

 نڤهرررة 

(و ي سؾؿ يت ب الحجو ب ب بق   يحوقه اإلحورا و 1785أخرجف البخ رقو يت ب العؿرةو ب ب  ؿرة التـعقؿو ) (2)

 نڤ(و  ـ حدرث ج بر 1216)
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فوذا ف (1)« تبعــلفتصدققا بف، والذي كػسل بقده لق أن مقسك كان حقا، ما وسعف إٓ أن 

    ةن ملسو هيلع هللا ىلصإخب ر  بقالع: ٕ  رة لتف 

  املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 لد تؼد ن ي  «فقف مسائؾ: إولك: تػسقر أ تقـ يف آل طؿران»

   ذيره اإل       يالعؾة«، إذا أصابؽ شل «لق»الثاكقة: الـفل الصر ح طـ ققل: »

 الؿجدد يف الؿسللة أتقةن

 ويالـدا وة و وـ الحسورة  «ؾقؾ الؿسللة بلن ذلؽ  ػتح طؿـؾ الشـقطانالثالثة: تع»

 يآ رتاض  ؾك الؼدرن

َر َاهللُ َوَما َشاَ  »  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلف   «الرابعة: اإلرشاد إلك الؽءم الحسـ» ـْ ُقْؾ: َقد 
َوَلؽِ

 «نَفَعَؾ 

  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلوف يذلوؽ   «الخامسة: إمر بالحرص طؾك ما  ـػع مع آستعاكة باهلل»

ـْ بَِاهللِ،»  «نَتْعَجْزن وٓ اِْحرِْص َطَؾك َما َ ـَْػُعَؽ، َواْسَتِع

 اةتع ذ  ـفن ملسو هيلع هللا ىلصيرؽػل أ  الـبل   «السادسة: الـفل طـ  د ذلؽ وهق العجز»

 

 

 

 
و يلو   يف  جؿوع «إٓ أ  يف  ج لد ضعػ  :يرج لف  قثقلق »(و ل   ابـ حجر يف الػتح  15156أخرجف أحؿد ) (1)

ةووعقد بووـ  ةووعقدو ضووعػف أحؿوود يرحقووكبووـ  رياه أحؿوود يأبووق رعؾووك يالبووزارو يفقووف  ج لوود»  1/174يائوود الز

 «نياقرهؿ 
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 ابــة

 سًحـــام ثــش عن امنهٍ

 

فـنَذا رَأ ـُتؿ مـا  ،ٓ َتُسـب قا الـر  َح »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـقل اهلل  ڤ كعـٍب بـ  ُأبل طـ

ا َكسلُلَؽ مـ َخقر َهذِه الر  ح وَخقر َمـا فقَفـا، وَخقـر مـا ُأِمـرت َتؽ رُهقَن، فُؼقُلقا: الّؾُفؿ  إك 

ـْ َشّر هِذه الر  ِح وَشّر ما فقَفا وَشّر ما ُأِمرت بفِ   .(1)صححف الترمذي« بِف، وَكُعقُذ بَؽ ِم

 ائل:ـــه وســـفي
 .إولك: الـفل طـ سب الر ح 

 ك الؽءم الـافع إذا رأى اإلكسان ما  ؽره.الثاكقة: اإلرشاد إل 

 .الثالثة: اإلرشاد إلك أكفا ملمقرة 

 قد تممر بخقرٍ وقد تممر بشر. االرابعة: أكف 

l 

هر: ٕ  «باب الـفل طـ سب الر  ح»   يهق شبقف  بؿ  تؼد   ـ الـفل  ـ ةا الدج

هر  بو رة  وـ الظورف الؿؽوق   وـ الؾقوؾ يالـفو رو يالؿتصورف فقوف هووق و اهلل  الودج
رح يذلؽ ي فف ن اهلل فن  الرق  هق الذق ُرصرق

 ويالجـوقبو يالشور  و وـ الشوؿ    يالررح تليت  ـ الجف ت إربوع إموؾقة

يالغووربو يلؽووؾ ياحوودةك مووػتف  يخص ئصووف و يلوود تووليت  ووـ الجفوو ت الػر قووةو 

 
و «حسوـ موحقح»(و يلو    2252أخرجف الرت ذقو يتو ب الػوتـو بو ب  و  جو   يف الـفول  وـ ةوا الررو حو ) (1)

 (و يمححفو ييافؼف الذهبلن3975(و يالح يؿ )21138يأحؿد )
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 نرل ره  فتليت  ـ أق جفةك تـبعث  ـف  بل ر اهلل  ف هلل

رح لف   ـ فع  ج   يف بعض إخب ر أكف لقٓ الررح ٕكوتـ  و  بوقـ لد يثقرةو ييالرق

هوقا  فقوفو  ٓ و ف لؿ دة الؼ بؾة لؾتعػـ إذا أاؾؼوت  ؾقفو  يف  ؽو  ك (1)السؿ   يإرض

ضتف  لؾررح  فنا  تطق   د  ن وأةرع إلقف  الـتـو يإذا  رج

ُفؿ  »  : لؿ  ج   يف الخ يالرر ح ب لجؿع  حؿقدةو يالررح ب إلفراد  ذ ق ة الؾ 

فقحت ج  وهذا  ؾك يجف إرضو أ   يف البحري و(2)«َتْجَعْؾَفا ِر ًحا وٓ ،اْجَعْؾَفا ِرَ اًحا

 ن[33]الشقرى  ﴾ڀ ڀ پ پ﴿  لررح التل تدفع السػـ إلك  ؼصده إلك ا

 

ٓ َتُسب قا الر  َح، فنَذا رَأ ُتؿ ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤكعٍب بـ  طـ ُأبل»

ا َكسلُلَؽ مـ َخقرِ ، فُؼقُلقا: اَتؽرُهقنَ  ما ُأِمرت  َما فقَفا، وَخقر َهذِه الر  ح وَخقرِ  لّؾُفؿ  إك 

ـْ َشّر هِذه الر  ِح وَشّر ما فقَفا وَشّر ما ُأِمرت بفِ    «صححف الترمذي« بِف، وَكُعقُذ بَؽ ِم

   يجفف يتغقروتؾقج  (3)إذا رأى  خقؾة ملسو هيلع هللا ىلصل لت  ي   رةق  اهلل  ڤ  ـ   ئشةي

يدخؾ يخرجو يألبؾ يأدبرو فنذا أ طرت ةرق  ـفو ل    فذيرت لف   ئشة بعض 

 
أخرجوف أحؿود «ن لق حبس اهلل الررح  ـ الـ س ث،ثة أر   ٕكتـ    بقـ السؿ   يإرض» يعا  إش رة إلك خ  (1)

 ن5/378(و يأبق كعقؿ يف الحؾقة 2652(و يالدرـقرق يف الؿج لسة يجقاهر العؾؿ )1383يف الزهد )

ؾوك ريبتقوفو إذا ه جت رروح اةوتؼبؾف  بقجفوفو يجثو    ملسو هيلع هللا ىلصو ل    ي   الـبل ڤإش رة إلك حدرث ابـ  ب س  (2)

الؾفؿ إين أةللؽ خقر هذه الررح يخقر    أرةؾت بفو يأ قذ بؽ  ـ شره  يشر    أرةؾت »ي د بقدرفو يل    

أخرجوف أبوق رعؾوك يف «ن تجعؾفو  ررًحو  يٓ اجعؾفو  رر ًحو  وتجعؾف   وذاًب و الؾفوؿ يٓ اجعؾف  رحؿة وبفو الؾفؿ

لووقس بووـ  فقووف حسووقـ  »19/136يف  جؿووع الزيائوود (و يلوو   11533(و يالطوو اين يف الؽبقوور )2456الؿسووـد )

كؿقورو يبؼقوة رج لوف رجو   بوـ  الرحبل أبق  ؾل القاةوطل الؿؾؼوا بحوـشو يهوق  ورتيكو يلود يثؼوف حصوقـ

 ن5/131و يحسـف ابـ حجر يف كت ئج إفؽ ر «الصحقح

ل الظووـن رـظوور  السووح بة الؿخقؾووة يالؿخقووؾ يالؿخقؾووة يالؿخت لووة  التوول تحسووبف   وو  رةو  ووـ الؿخقؾووةو يهوو (3)

 ن1/996الؼ  قس الؿحقط 
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 ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :وما  در ؽ لعؾف كؿا قال ققم هقد»   رأت  ـفو فؼ    

َ ةَ  ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ْٔ  ن (1)«ا

يحووبس  وإذا أراد اهلل بؼووق  خقووًرا أرةووؾ  ؾووقفؿ الؿطوور  »ڤيجوو    ووـ جوو بر 

يةوؾط  ؾوقفؿ يثورة  وراد اهلل بؼق  شوًرا حوبس  وـفؿ الؿطور ـفؿ يثرة الرر حو يإذا أ

 و كسل  اهلل العػق يالع فقةن(2)«الرر ح

رفًعو  ٕيوػ  :لوذلؽ شورع هوذا الود   : ي و  رضور أي ف لررح لد توليت ب لعوذاب

روَد  ٓ ٕاو  :اإلكسو   أ  رسبف  ٓ لقصرفف  ب لخقرو :الضرا ة إلك خ لؼف و ي صرفف 

َبا، َوُأْهِؾَؽْت َطـاٌد   »ملسو هيلع هللا ىلصالرةق  لذا رؼق  ي ل ره:هل  صرفة بيإكؿ  لف و  ُكِصْرُت بِالص 

ُبقر  ن(3)«بِالد 

ا َكسلُلَؽ مـ َخقرِ   »ملسو هيلع هللا ىلص فُ يلقلُ  َهـذِه الـر  ح  فنَذا رَأ ُتؿ ما َتؽرُهقَن، فُؼقُلقا: الّؾُفؿ  إك 

 نأا   ل قرة  ـ اهلل  دلقؾ    «ما ُأِمرت بفِ  َما فقَفا، وَخقرِ  وَخقرِ 

 طائن املطتفادة وَ دلٗن البابد]امل 

ٓ َتُسـب قا »  ملسو هيلع هللا ىلصلقلوف يؿو  يذلؽ يف   «إولك: الـفل طـ سب الر ح فقف مسائؾ:»

 يهذا ظ هرن و«الر  َح 

 
(و 899أخرجووف  سووؾؿو يتوو ب موو،ة آةتسووؼ  و بوو ب التعووقذ  ـوود رؤرووة الووررح يالغووقؿو يالػوورح بوو لؿطرو ) (1)

 (ن3891(و يابـ   جف )3257يالرت ذق )

 ن15/348و يذيره الؼر بل يف تػسقره 8/299أخرجف الثعؾبل يف تػسقره  (2)

(و ي سووؾؿو يتوو ب موو،ة 1935كصوورت ب لصووب و ) ملسو هيلع هللا ىلصٓةتسووؼ  و بوو ب لووق  الـبوول أخرجووف البخوو رقو يتوو ب ا (3)

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  ب س 999آةتسؼ  و ب ب يف ررح الصب  يالدبقرو )

الصوب  بػوتح الؿفؿؾوة بعوده   قحودة   »2/521يالصب  الوررح الشورلقةو يالودبقر الغربقوة: لو   يف فوتح البو رق  

إذ  فبفو   وـ  شور  الشوؿسو يضوده   :لؼو ف: ٕاو  تؼ بوؾ بو ب الؽعبوة ؼصقرةو رؼو   لفو   الؼبوق  بػوتح ا

الدبقرو يهل التل أهؾؽ هب  لق    دو ي ـ لطقػ الؿـ ةبة يوق  الؼبوق  كصورت أهوؾ الؼبوق و ييوق  الودبقر 

 «نأهؾؽت أهؾ اإلدب ر
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يؿوو  يذلووؽ يف  :«الثاكقــة: اإلرشــاد إلــك الؽــءم الـــافع إذا رأى اإلكســان مــا  ؽــره»

ُفؿ  إيِن َأْسَلُلَؽ مـ َخْقرِ »  ملسو هيلع هللا ىلص لقلف  نالد    إلك آخر« رِ َما ُأِمرت بفَها، َوَخقْ الؾ 

يؿو  يف  إ و  بخقورو يإ و  بشورو  ففول  ول قرة    «الثالثة: اإلرشاد إلك أكفا ملمقرة»

ةوببتف  ف لسوا  رتقجوف  أي فونذا ُلؿتفو و «َخْقرِ َما ُأِمرت بف، وَشّر ما ُأِمرت بفِ »  ملسو هيلع هللا ىلصلقلف 

 إلك أ ر يؿ  تؼد ن

 ةيثقوًر    شوقأ ذير لف  أهؾ العؾوؿلد ي :«بشرالرابعة: أكف قد تممر بخقرٍ وقد تممر »

  ـ الؿـ فع يالؿض رن

 

 

 



 

 

 775ع[511]آٍع ُةإ: ﴾   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿ : ــ بعقــٍٛعاهع يــ ىل

 

 كــىل هللا دعــاىل: ابــة

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿

 [154]آ   ؿرا   ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 

 أ ة. [6]الػتح  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿وققلف: 

ر هذا الظـ بلكف سـبحاكف»قال ابـ الؼقؿ يف أ ة إولك:   ـصـر رسـقلف، وأن  ٓ ُفس 

ــر بنكؽــار  ــر بــلن مــا أصــابفؿ لــؿ  ؽـــ بؼــدر اهلل وحؽؿتــف، فُػس  أمــره سقضــؿحؾ، وُفس 

ـ كؾـف، وهـذا الحؽؿة، وإكؽار الؼدر، وإكؽار أن ُ تؿ أمر رسقلف، وأن ُ ظفره طؾـك الـد 

ـ   وإكؿـا كـان هـذا ضــ  ،الؿـافؼقن والؿشركقن يف سـقرة الػـتح هق ضـ السق  الذي ض

ـ  السق ؛ ٕ   .ما  ؾقؼ بف سبحاكف، وما  ؾقؼ بحؽؿتف وحؿده ووطده الصادق غقرِ  كف ض

أكؽر  أو فؿـ ضـ أكف ُ د ؾ الباصؾ طؾك الحؼ إدالًة مستؼرًة  ضؿحؾ معفا الحؼ،

ره لحؽؿٍة بالغٍة  ستحؼ طؾقفا  أو أن  ؽقن ما جرى بؼضائف وقدره، أكؽر أن  ؽقن قد 

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿وفالحؿد، بؾ زطؿ أن ذلؽ لؿشقئٍة مجردة، 

 .[27]ص 

 وفقؿـا  ػعؾـف بغقـرهؿ، ،وأكثر الــاس  ظــقن بـاهلل ضــ السـق  فقؿـا  خـتص بفـؿ

  سؾؿ مـ ذلؽ إٓ مـ طرف اهلل وأسؿا ه وصػاتف، ومقجب حؽؿتف وحؿده. وٓ

ـ ضــف بربـف ضــ ه ِمـولقستغػرْ  ،إلك اهلل ْب تُ ـ الؾبقب الـاصح لـػسف بفذا، ولقَ فؾقعت

   .السق 
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لرأ ت طـده تعـًتا طؾك الؼدر ومءمًة لف، وأكف كان  ـبغل أن  ،ق فتشت مـ فتشتول

  ؽقن كذا وكذا، فؿستؼٌؾ وُمستؽثر، وفتش كػسؽ: هؾ أكت سالؿ 

 فــنن تـــُج مـفــا تـــج مـــ ذي طظقؿــةٍ 

 

ــــنين  ــــا ٓ وإٓ ف ــــؽ كاجق  .(2)«(1)إخال

 

 

 ائل:ـــه وســـفي
 .إولك: تػسقر آ ة آل طؿران 

 سقر آ ة الػتح.الثاكقة: تػ 

  ٌتحصر. ٓ الثالثة: اإلخبار بلن ذلؽ أكقاع 

 وطرف كػسف. ، سؾؿ مـ ذلؽ إٓ مـ طرف إسؿا  والصػات ٓ الرابعة: أكف 

l 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿باب ققل اهلل تعالك: »

هذه أرة يف الؿـ فؼقـ يؿ  ةبؼو  :«[154]آ   ؿرا   ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

و - بعد    أم هبؿ  ـ اؿ -ازية أحدو يا تـ اهلل  ؾك الؿم ـقـ    ي      ي   يفلؿج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿  بـع س ربعث يف لؾقهبؿ السؽقـة يالطؿلكقـة

إٓ أ  هـ ك   ئػة أخرى  ـ الؿـ فؼقـ لؿ رـز   ؾقفؿ هذا  :﴾پ ڀ ڀ

 :و يخ فقا  ؾك أكػسفؿريبفؿ الفؿ   ،﴾ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ بؾ والـع س

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ففمٓ   ورؼقـفؿ بـصره  بدهلعد  إرؿ اؿ ب هللو ي

أ  هذا إ ر لقس  أي رتؿ أ ر الدرـو يأكف لؿ رؽـ بؼدر اهللو لـ يهق أ  اهلل ﴾ٹ

 
 (ن379لؾعسؽرق )ص   :إيائؾيو 1/293ةررعن رـظر  البق   يالتبققـ بـ  هذا البقت لنةقد (1)

 ن211-3/295بتصرف  ـ زاد الؿع د  (2)



 
 774ع[511]آٍع ُةإ: ﴾   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿  ــ بعقــٍٛعاهع يــ ىل:

 ،﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿  يلذلؽ :فقف حؽؿةو يهذا هق ظـ الج هؾقة

  يأاؿ لق لعديا    أمقبقا ويف أكػسفؿو يالؿراد شؽفؿ يف الؼدرأق  رؼقلق  ذلؽ 

 وبندالة الؽػ ر أي يؿ  يف بدرو وإ ر ةقا   بـصر الؿسؾؿقـ :﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿

 كعرتضن يٓ ويؿ  يف ُأحد يؾف هللو فعؾقـ  أ  كرضك يُكسؾقؿ

جحو  و يهوق أحود درجو ت  و  ا و  هق يالظـ   حتؿوؾ الـؼوقض  ؾوك ةوبقؾ الر 

ففوق  و  رحتؿؾ الـؼقض  ٓ الؿعؾق : فن  ي   الؿعؾق   رسؿقكف ب لذير الحؽؿل: أق

 لعؾؿو يهوق الوذق تؽوق  كتقجتوف الؼطوع بـسوبة   ئوة ب لؿ ئوةو ي و  بوف أهؾ العؾؿ ُرسؿق

رحتؿؾ الـؼقض يهق آحتؿو   الوراجح يكؼقضوف  رجوقح ففوق  الظوـو يالؿرجوقح 

هق  القهؿو يالؿس يق هق  الشؽو يهذه التؼسقؿ ت آمط،حقة ُلِسوؿت لؾتقسوقر 

 ن(1) ؾك   لا العؾؿ: لػفؿ يتصقر    ُرراد تعؾؿف

يذلؽ ٕ  الظـ ج   يف كصقص يثقرة  ؾك ةبقؾ  :يؾل ٓ ذا التؼسقؿ أاؾبليه

 پ﴿ يلقلف  و[36]رقكس  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ و يؿ  يف لقلف تع لك الذ 

  ملسو هيلع هللا ىلصإلك أيذب الحدرثو يؿ  يف لقلف  -أرض   -يكز  و [12]الحجرات  ﴾ڀ ڀ پ

و يؿ  القؼقـ لؽـف يرد يذلؽ بؿعـكيو (2)«فنن الظـ أكذب الحد ث ؛إ اكؿ والظـ»

 ن[46]البؼرة  ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿  لكيف لقلف تع 

 

 
 (ن34ٓبـ  ػؾح )ص   :رـظر  أمق  الػؼف (1)

(و ي سؾؿو يت ب 5143ردعو ) أي رخطا  ؾك خطبة أخقف حتك رـؽح ٓ أخرجف البخ رقو يت ب الـؽ حو ب ب (2)

(و  وـ 1988) (و يالرت وذق4917(و يأبوق دايد )2563ال  يالصؾةو ب ب تحررؿ الظـ يالتجسس يالتـ فسو )

 نڤحدرث أبل هرررة 
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  ٔجٕب حطَ الظَ باهللد[ 

ظـ السق و ييف  ؼ بؾف إحس   الظـ    عـ ه ﴾ٹ ٿ﴿  يلقلف تع لك

ف لؿطؾقب  ـ يؾ  سؾؿ أٓ رؿقت إٓ يهق ُرحسـ الظـ ب هللو يهذا الب ب  ن ب هلل

 ؿسؾؿقـنيالذق رؾقف  ـ أ ؼد إبقابو يرؼع فقف فئ    ـ ال

ي عـك حسـ الظـ القاجا     ذيرك   ـ اإلرؿ   بؼدر اهللو يحؽؿتفو يأكف 

 ن﴾ٹ ٿ﴿  ك مر درـفو فنذا ي    ؽس ذلؽ ففق

حقـؿ  ُرـظقور يربحوث  ُ بدً  يإذا  بؼـ  هذا يف القالع العؿؾلو كرى بعض الـ س 

 ا القؼقـنالُؿص بقـو فنذا أمقا هق تض    هذ ي مثًرا يف تصبقر و س ئؾ القؼقـيف 

رحسوا لفو  العبود حسو ًب  فتخقكوف يف يلوت  ٓ التولهول يالؿصقبة يف إ ؿو   

 الشدردة ب لؼؾقبن العـ رةُ  ك يؾ ياحدالشدةو فعؾ

يهذه الؿص ئا تتػ يتو يرتػ يت أثره و يرـسك اإلكس   إحس   الظـ بو هلل يف 

يةوقليت يف يو،  ابوـ  ويالعك  لؽـف بق  ُ ييلقس هذا ت رًراو  وهذه الؿقاضع: ٕا  تغؾبف

اتؼـل اهلل   »ملسو هيلع هللا ىلصالتول لو   لفو  الـبول  ـف لصوة الؿورأة ي نالؼقؿ أ  أيثر الـ س  ؾك هذا

ا بؿصوقبتلو يذلوؽ  وـ هوق  الؿصوقبةو ل لت  إلقؽ  ـلو فنكؽ لؿ تَصو« واصبري

و ج  ت إلك الرةق  يا تذرتو ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ لؿ  اكجؾك  ـف  هذا ي رفت أكف رةق  اهلل 

 ن(1)«طـد الصدمة إولك إكؿا الصبر»  ف فؼ   ل

اػؾوةو يضوق ع أيلو ت بودي  ف ئودةو يهوذه تخقكـو  يف  يف -يف الحؼقؼة  -فـحـ 

ـ الظـ بربفو ي حرص  ؾك تصحقح إ ؿو   رأيل ت الشدةو فعؾك اإلكس   أ  ُرحسق

 يتخؾقص الـق تن

 
 ن(499)ص   ةبؼ تخررجف (1)



 
 771ع[511]آٍع ُةإ: ﴾   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿  ــ بعقــٍٛعاهع يــ ىل:

ا  ع أةب ب ضعقػةو ي ففوذا    حصؾ يف حريب الؿسؾؿقـ  ـ اكتص رات يبقرة جدًّ

 نإض فًة إلك التعؾؼ ب هلل  :إلحس   الظـو يبذ     ُرستط ع  ـ إةب ب هق إكؿ 
لؽـ يف الؿقا ـ إخرى التل فقف  هزائؿ الؿسؾؿقـو يحريب تصؾ إلك شبف 

كجز  بل  هـ ك حؽؿة إلفقةو نك  ف و يؿ  رحصؾ يف أر  ـ  هذهوإب دة  ؾك  ر العصقر

 ن[49 ]الـس   ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿  رظؾؿ أحًدا ٓ يأ  اهلل

التوول رؼووع فقفوو   ثووؾ تؾووؽ الحووريب   ادهووذه البؾوو  ووـ أةووب ب ذلووؽ أ  يلؽووـ

 لقرجعقان  : ـ درـ اهللو فقبتؾل اهلل الـ س و يبعد   ـؽراتو يشرك  فقف   والؿد رة

 ذاشوقًخ  يبقوًرا  هـو ك رخ ك  دا قة ذها إلك ب،د  ـؽقبوة  بو دة: رؼوق   رأروت

ف إٓ اهللو ي ـده  صحػ  ـ الؼطع الؽبقرو إل ٓ  ُرؽررهق و يربقع ةؿًؽ   قرؾة ةلحق

 نيأ ط ه  لؾزبق  - ق ًذا ب هلل - نذا ب ع ةؿؽة لػف  يف يرلة  ـ ير  الؿصحػف

 شقًئ ن اإلة، ردرق  ـ  ٓ إٓ أكف :إلف إٓ اهلل ٓ رؼق  يإ  ي   ففق 

خشووقة أ  رػجوور هبووـ  :يف حؽووؿ لتووؾ بـوو  ؿ دؾووبرسووتػتل أهووؾ  يلبووؾ فوورتة لرربووة

لؽووـ الع لبووة لؾتؼووقى يلؾؿتؼووقـو يإ  شوو   اهلل تؽووق  الديلووة لإلةوو،  ي !الؽػوو ر

 يؿ  حصؾ لفؿ يف الؼري  الؿ ضقةن ويالؿسؾؿقـو يررجع الؽػ ر أذلة

ا جؿقً،ن وكسل  اهلل أ  رؾطػ بـ   يرردك  إلقف ردًّ

الؽ،  ررجع إلك الؿـ فؼقـ  :«﴾ں ں ڱ ڱ﴿وققلف: »

 ڻ ڻ﴿» وق  ب هلل ظـ السق رظـ يالؿـ فؼ تو يالؿشريقـ يالؿشري تو

لؽـ  ؾقفؿ الدائرةو رعـل لق ُأدرؾقا يف هذه الؿرة لحؽؿةك و «أ ة [6]الػتح  ﴾ڻ

إلفقة  ـ أجؾ أ  ررجع الؿسؾؿق  إلك درـفؿو ف لدائرة  ؾك الؿشريقـ 

 يالؿشري تو يالؿـ فؼقـ يالؿـ فؼ ت دائؿةن
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 ن[7 ] حؿد ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ﴿تبؼك الديلة يالؼقة لؾؿسؾؿقـو يالشرط ي

    ؿرا ن آآرة أق   و«أ ة إولك يف $ ؼقل ابـ الؼقؿ »

ر هذا الظـ بلكـف سـبحاكف» أ    رعـول « ـصـر رسـقلف، وأن أمـره سقضـؿحؾ ٓ ُفس 

ـْ  ـْ    ِ قـتفل: يتشبثقا بؿ  حصؾ رق  ُأحدةاإلة،   ُلتِؾ  ـ الؿسؾؿقـو فظـقا َلْتِؾ َ 

 ـفنلدر يٓ ٕتب  فو يٓ تؼق  لف ل ئؿةو لـ أكف

ن   أ   فالؽػ ر  ـدهؿ لقات    لـ  هب    لةو إ  يهذا  ثؾ    رؼق  بعض الـ س  

 نرؼضقا  ؾقـ  أي يكسعك إلرض ئفؿ بؿ  ُررردي و وُكج  ؾفؿ يُكت بعفؿ

 ۆ﴿  : ٕ  الـصر لإلة، ذلؽ ُرؿؽـ ٓ  لؿثؾ همٓ  ـؼق ف

ػقه  يرا  لُبعد الؿس فة التل خؾج  :لد رطق  التؿحقصو ي[128]إ راف  ﴾ۆ

 ظفقرهؿ  ـ الدرـو يلد رؼصرن 

ر بلن ما أصابفؿ لؿ  ؽــ بؼـدر اهلل وحؽؿتـف»  حصوؾ -بوز ؿفؿ  -إكؿو  ي  «وُفس 

يووؾ ذلووؽ ن يالحؼقؼووة  أ  لوودر يٓ تعؾقووؾو يٓ تؼوودررو يٓ  ػووًقا  ووـ اقوور حؽؿووةو

 نبتؼدرره ةبح كف يلف فقف الحؽؿة الب لغة

رعرتفوق  ب لتؼودرر اإللفولو يأ  إ ور  ٓ يُرش ريفؿ يف هذا ُا،ة الؼدررة الذرـ

و ڤ (1)ُأُكػو يؿ  ج   يف الحدرث الصحقح يف محقح  سؾؿ  ـ حودرث ابوـ  ؿور

 يالج رة الؿـؽري  لنةب ب يالعؾؾن

 
(و يأبوق دايدو أي  8) ب ب  عرفة اإلرؿ  و ياإلةو، و يالؼودر ي ، وة السو  ةأخرجف  سؾؿو يت ب اإلرؿ  و  (1)

 ملسو هيلع هللا ىلصبو ب  و  جو   يف يموػ ج روؾ لؾـبول (و يالرت وذقو أبوقاب اإلرؿو  و 4695) ب ب يف الؼودريت ب السـةو 

 ن(2619) ة، اإلرؿ   ياإل



 
 777ع[511]آٍع ُةإ: ﴾   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿  ــ بعقــٍٛعاهع يــ ىل:

ر بنكؽار الحؽؿة» يإٓ لـصورك :  :حؽؿة فقوف ٓ أ     أم هبؿ يف أحد  أق و«فُػس 

ب  وـ أ   وف  خؾًصو  لوفو يأ  هق خ لؼ الخؾوؼو يلوف أ  رُ  اهلل إ  يؿـ رؼق    عوذق

ؿ  ـ  ص ه  ؿره يؾف  لؽـ هؾ الحؽؿة تؼتضل هذا؟  نُرـعق

رػعؾف لحؽؿتفو يهوق الحؽوقؿ  ٓ ٓ أحد رؼق   لقس لف ذلؽ: ٕاؿ خؾؼفو لؽـ

 نالعؾقؿ

يالووذق جعؾفووؿ رؼقلووق   ثووؾ هووذه الؿؼوو ٓت  وود  إرؿوو اؿ بلةووؿ ئف يمووػ تف 

ٕةؿ  و يهذه الصػ تو يكعورف  ؼتضو ه و يكعؿوؾ ُبد أ  كعرف هذه ا ف، و ي ؼتضق  

 ؿووـ أكػووع إ ووقر التوول تزروود يف إرؿوو   العبوود يرؼقـووف ي ؿلكقـتووف  العـ رووةُ فيلووذلؽ  :هبوو 

 هبذه إةؿ  ن   ب ٕةؿ   يالصػ تو ي   تؼتضقف هذه إةؿ   يالصػ تو يد  ؤه 

رؽوـ رعؾوؿ  لؿ   ـ اقر تؼدررو يأ  اهلل مدفة أكف حصؾ  أق و«وإكؽار الؼدر»

 أ  الؿسؾؿقـ ةقـ لفؿ لتؾ يف أحدن

   وـ اقور َقو ؾوك  وـ التؼَ  «مودفة  »يبعضفؿ ُرشدد الـؽقر  ؾك  ـ ُرطؾؼ يؾؿوة

يوؾ       حضورت يف هوذا الؿؽو   فقجودت ف،ًكو  مودفةو لوأحدهؿ   نذا لف قع دو 

رو  نشل  مدفة رحصؾ يٓ شل  ُ ؼدج

ر  إ ر هذا ؼ   لف  إ فق مودفة ب لـسوبة لؾؿخؾوق :  فو لؽـو(1) ب لـسبة هللُ ؼدج

   أاؿ  رؾتؼق  نـج ظَ  يٓ ّدا لفوعِ فؾؿ رُ 

شػ   العؾقؾ يف  س ئؾ »  يٓبـ الؼقؿ يت ب  ـ أكػع    ُيتِا يف هذا الب ب اةؿف

 ن«الؼض   يالؼدر يالحؽؿة يالتعؾقؾ

 
 (ن637-636 عجؿ الؿـ هل الؾػظقة )ص  ي(و 83رـظر  الؿـ هل الؾػظقة )ص   (1)
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ي ـ كؾف، وهذا هق ضـ السق  الذوإكؽار أن ُ تؿ أمر رسقلف، وأن ُ ظفره طؾك الد »

 ں ڱ ڱ﴿ يف لقلف تع لك   «الؿـافؼقن والؿشركقن يف سقرة الػتح ضـ

 ن[6]الػتح  ﴾ں

ب لػتح لرا ة ُلرا  البصرةو ي عفؿ جؿع   ـ الؼرا و يبعضفؿ رؼرأه   ﴾ں﴿ي

ق »ب لضؿ    و«الس 
 
 إشؽ   فقفو ٓ ي تقاتر يلؽـ ل لقا  إكف ب لػتح  ـ حقث الؼرا ة ةبعل

ق »يلك  ـ أففق ي ـ حقث الؿعـك الؾغقق   ن (1)يإ  ي كت تؾؽ أرًض  ةبعقة «الس 

ق ؛ ٕكف ضـ غقر ما  ؾقـؼ بـف سـبحاكف» ومـا  ؾقـؼ بحؽؿتـف ، وإكؿا كان هذا ضـ الس 

 ؟!فؽقػ رؾقؼ بحؽؿتف أ  رتؿ أ ر الؽػر  ؾك أ ر اإلةو،   «وحؿده ووطده الصادق

 ؟!أ  تؽق  اؾبة الؽػ ر  ؾك الؿسؾؿقـ يف جقلة بغقر  ؾؿفو يتؼدرره أي

يف يثقر  :«فؿـ ضـ أكف ُ د ؾ الباصؾ طؾك الحؼ إدالًة مستؼرًة  ضؿحؾ معفا الحؼ»

 ـ بؾدا  الؿسؾؿقـ التل تعرضت لفذه الحريب حصؾ فقف  كقع إدالة لؾب  وؾ  ؾوك 

 إدالة  ستؼرة دائؿةن  ف  لقستآبتع د  ـ درـ اهللو لؽـ لسبا :الحؼ

ره لحؽؿـٍة بالغـٍة أ أو أو أكؽر أن  ؽقن ما جرى بؼضائف وقدره،» كؽر أن  ؽـقن قـد 

بودي     أ  ذلوؽ حصوؾ  رعـل« ستحؼ طؾقفا الحؿد، بؾ زطؿ أن ذلؽ لؿشقئٍة مجردة

 يرا  ذلؽ حؽؿةن  لف يلقس وؽذاه ه اهللأراديإكؿ  حؽؿة اهللو 

. وأكثر الـاس  ظـقن باهلل [27]ص  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿وف»

ق  فقؿا  ختص بفؿ    ذيرك ه  ـ الجزع هق   يهذا «بغقرهؿ وفقؿا  ػعؾف، ضـ الس 

 الذق رصقا  ـ كزلت  ؾقف ك زلةو فقغقا  ـف  عـك الؼدرو يالحؽؿةن

 
 ن2/498يهل لرا ة ابـ يثقر يأبل  ؿرين رـظر  الؽـز يف الؼرا ات العشر  (1)



 
 774ع[511]آٍع ُةإ: ﴾   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿  ــ بعقــٍٛعاهع يــ ىل:

 يفر  بقـ  ـشل الظـ إذا ي   رختص هبؿو ي ـشل الظـ إذا ي   رختص بغقرهؿن

 رد قه ظ ًك  أكوف تعو لك أي ردخؾف الجـةو ٓ ف ٕي  ي لذق رعبد اهلل يهق رظـ أكف

 ا ةق  ظـ ب هلل فقؿ  رخص كػسفنفذفرجقبفو  لـ

يأ   ةق  الظـ فقؿ  رخص اقوره: يؿوـ رورى أ  إدالوة الؽػو ر  ؾوك الؿسوؾؿقـ 

 لقست لف  ي شػةو يأ  إ ر رستؼر لفؿو ففذا ةق  ظـ ب هلل فقؿ  رخص اقرهن

ــف » ــرف اهلل وأســؿا ه وصــػاتف، ومقجــب حؽؿت ـــ ط ــؽ إٓ م ـــ ذل وٓ  ســؾؿ م

 إ قر: لـسؾؿ  ؿ  ُذِيرن ُبد أ  كتصقر هذه  ف،  «وحؿده

   .إلك اهلل ولقستغػره مـ ضـف بربف ضـ السق  ْب تُ ـ الؾبقب الـاصح لـػسف بفذا، ولقفؾقعت»

لرأ ت طـده تعـًتا طؾك الؼدر ومءمـًة لـف، وأكـف كـان  ـبغـل  ،ولق فتشت مـ فتشت

ُح  ٓ فؼد و« ؽقن كذا وكذا، فؿستؼٌؾ وُمستؽثر أن لؽوـ يفو بؿو  يف كػسو اإلكس  ُ ُرَصرق

  فو، رعو ىفيع؟ ـَو ْ أُ لؿو ذا ُرعطوك هوذاو ي بؼقلف  ًب   ؾك الؼدروقجدت تعت  للق فتشت 

  ؟ رضأي

ُبد أ  ُتػتش كػسؽو هوؾ  ـودك شول   وـ  ٓ :«وفتش كػسؽ: هؾ أكت سالؿ »

  هذا؟ ل   

ــةٍ » ـــ ذي طظقؿ ـــج م ــا ت ـــج مـف ــنن ت  ف

 

 «اإخالـــــــؽ كاجًقـــــــ ٓ وإٓ فـــــــنين 

ذا الب بو ي ؿو  ةوقليت يف بو ب الؼودرو فنكوؽ تـجوق  وـ إ  كجقت  ؿ  ُذِير يف ه «

و   أظـؽ ك جًق ن ٓ  رعـل «إخالؽ ٓ وإٓ فنين»ذق  ظقؿةك
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 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 لد تؼد ني :«فقف مسائؾ: إولك: تػسقر آ ة آل طؿران»

 يذلؽنيلد تؼد   «الثاكقة: تػسقر آ ة الػتح»

ــؽ» ــلن ذل ــار ب ــة: اإلخب ــقاعٌ  الثالث ذيرهوو  يلوود  أق ظووـ السووق و :«تحصــر ٓ أك

يف الحؽووؿ  (1)«زاد الؿعوو د»يف ي، ووفو يي، ووف أ ووق   ووـ هووذا يف  $ الؼووقؿ ابووـ

 يالػقائد الؿستـبطة  ـ ازية ُأحدن

  « سؾؿ مـ ذلؽ إٓ مـ طـرف إسـؿا  والصـػات وطـرف كػسـف ٓ الرابعة: أكف»

 يؿ  ذير ذلؽ ابـ الؼقؿن

 

 

 

 

 
 و ي   بعده ن3/295زاد الؿع د يف هدق خقر العب د رـظر   (1)
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 ابــة

 دزـــامل سيــمنك يف اءـــج اـــم

 

ُأحـٍد  مثـؾوالذي كػـس ابــ طؿـر بقـده، لـق كـان ٕحـدهؿ : »ڤوقال ابـ طؿر 

  .«ذهًبا، ثؿ أكػؼف يف سبقؾ اهلل ما قبؾف اهلل مـف؛ حتك  ممـ بالؼدر

ـَ بِاهللِ َوَمءئَِؽتِِف َوُكُتبِـِف َوُرُسـِؾفِ  اإِل َؿان: »ملسو هيلع هللا ىلصثؿ استدل بؼقل الـبل  َقـْقِم َوالْ  َأْن ُتْمِم

ـَ  هِ  أِخرِ، َوُتْمِم  .(1)رواه مسؾؿ «بِاْلَؼَدِر َخْقرِِه َوَشر 

تجد صعؿ اإل ؿـان حتـك تعؾـؿ  لـ إكؽ ، ا بـل»الصامت أكف قال ٓبـف: بـ  وطـ ُطبادة

 ملسو هيلع هللا ىلص أن ما أصابؽ لؿ  ؽـ لقخطئـؽ، ومـا أخطـلك لـؿ  ؽــ لقصـقبؽ، سـؿعت رسـقل اهلل

َفَؼاَل: َرب  َوَماَذا َأْكُتُب  َقاَل: اْكُتـْب  ،َفَؼاَل َلُف: اْكُتْب  ، اْلَؼَؾؿَل َما َخَؾَؼ اهللُ إِن  َأو  » ؼقل: 

اَطةُ   ن«َمَؼاِد َر ُكؾ  َشْلٍ  َحت ك َتُؼقَم الس 

ـْ َماَت َطَؾك َغْقرِ َهَذا»َ ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَ ا ُبـَل  إِك ل َسِؿْعُت َرُسقَل اهللِ   «.َفَؾْقَس ِمـ ل ،َم

َل »ؿد: ويف روا ٍة ٕح َفَجَرى فِـل  ،، ثؿ َقاَل َلُف: اْكُتْب َما َخَؾَؼ اهللُ تعالك الَؼَؾؿ إن أو 

ـٌ إَلك َ ْقِم الِؼَقاَمةِ 
اَطِة بَِؿا ُهَق َكائِ  .(2)«تِْؾَؽ الس 

ِه، : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  ،(3)ويف روا ٍة ٓبـ وهب ـْ بِاْلَؼَدِر َخْقرِِه َوَشـر  ـْ َلْؿ ُ ْمِم َفَؿ

 
 ن(496)ص   ةبؼ تخررجف (1)

حوودرث »(و يلو    2155(و يالرت وذقو يتو ب الؼوودرو )4799يتوو ب السوـةو بو ب يف الؼوودرو ) أخرجوف أبوق دايدو (2)

حسوـ »يلو     و(3319و يخرجوف  ختصورا يف يتو ب تػسوقر الؼورآ و بو ب ةوقرة  و )«اررا  ـ هذا القجوف

 ن1/32(و يمححف الط ق يف الت ررخ 22795و يأحؿد )«محقح اررا

و يو   ح فًظو  فؼقًفو   وـ 197و يتوقيف ةوـة 125رقو الؿصورقو يلود ةوـة  سؾؿ الػفوبـ  يهابـ  اهلل  بد هق  (3)

 = ) ق ل ابـ يها(و ييت ب )الج  ع(و ييت ب )البقعة(و ييت ب )الؿـ ةؽ(و  أمح ب   لؽو  ـ  صـػ تف
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 .(1)«هللُ بِالـ ارِ َأْحَرَقُف ا

ــ»و «الؿسـد»ويف  كعـٍب، فؼؾـت: يف بـ  قال: أتقت ُأبل (2)طـ ابـ الد ؾؿل «الس 

لـق أكػؼـت مثـؾ »كػسل شلٌ  مـ الؼدر، فحدثـل بشلٍ  لعؾ اهلل  ذهبف مـ قؾبل، فؼال: 

ُأحٍد ذهًبا ما قبؾف اهلل مـؽ حتك تممـ بالؼدر، وتعؾؿ أن ما أصـابؽ لـؿ  ؽــ لقخطئـؽ، 

قـال:  ،«لؽــت مــ أهـؾ الــار ،طؾـك غقـر هـذا ا أخطلك لؿ  ؽـ لقصقبؽ، ولـق مـت  وم

ثابـت، فؽؾفـؿ حـدثـل بؿثـؾ بــ  القؿان، وز دبـ  مسعقٍد، وحذ ػةبـ  اهلل طبد فلتقت

 .(3)حد ٌث صحقح رواه الحاكؿ يف صحقحف .ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ طـ الـبل 

 فيه وسائل:
 .إولك: بقان فرض اإل ؿان بالؼدر 

 قػقة اإل ؿان.الثاكقة: بقان ك 

 .الثالثة: إحباط طؿؾ مـ لؿ  ممـ بف 

 جد صعؿ اإل ؿان حتك  ممـ بف. ٓ الرابعة. اإلخبار بلن أحًدا  

 .الخامسة: ذكر أول ما خؾؼ اهلل 

 .السادسة: أكف جرى بالؿؼاد ر يف تؾؽ الساطة إلك ققام الساطة 

  مؿـ لؿ  ممـ بف. ملسو هيلع هللا ىلصالسابعة: برا تف 

 

ةوقر أ و،  يو 16/277)تػسقر اررا الؿق ل(و ياقور ذلوؽن رـظور   وذرا الؽؿو    ييت ب )الردة(و ييت ب  =

 ن9/223الـب،  

 (ن27-26أخرجف ابـ يها يف الؼدر ) (1)

فقريز الدرؾؿّلو أبق بسرو ل   ابـ حجر  ج    ـف شول   رةوؾو فوذيره بعضوفؿ يف الصوح بةو بـ  اهلل  بد هق  (2)

ل أهؾ الش  ن رـظر  اإلك بوة قيأبقه مح بل  عريفو ييثؼف ابـ  عقـ ياقرهو يذيره أبق زر ة الّد شؼّل يف ت بع

 ن5/157اإلم بة يو 1/375فقفؿ  ـ الصح بة  إلك  عرفة الؿختؾػ

(و 77(و يابووـ   جووف يف أي  يت بووفو بوو ب يف الؼوودرو )4699أخرجووف أبووق دايدو يتوو ب السووـةو بوو ب يف الؼوودرو ) (3)

 (ن115(و يمححف إلب ين يف الؿشؽ ة )727(و يابـ حب   )21589يأحؿد )



 
 744ع ــ بعَـــ عجـــ ٤عيفعَٓهــةٟعايكـــ ح

 ة الشبفة بسمال العؾؿا .الثامـة: طادة السؾػ يف إزال 

 ــبف ــؾ ش ــا  ز  ــابقه بؿ ــا  أج ــك تفالتاســعة: أن العؾؿ ــبقا الؽــءم إل ــؿ كس ــؽ أكف ، وذل

 فؼط. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

l 

  وراِب وَ ٍٖتطب إىل أِن القبمة يف القدزد[ 

ـ   ـ أري   اإلرؿو  و جو   يف «باب ما جا  يف ُمـؽري الؼدر»   اإلرؿ   ب لؼدر ري

اإلرؿو  و  وـ  ڠةوما  ج روؾ  وـ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبول  جوقابياقرهؿ  يف  «الصحقحقـ»

ـَ بِاهللِ »  فلقل ـُ بِاْلَؼـَدِر َخْقـرِِه  ،َوُرُسـِؾفِ  ،َوُكُتبِـفِ  ،َوَمءئَِؽتِفِ  ،َأْن ُتْمِم َواْلَقـْقِم أِخـرِ، َوُتـْمِم

هِ  ـك  وـ أريو   اإلرؿو  و يهوق يو فر  بو هللو يؿو   ٓ  لذقف :(1)«َوَشر  رم ـ بف  خؾ  بوري

 و ف ٕ ر لقس ب لسفؾنح درث يأث ر ال،حؼةةقليت يف إ

يالطقائػ  ؿقً   يف اإلرؿ   ب لؼدر  رف   ييةطو بقجـ ذلؽ شقخ اإلة،  ابـ 

وـجة يبوقـ الػور  الُؿـتسوبة إلوك الؼبؾوةو  «القاةطقة»تقؿقة يف  حقـؿ  لو ر  بوقـ أهوؾ الس 

 ن (2)«ةيهؿ يةط يف ب ب أفع   اهلل تع لك بقـ الؼدررةو يالج ر»فؼ    

رـػوق  الؼودر أموً،و  و ففومٓ   الؼدرروةو ي وـفؿ او،ة الؿعتزلوةإي  ف لطرف

ةِ »  يج   فقفؿ أاؿ  ن(3)«َمُجقُس َهِذِه إُم 

 
 ن(496)ص   ةبؼ تخررجف (1)

 ن(82العؼقدة القاةطقة )ص   (2)

(و  وـ حودرث ابوـ 286(و يالحو يؿ )5584(و يأحؿود )4691أخرجف أبق دايدو يت ب السـةو بو ب يف الؼودرو ) (3)

و يمححف الح يؿ  ؾك شرط الشوقخقـ إ  موح ڤو يج    ـ حدرث حذرػةو يج برو ياقرهؿ  ڤ ؿر 

(و يخ لػوف 9775)ةؿ ع أبل ح ز   ـ ابـ  ؿرو ييافؼف الذهبلو يمححف ابـ الؼط  و يؿ  يف إتح ف الؿفرة 

 (ن227ابـ حجر فضعػفو ييذا ضعػف ابـ الجقزق يف العؾؾ الؿتـ هقة )
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ك ظريهؿ ب لعؾؿو فن  أكؽوريه يػورياو يإ  »  فقفؿالعؾؿ    ـ السؾػ لذا ل   ي

 ن (1)«ألريا بف خصؿقا

 ؿ  رؼقلق   تع لك اهلل - سؾبق  اهللف لؼدررة رغؾق  يف إثب ت  شقئة العبدو ير

ا يبقًرا قا  جقًة : ٕاؿ أثبتقا خ لًؼ   ع  -  ؾقًّ الؼدرة  ؾك فعؾ العبد: يلذا ةؿ 

ف هلل  [96]الص ف ت  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿يف مررح يت بف رؼق    و ياهلل  اهلل

 خ لؼ  لؾعبدو يخ لؼ  لػعؾفن

لؽوـ بلةو لقا  وإ وقريأ   شققخ الؿعتزلة  ثؾ  الز خشرقو فؼد رؼق  هبوذه 

: ٕكف دلقؼ يف  ب رتف ييف  غ زرف: يلوذا ذيور البؾؼقـول أكوف  ؾتقرة يؿ  رػعؾف يف تػسقره

و يبعض آرائف راجت  ؾك  ـ رـتسوا (2)اةتخرج ا تزالق ت الز خشرق ب لؿـ لقش

ـجة يف هذا الب ب: يبعض إشعررةن  إلك الس 

  رؼقلوق   إاإلرادة تؿ ً و و ي رسوؾبق  العبود و يهومٓ الج روة  يالطرف أخر

 ن(3)حريتف يحرية ير  الشجر يف  فا الررح

الج روةو  ِلَبوؾ الؼدرروةو يالغؾوق يف إثب توف  وـ ِلَبوؾ يبقـ الغؾق يف كػل الؼودر  وـ

ـجة يالجؿ  ةو ي خؾوؼ الخؾوؼو ييتوا الؿؼو درر لبوؾ أ   أ  اهلل هق  ذها أهؾ الس 

ره     ؾقفؿنرخؾؼ الخؾؼ بخؿسقـ ألػ ةـةو فؼدج

رة  يووق  اةتشووؽؾ بعووض الصووح بة الجؿووع بووقـي يبووقـ إ ووقر  ؽتقبووة يُ ؼوودج

ٌر لَِؿا ُخِؾَؼ َلفُ   »ؽ   الجقابف والعؿؾ يجقب  ن(4)«اْطَؿُؾقا َفُؽؾ  ُمَقس 

 
يالشو فعل يأحؿود يف الؼودرق  إ  جحود  ؾوؿ اهلل يػورو  $لو     لوؽ   »23/349ل   يف  جؿقع الػت يى  (1)

 «نيإ  جحديه يػريا وفن  ألريا بف خصؿقا ويلػظ بعضفؿ  ك ظريا الؼدررة ب لعؾؿ

 ن4/243ؼ   لؾسقق ل رـظر  اإلت (2)

 (ن279رـظر   ؼ ٓت اإلة، ققـ )ص   (3)

 ن(126)ص   ةبؼ تخررجف (4)
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يب ب الؼدر  ـ أ ؼد إبقابو يالتقاؾ فقف  زلة لود و يهوق ةور اهلل يف خؾؼوفو 

ةبؼت اإلش رة لد رستغر  يف التػؽقرو ي يٓ فط لا العؾؿ رػفؿ    ج   يف الـصقص

وـجة يالؼدرروة ع فقف لقا د لفذا الب بو يفقف  ـو ظرات بوقـ الس   :إلك يت ب ُ طقج   قةج

يهوق  و«شػ   العؾقؾ يف  س ئؾ الؼض   يالؼدر يالحؽؿة يالتعؾقوؾ»اةؿف  وٓبـ الؼقؿ

ؿو  جو   يف هوذا يت ب ُ ػقدو لؽـ آيتػ   بؿ  يرد يف الـصقص  ع  ؿلكقـوة الؼؾوا ل

 رذي   عؿ اإلرؿ   حتك رم ـ ب لؼدرن ٓ الب ب  ؾك    ةقليت هق إمؾو ف لؿر 

 يالؼدر لف أربع  راتا  

 العؾؿو يالؽت بةو يالؿشقئةو يالخؾؼ يالتؼدررن 

فقف إثب ت القود  و يهق اهلل :«والذي كػس ابـ طؿر بقده: »ڤ وقال ابـ طؿر»

لشراح الذرـ رػري   وـ إثبو ت موػة القودو رؼقلوق   ذيرك  أ  يثقًرا  ـ الد ي وهلل 

 ريحل يف تصرففو يهذا ب  ؾن  

ُأحٍد ذهًبا، ثؿ أكػؼف يف سبقؾ اهلل ما قبؾف اهلل مـف؛ حتك  ممـ  مثؾلق كان ٕحدهؿ »

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ بؽػره: يهذا حؽؿ   :«بالؼدر

كػؼتف هق  ُتؼبؾ ٓ  لؿسؾؿ ُتؼبؾ كػؼتف بشري ف و يالذقفو [54]التقبة  ﴾ې

رم ـ  ٓ ف لذق ي ـف الؼدر:رم ـ ب هلل ي   أخ  بف اهلل  ٓ الؽ فر  فؿ  بذ و    دا 

 ب لؼدر ي فرن

رجقز ةوحبف  ؾوك إفوراد: فتؼوق   ف، لؾعؿق  يف ي،  السؾػو :يهذا التؽػقر

 الرازق ي فرن أي  ثً،  الز خشرق ي فرو

 يف يتو ب اإلرؿو    وـدت يريهذا الؽ،  ٓبـ  ؿر ُ ختصرو يتؿ  وف يف لصوة 
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ـْ َرْحَقك  »«محقح  سؾؿ» ـْ َلو َ  فِول اْلَؼوَدِر بِ ْلَبْصوَرِة (1)َرْعَؿَر بـ  َ   َ  َ و َل َ   َي َ  َأيج

 
 
 «نَ ْعَبد  اْلُجَفـِل

َل » رال اةووؿف  «َ ْعَبوود  »يرؽووق   و«يوو  »لووو موو رت خووً ا ُ ؼوود   «َأو   يهووق ؿوومخج

 بلسن ف، وإخقر هق الخ  رفقعو يإ  جعؾت إي  هق الؿبتدأ ي

ـِ اْلِحْؿَقوِرق    بودبـ  َف ْكَطَؾْؼُت َأَك  َيُحَؿْقدُ » ْحَؿ الورج
ـِ  (2) ْق ـِ  أي -َحو جج  -ُ ْعَتِؿوَرْر

 
ِ
ـْ َأْمَح ِب َرُةقِ  اهلل ِ  فِول اْلَؼوَدِرو  ملسو هيلع هللا ىلصَفُؼْؾـَ   َلْق َلِؼقـَ  َأَحًدا َ  َٓ َفَسَلْلـَ ُه َ ؿج  َرُؼقُ  َهوُم

َؼ لَ     بد ـَ َفُقفق
ِ
َأَحُدَك    اْلَخطج ِب َداِخً، اْلَؿْسِجَدو َف ْيَتـَْػُتُف َأَك  َيَم ِحبِلبـ  ُ َؿَر بـ  اهلل

و َفُؼْؾوُت  َأَبو 
ج
ْوُت َأ ج َمو ِحبِل َةوَقؽُِؾ اْلَؽوَ،َ  إَِلول ـْ ِشوَؿ لِِفو َفَظــَ َخُر َ  ْٔ ـْ َرِؿقـِِفو َيا  َ 

ـِ إِكجُف َلْد َظَفَر   بد ْحَؿ ُريَ  اْلِعْؾؿَ الرج  «نِلَبَؾـَ  َك س  َرْؼَرُ يَ  اْلُؼْرآَ و َيَرَتَؼػج

أق   و  رتتبعق  العؾوؿ يف الؼرروا يالبعقودو حتوك يف الو ارق يالؼػو ر« تؼػرون»

 ؿ حررصق   ؾك العؾؿن   أا

ـْ َشْلكِِفْؿو َيَأكجُفْؿ َرْزُ ُؿقَ  َأ ْ »
َْ َر ُأكُ  ٓ َيَذَيَر  ِ ْٕ  « ػ  َلَدَرو َيَأ ج ا

 لبؾفو كس   اهلل الع فقةن ٓ  ستلكػو جدردو رعؾؿف إذا يلع فؼطأق  

وِذق »  ـقولو َيالج َل َ   َفنَِذا َلِؼقَت ُأيَلِئَؽ َفوَلْخبِْرُهْؿ َأكقول َبوِرق    ِوـُْفْؿو َيَأكجُفوْؿ ُبوَرآُ   ِ

   بد َرْحؾُِػ بِفِ 
ِ
ََحِدِهْؿ  ِْثَؾ ُأُحدك ذَ   ُ َؿَر بـ  اهلل

ِ
َهًب و َفَلْكَػَؼُف َ   َلبَِؾ اهلُل  ِـُْف َحتجك َلْق َأ ج ٕ

َثـِل َأبِول ُ َؿووُر  ـَ بِ ْلَؼوَدِرو ُثوؿج َلوو َ   َحودج
فولتك بحوودرث  وإلووك آخوره« اْلَخطجو ِب بوـ  ُروْم ِ

 ـ اإلة،  ياإلرؿ   ياإلحس  و ي ـف     رتعؾؼ ب إلرؿو    ملسو هيلع هللا ىلصج رؾ يةما  الـبل 

 
رعؿر أبق ةؾقؿ   العدياينو البصورقو ل ضول  وريو يرؽـوك  أبو   ودقو  وـ التو بعقـ ييو    وـ بـ  هق  رحقك (1)

يفقوو ت إ قوو  و ن رـظوور  129ةووـة   أي قووة العؾووؿو يحؿؾووة الحجووةو كحقروو  ل رئوو و تووقيف لبووؾ التسووعقـو يلقووؾ

 ن4/441ةقر أ ،  الـب،  يو 6/173

الرحؿـ الحؿقرقو ت بعلو شقخو بصرقو ثؼةو   لؿو تقيف يف أياخر الؿ ئوة إيلوكو روريق   بدبـ  هق  حؿقد (2)

ةووقر أ وو،  يو 7/147 ووـ  أبوول هرروورةو يأبوول بؽوور الثؼػوولو يابووـ  ؿوورو ياقوورهؿن رـظوور  الطبؼوو ت الؽوو ى 

 ن4/293 الـب، 
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ـ   ـ أر  ي كفنيبق   أ  اإلرؿ   ب لؼدر ري

الوذق جو   يف حودرث أبقوف يف لصوة أةوئؾة ج روؾ  :«ملسو هيلع هللا ىلصثؿ استدل بؼقل الـبـل »

 ن ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل 

ـَ بِاهللِ  اإِل َؿان» ـُ بِاْلَؼـَدِر  ،َوُرُسِؾفِ  ،َوُكُتبِفِ  ،َوَمءئَِؽتِفِ  ،َأْن ُتْمِم َواْلَقـْقِم أِخـرِ، َوُتـْمِم

هِ   سؾؿ بعد الؿؼد ةنحدرث يف محقح   هذا أي  :«رواه مسؾؿ «َخْقرِِه َوَشر 

تجـد صعـؿ اإل ؿـان حتـك  لــ  ا بـل إكؽ»الصامت أكف قال ٓبـف: بـ  وطـ ُطبادة»

تعؾوؿ أكوف أق    «تعؾؿ أن ما أصابؽ لؿ  ؽـ لقخطئؽ، ومـا أخطـلك لـؿ  ؽــ لقصـقبؽ

ـ   ر  ـ اهلل ي ئ الص  ت يهق  ؾك فوراش الؿوقت بـ   ح لةو يحدث بف ُ ب دة ٓ ُ ؼدج

 فؼ   لف هذا الؽ، ن وؼ    أجؾسقينو فلجؾسقهفـلو ل   لف ابـف  أيميلد 

طبؼفو   ؾوك كػسوؽو تعورف هوذه الؼ  ودة يتؿ لإذا ثؿ إكؽ  و لدرـ رأس الؿ  ف

  لق أين فعؾوت يوذاو لوق لوؿ أفعوؾ يوذاو شل  ؿ  أم بؽيؾج يةتؼق  فؾـ تتؾذذ بحق ة: 

 تصقر الحق ة جحقًؿ  لقس لف   عؿن  ية

إيلقوة هـو  هوؾ هول  :«َل َما َخَؾَؼ اهللُ اْلَؼَؾؿَأو   إِن  » ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل »

  طؾؼة؟  أي ُ ؼقدة ب ٕ ر ب لؽت بة

إشوؽ  : ٕ  الؿعـوك  أي   و   فو، إذا لؾـو   إاو   ؼقودة ب لؽت بوةيالجقاب  أكو  

يإ   وإيلقوة  طؾؼوةإذا لؾـو   إ  أ   خؾؼف اهلل ل   لف  ايُتاو بغض الـظر  ؿج  لبؾفو ي

رد  ؾقف إشؽ ٓت: يلذا رؼق  فن  هذا الؿعـك ر و خؾقل تف الؼؾؿُ   ـؾؼ اهلل أي     خ

   $ابـ الؼقؿ 

 يالـ س  ختؾػوق  يف الؼؾوؿ الوذق

 

 ُيتووووا الؼضووووو   بوووووف  وووووـ الووووودر   
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 هوق بعوده أي هؾ ي   لبوؾ العورش

 

 (1)لووقٓ   ـوود أبوول العوو، الفؿووذاين 

 يالحووووؼ أ  العوووورش لبووووؾ ٕكووووف 

 

 (2) لبوووووؾ الؽت بوووووة يووووو   ذا أريووووو  

 ف ٓةتػص   يف  ثؾ هوذا أ ور    رستػصؾ   ذا رؽتا: «َفَؼاَل: َرب  َوَماَذا َأْكُتُب » 

فؿووـ تؿوو   آ تثوو   أ   وهووق بوو  رتاض لووقسرووتؿ آ تثوو   إٓ بووفو ي يٓ ُبوود  ـووفو ٓ

 تستػصؾ: لقتسـك لؽ أ  تؿتثؾ    ُأ ِرت بفن

تعل فنا    ف  اهللجؿ دو لؽـ الجؿ دات إذا خ  ب - يؿ  هق  عؾق  -يالؼؾؿ 

هؾ ي ن[11]فصؾت  ﴾ۇئ وئ وئ﴿  و يؿ  ل لت السؿقات يإرضخط بف يُتجقبف

 بؾس   الؿؼ  ؟  أي بؾس   الح   جقاهبؿ

  يف تػصوق،ت يف يقػقوة هوذا الـطوؼ هوؾ قدخأ   الؾس   الؿؼ  و يبإمؾ أكف 

 ن(3)دا ل لف ٓ ؽؾ هذاف وهق بؾس   يشػتقـ أ  ٓ

اَطةُ َقاَل: اْكُتْب َمَؼا» هذه هل الؽت بة الع  ةو يهـ ك  :«ِد َر ُكؾ  َشْلٍ  َحت ك َتُؼقَم الس 

 - يؿو  هوق  عؾوق  - يؾؿو ت يتوا أربوع ـ الؿؾؽ  بف    رم ر   ـف  يت ب ت خ مةو

 ن(4)الجـقـ يف بطـ أ ف حقـؿ  ررةؾ إلك

 
هووو 569و يتقيف ةـة 488الحسـ أبق الع،  الفؿذاينو شقخ  درـة هؿذا و يلد ةـة بـ  أحؿدبـ  اْلَحَسـ  قه (1)

او يمووـػ يف العشوورة يف خؿسووقـ  جؾوودً  «زاد الؿسوو فر»يوو    ووـ الحػوو ظ العؾؿوو   بوو لؼرا اتو  ووـ  صووـػ تف  

ـّػ فِل القلػ يآبتدا و ييف التجقردو ياقرهو ن رـظور  تو ر و 12/493لؾوذهبل  :رخ اإلةو، يالؿػرداتو يم

 (ن474لؾسقق ل )ص   : بؼ ت الحػ ظي

 ن(65)ص   كقكقة ابـ الؼقؿ (2)

 ن 15/344تػسقر الؼر بل يو 21/439رـظر  تػسقر الط ق  (3)

إ  أحوديؿ »  يهق الص د  الؿصودي  ملسو هيلع هللا ىلصو ل    حدثـ  رةق  اهلل ڤ سعقد بـ  اهلل  بد إش رة إلك حدرث (4)

 ف أربعقـ رقً  و ثؿ رؽق  يف ذلؽ  ؾؼة  ثؾ ذلوؽو ثوؿ رؽوق  يف ذلوؽ  ضوغة  ثوؾ ذلوؽورجؿع خؾؼف يف بطـ أ 

 نننن« ةوعقدو أي ثؿ ررةؾ الؿؾؽ فقـػخ فقف الريحو يرم ر بلربع يؾؿ ت  بؽتا رزلفو يأجؾفو ي ؿؾفو يشوؼل

ؾوؼ يقػقوة خ يتو ب الؼودرو بو ب و(و ي سوؾؿ3298يت ب بد  الخؾؼو بو ب ذيور الؿ،ئؽوةو ) وأخرجف البخ رق

 (و4798) دايد (و يأبوووق2643أد ووول يف بطوووـ أ وووف ييت بوووة رزلوووف يأجؾوووف ي ؿؾوووف يشوووؼ يتف يةوووع دتفو )

 (ن76(و يابـ   جف )2137يالرت ذق )
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ـْ َماَت َطَؾـ»َ ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَ ا ُبـَل  إِك ل َسِؿْعُت َرُسقَل اهللِ »   «ك َغْقـرِ َهـَذا َفَؾـْقَس ِمـ ـلَم

  ؾك اقر اإلرؿ   ب لؼدرن    ـ   ترعـل

َل َما َخَؾَؼ اهللُ تعالك الَؼَؾَؿ، ثؿ َقاَل َلُف: اْكُتْب َفَجَرى فِـل »ويف روا ٍة ٕحؿد: » إن أو 

ـٌ إَلك َ ْقِم الِؼَقاَمةِ 
اَطِة بَِؿا ُهَق َكائِ  .«تِْؾَؽ الس 

لوف  ويهوا الؿصورقبوـ  اهلل  بود اإل و   الجؾقوؾ   يهوق«ويف روا ٍة ٓبــ وهـب

يهوق  «الؼودر»يت ب فقف  رير تف ُ بعت لطعة   ـفو يهذا الحدرث رياه ابوـ يهوا يف 

 جز  يف الؼدرو  ـ حدرث ُ ب دة: رعـل  ـ  ررؼ  ـ ُ ر  الحدرث الس بؼن 

ِه، أَ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل » ـْ بِاْلَؼَدِر َخْقـرِِه َوَشـر  ـْ َلْؿ ُ ْمِم ٕ   :«ْحَرَقـُف اهللُ بِالـ ـارِ َفَؿ

 هذا  ف   ـ ُحؽِؿ بؽػرهن

ــ» لإل    أحؿد  «ويف الؿسـد» طــ ابــ »  ؿوُةــ أبول دايد ياقرهأق    «والس 

كعٍب، فؼؾت: يف كػسـل شـلٌ  مــ الؼـدر، فحـدثـل بشـلٍ  بـ  الد ؾؿل قال: أتقت ُأبل

هًبـا مـا قبؾـف اهلل مــؽ حتـك تـممـ لق أكػؼت مثؾ ُأحٍد ذ»لعؾ اهلل  ذهبف مـ قؾبل، فؼال: 

بالؼدر، وتعؾؿ أن ما أصابؽ لؿ  ؽـ لقخطئؽ، وما أخطلك لؿ  ؽـ لقصقبؽ، ولق مـت 

بــ  مسـعقٍد، وحذ ػـةبــ  اهلل طبـد قـال: فلتقـت ،«طؾك غقر هذا لؽـت مــ أهـؾ الــار

ابوـ  ؿور يف أجو ب   «ملسو هيلع هللا ىلصثابت، فؽؾفؿ حدثـل بؿثؾ ذلؽ طـ الـبل بـ  القؿان، وز د

ث يف الب ب  وـ ةوللف  وـ ذلوؽ ب لحودرث الؿرفوقعو ييوؾ السوؾػ جورت أي  حدر

ييف ذلووؽ يػ رووة ي ؼـووعو  ملسو هيلع هللا ىلصبؿوو  ةووؿعقه  ووـ الـبوول   إذا ةووئؾقا ُرػتووقأاووؿ  وو د ؿ 

 رؼق   ةؿعـ  يأ عـ نييالس ئؾ  ؾقف أ  رؿتثؾو 

ثقا ابـ الدرؾؿلو  ـ الـبول  بؿثوؾ ذلوؽ:  ملسو هيلع هللا ىلصييؾ الصح بة يف هذا الحدرث حدج

رؼتـووع إٓ بول  ُرضوو ف إلوك الوودلقؾ  ٓ هوق إةووقةو يبعوض الـو سٕكوف هوق الؼوودية ي

ـجة شل   ـ الـظر يالعؼؾو ي ـ ُرسل  رؽتػل ب لودلقؾ  وـ  ٓ الـؼؾل  ـ الؽت ب يالس 

ـجةو يإكؿ  رضؿ إلقف ألقا  العؾؿ  و يُرضقػ إلك ذلؽ التعؾقؾو  نذا تؿت فالؽت ب يالس 
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 لل زر دةنو ف لب «يل   رةقلف ول   اهلل»والؼـ  ة ب

ُ سوتدريفو يالحودرث أرًضو    رعـل و«رواه الحاكؿ يف صحقحف ،حد ٌث صحقح»

 محقحةنأا  مححف ابـ حب  و لؽـ ُجؿؾف  شفقد  لف  فقؿ  تؼد   ـ إح درث 

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

ـ   وـ أريو   اإلرؿو  و  :«فقف مسائؾ: إولك: بقان فرض اإل ؿان بالؼدر» يأكف ري

 ذلؽ ج   الـص الصحقح الصررحنيب

حتـك تعؾـؿ »  الصو  ت ٓبـوفبـ  يؿ  يف لق  ُ ب دة  «الثاكقة: بقان كقػقة اإل ؿان»

 ن «أن ما أصابؽ لؿ  ؽـ لقخطئؽ، وما أخطلك لؿ  ؽـ لقصقبؽ

لق أكػؼت مثؾ » يعا بـ  يؿ  يف لق  أبل  «الثالثة: إحباط طؿؾ مـ لؿ  ممـ بف»

 ن«مـؽ حتك تممـ بالؼدرُأحٍد ذهًبا ما قبؾف اهلل 

اإلرؿو   كعؿوةو  :« جد صعؿ اإل ؿان حتك  ـممـ بـف ٓ اإلخبار بلن أحًدا :الرابعة»

ربقوت  ـود ربوف ُرطعؿوف  ملسو هيلع هللا ىلصيلف  عؿ  ُردريف  ـ لد رصؾ إلك الحؼقؼةو يؿ  ي   الـبول 

 ن(1)«إِك ل َلْسُت َكَفقَئتُِؽْؿ إِك ل ُ ْطِعُؿـل َرب ل وَ ْسِؼقـل»يُرسؼقفو 

قر الؿعـقرة رجد اإلكس    عؿف : فؿث،   لا العؾؿ إذا يلػ  ؾك  سللة يإ 

رجود لوذلؽ  عًؿو  لود ُرغـقوف  وـ فنكوف ياكحؾ  ـده إشؽ   ي   ربحث  ـف  وـ أ ودو 

ُرصوؾل بعضوفؿ ي ؟!إيؾ يالشرب أحق ًكو و فؽقوػ ب إلرؿو   الوذق هوق رأس الؿو  

 ُرصووؾل موو،ة آخووُر  بعووض  موو،ة رجوود لفوو   عًؿوو و يرجوود يف جسووؿف لووقة بعووده و ي

 ن   (2)و ثؿ رـؼص  ـ ذلؽ بؼدرهؿ  لرأ اإل   رستحضر شقًئ    ٓ

 
(و ي سوؾؿو يتو ب الصوق  و 1964و )«لقس يف الؾقوؾ موق  »أخرجف البخ رقو يت ب الصق و ب ب القم  و ي ـ ل     (1)

 نڤ و يج    ـ جؿع  ـ الصح بةڤ(و  ـ حدرث   ئشة 1195ب ب الـفل  ـ القم   يف الصق و )

إ  الرجوؾ لقـصورف ي و  يتوا لوف إٓ »رؼوق    ملسو هيلع هللا ىلصر ةرو ل    ةوؿعت رةوق  اهلل بـ  إش رة إلك حدرث  ؿ ر (2)

 ةبؼ تخررجفن«ن  شر م،تفو تسعف و ثؿـف و ةبعف و ةدةف و خؿسف و ربعف و ثؾثف و كصػف 
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هوذا ُرػفوؿ  ـوف أ  الشوقخ رورى أ  الؼؾوؿ أي    «الخامسة: ذكر أول ما خؾـؼ اهلل»

 الؿخؾقل تن 

َفَؼاَل َلـُف: اْكُتـْب » :«السادسة: أكف جرى بالؿؼاد ر يف تؾؽ الساطة إلك ققام الساطة»

اَطةُ  َفَؼاَل: َرب   ـٌ إَلك ققام الس 
  «نَوَماَذا َأْكُتُب  َقاَل: اْكُتْب ما ُهَق َكائِ

ـْ َمـاَت َطَؾـك َغْقـرِ َهـَذا »  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلوف   «مؿـ لؿ  ممـ بـف ملسو هيلع هللا ىلصالسابعة: برا تف » َمـ

 «نَفَؾْقَس ِمـ ل

  ظفورت بد وة الؼودر لؿج و :«الثامـة: طادة السؾػ يف إزالة الشبفة بسمال العؾؿا »

الورحؿـ ي وـ  عوف إلوك  ؽوة   بودبوـ  ة  ـ ِلبؾ  عبد الجفـلو جو   ُحؿقوديف البصر

 اهلل ابـ  ؿرو فلج هبؿن  بد ُ عتؿررـو فسلٓ أي ح جقـ

التاسعة: أن العؾؿـا  أجـابقه بؿـا  ز ـؾ الشـبفة، وذلـؽ أكفـؿ كسـبقا الؽـءم إلـك »

 نملسو هيلع هللا ىلص ٕ  الُحجة يف لقلف يفعؾف :«فؼط ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
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 ابــة

 ىزًنــمصـام يف اءـــج اـــم

 

ـْ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسـقل اهلل  ڤطـ أبل هر رة  ـ ـْ َأْضَؾـُؿ ِمؿ  َقـاَل اهللُ َتَعـاَلك: َوَمـ

ًة، ــقا َذر  ــل  َفْؾَقْخُؾُؼ ــا َكَخْؾِؼ ــُؼ َخْؾًؼ ــَب َ ْخُؾ ــةً  أو َذَه ــقا َحب  ــِعقَرةً  أو لَِقْخُؾُؼ ــقا َش « لَِقْخُؾُؼ

 .(1)أخرجاه

ا َ ـْقَم الؼقامـِة َأَشـد  الـ ـاِس َطـَذابً »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـقل اهلل  ڤولفؿا طــ طائشـة 

ـَ ُ ضاه  .(2)«قَن بَِخؾِؼ اهللِ الذ 

ٍر يف الـ ـارِ » ؼـقل:  ملسو هيلع هللا ىلص: سؿعت رسقل اهلل ڤولفؿا طـ ابـ طباٍس   ،ُكـؾ  ُمَصـق 

َرَها َكْػٌس ُ ع ُ ْجَعُؾ َلُف بُِؽؾ   ب بفا يف جَفـ ؿُصقَرٍة َصق   .(3)«ذ 

وَح، َوَلـْقَس »ولفؿا طـف مرفقًطا:  قَفا الـر 
ْكَقا ُكؾ َػ أْن َ ـُْػَخ فِ َر ُصقرًة فِل الد  ـْ َصق  َم

 .(4)«بِـَافٍخ 

أٓ أبعثؽ طؾك ما بعثـل طؾقف : »ڤقال: قال لل طؾل   (5)ولؿسؾٍؿ طـ أبل الفقاج

 
تودخؾ  ٓ (و ي سؾؿو يت ب الؾب س يالزرـوةو بو ب5953كؼض الصقرو )أخرجف البخ رقو يت ب الؾب سو ب ب  (1)

  (ن2111مقرةو ) يٓ الؿ،ئؽة بقت  فقف يؾا

 (و ي سوؾؿو يتو ب الؾبو س يالزرـوةو بو ب5954أخرجف البخ رقو يت ب الؾب سو ب ب    يط   ـ التصو يررو ) (2)

 (ن5356(و يالـس ئل )2197مقرةو ) يٓ تدخؾ الؿ،ئؽة بقت  فقف يؾا ٓ

 (ن2119مقرةو ) يٓ تدخؾ الؿ،ئؽة بقت  فقف يؾا ٓ أخرجف  سؾؿو يت ب الؾب س يالزرـةو ب ب (3)

(و ي سوؾؿو 2225أخرجف البخ رقو يت ب البققعو ب ب بقع التص يرر التل لقس فقف  ريحو ي   رؽره  ـ ذلؽو ) (4)

 (ن5359) (و يالـس ئل2119ةو )مقر يٓ تدخؾ الؿ،ئؽة بقت  فقف يؾا ٓ يت ب الؾب س يالزرـةو ب ب

 وووذرا يو 6/223حصوووقـ أبوووق الفقووو ج إةووودقو تووو بعل ثؼوووةن رـظووور  الطبؼووو ت الؽووو ى بوووـ  هوووق  حقووو   (5)

 ن7/471 الؽؿ  
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ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   .(1)«قبًرا مشرًفا إٓ سق تف وٓ  تدع صقرًة إٓ صؿستفا،  أ

 فيه وسائل:
 ٕولك: التغؾقظ الشد د يف الؿصقر ـ.ا 

  :ـْ َذَهـَب »الثاكقة: التـبقف طؾك العؾة، وهق تـرك إدب مـع اهلل؛ لؼقلـف ـ ـْ َأْضَؾـُؿ ِمؿ  َوَمـ

 «.َ ْخُؾُؼ َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل 

 ًة،»ؼقلف: ل ؛الثالثة: التـبقف طؾك قدرتف وطجزهؿ  «.َشِعقَرةً  أو َفْؾَقْخُؾُؼقا َذر 

 كفؿ أشد الـاس طذاًبا.الرابعة: التصر ح بل 

 ب بفا  يف جفـؿ. الؿصقر الخامسة: أن اهلل  خؾؼ بعدد كؾ صقرٍة كػًسا ُ عذ 

 .السادسة: أكف ُ ؽؾػ أن  ـػخ فقفا الروح 

 .السابعة: إمر بطؿسفا إذا وجدت 

l 

  ضبب ذكس التصٕٖس يف كتاب التٕحٗدد[ 

َشد  الـ ـاِس َطـَذاًبا أَ » ـ الق قد الشدرد يؼقلف    أق و«باب ما جا  يف الؿصقر ـ»

ُرونَ  يهوذا  و(2)يؿو  جو   يف البخو رق ملسو هيلع هللا ىلصيالؿصوقرو لعـوف الـبول  «َ ْقَم الؼقامِة اْلُؿَصـق 

 كسل  اهلل الع فقةن وي قد شدرد

ُتوذير يف يتو ب يل  :التصقرر  سللة لقست  ـ أمق  الدرـإ  لد رؼق  ل ئؾ  ي

ؾعوـو يؿو  رسوتحؼ الؾعوـ إكؿ  هل  عصقة  ـ الؿع مل رسوتحؼ  ؾقفو  اليالتقحقدو 

 ن ؾك  ع ص أخرى

 
(و 1949(و يالرت ووذق )3218و يأبووق دايد )969أخرجووف  سووؾؿو يتوو ب الجـوو ئزو بوو ب إ وور بتسووقرة الؼوو و ) (1)

 (ن2931يالـس ئل )

 ن(398ص  تخررجف )ةبؼ  (2)
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 ـ قلؿـ ةبة ذير هذه الؿسللة يف يت ب التقحقد ةببإ    لف   ؼقف

يف لوق  كوقحو  و يذلوؽالتصقرر ي   ةبًب  يف أي  شركك يلع يف إرضأ   إول:

 ففق يةقؾة  إلك الشركن

 ـ ز وة  هلل  ؿ أكوف رخؾوؼ يخؾوؼ اهللو يهوذه ُ ْز أكف  ض ه ة لخؾؼ اهللو فنكف رَ  الثاين:

 يف الربقبقةن

برفع الؼبوقر يف حودرث أبول  تُلركهؿقتف  يٕ :يف يت ب التقحقد ظ هر  دخقلفف

ٓج ملسو هيلع هللا ىلصأٓ أبعثؽ  ؾك    بعثـل  ؾقف رةق  اهلل »  الفق ج   تورى موقرًة إٓ  ؿسوتف و؟ أ

ياضح يف يثقرك  ـ  ذايرفع الؼبقر  ـ ية ئؾ الشركو يه و«لً ا  شرًف  إٓ ةقرتف يٓ

 يةقليت الؽ،   ؾقف ن  و- كسل  اهلل الع فقة -ا  الؿسؾؿقـ بؾد

ـْ َأْضَؾـؿُ  َقـاَل اهللُ َتَعـاَلك: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسـقل اهلل  ڤطـ أبل هر رة » ـْ  َوَمـ ـ ِمؿ 

  ـ همٓ ن أحد أظؾؿ ٓ أق  :«َذَهَب َ ْخُؾُؼ َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿  إٓ أكف ج  ت كظ ئر يثقرة  ثؾ

ر [114]البؼرة  ﴾چ  الذق رؿـع  س جد اهلل؟  أي فلرفؿ  أظؾؿ الُؿصقق

 أحوود أظؾووؿ  ووـ هووذا يف  قضووعف  أق  يٓ ٓ أحوود أظؾووؿ  ووـ هووذا يف  قضووعفو

أحود  يٓ  ؿوـ  ـوع  سو جد اهللو  أحد أظؾوؿ  ؿوـ رؿـوع الـو س أ  رعبوديا اهلل ٓ

  ؿـ رخؾؼ يخؾؼف إلك آخرهن   أظؾؿ  ؿـ ُرض هل خؾؼ اهلل

:  اهللفعوؾ جوقاز إ و،  الخؾوؼ  ؾوك اقور  فقف «َ ْخُؾُؼ َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل » لقلف 
لؽـ إدب يو   خؾؼ يظ ئػو أ  ُتخؾؼ يذاكسؿع يف التعبقر الصحػل الؿع مرلد ي

 أ  رؼتصر الخؾؼ  ؾك فعؾ اهللو ي ع ذلؽ لق لقؾت فؾف  ُ ستـدن

ةً » جزيا  وـ موغ ر الـؿوؾ ففوؿ القاحدة  ـ مغ ر الـؿؾو يإذا   :«َفْؾَقْخُؾُؼقا َذر 

  ؿ  ةقاه أ جزن
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ـــةً » الحبوووة  ؿوووق  الحبوووقبو  :«أخرجـــاه« لَِقْخُؾُؼـــقا َشـــِعقَرةً  أو ،َأْو لَِقْخُؾُؼـــقا َحب 

 يالشعقرة خ ص ب لشعقرن

عقا  ؾك  ر العصقر أ  رخؾؼقا    قستطر لذا لؿي :الؿؼصقد أ  هذا تعجقز  لفؿ

الرجؾ ألل يرستعؿؾقكف يف البققت يف مـعقا و يلد تحداهؿ اهلل بف  ـ أدكك إشق  

لؽـ هذا الرجؾ ألل يهب و  أ ؾؿُ  اهللُ  يف الطبخ يكحقهو يرذيري  أشق  َ يالتـظقػو 

رستـؼذيه  ٓ فقف أدكك كسبة  ـ اإل ج ز الذق يف الذب ب الذق إ  رسؾبفؿ شقًئ لقس 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿   ـف

 ن[73]الحج  ﴾ڦ ڦ ڤ

إذا اخووتؾط  الووذب ب إذا أخووذ شووقًئ  يهووق ضووئقؾ بضووفلة أخووذو فنكووف رؼقلوق   إ 

 تليقوًدا لؿو  جو   :رسوتطقعقا لوـ و يهذا رميد أاؿأخرىإلك   دةك فقرا بؾع بف رتحق  

 .يف الؼرآ 

ا َ ـْقَم الؼقامـِة َأَشـد  الـ ـاِس َطـَذابً » قـال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـقل اهلل  ڤولفؿا طـ طائشة »

ـَ ُ ضاه  رش هبق  بخؾؼ اهللن  أق :«قَن بَِخؾِؼ اهللِ الذ 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ يل   اهلل تع لك يف فر ق  يآ  فر ق  

 فر ق  يآ  فر ق ؟ لرفؿ أشد  ذاًب  همٓ  الؿصقري  أ ف [46]ا فر  ﴾ھ ھ

 عذابف  مبدو ي ثؾ هذا إذا ي    ـ الؿسوؾؿقـوفو  ذاًب  شرك أشدؿٓ شؽ أ  ال

ق  ـ كصقص الق قد التول ُتؿور يؿو  إٓ أكف لقس يف  فر ق و فف :شؽ أكف   ص ف،

 ُرحؽؿ بخؾقدهن يٓ ج  تو

ف، كدخؾ يف تػ مقؾ  و  بوقـ  وذاب الؽو فر ي وذاب الؿسوؾؿو لؽوـ هوذا كوص 

 كسل  اهلل الع فقةن جؾقدوي قد تؼشعر  ـف ال
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ٍر يف الـ ارِ » ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص: سؿعت رسقل اهلل ڤولفؿا طـ ابـ طباٍس »   «ُكؾ  ُمَصق 

ب بفـا يف »  الع فقوةكسول  اهلل و ؿوق يهذا  َرَها َكْػـٌس ُ ّعـذ  ُ ْجَعـُؾ َلـُف بُِؽـؾ  ُصـقَرٍة َصـق 

ب هب ف و ـ إرياح بعدد هذه الصقر التل مقره     رخؾؼ اهلل«جَفـ ؿ  نُقعذج

ْكَقا »مرفقًطـا: » ڤ  ـ ابـ  بو س  و أق«ولفؿا طـف» ـل الـد 
َر ُصـقرًة فِ ـْ َصـق  َمـ

وَح، َوَلْقَس بِـَافٍخ ُكؾ َػ أْن َ ـُْػَخ فِقَفا ال ُرطقؼفو ُرؽؾجػ أ   ٓ هذا تعجقز بتؽؾقػ   ي  «ر 

 رستطقعو كسل  اهلل الع فقةن يلـ رـػخ فقف  الريح

ب بو لريح التول ُخؾؼوت لفوذه الصوقرة ةو وصقر إٓ موقرة ياحودةر لؿلق ي ُقعذج

 و يرسوتؿر بؼودر هوذه إرياح: إٓ أ  رعػوق اهللرتعودد العوذاب يبتعودد الصوقرفؼوطو 

 ففق تحت الؿشقئةن و ـف

أٓ أبعثؽ طؾك ما بعثــل طؾقـف : »ڤولؿسؾٍؿ طـ أبل الفقاج قال: قال لل طؾل  »

ــقل اهلل  ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصرس يلوور   :«قبــًرا مشــرًفا إٓ ســق تف وٓ  تــدع صــقرًة إٓ صؿســتفا،  أ

الصقرة  ع الؼ  الؿشرف الذق تجا تسقرتف: ٕ  التصقرر  وـ يةو ئؾ  أي التصقرر

 رفع الؼبقرو يتشررػف   ـ ية ئؾ الغؾق يالشركنؽ يذلالشركو ي

 حلي التصٕٖسد[ 

 امصىز أنىاع: 

ُرسووؿقا  تؿ ثقووؾو ففووذه ُ جؿووع  ؾووك تحررؿفوو  يظووؾ   الصووقر التوول لفوو األول:

 يدخقلف  يف الـصقصن

ظووؾ لفوو و يهوول  ـؼقشووة  ب لقوودو ففووذه أرًضوو  ُ حرج ووة:  ٓ الصووقر التوول امثــا :

لوول  ؾووك  (1) ووـ ةووػرو يلوود ةوورتت بؼوورا  ملسو هيلع هللا ىلص  لوود  رةووق  اهلل ڤ  ئشووة  فعووـ

 
 ن1/1148رلقؼن رـظر  الؼ  قس الؿحقط  أي الؼرا   ةرت أحؿرو (1)
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ا  ـقم أشد الـاس طـذابً »هتؽف يل     ملسو هيلع هللا ىلصفقف  تؿ ثقؾو فؾؿ  رآه رةق  اهلل  (1)لل ةفقة

 ية دتقـن  أي ل لت  فجعؾـ ه ية دة« قن بخؾؼ اهللئالؼقامة الذ ـ  ضاه

فقفو  تصو يررو فؾؿو  رآهو   (2)  أا  اشورتت كؿرلوةڤي ـ   ئشة أ  الؿم ـقـ 

ل    ؾك الب بو فؾوؿ ردخؾوفو فعرفوت يف يجفوف الؽراهقوةو فؼؾوت  رو   ملسو هيلع هللا ىلص رةق  اهلل

مـا   »ملسو هيلع هللا ىلص  ذا أذكبوت؟ فؼو   رةوق  اهلل  وملسو هيلع هللا ىلصأتقب إلك اهللو يإلك رةقلف  ورةق  اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلصلتؼعد  ؾقف  يتقةده و فؼو   رةوق  اهلل  :لؾت  اشرترتف  لؽ« بال هذه الـؿرقة 

إن »يل     و«أحققا ما خؾؼتؿ :لفؿ إن أصحاب هذه الصقر  قم الؼقامة  عذبقن، فقؼال»

 ن(3)«تدخؾف الؿءئؽة ٓ البقت الذي فقف الصقر

 فدخؾت الصقر اقر الؿجسؿة يف التحررؿن

الصقر الؿتع رف  ؾك تسؿقتف  القق  ب لػقتقارافقةو يلقس لؾع  ؾ فقف   امثامث:

 نو يفقف  الـزاع الطقرؾإٓ تحررؽ ألة

يف العؿق : ٕ  الؼ  ودة  ـود أهوؾ العؾوؿ فؼ   بعض العؾؿ    هق تصقرر داخؾ 

 خ  بتف: ٕكف اقر  ؽؾجػو فقـتؼؾ الحؽؿ  يٓ ُرؿؽـ تضؿقـفو ٓ أكف إذا ي   الؿب شر

ر الؿب شور لوقس بؿؽؾجوػو يهوق ألوةو يالؿتسوبا  ؽؾجوػو صوقق ؿإلوك الؿتسوبان ف ل

 فقتقجف الخط ب إلقفن

د رؼتوووؾ  سوووؾًؿ  لووويٓ ارابوووة يف لعوووـ الؿصوووقر بسوووبا ضوووغطة زرو ف لؼ توووؾ 

 ؟الووذق لتؾووف الؿسوودس إ  هووؾ رسووتطقع أحوود أ  رؼووق  يو الؿسوودس زر بضووغط

 
 ن19/387السفقة هـ  بقت مغقر  ؾؼت السرت  ؾك ب بفن رـظر  فتح الب رق  (1)

 ن5/118رـظر  الـف رة يف اررا الحدرث  الصغقرةنالـؿرلة  القة دة  (2)

(و ي سؾؿو يت ب الؾبو س 2195ره لبسف لؾرج   يالـس  و )أخرجف البخ رقو يت ب البققعو ب ب التج رة فقؿ  رؽ (3)

 (ن2197مقرةو ) يٓ فقف يؾا  تدخؾ الؿ،ئؽة بقت ٓ يالزرـةو ب ب
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 ضووؿ  ؟ يٓ ررتتووا  ؾقووف إثووؿ يٓ ؟رتقجووف إلووك الؿؽؾووػ خطوو ب فوو، طؾقــف وبـــا 

 الجقاب  ٓن

 فعؾ ألةن ٓ ف لتصقرر إكؿ  هق بػعؾف وفؽذلؽ الؿصقر

رو بؾ  ـ فعؾ ألةو  يذها بعض العؾؿ   إلك أ  هذه لقست  ـ تصقرر الؿصقق

 يأا  لقست  ض ه ة لخؾؼ اهللو بؾ هل خؾؼ اهلل كػسفن 

وت بوف البؾوقىو ي ٓ يالس، ة لود رعدلف  شل و يالبحوث  وـ الورخص أ ور  ؿج

و بوؾ ُلتِوؾ بعضوفـ  بسوببف: ٕاو  بسببف كس   ترتا  ؾك هذا التصقرر  ظ ئؿو فُطؾقؼت

رت  ؾك ارةك  ـف  يف  ـ ةبةو فقمؾت إلك  و ف بتزه و فحصؾ الشر خبقث  جر  ُمقق

 الؿستطقرن

تو يآحتق ط يف ذلؽ يف ا رة الصعقبةو فػل الؿـ ةوب ت ت ي ؿج  يالؿسللة  ؿج

رو ي أي ن   أٓ رحضروف  رستطقع اإلكس   أ  رحت ط ٓ ر يذلؽ لد رحضر يُرصقج ُرصقج

 لؽؾقووةب  أحوود   بتعوودرإ وو  أ    ػوول هووذه الحوو  و ف ؽوو   دراةووتفيف  أي يهووق يف بقتووفو

رأكوو  »ؼووق   ررحضوور ي أي ورحضوور فوو،  ووـ  اإلثووؿ  ؾووكفقؽووق  و «لووؿ أرَض أ  ُأَمووقج

  ـ رضل بذلؽو ياهلل الؿستع  ن        أي ومقره

ــالك: ــف هلل تع ـــ ب ــذي أد  أ  التصووقرر بوو ٔٓت داخووؾ يف  ؿووق  التصووقررو  وال

 أرضك أ  رصقرين أحدن يٓ أمقرو ٓ يلذا فلك  :داخؾ يف الؾعـ يأكف

لضريرات:  ثؾ القث ئؼو يالبط لو تو يجوقازات السوػرو ففوذا رخورج  وـ أ   ا

 لؾضريرةن :التحررؿ

يالـصقص يؾف  ج  ت بتحررؿ تصقرر    فقف الوريحو لؽوـ اختؾػوقا يف تصوقرر 

 ٓ؟ أي هؾ ردخؾ يف  ؿق  تحررؿ التصقرر  ريح فقف ٓ   
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ف  ضو ه ة : ٕكوو ي لحبوة يالشوعقرةو يالشوجرؿ  رـؿوقبعضفؿ أ ؾؼ التحررؿ فقف

 رد   ؾقفنيف الحدرث لخؾؼ اهللو يالتؿثقؾ ب لشعقرة يالحبة 

 ن(1)يجؿ هقر أهؾ العؾؿ رخصق  التحررؿ بؿ  فقف الريح

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[  

لؽقاؿ أشود الـو س  وذاًب   :«إولك: التغؾقظ الشد د يف الؿصقر ـ فقف مسائؾ:»

 رق  الؼق  ةن

ـْ َذَهَب »ك العؾة، وهق ترك إدب مع اهلل؛ لؼقلف: الثاكقة: التـبقف طؾ» ـْ َأْضَؾُؿ ِمؿ  َوَم

 بخؾؼ اهللو يهذه هل العؾةن  لفق ُرض هف :«َ ْخُؾُؼ َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل 

ًة،»الثالثــة: التـبقــف طؾــك قدرتــف وطجــزهؿ، بؼقلــف: »   «َشــِعقَرةً  أو َفْؾَقْخُؾُؼــقا َذر 

 رستطقعقان لـ

 الوذرـ ُرضو هق  بخؾوؼ اهللأق  أ   :«فؿ أشد الــاس طـذاًباالرابعة: التصر ح بلك»

 ن- كسل  اهلل الع فقة -الـ س  ذاًب   و أشد  يهؿ الؿصقري 

ب بفا يف جفـؿ.»  الخامسة: أن اهلل  خؾؼ بعدد كؾ صقرٍة كػًسا ُ عذ 

 «.َوَلْقَس بِـَافٍخ »  إٓ أكف :«السادسة: أكف ُ ؽؾػ أن  ـػخ فقفا الروح

 نڤلحدرث أبل الفق ج  ـ  ؾل  :«مر بطؿسفا إذا وِجدتالسابعة: إ»

 

 

 

 
 ن21/291ال    بد ٓبـ :رـظر  التؿفقد (1)
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 ابــة

 ا جاء يف كرثج امحنفـــم

 

 .[89]الؿ ئدة  ﴾ی ىئ﴿وققل اهلل تعالك: 

ــرة  ــُػ مَ » ؼــقل:  ملسو هيلع هللا ىلصســؿعت رســقل اهلل  ڤطـــ أبــل هر  ــْؾَعةِ ػَ ـْ اْلَحِؾ ــٌة لِؾس   ،َؼ

 .  (1)أخرجاه« َؼٌة لِْؾَؽْسِب ْؿَح مَ 

ُؿُفـُؿ اهللُ، ٓ َثءَثـةٌ »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسـقل اهلل ڤوطـ سـؾؿان  قِفْؿ،  وٓ ُ َؽؾ  ُ ـَزك 

َ ْشـَتري  ٓ بِضـاطَتف؛ َوَلُفْؿ َطَذاٌب َألِقٌؿ: ُأَشْقِؿٌط َزاٍن، َوَطائٌِؾ ُمْسَتْؽبٌِر، َوَرُجـٌؾ َجَعـَؾ اهللَ 

ٓ  بَقؿقـِف، ٓ  بَقؿقـِف وٓ إ  .(2)رواه الطبراين بسـٍد صحقح« َ بِقُع إ

تِـل : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤحصقـ بـ  طـ طؿران «لصحقحا»ويف  َخْقُر ُأم 

ـَ َ ُؾقَكُفؿْ  ـَ َ ُؾقَكُفْؿ، ُثؿ  ال ِذ   أدري أذكر بعد قركف مـرتقـ فء قال طؿران:« َقْركِل، ُثؿ  ال ِذ 

ــا   أو ــا َ ْشــَفُدونَ »ثءًث ــؿ  إِن  َبْعــَدُكْؿ َقْقًم ــ وٓ ُث ــقَن،  وٓ قنَ ُ ْسَتْشــَفُدوَن، َوَ ُخقُك ُ ْمَتَؿـُ

ـُ  ،ُ قُفقنَ  وٓ َوَ ـِْذُرونَ  َؿ  .(3)«َوَ ْظَفُر فِقِفُؿ الس 

ـَ »قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبــل  ڤوفقــف: طـــ ابـــ مســعقٍد  ــِذ  ــل، ُثــؿ  ال 
ــاِس َقْركِ َخْقــُر الـ 

ـَ َ ُؾقَكُفْؿ، ُثؿ  َ ِجلُ  َقْقٌم َتْسبُِؼ َشَفاَدُة َأَحِدهِ    «.ْؿ َ ِؿقـَُف، َوَ ِؿقـُُف َشَفاَدَتفُ َ ُؾقَكُفْؿ، ُثؿ  ال ِذ 

 

(و 2987و )﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌأخرجووف البخوو رقو يتوو ب البقووقعو َبوو ب   ﴿ (1)

 (ن4461(و يالـس ئل )3335(و يأبق دايد )1696فل  ـ الحؾػ يف البقعو )ي سؾؿو يت ب الؿس ل ةو ب ب الـ

(و يرياتوف 4511(و يالبقفؼل يف الشعا )821(و يالصغقر )5577(و يإيةط )6111أخرجف الط اين يف الؽبقر ) (2)

 ن4/78و يالفقثؿل يف الؿجؿع 2/367الؿـذرق يف الرتاقا  ف حتج هبؿ يف الصحقح ل ل

(و ي سؾؿو يت ب فض ئؾ 2651رشفد  ؾك شف دة جقر إذا أشفدو ) ٓ رقو يت ب الشف داتو ب بأخرجف البخ  (3)

 (ن2535الصح بةو ب ب فضؾ الصح بة ثؿ الذرـ رؾقاؿو )



 
 405ع ــ بعَـــ عج ٤عيفعنجة٠عاحلً 

 .(1)«وكحـ صغاروالعفد كاكقا  ضربقكـا طؾك الشفادة »قال إبراهقؿ: 

 فيه وسائل:
 .إولك: القصقة بحػظ إ ؿان 

 .الثاكقة: اإلخبار بلن الحؾػ مـػؼٌة لؾسؾعة، مؿحؼٌة لؾبركة 

  إٓ بفا. شتري  وٓ  بقع ٓ ؿـلالثالثة: القطقد الشد د 

 لرابعة: التـبقف طؾك أن الذكب  عظؿ مع قؾة الداطل.ا 

 ستحؾػقن. وٓ الخامسة: ذم الذ ـ  حؾػقن  

  إربعة، وذكر ما  حدث بعدهؿ. أو طؾك الؼرون الثءثة، ملسو هيلع هللا ىلصالسادسة: ثـاؤه 

 ستشفدون. وٓ السابعة: ذم الذ ـ  شفدون ُ 

 .الثامـة: كقن السؾػ  ضربقن الصغار طؾك الشفادة والعفد 

l 

فؾوف حؽوؿو يإ  يو   بغقور  ويالحؾوػ إ  يو   بو هلل   «ما جا  يف كثرة الحؾػ باب»

 و فؼد رؽق  شرًي  أي و يلد رؽق  أمغرو يالرتجؿة الؿراد هب  الحؾػ ب هللناهلل

ؿ  جعؾقه ليلق  ظؿقه يف كػقةفؿ  وييثرة الحؾػ تد   ؾك  د  تعظقؿ اهلل 

و يتجده  ع ذلؽ إذا حؾػ حـثو ف فق ُ رضًة لحؾػفؿو يٕ قرك ت ففة رحؾػ ب هلل 

ٓج رػعؾووفيفعووؾ  وو  حؾووػ   توورك  وو  حؾووػ أ  رػعؾووفو يإذا حـووث تجوود  ثووؾ هووذا أي وأ

ر  ـ رؿقـفن  ٓ  ُرؽػق

 
(و ي سؾؿو يت ب فض ئؾ 2652رشفد  ؾك شف دة جقر إذا أشفدو ) ٓ أخرجف البخ رقو يت ب الشف داتو ب ب (1)

 (ن2362(و يابـ   جف )3859(و يالرت ذق )2533لذرـ رؾقاؿو )الصح بةو ب ب فضؾ الصح بة ثؿ ا
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 يالحػظ رؽق  بل ررـ   :«[89]الؿ ئدة  ﴾ی ىئ﴿ ققل اهلل تعالك:و»

تؽثوريا  وـ  فو، إٓ ٕ رك رستحؼ الحؾوػو :تحؾػقا ف، واحػظقه إول: إمر 

مػة  أي  الؽ،  ب ةؿ اهلل يقديـتؿ م دلقـ: ٕ  الحؾػ يتقإ  ي رؿ   ب هلل إ

 رـؼؾا التعظقؿ إلك ابتذا ن ف، و  ـ مػ تفو يؾ هذا  ـ أجؾ تعظقؿ اهلل

  إٓ إذا يو   اقرهو  خقوًرا  ـفو  :هو   وـ الحـوثقف حػظ ؿإذا حؾػوت إمر الثاين:

ا مـفا، إٓ أتقت الذي ؿقـ، فلرى غقرها خقرً أحؾػ طؾك   ٓ -إن شا  اهلل  -وإين واهلل »

يإذا حـث رجا  ؾقف يػ رةو  ؾوك التػصوقؾ الؿعوريف  ـود  ن(1)«هق خقر، وتحؾؾتفا

 أهؾ العؾؿن

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿  ييػ رة القؿقـ

 ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿هذه الخص    ؾك التخققر  [89]الؿ ئدة  ﴾ەئ ائ

 اكتؼؾ إلك الؿرتبة الث كقة يهل مق   ث،ثة أر  ن فنذا لؿ رجد الخص   الث،ثو [89]الؿ ئدة 

ور  وـ رؿقـوف فوقر يلوقع الحـوث:  ويالقاجب ت  ـد أهؾ العؾؿ  ؾوك الػوقر فُقؽػق

 ن(2)فقلثؿ بعد  تؽػقره  ـ رؿقـف وخشقة أ  تسبؼف الؿـقة

ــْؾَعِة، اْلَحِؾــُػ » ؼــقل:  ملسو هيلع هللا ىلصســؿعت رســقل اهلل  ڤطـــ أبــل هر ــرة » َمـَْػَؼــٌة لِؾس 

 وـ كوقع يوذا الجقودو  إذا حؾوػ أ  هوذه السوؾعةأق  أكوف  «أخرجـاه« لِْؾَؽْسِب َمْؿَحَؼٌة 

أكوف ُأ طول فقفو  يوذا  أي أكوف اشورتاه  بؽوذا يلوقس إ ور يوذلؽو أي يلقست يوذلؽو

يلقس يذلؽو يؾ هذا  ـ أجؾ أ  روريج لسوؾعتف فتستشورف لفو  كػوقس الؿشورترـو 

 
(و 3133أخرجف البخ رقو يت ب فورض الخؿوسو بو ب ي وـ الودلقؾ  ؾوك أ  الخؿوس لـقائوا الؿسوؾؿقـو ) (1)

(و 2197(و يابوـ   جوف )1649ي سؾؿو يت ب اإلرؿ  و بو ب كودب  وـ حؾوػ رؿقـو  فورأى اقرهو  خقورا  ـفو و )

 نڤ رث أبل  قةك إشعرق(و  ـ حد3789يالـس ئل )

 ن1/571رـظر  ريضة الـ ظر  (2)



 
 404ع ــ بعَـــ عج ٤عيفعنجة٠عاحلً 

 تدخؾ يف رؿقـ الغؿقسن لقؿقـ فن  هذه ا -كسل  اهلل الع فقة -فقؼتطع هب       سؾؿ 

ــْؾَعةِ » فؼقلووف  يموودج   ٕكووف إذا حؾووػ ظووـ بووف أخووقه الؿسووؾؿ خقووًرا :«َمـَْػَؼــٌة لِؾس 

 «لِْؾَؽْسـِب  َمْؿَحَؼـةٌ »ؼصد بتـػقوؼ ةوؾعتف ب لؽوذب إٓ الوربحو لؿ رياشرتىو يالح لػ 

ؿحؼ اهلل فؾـ رتحؼؼ  رادهو بؾ رع لا بـؼقض لصدهو يرو «ُمْؿِحَؼٌة لؾبركة» ييف ريارة

 برية يسبفن أي يسبفو

ُؿُفُؿ اهللُ  ٓ َثءَثةٌ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل »  الػ رةل «ڤ وطـ سؾؿان»   «ُ َؽؾ 

ُرؽؾؿ بعض  ٓ نذا ي  ف ؾك    رؾقؼ بج،لف ي ظؿتفو  فقف إثب ت مػة الؽ،  هلل 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿  الـ س لغضبف  ؾقفؿو فؿـ رضل  ـف يؾؿفو يذلؽ  ثؾ الرؤرة

   حجا الؽػ ر د   ؾك أ  الؿم ـقـ رريكف رق  الؼق  ةن ؾؿج ف [15لؿطػػقـ ]ا ﴾ڈ

قِفؿْ »  تزيوق أ ؿو لفؿو يٓ وربو رك فوقفؿ فو، يالزي ة  ال ية يالـؿو  و :«َوٓ ُ َزك 

لؿو  فعؾوقه  :رشوفد  ؾوقفؿ ب إلرؿو   ٓ رـشر يف الـ س تقثقؼفؿو ييذا رق  الؼق  ة يٓ

  ـ الؿع ملو يلقس هذا فؼطو بؾ 

    ملؿن«َوَلُفْؿ َطَذاٌب َألِقؿٌ »

إشقؿط  تصغقر أشؿطو يالشوؿط  اخوت،ط السوقاد ب لبقو ضو   «ُأَشْقِؿٌط َزانٍ »

 ن(1)يالشؿط  الشقا

و فونذا ل رففو  ففوذا رود   ؾوك ةالؽبقر ضعقػالديا ل إلك الزك   ـد يٓ شؽ أ  

تغؾبوف يف ألوقىو يلود   ـوده  لشوفقةف شو بالبخو،ف يذلؽ  :خبث يف كػسف ي قرتف

ف إلك الزك  إٓ خبوث  ـغورس يف كػسوفو كسول  د ُ لؿ ريلتك  ـ إيل تو لؽـ الؽبقر 

 اهلل الع فقةن  

 
 ن3/1138رـظر  الصح ح  (1)



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  402

رؿؾوؽ  ٓ  وع أكوف   ئوؾ يفؼقورالع ئؾ  الػؼقور يثقور العقو  و ي  «َوَطائٌِؾ ُمْسَتْؽبِرٌ »

، َواْلؽِْبُر » ؽ   ؾقفؿ ُ ستؽ  ررتفع  ؾك الـ سو يرت إٓ أكف : ؼق  ت الؽِ  َبَطُر اْلَحؼ 

  ؿ  رد   ؾك أ  الؽِ  اررزة  يف كػسفن  (1)«َوَغْؿُط الـ اسِ 

ٓ  بَقؿقــِـف، ٓ َلــُف بِضــاطَتف؛ َوَرُجــٌؾ َجَعــَؾ اهللَ » ٓ  بَقؿقــِـف وٓ َ ْشــَتري إ رواه  «.َ بِقــُع إ

لبو ب: ُرؽثور الحؾوػ رتجؿة ايهذا هق الش هد  ـ الحدرث ل :«الطبراين بسـٍد صحقح

ٓ  بَقؿقـِف»  ب هلل يجودت إين  وياهلل يل  رؼق  لؾبو ئع  إ  اشرتى حؾػو «ٓ َ ْشَتري إ

ٓ  بَقؿقـِـف» ـودكو  بوف ةضوهذه السؾعة بؽذا بللؾ  ؿو  هول  عري  فقحؾوػ و«وٓ َ بِقـُع إ

   اشرترتف  بليثرنيرؼق 

 التعسٖف بالقسُ، ٔبٗاُ خريٖة الصخابةد[ 

َخْقُر : »ملسو هيلع هللا ىلصال: قال رسقل اهلل ق ڤحصقـ بـ  طـ طؿران «الصحقح»ويف »

تِل َقْركِل  ٺ ٺ ٺ﴿   هذه إ ة هل خقر إ ؿ ب، شؽ: لؼق  اهلل  «ُأم 

 ٿ ٿ﴿   يالخقررة  ؼريكة بؼقلف ن[119]آ   ؿرا   ﴾ٿ ٺ

ففذه إ ة خقر إ ؿ إ  ل  ت ب لقمػ  ن[119]آ   ؿرا   ﴾ٹ ٹ ٿ

 الذق ُ ؾقؼت  ؾقف الخقررةن

يالؿراد هبؿ مح بتف رضقا  اهلل  وملسو هيلع هللا ىلصهل خقر إ ؿ لركف  هذه إ ة التليخقُر 

  ؾقفؿن 

الؼر   الجقؾ  وـ الـو س  ؾوك لوق  يثقورك  وـ أهوؾ العؾوؿو ي وـفؿ  وـ رُحوده ي

  ئة ي شري و يل   بعضفؿ  ةبعق و يل   بعضفؿ   أي ب لسـقـو فقؼق     ئة ةـةو

ياختو ر أ  الؼور   «فوتح البو رق»تسعق و يف ألقا  يثقرة ذيره  الح فظ ابـ حجر يف 

 
(و  وووـ حووودرث 1999(و يالرت وووذق )91أخرجوووف  سوووؾؿو يتووو ب اإلرؿووو  و بووو ب تحوووررؿ الؽووو  يبق كوووفو ) (1)

 نڤ  سعقد ابـ



 
 401ع ــ بعَـــ عج ٤عيفعنجة٠عاحلً 

 ن(1)ةبعق    ً  

 و ت لود ي (2)ياثؾوةبـ  يلر  الصح بة اكؼرض بؿقت آخرهؿ أبل الطػقؾ    ر

ما مـ كػس مـػقسة الققم، »جرة  ل   ةـة  شرك  ـ الف ملسو هيلع هللا ىلصةـة  شرك ي  ئة: ٕ  الـبل 

 ـ لقؾتوف التول ل لوف فقفو و فؿو ت أبوق   رعـل (3)«تلتل طؾقفا مائة سـة، وهل حقة  قمئذ

 الطػقؾ ةـة  شرك ي  ئةن

ُرسؿك  صور  ٓ ف كؼرض  صر الصح بة بقف ة آخرهؿو يإ  ي   بعضفؿ رؼق  

الصووح بة إٓ إذا يوو كقا يثوورة ا لبووةو يإذا يوو   إيثوور  ووـ التوو بعقـو لقووؾ  هووذا  صوور 

 الت بعقـو ييذلؽ    بعده: يلذا رؼق  بعضفؿ  الؼر  أربعق    ً  ن

ـَ َ ُؾقَكُفْؿ، » ـَ َ ُؾقَكُفؿْ ُثؿ  ال ِذ  ف لصح بة خقر الؼوري و يهوؿ أفضوؾ  وـ   «ُثؿ  ال ِذ 

و ي ـ اقرهؿ  ـ أموػق   ڠحقاررل  قسكو ي ـ السبعقـ الذق اخت رهؿ  قةك 

 بعدهؿ  ـ هق خقر   ـفؿن يٓ لبؾفؿ ف، الرةؾو

يف العبو دة َأ َقوز  وـ بعوض  أي لد رليت بعض إفوراد  وـ التو بعقـو يهوق يف العؾوؿي 

وحبة فول ر   الصح بة رـ لوف أحود  ةوقاهؿ: يلوذا جو   يف  ٓ يف هوذا البو بو أ و  يف بو ب الص 

 وـفؿ؟  أي أجر خؿسقـو ل لقا   ـ  -يالؿراد أهؾف- ـد فس د الز     الحدرث أ  لؾع  ؾ

 ُرش ريفؿ فقف  أحدن ٓ الصحبة التل ٓ يهذا تػضقؾ يف العؿؾو ن(4)«ِمـُْؽؿْ »ل    

 
 ن7/5رـظر  فتح الب رق  (1)

يهوق يف حجوة الوقداع يهوق  ملسو هيلع هللا ىلصو رأى الـبول صوح بة  قًتو الياثؾة الؾقثل الؽـ ينو آخر بـ  هق  أبق الطػقؾ    ر (2)

رستؾؿ الريـ بؿحجـفو ثؿ رؼبؾ الؿحجـو ي   رسؽـ الؽقفةو ثؿ تحق  إلك  ؽةو فؿ ت هب  ةـة  شرة ي  ئةن 

 ن3/467ةقر أ ،  الـب،  ي و4/2967ٕبل كعقؿو  :رـظر   عرفة الصح بة

ٓ تليت   ئوة ةوـةو ي ؾوك إرض كػوس  ـػقةوة   »ملسو هيلع هللا ىلصو ب ب لقلف ڤأخرجف  سؾؿو يت ب فض ئؾ الصح بة  (3)

 (ن2259(و يالرت ذق )218و )«القق 

(و يالرت وووذقو يتووو ب تػسوووقر الؼووورآ و 4341أخرجوووف أبوووق دايدو يتووو ب الؿ،حوووؿو بووو ب إ ووور يالـفووولو ) (4)

 =  و يابـ   جفو يت ب الػتـو َب ُب َلْقلِِف َتَع َلك«حسـ اررا»  ( يل  3958ةقرة الؿ ئدةو )  ـ ب ب
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ظفرو يفقف العؾوؿ يالػؼوف يف الودرـو يالعؿوؾ يالعبو دة  فد الت بعقـ فقف الخقر أي

يالد قة أيثرو ففوؿ الوذرـ رؾوق  الصوح بةو يرؾوقفؿ أتبو ع التو بعقـو يرشو ريقاؿ يف 

 ظفقر الخقر يالعؿؾ بف يالد قة إلقفو ففمٓ  الؼري  الث،ثة أفضؾ إ ةن

بعوده شور   ـوف رليت ز و    إٓ يالوذق  ف، يٓ رزا  يؾ ز   ك خقًرا  ـ الذق رؾقفو

 ن(1)إلك لق   الس  ة

ُأكو س  عقـوق  يف جفوةك  وـ الجفو تو أفضوؾ  ؿوـ  أي يٓ رؿـع أ  رقجد أفوراد

ياردة  ؾقـو  هـو و فو لؽ،   ؾوك  ةبؼفؿ يف الجؿؾوةو ففوذه الؿػ ضوؾة الػردروة لقسوت

              الؼري   ؾك جفة العؿق ن   

الُؿحؼوؼ أاو   رتو  و   «ثءًثـا  أو أدري أذكر بعـد قركـف مـرتقـ فء قال طؿران:»

  ف لؼري  الُؿػضؾة ث،ثةن

 لؾؼري  الؿػضؾةن يلقس والخط ب لؾصح بة :«ُثؿ  إِن  َبْعَدُكؿْ »

 ردلق  بشف دا ؿ لبؾ أ  ُتطؾا  ـفؿن  و أق«ُ ْسَتْشَفُدونَ  وٓ َقْقًما َ ْشَفُدونَ »

  رلتؿـفؿ أحدن ٓ ؽرخقكق  إ  ك ت: يلذل  «ُ ْمَتَؿـُقنَ  وٓ َوَ ُخقُكقنَ »

 ڀ ڀ ڀ پ﴿ و يالدلقؾ ياجا يالقف   ب لـذر  «ُ قُفقنَ  وٓ َوَ ـِْذُرونَ »

  ن[7]اإلكس    ﴾ٺ ٺ ڀ

 

(و  ووـ حوودرث أبوول ثعؾبووة 7912(و يالحوو يؿ )385(و يابووـ حبوو   )4914و )﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿  =

 نڤازيا و يابـ  سعقد بـ  يج    ـ حدرث  تبة وو يمححف الح يؿو ييافؼف الذهبلڤالخشـل 

  لوؽو فشوؽقك  إلقوف  و  كؾؼوك  وـ الحجو جو فؼو    بوـ  أتقـو  أكوس» ودقو لو    بوـ  إش رة إلك حدرث الزبقر (1)

أخرجوف  و«ملسو هيلع هللا ىلصةوؿعتف  وـ كبوقؽؿ « رليت  ؾقؽؿ ز    إٓ الذق بعده شر  ـفو حتك تؾؼقا ربؽوؿ ٓ ياو فنكفام »

 (ن2296(و يالرت ذق )7968رليت ز    إٓ الذق بعده شر  ـفو ) ٓ البخ رقو يت ب الػتـو ب ب



 
 407ع ــ بعَـــ عج ٤عيفعنجة٠عاحلً 

ـُ » َؿ رعـل رؽثر فوقفؿ السوؿـو يالوذ   تقجوف إلوك  وـ رؼصود   «َوَ ْظَفُر فِقِفُؿ الس 

و  ُخؾوؼ  وـ أجؾوف: ٕ  ره يف إيؾو يالعـ رة بف: حتوك رسوؿـ يرغػوؾ  ؿج وؿـة  الشج السق

 ُرؿدح هب  أحدن يٓ ُتذها الػطـةو يُتقِرث الغػؾةو

الحسووـ بووـ  إٓ أ  رؽووق   حؿوود : وو  رأرووت  وو لً، ةووؿقـً »لوو   الشوو فعل  

 ن(1)«الشقب ين

ووؿـة  ووـ اقوور  ؾوواك  ووـ موو حبف  يحوورصويأ وو   تووذ : ٕ   فوو، إذا ي كووت السق

ُرو، و لؽوـ  ٓ هوذاؿثوؾ رسوؿـو فإٓ أكف  :الـ س بعض أيؾف ألؾ  ـيإ  ي   البعض 

 تتجف هؿتف لتغذرة جسده دي  لؾبفن الذق ُر،  

 يالش هد  ـ الحدرث    رليت  ـ تػسقره يف الحدرث أيت 

خقور »  يف إي  :«َخْقـُر الـ ـاسِ »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبـل  ڤوفقف: طـ ابـ مسـعقٍد »

قؽوق  و يهق بو  ك  ؾوك  ؿق وف: ٕ  إ وة خقور إ وؿو ف«خقر الـ س»  و يهـ «أ تل

 خقر إ ة هؿ خقر الـ سن 

ـَ َ ُؾقَكُفْؿ، ُثؿ  َ ِجلُ  َقـْقٌم َتْسـبُِؼ َشـَفاَدُة َأَحـِدِهْؿ » ـَ َ ُؾقَكُفْؿ، ُثؿ  ال ِذ  َقْركِل، ُثؿ  ال ِذ 

بو لقؿقـو ف ٕرؿو   يالشوف دات  ـوده  يٓ رفوتؿ ب لشوف دة ٓ :«َ ِؿقـَُف، َوَ ِؿقـُُف َشـَفاَدَتفُ 

  لعد  تحررف يتقلقفو يهق الش هدن   :أُرؼد  هذه أ  هذهردرق  ف، رخقصةو

  «كاكقا  ضـربقكـا طؾـك الشـفادة والعفـد وكحــ صـغار» الـخعل :«قال إبراهقؿ»

بضورب آبوـ إذا بؾوغ  شوًرا يلوؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيهذا  ـ ب ب التلدرا يالرتبقةو يؿ  أ ر الـبل 

ا بؾـغ طشـر ســقـ مـروا الصـبل بالصـءة إذا بؾـغ سـبع ســقـ، وإذ»  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلوف  ُرصؾق 

 
 ن1/528رـظر  الجقاهر الؿضقة يف  بؼ ت الحـػقة  (1)
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لؾزيجوةو يؿو  جو   يف  أي يالتلدروا ب لضورب ةوقا  يو   لؾقلود ن(1)«فا ربقه طؾقفـا

 يهق  شريعن  و  كع  ـف ٓ الؼرآ   ـد الح جةو

 و ووـ يٓهووؿ اهلل أ وورهؿو إ وو  يٓرووة خ مووة  رعـوول و«كــاكقا  ضــربقكـا»  يلقلووف

و  ثؾ  رج    هذا الب بي إل    ي ـ ُرـقبف يف و ـ ُيلل يٓرًة    ة أي ي ٕب يكحقهو

يو كقا  خوقلقـ  وـ يلول إ ور أ  رضوربقا فؼود الحسبة يف الوز ـ الؼودرؿ يالؼرروا: 

الؿخ لػقـو يهـ ك ِحسبة  ؾك الب  وةو ي ؾوك اقرهو و فؽ كوت يف أةوقا  الؿسوؾؿقـ 

 ل ئؿةو فؿـ اش رمدجبو ي ـ خ   رمدجبو ي ـ ةر  رمدجبن

رضوربقاؿ  ؾوك الشوف دة يالعفودو  :«طؾك الشفادة والعفـد وكحـ صغار» يلقلف

روم ـ أ  رؽوذب:  ٓ تؼبوؾ: ٕكوف ٓ ففؾ ُتؼبؾ شف دة الصبل؟ الجؿفوقر  أاو ي ؾقف 

 ياقرهن إثربدٓلة هذا  :فؾؿ رجِر  ؾقف لؾؿ التؽؾقػو يل   بعضفؿ  ُتؼبؾ

بحقث  :يبعضفؿ رؼق    تؼبؾ    دا قا  جتؿعقـ لؿ رتػرلقاو يلؿ ُرقجد اقرهؿ

لض ع الحؼو فنذا تػرلوقا ةوفؾ التولثقر  ؾوقفؿو لؽوـ  و  دا وقا  جتؿعوقـ  لق لؿ ُتؼبؾ

 ن(2)ج الحؼ  ـفؿاةفؾ اةتخر

  املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 ىئ﴿  اهلل رؼق   :«فقف مسائؾ: إولك: القصقة بحػظ إ ؿان»

 ن[89]الؿ ئدة  ﴾ی

 
(و يالرت وذقو يتو ب الصو،ةو بو ب  و  494ةو ب ب  تك رم ر الغ،  ب لصو،ةو )أخرجف أبق دايدو يت ب الص، (1)

(و يمححف  ؾوك شورط 721(و يالح يؿو )1992(و يمححف ابـ خزرؿة )497ج    تك رم ر الصبل ب لص،ةو )

 نڤ عبد بـ   سؾؿو ييافؼف الذهبلو  ـ حدرث ة ة

و 19/144الؿغـووول يو 7/51و إ  4/653 الؿديكوووةيو 7/399الفؿووو   بوووـ  رـظووور  فوووتح الؼووودرر لؾؽؿووو   (2)

 ن1/413تدررا الرايق يو 8/399 لؿبدعيا



 
 404ع ــ بعَـــ عج ٤عيفعنجة٠عاحلً 

 نيؿ  يف الحدرث  «الثاكقة: اإلخبار بلن الحؾػ مـػؼٌة لؾسؾعة، مؿحؼٌة لؾبركة»

ربوذ  القؿوقـ أق  أكوف  :« شـتري إٓ بفـا وٓ  بقـع ٓ القطقد الشد د لؿـالثالثة: »

 أراد أ  ربقع  ثؾف  حؾػن  أي ؾق أراد أ  رشرتق بصؾة حؾػوف ؾك أبخس إثؿ  و 

فقف ؾقس ف «ُأَشْقِؿٌط َزانٍ » وي :«الرابعة: التـبقف طؾك أن الذكب  عظؿ مع قؾة الداطل»

ة الشووفقة  وو  روود قه إلووك الزكوو و يلؽووـ لخبثووف الؿتلمووؾ ل رفووفو يلوود ُرػووتـ  ووـ شوود

 ن (1)اإلكس  و يلد تؽق   ؼقبة  ؾك ذكا ة لػو ي لذق د    ؾقف ةعد

فعوود  الح جووة دلقووؾ  ؾووك أكووف   «ُ ســتحَؾػقن وٓ الخامســة: ذم الــذ ـ  حؾػــقن»

  نرمدق القؿقـ إٓ إذا  ؾبف ٓ يالقاجا  أكف تس هؾ يف هذا الب بو 

: «إربعة، وذكر مـا  حـدث بعـدهؿ أو طؾك الؼرون الثءثة، ملسو هيلع هللا ىلصالسادسة: ثـاؤه »

 يالراجح أا  ث،ثة  ع لركفن بـ    ؾك الشؽ  ـ  ؿرا و

ـــفدون» ـــذ ـ  ش ـــابعة: ذم ال ـــفدون وٓ الس   ثوووؾ ذ  الوووذرـ رحؾػوووق  :«ُ ستش

 حؼنشؽ أ  فقف  تضققًع  لؾحؼق  إذا ي كت بغقر  ٓ ُرستحَؾػق و يالشف دة يٓ

يهوذا  وـ بو ب  :«الثامـة: كقن السؾػ  ضربقن الصـغار طؾـك الشـفادة والعفـد»

رؼوق  بوف يلول إ ورو ي وـ يٓه  وـ كقابوف  أي رؼوق  بوف إبوالذق الرتبقة يالتلدرا 

 يتـشئتفؿ  ؾك الصد و يإخ،  الػ ضؾةن ولتلدرا الصغ ر

 

 

 

 
 ن(169)ص   ةبؼت اإلش رة إلقف (1)
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 ابــة

 هـــح نتٌـــح هللا وذمـــاء يف ذمـــا جـــم

 

 ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿وققلف: 

 أ ة. [91]الـحؾ 

ــر أمقــًرا طؾــك جــقشٍ  ملسو هيلع هللا ىلصقــال: كــان رســقل اهلل  ڤطـــ بر ــدة   ،ســر ةٍ  أو ،إذا أم 

اْغـُزوا بِاْسـِؿ اهللِ فِـل َسـبِقِؾ اهللِ، »أوصاه بتؼقى اهلل ومـ معف مـ الؿسؾؿقـ خقًرا، فؼال: 

ـْ َكَػَر بِاهللِ، اْغُزوا ُؾقا َم
َتْؼُتُؾـقا َولِقـًدا، َوإَِذا  وٓ تؿثُؾـقا، وٓ َتْغـِدُروا، وٓ َتُغؾ قا، وٓ َقاتِ

، َفــاْدُطُفْؿ إَِلــك َثــَءِث ِخَصــاٍل  ـَ ـَ اْلُؿْشــرِكِق َك ِمــ ـ  مــا  - ِخــَءلٍ  أو -َلِؼقــَت َطــُدو  تُف َفــَل  

ْسَءِم، َفنِْن َأَجاُبقَك، َفاْقَبـْؾ ِمــُْفْؿ، َأَجاُبقَك، َفاْقَبْؾ ِمـُْفْؿ، َوُكػ  َطـُْفْؿ، ُثؿ  اْدُطُفْؿ إَِلك اإْلِ 

ُفـْؿ إِْن َفَعُؾـقا َذلِـَؽ  ، َوَأْخبِْرُهْؿ َأك  ـَ ـْ َداِرِهْؿ إَِلك َداِر اْلُؿَفاِجرِ  ِل، ِم ، ُثؿ  اْدُطُفْؿ إَِلك الت َحق 

، َفنِْن َأبَ  ـَ ، َوَطَؾْقِفْؿ َما َطَؾك اْلُؿَفاِجرِ  ـَ ْقا أن  تحقلقا مـفـا، َفـَلْخبِْرُهْؿ فَؾُفْؿ َما لِْؾُؿَفاِجرِ 

، َ ْجرِي َطَؾْقِفْؿ ُحْؽـُؿ اهللِ تعـالك، ـَ ُفْؿ َ ُؽقُكقَن َكَلْطَراِب اْلُؿْسِؾِؿق َ ُؽـقُن َلُفـْؿ فِـل  وٓ َأك 

، َفنِْن ُهـْؿ َأَبـْقا، فَ  ؛َشْل ٌ  اْلَػْلِ  واْلَغـِقَؿِة  ـَ ٓ  َأْن ُ َجاِهُدوا َمَع اْلُؿْسِؾِؿق ُفْؿ اْلِجْزَ ـة، َسـللْ اإِ

ـْ بِـاهللِ، َوَقـاتِْؾُفْؿ، َوإِْن  َفنِْن هؿ أجابقك، َفاْقَبْؾ ِمـُْفْؿ َوُكػ  َطـُْفْؿ، َفـنِْن ُهـْؿ َأَبـْقا، َفاْسـَتِع

َة َكبِق ف،أهؾ َحاَصْرَت  َة اهللِ، َوِذم  ـ فـء ِحْصـ، َفَلَراُدوَك َأْن َتْجَعَؾ َلُفْؿ ِذم  َة َتْجَعـْؾ َلُفـْؿ ِذم 

ُؽؿْ  ـَة َأْصـَحابَِؽ، َفـنِك  َتـَؽ، َوِذم  ـِ اْجَعْؾ َلُفـْؿ ِذم  َة َكبِّقف، َوَلؽِ ن ُتْخِػـُروا ِذمؿُؽـْؿ، أ اهلل وِذم 

ـَة َكبِق ـف، َوإِ  ةَوِذم ـَة اهللِ، َوِذم  ـْ َأْن ُتْخِػـُروا ِذم  حاصـرت أهـؾ  ذاأصحابؽؿ َأْهَقُن َطَؾْقُؽْؿ ِم

ـْ َأْكـِزْلُفْؿ  فـء َطَؾك ُحْؽِؿ اهللِ،ـزلفؿ ت، َفَلَراُدوَك َأْن حصـ ُتـْـِزْلُفْؿ َطَؾـك ُحْؽـِؿ اهللِ، َوَلؽِـ
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َؽ  َٓ  ٓ َطَؾك ُحْؽِؿَؽ، َفنِك  قِفْؿ، َأْم 
 .(1)رواه مسؾؿ ،«َتْدِري َأُتِصقُب ُحْؽَؿ اهللِ فِ

 ائل:ـــه وســـفي
 ـ.إولك: الػرق بقـ ذمة اهلل وذمة كبقف، وبقـ ذمة الؿسؾؿق 

 .الثاكقة: اإلرشاد إلك أقؾ إمر ـ خطًرا 

  :اْغُزوا بِاْسِؿ اهللِ فِل َسبِقِؾ اهللِ »الثالثة: ققلف.» 

  :ـْ َكَػَر بِاهللِ »الرابعة: ققلف ُؾقا َم
 «.َقاتِ

  :ـْ بِاهللِ، َوَقاتِْؾُفؿْ »الخامسة: ققلف  «.َفاْسَتِع

 . السادسة: الػرق بقـ حؽؿ اهلل وحؽؿ العؾؿا 

 دري أ قافؼ حؽؿ اهلل أم ٓ. ٓ بعة: كقن الصحابل  حؽؿ طـد الحاجة بحؽؿٍ السا  

l 

الذ وة  العفودو يالؿقثو   الؿميودو يالؿوراد  :«وذمة كبقف ،باب ما جا  يف ذمة اهلل»

ب لعفوود  وو  رؽووق  بووقـ الؿتع لوودرـ  ووـ  فووقد ب إلرػوو   بفثوو ر العؼوود: يتسووؾقؿ السووؾعة 

 لؾؿشرتقو يالثؿـ لؾب ئعن

هذا أ ر ب إلرػ    :«[91]الـحؾ  ﴾ک ک ک ک ڑ﴿وققلف: »

إكؿ  هل إ ط   الشل  الؿتع هد  ؾقف ت ً  و يإض فة العفد إلك اهلل:   ب لعفقدو رعـل

 ڳ ڳ ڳ﴿  يلذلؽ ل   اهلل تع لك :ٕ  الؿتع لد رؼق   أ  هدك ب هلل

فؼد جعؾ اهلل  ؾقف يػقً،و ي ـ هـ   وفنكف إذا   هد ب هللو [91]الـحؾ  ﴾ڱ ڱ

ر  ـ ةبة يضع هذا الب ب يف يت ب التقحقدو يهق أ   د  القف   بعفد اهللو رـ يف تظف

  ـ التعظقؿن -تع لك  -القاجا لف 

 
أخرجف  سؾؿو يت ب الجف د يالسقرو ب ب تول قر اإل و   إ ورا   ؾوك البعوقثو ييموقتف إرو هؿ بوفداب الغوزي  (1)

 (ن2858(و يابـ   جف )1617(و يالرت ذق )1731ياقره و )



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  454

أرة ات  ـ كؼض القؿقـو  :«[91]الـحؾ  ﴾ڳ گ گ گ گ﴿»

رع رض    ةبؼ ذيره  ـ جقاز التؽػقر  ـ القؿقـ بعد كؼضف  إ  رأى خقًرا هذا ففؾ 

  ـف ؟

ٕ  هذه إرؿ  و الؿراد هب  »  : ل   ابـ يثقرذلؽ تع رض ٓ الجقاب  أ  أرة

 ن(1)« ـع أي إرؿ   التل هل ياردة  ؾك حث ٓ الداخؾة يف العفقد يالؿقاثقؼو

ةعقد  هل العفقدو يالعفد رؿقـو يلؽـ الػور  بـ  ل   رحقك»ي ل   الؼر بل  

ورن لو   الـبول  ٓ بقـفؿ  أ  العفد َغـاِدٍر لِـَقاٌ  َ ـْقَم الِؼَقاَمـِة ِطـْـَد  ُ ـَْصـُب لُِؽـؾ    »ملسو هيلع هللا ىلصرؽػج

فؼود شورع اهلل ةوبح كف  ويأ   القؿوقـ بو هلل و(2)«اْستِِف بَِؼْدِر َغْدَرتِِف ُ َؼاُل: َهِذِه َغْدَرُة ُفءَنٍ 

 ن (3)«فقف  الؽػ رة بخصؾةك ياحدةو يحؾ    اكعؼدت  ؾقف القؿقـ

ـر أمقــًرا طؾــك  إذا ملسو هيلع هللا ىلصقــال: كـان رســقل اهلل »ابوـ الحصوقا  «ڤطــ بر ــدة » أم 

السررة لطعة  ـ الجقش  ـ إربعؿ ئة فؿ  دي و يالجقش    فق   :«سر ةٍ  أو ،جقشٍ 

و (4)«إذا خرج ثءثة يف سػر فؾقممروا أحدهؿ»  ملسو هيلع هللا ىلص: لؼقلف ُبد  ـ تل قر أ قر يٓ ذلؽو

ر إ را   ؾك الجققش يالسرار ن  ي    ملسو هيلع هللا ىلص يالـبل  ُرم ق

تؼوك ألود رؽوق  الشوخص يب لشوريطو يرجا تل قر أمؾحفؿ لذلؽو يأيف هؿ 

أموود  الـوو س لفجووةو يوو    ڤرصووؾح أ  رؽووق  أ قووًرا: فوولبق ذر  ٓ يأيرعو لؽووـ

 
 ن598/ 4تػسقر ابـ يثقر  (1)

و يجو    وـ ڤ(و  وـ حودرث أبول ةوعقد 1738أخرجف  سؾؿو يت ب الجف د يالسقرو ب ب تحوررؿ الغودرو ) (2)

 نڤحدرث ابـ  ؿر 

 ن19/179تػسقر الؼر بل  (3)

 بوولأ(و  ووـ حوودرث 2698أخرجووف أبووق دايدو يتوو ب الجفوو دو بوو ب يف الؼووق  رسوو فري  رووم ري  أحوودهؿو ) (4)

 (ن969الـقيق يف رر ض الص لحقـ )و يحسـف ڤ ةعقد
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 ن     (1)بلٓ رتل ر  ؾك اثـقـ ملسو هيلع هللا ىلصكصحف الـبل  لدي

 ياجتـ ب الـقاهلو يهذه يمقة اهلل  وبػعؾ إيا ر  «أوصاه بتؼقى اهلل»

 .[131]الـس    ﴾ھ ہ ہ﴿  لنيلقـ يأخررـ

 ررتفوعو يٓ رتؽ   ؾقفؿو يٓ بلٓ رشؼ  ؾقفؿو :«عف مـ الؿسؾؿقـ خقًراومـ م»

 ُرطقؼق ن ٓ رحؿؾفؿ    يٓ رحؼرهؿو يٓ

يإل ،    «فِل َسبِقِؾ اهللِ »  اازيا ُ ستعقـقـ ب هلل  و أق«اْغُزوا بِاْسِؿ اهللِ » فؼال:»

 يؾؿة اهللن

ـْ َكَػَر بِاهللِ » ُؾقا َم
إ قر أتقة  ؾقفؿو فونذا أبوقا لو تؾقهؿو بعد  رض أق    «َقاتِ

 بذ  الجزرةن  أي يالؼت   لؿـ يػر ب هلل: لؽػره ي د  اةتج بتف لؾدخق  يف اإلة، 

يُرؼ تؾ أرًض   ـد أهؾ العؾؿ أهؾ بؾدك ا تـعقا  ـ أدا  شعقرة  ـ شع ئر 

ا  يف لت     كعل الزي ةو ييؿـع إذ ڤ اإلة، : ي لزي ةو يؿ  حدث  ـ أبل بؽر

يؿ  أكف ُرؼ تؾ  و(2) ، ة تؿقز دار اإلة،   ـ دار الؽػر ملسو هيلع هللا ىلصجعؾف الـبل لد  ثً،و ي

 
 ر  أب  ذرو إين أراك ضعقًػ و يإين أحا لؽ    أحا لـػسولو»و ل    ملسو هيلع هللا ىلصإش رة إلك حدرث أبل ذرو أ  رةق  اهلل  (1)

أخرجف  سؾؿو يتو ب اإل و رةو بو ب يراهوة اإل و رة بغقور ضوريرةو «ن     رتقؿ ـج قَ لج قَ تَ  يٓ  ؾك اثـقـو  ج َر  ج لَ تَ  ٓ

 (ن3667(و يالـس ئل )2868ق دايد )(و يأب1826)

رغقور إذا  ؾوع الػجورو ييو   رسوتؿع إذا و فون   ملسو هيلع هللا ىلصيو   رةوق  اهلل »  لؽو ل    بـ  إش رة إلك حدرث أكس (2)

ثوؿ «  ؾوك الػطورة  »ملسو هيلع هللا ىلصفسؿع رجوً، رؼوق   اهلل أيو  اهلل أيو و فؼو   رةوق  اهلل  ويإٓ أا ر :ةؿع أذاًك  أ سؽ

فـظوريا فونذا هوق « خرجوت  وـ الـو ر  »ملسو هيلع هللا ىلصإلف إٓ اهللو فؼ   رةق  اهلل  ٓ  أشفد أ إلف إٓ اهلل ٓ ل    أشفد أ 

أخرجف  سؾؿو يت ب الص،ةو ب ب اإل س ك  ـ اإلا رة  ؾك لق  يف دار الؽػرو إذا ةوؿع فوقفؿ «ن را ل  عزى

 (ن382إذا و )

رول ر أ ورا ه حوقـ يو    ڤر ي   أبق بؽو»أبك بؽر الصدرؼ ل    بـ  الرحؿـ  بدبـ  اهلل  بدبـ  ي ـ  ؾحة 

 فن  لؿ تسؿعقا وفؽػقا حتك تسللقهؿ   ذا كؼؿقا وفن  ةؿعتؿ هب  أذاًك  ب لص،ة  ربعثفؿ يف الردة إذا اشقتؿ دارا

(  وـ الزهورق 18716الرزا  )  بد (ن يأخرجف17184أخرجف البقفؼل يف الســ الؽ ى )«ن ذاك  فشـقه  ا رةأ

 نڤ ـ الصدرؼ 
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 ہ﴿إذا التتؾت   ئػت    ـ الؿسؾؿقـو فحصؾ الصؾح بقـفؿ  فرفضت إحداهؿ  

 ن[9]الحجرات  ﴾ھ ھ ھ ھ

َٓ َتُغؾ قا» وتليقد لؿ  تؼد  :«اْغُزوا» إخذ  ـ الغـقؿة لبؾ لسؿتف   الغؾق   :«َو

 ن[161]آ   ؿرا   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

َٓ َتْغِدُروا» لؽؾ غادر لـقا   ـقم الؼقامـة،  رفـع »  الغدر الخق كةو ييف الحدرث  «َو

  كسل  اهلل الع فقةن .(1)«لف بؼدر غدره

 الٍّ٘ عَ التىجٗن، ٔاحللي إُ وجن اللفاز بقتمى املطمىنيد[ 

ــقا» َٓ تؿثُؾ  أذكووفو أي طووع لسوو كفل أي  ووـ رؼتووؾو بجوودع أكػووفو أي ب ٕةوورىو  «َو

فوؾ فإذا  ثجؾوقا بؼتؾوك الؿسوؾؿقـو فقؿو  رجقز التؿثقؾو  ؾك خو،فك بوقـ العؾؿو    ف،

 ُرؿثجؾ بؼت،هؿ؟ 

  يرؽق   ؾك رأق  ـ ل   ب لجقاز  ـ ب ب الؿؿ ثؾةو يلقس  ـ ب ب التؿثقؾ

 ن(2)[126]الـحؾ  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

 ـ ب ب الؿؿ ثؾة  (3)قا ب لرا لهبؿ  ثؾ    فعؾ ملسو هيلع هللا ىلصييف لصة الُعركققـ فعؾ الـبل 

 
 ن(812 )ص  ةبؼ تخررجف (1)

و 4/131يهوق رأق الؿ لؽقووةو يرجحوف ابووـ تقؿقووةو يذهوا الحـ بؾووة إلوك الؽراهووةن رـظوور  ح شوقة ابووـ   بوودرـ (2)

 جؿوقع يو 9/326الؿغـول يو 2/179ح شقةالدةوقلل يو 2/184بدارة الؿجتفود يو 2/259الجقهرة الـقرة ي

 ن28/314الػت يى 

الؿدرـوةو ف جتقيهو و  ملسو هيلع هللا ىلصلود قا  ؾوك رةوق  اهلل  و أ  ك ةو   وـ  ررـوةڤ  لوؽ بوـ  إش رة إلك حدرث أكس (3)

و فػعؾووقاو «إ  شووئتؿ أ  تخرجوقا إلووك إبووؾ الصوودلةو فتشوربقا  ووـ ألب اوو  يأبقالفوو   »ملسو هيلع هللا ىلصلفووؿ رةووق  اهلل  فؼو  

و فبؾووغ ذلووؽ ملسو هيلع هللا ىلصفصووحقاو ثووؿ  وو لقا  ؾووك الر وو  و فؼتؾووقهؿ يارتووديا  ووـ اإلةوو، و يةوو لقا ذيد رةووق  اهلل 

«ن ؿو فؼطع أردرفؿو يأرجؾفؿو يةؿؾ أ قـفؿو يتريفؿ يف الحرةو حتك   تقاو فبعث يف أثرهؿ فليت هبملسو هيلع هللا ىلص الـبل

(و ي سوؾؿو يتو ب 233أخرجف البخ رقو يت ب القضق و ب ب أبوقا  اإلبوؾو يالوديابو يالغوـؿ ي رابضوف و )

(و 4364(و يأبوق دايد )1671الؼس  ة يالؿح ربقـ يالؼص ص يالدر تو ب ب حؽوؿ الؿحو ربقـ يالؿرتودرـو )

 (ن2578(و يابـ   جف )396(و يالـس ئل )72) يالرت ذق



 
 451ع ــ بعَـــ عجـــ ٤عيفعذَـــ١عاهعٚذَـــ١عْ ٝـــ٘

 لؾؿسؾؿن

َٓ تؿثؾقا»  ملسو هيلع هللا ىلصلقلف  ف لؿسللة خ،فقة بقـ أهؾ العؾؿ:  ـفؿ  ـ ررى    ً    أق «َو

تظفريا الضعػ  ـدهؿو  ٓ ي ـفؿ  ـ رؼق   إذا فعؾقا ذلؽ بؽؿن تػعؾقا يلق فعؾقا ٓ

 ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ لقلف تع لك يتـدرج أفع لؽؿ يف  وافعؾقا هبؿ  ثؾ    فعؾقا

 يرجعؾق   ـ ذلؽ    حصؾ يف لصة العركققـن .[126]الـحؾ  ﴾ې ې

 الٍّ٘ عَ قتن وَ ال ودخن لْ يف القتاه، ٔاحللي إُ ترتس بْ املقاتمُٕد[ 

َٓ َتْؼُتُؾقا َولِقًدا»  ُرؼ تؾن ٓ القلقد هق  الصغقر الذق :«َو

  ودخؾ لفوؿ يف ٓ : ٕاوؿ(1)يج   الـفل  ـ لتوؾ الشوققخو يالرهبو  و يالـسو  

ؿة يف ُحـقـ يهوق شوقخ  يبقور بـ  ُلتِؾ ُدررديلذا الؼت  و لؽـ  ـ ل تؾ  ـفؿ ُرؼتؾ:  الصق

 : ٕ  لف رأًر ن(2)فق  الؿ ئة

يلػظفو  لػوظ  - يقوػ رجؿوع بوقـ إح دروث الـ هقوة  وـ لتوؾ الـسو    فن  لقؾ

َل ِد ـَُف َفاْقُتُؾقهُ »  حدرثيبقـ و -  ؿق  ـْ َبد  قوة رعتؿودي  الحـػفو لجقاب  أ   ؟(3)«َم

 ناووك  ووـ لتووؾ الـسوو   ملسو هيلع هللا ىلصُتؼتووؾ: ٕ  الـبوول  ٓ  ؿووق  الـفوولو فقؼقلووق   الؿرتوودة

: ٕ  هذا الـفول  وـ لتوؾ الـسو    ؿق وف ُ عو رض  الؿرتدة ُتؼتؾ رؼقلق   يالجؿفقر

 
(و ي سؾؿو يتو ب الجفو د 3914إش رة إلك     أخرجف البخ رقو يت ب الجف دو ب ب لتؾ الصبق   يف الحربو ) (1)

أ  ا ورأة يجودت يف بعوض »  اهلل  بود ( يالؾػظ لوفو  وـ1744يالسقرو ب ب الـفل  ـ لتؾ الـس   يالصبق  و )

(  وـ ابوـ 2728و يأخورج أحؿود )«لتوؾ الـسو   يالصوبق   ملسو هيلع هللا ىلصقلةو فلكؽر رةق  اهلل  ؼت ملسو هيلع هللا ىلص غ زق رةق  اهلل 

تؼو تؾق  يف ةوبقؾ اهلل  واخرجوقا بسوؿ اهلل»إذا بعث جققشف لو     ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رةق  ي    ل    رفقً  و ڤ  ب س

  «نأمح ب الصقا ع يٓ تؼتؾقا القلدا و يٓ تؿثؾقاو يٓ تغؾقاو يٓ تغدرياو ٓ  ـ يػر ب هللو

 ـ حـقـ بعث أب     ر  ؾك جقش إلك أي و سو  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ  فرغ الـبل »و ل    ڤإش رة إلك حدرث أبل  قةك  (2)

أخرجف البخ رقو يت ب الؿغ زقو ب ب ازية أي و سو «ن الصؿةو فؼتؾ دررد يهز  اهلل أمح بفبـ  فؾؼل دررد

 (ن2498عررقـو )(و ي سؾؿو يت ب فض ئؾ الصح بةو ب ب  ـ فض ئؾ أبل  قةك يأبل    ر إش4323)

(و يالرت وذق 4351(و يأبوق دايد )3917رعوذب بعوذاب اهللو ) ٓ أخرجف البخ رقو يت ب الجف د يالسقرو بو ب (3)

 (ن4969(و يالـس ئل )1458)
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َل ِد ـَُف َفاْقُتُؾقهُ »  ملسو هيلع هللا ىلصلقلف  بعؿق  ـْ َبد  الـفل بؿ  ثبت  ـ لتوؾ   ؿق ُ  َػ عق و يلد ُض (1)«َم

 يالؼ تؾةن الزاكقةو

يإذا ترتس الؽػ ر بؿثؾ هومٓ  الوذرـ جو   الـفول  وـ لوتؾفؿو بول  جعؾوقهؿ درً و  

يبوقـ الـصور هوذا التورتس:  الؿسوؾؿقـ بقـفؿ يبقـ الؿسؾؿقـو فناؿ رؼتؾق و إ  ح   بقـ

ٕاؿ لق لؿ ُرؼتؾقا لُؼتِؾ  ـ الؿسؾؿقـ أيثرو يحتك لق ترتةقا بؿسؾؿو يترتا  ؾوك ذلوؽ 

 ن(2)ارتؽ ب أخػ الضرررـ   ـ الؿسؾؿقـو ف لؼ  دة لتؾ أ داد يبقرة

ـَ َفـاْدُطُفْؿ إَِلـك َثـَءِث: ِخَصـالٍ » ـَ الُْؿْشـرِكِق َك ِم  وـ    شوؽ  «ِخـَءلٍ  أو َوإَِذا لَِؼقَت َطُدو 

 يإٓ ف لخص   يالخ،   عـ هؿ  ياحدن :يهذا  ـ تحرق رياة الحدرث والرايق

ـ  ما َأَجاُبقَك إَِلْقفَ » تُف   هذه زائدةن «  » :«اَفَل  

ْســَءمِ » هوول  قجووقدة يف « ُثــؿ  » :«َفاْقَبــْؾ ِمـــُْفْؿ، َوُكــػ  َطـــُْفْؿ، ُثــؿ  اْدُطُفــْؿ إَِلــك اإْلِ

تقجود: ٕ  هوذا بقو   لِؿو   ٓ محقح  سؾؿ يف جؿقع الـسخو ييف اقر محقح  سوؾؿ

هول  أي   ؾوك  و  لبؾفو ةً َبوتج َر  ُ  «اد فوؿ»جؿؾوُة  تُأجِؿؾ  ـ الخصو   الوث،ثو يلقسو

يإكؿو  هول تػسوقر لؾخصو   الوث،ث  وعطوػ  ؾقوففتُ  : فو   ذيور لبؾ بعديالعة  رحؾة 

 تػصقؾ بعد إجؿ  ن« اْدُطُفْؿ إَِلك اإِلْسءمِ »ييف ُةــ أبل دايد  نيلقست اقره 

يذا يلعت الريارة بجؿقع ُكسخ موحقح  سوؾؿ »ل   الشقخ ةؾقؿ   يف ح شقتف  

ــؿ  » ــؿ  »بزروو دة  «ادطفــؿ  ُث يف اقوور يتوو ب  سووؾؿو  قإةووؼ  ف  يؿوو  ري  الصووقابي ،«ُث

يؿصـػ أبل دايدو ييت ب إ قا  ٕبل ُ بقود: ٕ  ذلوؽ هوق ابتودا  تػسوقر الوث،ث 

 ن(3)«خص  

 
 ن9/3الؿغـل ٓبـ لدا ة يو 19/71ريضة الط لبقـ يو 12/15الذخقرة لؾؼرايف يو 19/111رـظر  الؿبسقط  (1)

 ن9/288الؿغـل يو 9/242تحػة الؿحت ج يو 4/544الت ج ياإليؾقؾ يو 191-7/199ع رـظر  بدائع الصـ ئ (2)

 (ن625رـظر  تقسقر العزرز الحؿقد )ص   (3)



 
 457ع ــ بعَـــ عجـــ ٤عيفعذَـــ١عاهعٚذَـــ١عْ ٝـــ٘

لػوظ روقهؿ أكوف  «ثـؿ ادطفـؿ إلـك اإِلسـءم»  يلقلف  »«الُؿعؾِؿ»يل   الؿ زرق يف 

 ًٓ هـوو  كؿوو  دخؾووت ه يإ و«ثووؿّ »لووذيره لػظووة  :اقوور الووّث،ث الخصوو   التوول أجؿؾفوو  أي

 ن (1)« يَ ٓفتت ح الؽ،  يإخذ يف تػسقر الِخَص   إُ 

 جؾدات مغ رو يهق الؾبـة إيلك  ةؾؿ زرق  طبقع يف ث،ثل« الُؿعؾِؿ»يت ب  ي

 لضو فف «إيؿو   الُؿعؾِوؿ»  ج   الؼ ضل  ق ض فصوـجػثؿ  ـ لبـ ت شريح  سؾؿو 

وؾ »  ثؿ ج   السـقةول فصوـجػ و«إيؿ   اإليؿ  »  ج   إُبقل يمـجػثؿ  ؾقفو  ُ ؽؿق

وؾ بعضوف  بعًضو  يف شورح موحقح ربعوالؽتوا إيوؾ هوذه ي و«إيؿ   اإليؿ   ة ُرؽؿج

فقفو  خقورو ي وع ذلوؽ ب لـسبة لػتح الب رق إٓ الشل  القسوقرو  تؿثقؾ ٓ  سؾؿو ييؾف 

 رزا  محقح  سؾؿ بح جة إلك شرح رػل بؽؾ فقائدهن ٓ إٓ أكفي ؾؿو 

 الخؾوة إيلوك أي الخصوؾة إيلوكل هوأ  د ق ؿ إلك اإلة،   فتبقـ  ـ ذلؽ

 ـ أجوؾ أ  إكؿ  هق ُ  ر لؼت لفؿ: ٕ  لت لفؿ  ف، إذا أةؾؿقايو  ـ الخص   الث،ث

 أةؾؿقانلد ردخؾقا يف اإلة، و ي

لِ »إذا أةؾؿقا أق   :«َفنِْن َأَجاُبقَك، َفاْقَبْؾ ِمـُْفْؿ، ُثؿ  اْدُطُفؿْ » ـْ َداِرِهـْؿ إَِلك الت َحق  ، ِم

ـَ  ، َوَطَؾـْقِفْؿ َمـا  ،إَِلك َداِر اْلُؿَفاِجرِ  ـَ ُفْؿ إِْن َفَعُؾقا َذلَِؽ، فَؾُفـْؿ َمـا لِْؾُؿَفـاِجرِ  َوَأْخبِْرُهْؿ َأك 

ـَ َطَؾك   وـ الػول و يالصودل تو يالزيوقاتو ياقرهو   وـ إ وقا  التول  :«اْلُؿَفاِجرِ 

  ُتصرف  ؾك الؿسؾؿقـن 

ياجبة  ـ دار الؽػر أمبحت ياجبة إلقفو يبعده  ملسو هيلع هللا ىلص صره يالفجرة ي كت يف 

   ـ بؾدا  ؿاقره يٓ الؿدرـةو يٓ  ؽة ٓ ورتعقـ بؾد بعقـف يٓ إلك دار اإلة، و

إٓ لؾؿستضعػقـ:  :رجقز البؼ   بدار الؽػر  ع الؼدرة  ؾك ذلؽ يٓ الؿسؾؿقـو

 
 ن3/7الؿعؾؿ  (1)
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 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :لؼقلف تع لك

 ن[99-98  ]الـس   ﴾﮷﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ھ

، َ ْجـرِي » ـَ ُفـْؿ َ ُؽقُكـقَن َكـَلْطَراِب اْلُؿْسـِؾِؿق َفنِْن َأَبْقا أن  تحقلقا مـفا، َفَلْخبِْرُهْؿ َأك 

شوخص أةوؾؿ فنذا   «َ ُؽقُن َلُفْؿ فِل اْلَػْلِ ، َواْلَغـِقَؿِة َشْل ٌ  وٓ َطَؾْقِفْؿ ُحْؽُؿ اهللِ تعالك،

ُرؼ توؾو  ٓ شول : ٕكوف رعقد  ؾك الؿسؾؿقـ  ـف ٓ فنكفإبؾفو  يأ يجؾس يف ال  بغـؿف

 بقـؿ  إذا اكتؼؾ إلك دار الفجرة كػع اهلل بفن

  رحتو ج أ  العدد يؿًّ  إٓ :ف لؿسؾؿق  رحت جق  إلك العدد يؿ  رحت جق  إلك العت د

 ووـ  يف مووحقح  سووؾؿيهووق التحؼووؼ ب إلرؿوو  و الووذق تووذلؾ بووف الصووع بو إلووك يقووػو ي

و لو    فؼؾـو   «أحصقا لل كـؿ  ؾػـظ اإلسـءم»و فؼ    ملسو هيلع هللا ىلص    يـ   ع رةق  اهلل حذرػةو ل

تـدرون  ٓ إكؽـؿ»ر  رةق  اهللو أتخ ف  ؾقـ  يكحـ    بقـ الستؿ ئة إلك السبعؿ ئة؟ لو    

فؿو   !الؿسؾؿق   ؾقو ر يكصوػو فؿو ذا فعؾوقا هبوذه إرض؟ قق و يال(1)«لعؾؽؿ أن تبتؾقا

قْؾِ َولَ »  ملسو هيلع هللا ىلصهق إٓ تصدرؼ لقلف   ياهلل الؿستع  ن  و(2)«ؽِـ ُؽْؿ ُغثَاٌ  َكُغثَاِ  الس 

ـَ » ٓ  َأْن ُ َجاِهُدوا َمَع اْلُؿْسِؾِؿق نذا ج هوديا فؾفوؿ  وـ الغـقؿوة  و  رـو لفؿ  وـ ف  «إِ

 كصقان

ُتػورض إكؿو  الجزروة ي نالخؾوة الث لثوةهول هوذه   «سلْلُفْؿ اْلِجْزَ ةِ اَفنِْن ُهْؿ َأَبْقا، فَ »

يراا يف البؼ   يف در ر الؿسوؾؿقـو يالجزروة تمخوذ  وـ أهوؾ  وة،  ؾك  ـ أبك اإل

ذلوؽ  وـ  جوقس هجورو ي ه أخوذيذلؽ  ؾقفؿ يف الؼرآ و يهب  الؽت ب ي ـصقص 

 
 (ن149أخرجف  سؾؿو يت ب اإلرؿ  و ب ب آةتسرار لؾخ ئػو ) (1)

(و  ووـ 22397(و يأحؿوود )4297) أخرجووف أبووق دايدو يتوو ب الؿ،حووؿو بوو ب يف توودا ل إ ووؿ  ؾووك اإلةوو، و (2)

 نڤحدرث ثقب   
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ففوؾ تمخوذ  وعورب  شوريق فهمٓ  أ   ي ن(1)«ُسـ قا بِِفْؿ ُسـ َة َأْهِؾ اْلؽَِتاِب »ل    يؿ  

  ـفؿ الجزرة؟ 

الدلقؾو ي   ج   يف  عـ هو يلؽـ  ـود الشو فعقة  تمخذ  ـفؿ هبذايالجقاب  أا  

و ي وـفؿ  وـ رؼوق   يالؿجوقستمخوذ إٓ  وـ أهوؾ الؽتو ب  ٓ يالحـ بؾة أ  الجزرة

 ن(2)تمخذ  ـ الؿشريقـ إٓ العرب: ٕا  إذٓ  لفؿ

 يالعؿق  يف يؾ ي فرو هق الذق رد   ؾقف حدرث الب ب ياقره  ـ إح درثن

ـْ بِاهللِ، َوَقاتِْؾُفؿْ َفنِْن هؿ أجابقك، َفاْقبَ »  :«ْؾ ِمـُْفْؿ َوُكػ  َطـُْفْؿ، َفنِْن ُهْؿ َأَبْقا، َفاْسَتِع

 ن ُبد  ـ آةتع كة ي ؾا العق   ـ اهلل  ف،

أق  أي بقوقتو أي ي   حصـً   ـقًع   ـ جبو   ةقا    :«ِحْصـأهؾ َوإِْن َحاَصْرَت »

 شل  رؿتـعق  بفو يرتحصـق  بفن 

ـَة َكبِق ـف،َفَلَراُدوَك أَ » َة اهللِ، َوِذم  ـَة َكبِّقـف،  فـء ْن َتْجَعَؾ َلُفْؿ ِذم  ـَة اهلل وِذم  َتْجَعـْؾ َلُفـْؿ ِذم 

ُؽؿْ  َة َأْصَحابَِؽ، َفنِك  َتَؽ، َوِذم  ـِ اْجَعْؾ َلُفْؿ ِذم  أصـحابؽؿ  ةْن ُتْخِػُروا ِذمؿُؽـْؿ، َوِذمـأ َوَلؽِ

ـْ َأْن ُتْخِػرُ  َة َكبِق ـفَأْهَقُن َطَؾْقُؽْؿ ِم َة اهللِ، َوِذم  و أق   وـ أخػور الربو  ل«  ُتْخِػـُروا» :«وا ِذم 

 ن(3)فؿعـ ه  أج ر وخػر  و يأ   الث،ثلكؼض

ٕكف إذا حصؾ الـؼض يلود ُأ طوقا  فود اهلل يذ وة اهلل فو ٕ ر  فـف هؿ  ـ ذلؽ:

قوور رهبووؿو لؽووـ إذا ي كووت الذ ووة ٕ  الؿسوؾؿق  خوو   ةووقؼقلق   الؽػوو ر فوون  ظوقؿو 

  ن  حرج ً  يإ  ي   كؼضف ةفؾ: أالجقش يأمح بفو فل ره  

 
و لو   ابوـ ڤ وقف بوـ  الورحؿـ  بود (و  وـ حودرث756رحقوك )بـ  أخرجف   لؽ يف الؿق ل بريارة رحقك (1)

 «نهذا  ـؼطع  ع ثؼة رج لف  »6/261حجر يف فتح الب رق 

 ن(152)ص   ةبؼت اإلش رة إلك الؿذاها يف هذه الؿسللة (2)

 ن 649-2/648رـظر  الصح ح  (3)
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ُتـْـِزْلُفْؿ َطَؾـك  فـء َطَؾك ُحْؽِؿ اهللِ،تـزلفؿ ، َفَلَراُدوَك َأْن حاصرت أهؾ حصـ ذاَوإِ »

ــِؿ اهللِ  رتبووقـ خطوول الؿجتفوود:  أي ٕ  الؿسووللة اجتف درووة يلوود رتغقوور آجتفوو د :«ُحْؽ

 ؿ اهللنُتـزلفؿ فقف   ؾك حؽ ٓ يلذلؽ

يُرجقووا الؿػتوول   وو  حؽووؿ الوودرـ يف يووذا؟  قؼقلووق فالسوو ئؾقـ بعووُض رووليت فؼود 

 ُرجقوايبعضوفؿ  بجقابك اجتف دق لقس فقف دلقؾو فقؽق  جقابف  ـسقًب  إلوك الودرـو

ربؼوك أ  تـزروؾ هوذا  بـص  ـ ي،  اهلل يي،  رةقلف إذا ي كت اإلج بة فقفؿ و يلؽوـ

  ندقاجتف  أ رالسما  هذا الـص  ؾك 

 يهوذا «أكوت تسول  ياإلةو،  ُرجقوا»  اةؿفُرب ع يف الؿؽتب ت رأرت يت ًب  لد ي

 نرستـد إلك دلقؾ ٓ بعضف ي وأيثره أدلة اجتف درة ياةتـب   ت  ؼؾقة رجقز: ٕ  ٓ

ـْ َأْكِزْلُفْؿ َطَؾك ُحْؽِؿَؽ، َفنِك َؽ »
َٓ  ٓ َوَلؽِ ـقِفْؿ، َأْم 

اه رو« َتْدِري َأُتِصقُب ُحْؽـَؿ اهللِ فِ

 .«مسؾؿ

 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

شوؽ  ٓ  «إولك: الػرق بقـ ذمة اهلل وذمة كبقف، وبقـ ذمة الؿسؾؿقـ فقف مسائؾ:»

 نملسو هيلع هللا ىلص ي خ لػتف  أرسر  ـ  خ لػة ذ ة اهلل يذ ة كبقف وأ  ذ ة الؿسؾؿقـ أهق  يأخػ

ذ وة الؿسوؾؿقـ  ؽ،هؿ  ُ حرج و لؽـف :«الثاكقة: اإلرشاد إلك أقؾ إمر ـ خطًرا»

 ألؾ خطًران

 :ااوزيا  سوتعقـقـ بو هلل أق    «ِؿ اهللِ فِـل َسـبِقِؾ اهللِ اْغـُزوا بِاْسـ»الثالثة: ققلـف: »
 اقره ن  يٓ ٕجؾ اـقؿة ٓ ُ عؾقـ يؾؿة اهلل يف ةبقؾ اهللو : خؾصقـ هلل

ـْ َكَػَر بِاهللِ »الرابعة: ققلف: » ُؾقا َم
 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ و يؿ  ل   تع لك «َقاتِ

 ن[123]التقبة  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
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ـْ بِـاهللِ، َوَقـاتِْؾُفؿْ َفاْسـ»الخامسـة: ققلـف: »  بو هلل  سوتػ د  ووـ ةك ةوتع عـوك آ :«َتِع

رجوقز  يٓ ُبود  وـ آةوتع كة بو هللو ٓ أكفإلك رشقر بف و يهذا تليقدو «باسؿ اهلل» لقلف 

 الريق  بح   إلك العددو يالُعددن

حؽووؿ اهلل  طوو بؼ يذلووؽ أ   :«ؽــؿ اهلل وحؽــؿ العؾؿــا السادســة: الػــرق بــقـ ح»

ففق اجتف دقو يالؿجتفد لد ُرصقا يلد ُرخط و  وأ   حؽؿ العؾؿ  يلؾحؼ يلطعلو 

اةووتػرغ يةووعفو ياةووتعؿؾ الؿؼوود  ت لوود يإذا يوو   العوو لؿ  ووـ أهووؾ آجتفوو دو ي

وإكؽـؿ تختصـؿقن إلـل،  ،إكؿـا أكـا بشـر»  ملسو هيلع هللا ىلصالشر قةو فؾؿ ُرصوا: فقودخؾ يف لقلوف 

لعؾ بعضؽؿ أن  ؽقن ألحـ بحجتف مــ بعـض، فلقضـل طؾـك كحـق مـا أسـؿع، فؿــ و

ي ؾقوف  :(1)«فنكؿـا أقطـع لـف قطعـة مــ الــار ، لخـذه فـء قضقت لف مـ حؼ أخقف شقئا،

 ُربقح    ُحؽؿ بف إذا لؿ ُرصا الحؼن ٓ فحؽؿ الح يؿ

أم   دري أ قافـؼ حؽـؿ اهلل ٓ السابعة: كقن الصحابل  حؽؿ طـد الحاجة بحؽؿٍ »

ُقطؾوا  وـ أهوؾ العؾوؿ يإهؾقوة لؾـظور يف ف وإذا خؾت الؿسللة  ـ كوصأق  أكف  :«ٓ

الـصوقص أ  رجتفووديا يرحؽؿوقا بؿوو  رقمووؾفؿ إلقوف اجتفوو دهؿو فون  أموو بقا فؾفووؿ 

 أجرا و يإ  أخطليا فؾفؿ أجر  ياحدن

 

 

 

 
 ن(489)ص   ةبؼ تخررجف (1)
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 ابــة

 او عىل هللاـــاء يف اإلكصـــا جــــم

 

َ ْغِػـُر  ٓ َقـاَل َرُجـٌؾ: َواهللِ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  قال: ڤاهلل  طبدبـ  طـ جـدب

ـْ َذا ال ِذي َ َتَلل ك َطِؾل  أنْ اهللُ لُِػءٍن، َفَؼاَل اهللُ  إِك ل َقْد َغَػْرُت لُِػءٍن   َأْغِػَر لُِػءنٍ  ٓ : َم

 .(1)رواه مسؾؿ ،«َوَأْحَبْطُت َطَؿَؾَؽ 

تؽؾؿ بؽؾؿٍة أوبؼـت »طابد، قال أبق هر رة: ويف حد ث أبل هر رة أن الؼائؾ رجٌؾ 

 .(2)«دكقاه وآخرتف

 ائل:ـــه وســـفي
 .إولك: التحذ ر مـ التللل طؾك اهلل 

 .الثاكقة: كقن الـار أقرب إلك أحدكا مـ شراك كعؾف 

 .الثالثة: أن الجـة مثؾ ذلؽ 

  :ُؿ بِاْلَؽِؾَؿةِ »الرابعة: فقف شاهٌد لؼقلف ُجَؾ َلَقَتَؽؾ   إلك آخره. «إِن  َالر 

 بسبب هق مـ أكره إمقر إلقف. ؛الخامسة: أن الرجؾ قد ُ غػر لف 

 

 
 (ن2621أخرجف  سؾؿو يت ب ال  يالصؾة يأدابو ب ب الـفل  ـ تؼـقط اإلكس    ـ رحؿة اهلل تع لكو ) (1)

(و يموووححف ابوووـ 8292(و يأحؿووود )4991أخرجوووف أبوووق دايدو يتووو ب إدبو بووو ب يف الـفووول  وووـ البغووولو ) (2)

 (ن5712) حب  
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l 

 $اإللس    ؾك اهلل  الحؾػ  ؾك اهللو ذير  :«باب ما جا  يف اإلقسام طؾك اهلل»

الـووقع الُؿخووؾ ب لتقحقوود الووذق أيرد موو حبف الـوو ر: يهووق أ  رؼسووؿ  ؾووك اهلل إ ج ًبوو  

: يؿوو  يف حوودرث البوو بو يهووذا التووللل  ؾووك اهللو حْجووًرا لػضووؾ اهلل تعوو لك أي بـػسووفو

 نتـؼ ص لف 

و و يهووق الحؾووػ  ؾووك اهلل ثؼووة بوو هلل  ؼوو رب لووف يف الصووقرةهـوو ك كووقع آخوور ي
 (1)«رب أشعث، مدفقع بـإبقاب لـق أقسـؿ طؾـك اهلل ٕبـره»يإحس ًك  لؾظـ بف تع لك: 

ؾبوقا الؼصو صو فؼو   و فطج ررةك  ثـقةَ  ف الربقعُ يسرت أختُ  لؿ  رالـضبـ  ييذلؽ أكس

تؽسور  ٓ يالوذق بعثوؽ بو لحؼو ٓ الـضر  أتؽسر ثـقة الربقع ر  رةوق  اهلل؟بـ  أكس

  ملسو هيلع هللا ىلصو فرضول الؼوق  ي ػوقاو فؼو   الـبول « ا أكس كتـاب اهلل الؼصـاص»ثـقتف و فؼ    

 ن(2)«إن مـ طباد اهلل مـ لق أقسؿ طؾك اهلل ٕبره»

أحود   حصوؾ  وـ ؿوييذلوؽ و يهـ ك  قا ـ رحت ج فقف  اإلكس   إلك  ثوؾ هوذا

  اةتسوؼ لـو : فون  ُ طركو  أةوؾؿـ و لوف لو لقاإذ  :الد  ة يف ديلةك  وـ الودي  فقفو  يػو ر

  نيأةؾؿقا وفسؼقا وفللسؿ  ؾك اهلل أ  ُرسؼقا

 !لق لؿ رؿطريا؟ةقؽق  يلؽـ   ذا 

رـبغووول أ  ُرسوووتعؿؾ إٓ يف أضوووقؼ إحوووقا   يٓ فؾوووقس إ ووور لؽوووؾ الـووو سو

  نيالظريف: ٕكف ابت،

 
 (ن2622ؾة يأدابو ب ب فضؾ الضعػ   يالخ  ؾقـو )أخرجف  سؾؿو يت ب ال  يالص (1)

( ي سووؾؿو يتوو ب الؼسوو  ة يالؿحوو ربقـ 2793أخرجووف البخوو رقو يتوو ب الصووؾحو بوو ب الصووؾح يف الدرووةو ) (2)

(و يابوـ 4595(و يأبوق دايد )1675يالؼص ص يالدر تو بو ب إثبو ت الؼصو ص يف إةوـ  و ي و  يف  عـ هو و )

 ن(4755(و يالـس ئل )2649  جف )
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َ ْغِػـُر  ٓ َقاَل َرُجٌؾ: َواهللِ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤاهلل  طبدبـ  طـ جـدب»

كان رجءن يف بـل إسرائقؾ متقاخققـ، فؽـان »ج   يف الريار ت إخرى ي :«اهللُ لُِػءنٍ 

 ـزال الؿجتفـد  ـرى أخـر طؾـك  ٓ أحدهؿا  ذكب، وأخر مجتفـد يف العبـادة، فؽـان

 ،فؼـال لـف: أقصـر، فؼـال: خؾــل وربـل ،ا طؾك ذكـبأقصر، فقجده  قمً  فقؼقل: ،الذكب

ــ أبعثــَت   ــدخؾؽ اهلل الجـــة، فؼــبض  ٓ أو  غػــر اهلل لــؽ، ٓ ،ا  فؼــال: واهللطؾــل رققًب

كــت  أو ا،فؼال لفذا الؿجتفد: أكـت بل طالؿً  ،أرواحفؿا، فاجتؿعا طـد رب العالؿقـ

ادخـؾ الجــة برحؿتـل، وقـال لمخـر: ا  وقـال لؾؿـذكب: اذهـب فطؾك ما يف  دي قادرً 

 ن  (1)«اذهبقا بف إلك الـار

ـْ َذا ال ِذي َ َتَلل ك َطِؾل  َفَؼاَل اهللُ » و ة هـ   القؿقـ يالحؾػقج لِ  َٕ الؿراد ب  «: َم

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿و [22]الـقر  ﴾چ چ ڃ ڃ﴿ يؿ  يف لقلف تع لك 

 ن[226]البؼرة 

ل   لؾع مول      اجتؿع   ـد اهلللؿج أق    «ُت َطَؿَؾَؽ إِك ل َقْد َغَػْرُت لف َوَأْحَبطْ »

 ك  اذهبووقا بووف إلووك الـوو رواذهووا ف دخووؾ الجـووة و يلوو    لؾثوو ين الع بوود الووذق تووللج 

 كسل  اهلل الع فقةن

أ  يإذا ي   الذكا الذق ُرزايلف الع مل شرًي  أي و ففؾ رصح الحؾػ  ؾقف 

 ؟[48]الـس    ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿   بـ ً   ؾك لقلف :رغػر لف ٓ اهلل

ؾف ذلوؽ: ٕ  فلؽو  اهلل رغػر ٓ واهللقف و ؾك هذا إ  ل    إ   تج يالجقاب  أكف 

يلوؿ  و أ   إذا ي   ل بً، لؾؿغػرة يتحت الؿشوقئةهذا ج   ب لق د الؿؼطقع  ـ اهلل 

 ردخؾ يف الحدرثني وفذا  ـفل  ـفف لؾتقبةو الػرمةُ  فتز   ع

 
 ن(822)ص   ةبؼ تخررجف لد ي وهذه ريارة أبل دايد يأحؿد (1)



 
 441ع ــ بعَــــ عجـــ ٤عيفعاإلق ـــ ّع ٢ًعاه

نهق يف ُةـي :«رواه مسؾؿ» ًٓ  ـ أبل دايد ياقره  طق

تؽؾــؿ بؽؾؿــٍة »ويف حــد ث أبــل هر ــرة أن الؼائــؾ رجــٌؾ طابــد، قــال أبــق هر ــرة: »

شل   ٓ و ففلتبع لمخرة : ٕا الدكق  ييذلؽليبؼت آخرتف ف :«أوبؼت دكقاه وآخرتف

ـْبعَ »ب لـسبة لمخرةو يهذا دلقؾ   ؾك أا   ـ  ظ ئؿ إ قر يف الحودرث    اْجَتـُِبـقا الس 

 ن(1)«اْلُؿقبَِؼاِت 

 لفـا  ؾؼـل ٓ اهلل، سـخط مــ بالؽؾؿـة لقـتؽؾؿ العبـد وإن»  ف لؽؾؿة أ ره  خطقور

ؼوو    عوو ذ  يإكجوو  ف وبحػووظ الؾسوو   ملسو هيلع هللا ىلصو يأيمووك الـبوول (2)«جفـــؿ يف بفــا  فــقي بــآ،

ــَؽ »لؿماخووذي  بؿوو  كووتؽؾؿ بووف؟ لوو     َوَهــْؾ َ ُؽــب  الـ ــاَس َطَؾــك  ،َ ــا ُمَعــاذُ  ،َثؽَِؾْتــَؽ ُأم 

ٓ  َحَصائُِد َأْلِسـَتِِفْؿ  - قال: َطَؾك َمـَاِخرِِهؿْ  أو -ُوُجقِهِفْؿ   كسل  اهلل الع فقةن ن(3)«إِ

ٕا  الؿس لؽ لؾؼؾاو يحػظ البصور  :يحػظ الؾس  و يالجقارح حػظ لؾؼؾا

رصؾح الؼؾوا إٓ هبوذاو ي وـ أراد أ   يٓ حػظ  لؾؼؾاو يحػظ السؿع حػظ  لؾؼؾاو

الجووقاب الؽوو يف لؿووـ ةوول   ووـ الووديا  »  ػصووً، فعؾقووف بليائووؾرؼوورأ هووذا الؽوو،   ُ 

ا يتو بففوق  وٓبـ الؼوقؿ :(4)«الش يف بقو   لؽقػقوة فقوف ي ويف ا روة إهؿقوة كػوقس  جودًّ

حػظ الؼؾا  ـ فضق  الؽ، و يفضق  السؿعو يفضق  البصورو يفضوق  الطعو  و 

 يفضق  الـق و ي ـ فضق  الُخؾطة  ع الـ سن

 

 َتَعو َلك  ﴿ (1)
ِ
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌأخرجف البخو رقو يتو ب القمو ر و َبو ُب َلوْقِ  اهلل

(و ي سؾؿو يتو ب اإلرؿو  و بو ب بقو   الؽبو ئر يأي هو و 2766و )[19]الـس    ﴾ک ک ک ک ڑ

 (ن3671(و يالـس ئل )2874(و يأبق دايد )89)

 ن(135)ص   ةبؼ تخررجف (2)

و يابـ   جوفو «حسـ محقح»(و يل    2616أخرجف الرت ذقو يت ب اإلرؿ  و ب ب    ج   يف حر ة الص،ةو ) (3)

(و يموححف ابوـ الؼوقؿ يف إ و،  الؿوقلعقـ 22916(و يأحؿود )295يت ب الػتـو ب ب يوػ الؾسو   يف الػتـوةو )

 (ن3284و يإلب ين يف الصحقحة )4/237

 .ي   بعده  415/ 1 الجقاب الؽ يفرـظر   (4)
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 وَ دلٗن البابد ]املطائن املطتفادة 

ُ ؽوره  ٓ يالحؾػ  ؾقفو ياهلل :«فقف مسائؾ: إولك: التحذ ر مـ التللل طؾك اهلل»

 لفن

  يلود جو   يف الحودرث :«الثاكقة: كقن الــار أقـرب إلـك أحـدكا مــ شـراك كعؾـف»

 .(1)«الجـة أقرب إلك أحدكؿ مـ شراك كعؾف، والـار مثؾ ذلؽ»

 الثالثة: أن الجـة مثؾ ذلؽ.»

ُؿ بِاْلَؽِؾَؿةِ إِن  ا»ة: فقف شاهٌد لؼقلف: ابعالر ُجَؾ َلَقَتَؽؾ   يف لقلوف يهوذا  :«إلك آخره «لر 

 دكق ه يآخرتفو كسل  اهلل الع فقةن هذه الؽؾؿة أيبؼت ؼد ف و«َ ْغِػُر اهللُ لُِػءنٍ  ٓ َواهللِ »

رجوؾ فوذا الف :«الخامسة: أن الرجؾ قد ُ غػر لف بسبب هق مــ أكـره إمـقر إلقـف»

 إ  اهلل»  إلػوو ظ التوول رسووؿعف  وو  رؽرهووف  ووـ أشوود  وو  رسووؿع يأيووره يوو   الع موول 

 و ي ع ذلؽ لد ُاػر لف بسببف ن«رغػر لؽ ٓ

 

 

 

 
(و 6488) «الجـة ألرب إلك أحديؿ  ـ شراك كعؾفو يالـو ر  ثوؾ ذلوؽ»ب ب  أخرجف البخ رقو يت ب الرل  و  (1)

 نڤ(و  ـ حدرث ابـ  سعقد 3667يأحؿد )



 

 

ُٜ تصفعع  هع ٢ًعخًكـــ٘ 447 ع ــ ْبعيع

 

 اب  ــة

 هـــال ً صذشفع ةاهلل عىل خنل

 

فؼـال:  ـا رسـقل اهلل!  ملسو هيلع هللا ىلصقـال: جـا  أطرابـل  إلـك الـبـل  ڤمطعٍؿ بـ  طـ ُجبقر

ـا كستشـػع بـاهلل  إمقال، فاستسِؼ  وهؾؽِت إكػس، وجاع العقال،  ُكفؽِت  لـا ربؽ، فنك 

فؿا زال  سبح حتك  ،«سبحان اهلل! ،سبحان اهلل: »ملسو هيلع هللا ىلصوبؽ طؾك اهلل، فؼال الـبل  ،طؾقؽ

ـْ  َشـْلنَ إن َأَتْدِري َمـا اهللُ   ،َوْ َحَؽ »ُطرِف ذلؽ يف وجقه أصحابف، ثؿ قال:  اهللِ َأْطَظـُؿ ِمـ

فُ   .(1)وذكر الحد ث، رواه أبق داود« ْشَػُع بِاهللِ َطَؾك َأْحدٍ ُ ْستَ  ٓ َذلَِؽ، إِك 

 ائل:ـــه وســـفي
  :كستشػع باهلل طؾقؽ»إولك: إكؽاره طؾك مـ قال». 

   ره تغقًرا ُطرِف يف وجقه أصحابف مـ هذه الؽؾؿة.الثاكقة: تغق 

  :كستشػع بؽ طؾك اهلل»الثالثة: أكف لؿ  ـؽر طؾقف ققلف.» 

 سبحان اهلل» :ف طؾك تػسقرالرابعة: التـبق.» 

 . الخامسة: أن الؿسؾؿقـ  سللقكف آستسؼا 

l 

ــاٌب » ــف ٓ ب ــك خؾؼ ــاهلل طؾ   الشووػ  ة يآةتشووػ ع  ضووؿ الصووقتو «ُ ستشــػع ب

 ًٓ  ـ أ  رؽوق  فورًدا رؽوق  شوػًع و ف لشو فع رضوؿ موقتف لؾؿشوػقع لوف  ـود  وـ  فبد

  ـدهن ُرشػع

 
 (ن4726أخرجف أبق دايدو يت ب السـةو ب ب يف الجفؿقةو ) (1)
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إذا أ و  الؿشوػقع  ـوده:  ؼو    وـ  أكوزُ  ف بوف  ؼ ُ و عُ ػَ ْش تَ ْس يإمؾ أ  رؽق  الؿُ 

 رل ره أ ًرانفنكف  وي كت  ـزلتف أ ؾك

فنذا  ؾبت شػ  ة اهلل  ـود فو،   وـ الـو سو فون  فقوف تـؼًصو   ظقًؿو و يإ  يو   

لؿو   :التسبقح يالتـزروف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل يلذا يرر  :أشرَف الخؾؼ ملسو هيلع هللا ىلصالؿشػقع  ـده  حؿًدا 

 فعؾ ذلؽ إ رابلن

فؼـال:  ـا رسـقل اهلل!  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جا  أطرابـل  إلـك الـبـل  ڤمطعٍؿ بـ  طـ ُجبقر»

تعبووت تعًبوو  شوودرًدا: ف إلكسوو   إذا  وو  يجوود شووقًئ  رليؾووف هووز  أق   :«ُكفؽــت إكػــس

 نيضعػ

 هـ ك    تليؾفن ؾقس ـ الجدب: ف  «وجاع العقال، وهؾؽت إمقال»

ؼق   ـ اهلل أق    «فاستسؼ لـا ربؽ»  نا ؾا الس 

ا كستشػع باهلل»  كجعؾ اهلل ياةطة بقــ  يبقـؽن  رعـل  « طؾقؽفنك 

آةتشوػ ع   ـ الؽو،  الوذق فقوف إي هق الشطر  لؿحظقر ف  «وبؽ طؾك اهلل»

 فقف إشؽ  ن ؾقسو يأ   الث ين فملسو هيلع هللا ىلصب هلل  ؾك الـبل 

أ  ُرؿوووتفـ هبوووذه   تـزرًفووو  هلل :«ســـبحان اهلل ســـبحان اهلل!: »ملسو هيلع هللا ىلصفؼـــال الـبـــل »

 الطررؼةن

يرهوقا ذلوؽو يحو لفؿ   و أق«ُطرِف ذلؽ يف وجقه أصحابف فؿا زال  سبح حتك»

 :ي و زا  ُرؽررهو  حتوك لؾـو   لقتوف ةوؽت و«أٓ وققل الزور، وشفادة الزور»لؿ  ل    

 ن(1)رأفًة بف يشػؼًة  ؾقف

 
 ن(379)ص   ةبؼ تخررجف (1)
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ألػو ظ ُتسوتعؿؾ لؾتحوذررو يبعضوف    يروحو ييروؾو ييروس  «َوْ َحَؽ »ثؿ قال: »

 رن تحذرالؿراد هـ  الُرستعؿؾ لؾرتحؿو لؽـ 

ؿو  لؾوت هوذا ل  و   ظؿوة اهللو لوق يـوت تودرقأكوؽ   و يالؿعـك«َأَتْدِري َما اهللُ »

 نُ بقـً  جفؾف بؿؼ   اهلل  :الؽ، 

ـفُ » ـْ َذلِـَؽ، إِك   نتعو لك يتؼودجس :«دٍ ُ ْسَتْشـَػُع بِـاهللِ َطَؾـك َأَحـ ٓ إن َشْلُن اهللِ َأْطَظُؿ ِم

 .«وذكر الحد ث، رواه أبق داود»

 ائن املطتفادة وَ دلٗن البابد]املط 

 ؼو   اهلل ٕ   :«كستشـػع بـاهلل طؾقـؽ»فقف مسائؾ: إولك: إكؽاره طؾك مـ قـال: »

 أ ظؿ  ـ أ  ُرستشػع بف  ؾك أحدك  ـ خؾؼفن

 نٕكف رغ ر هلل  :«الثاكقة: تغقره تغقًرا ُطرِف يف وجقه أصحابف مـ هذه الؽؾؿة»

الشػ  ة  وـ إدكوك ٕ   :«تشػع بؽ طؾك اهللكس»الثالثة: أكف لؿ  ـؽر طؾقف ققلف: »

ُرستسووؼك بووف بعوود  قتووف: ٕ   يٓ وملسو هيلع هللا ىلصإشووؽ   فقفوو و يهووذا يف حق تووف  ٓ إلووك إ ؾووك

وؼق  يف حق توفو  ؼود جو  ه  وـ رطؾوا آةتسوؼ   يهوق فالصح بة ي كقا رطؾبق   ـف الس 

 صوح  آةتـز  حتوك  طِورياو ثوؿ جو   يف إةوبقع الثو ين لطؾوا ر ؿلي و ؾك الؿـ 

 و لؽـ بعد يف تف لؿ رحصؾ ذلؽن (1)يحصؾ

 
لو ئؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأ  رجً، دخؾ رق  الجؿعة  ـ ب ب ي   يج ه الؿـ و يرةق  اهلل »  لؽ  بـ  إش رة إلك حدرث أكس (1)

ل ئؿو و فؼو    رو  رةوق  اهلل  هؾؽوت الؿقاشولو ياكؼطعوت السوبؾو فو دع اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرخطاو ف ةتؼبؾ رةوق  اهلل 

ياهلل  و   يٓ و لو   أكوس « و الؾفؿ اةؼـ الؾفؿ اةؼـ و الؾفؿ اةؼـ»ردرفو فؼ     ملسو هيلع هللا ىلصرغقثـ و ل    فرفع رةق  اهلل 

ل    فطؾعت  ـ يرائوف  ودار يٓ ي   بقــ  يبقـ ةؾع  ـ بقتو وشقًئ  يٓ لز ة يٓ كرى يف السؿ    ـ ةح بو

ةح بة  ثؾ الرتسو فؾؿ  تقةطت السؿ  و اكتشرت ثؿ أ طرتو ل    ياهلل    رأرـ  الشؿس ةًت و ثؿ دخؾ رجؾ 

ل ئؿ رخطاو ف ةتؼبؾف ل ئؿ و فؼ    رو  رةوق  اهلل  هؾؽوت  ملسو هيلع هللا ىلصالؿؼبؾةو يرةق  اهلل   ـ ذلؽ الب ب يف الجؿعة

 الؾفووؿ حقالقـوو و»ردرووفو ثووؿ لوو     ملسو هيلع هللا ىلصإ ووقا  ياكؼطعووت السووبؾو فوو دع اهلل رؿسووؽف و لوو    فرفووع رةووق  اهلل 

 = ل    ف كؼطعتو«  ؾقـ و الؾفؿ  ؾك أي   يالجب   يأج   يالظراب يإيدرة ي ـ بت الشجر يٓ
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و ي   إذا لحطقا ڤالخط ب بـ  فعؿربعد يف تفو  ملسو هيلع هللا ىلصب لـبل  فؾؿ رستسِؼ أحد

 وإكوو  يـوو  كتقةووؾ إلقووؽ بـبقـوو  والؾفووؿ»الؿطؾوواو فؼوو      بوودبووـ  اةتسووؼك ب لعبوو س

تسؼ   ُ ؾِا آةأكف   و رعـل(1)و فقسؼق «ف ةؼـ  وفتسؼقـ و يإك  كتقةؾ إلقؽ بعؿ كبقـ 

ؼق و  ڤ ـف بد  ئف   ن سؼقلطؾا ال ملسو هيلع هللا ىلصإلك ل ه  قاذهبيلؿ ريحصؾت الس 

و يهق رجؾ  م لح يف يلتوفو (2)إةقد الجرشلبـ   ع يرة اةتسؼك بقزرديذا ي

 ن    (3)فُسؼقا

يهق التـزرف: ٕاو  جو  ت يف اإلكؽو ر  :«سبحان اهلل» :الرابعة: التـبقف طؾك تػسقر»

   ؾقف يف  ب رتفن

 : رسللقكف أ  رستسوؼل اهللأق    «ة: أن الؿسؾؿقـ  سللقكف آستسؼا الخامس»
  ؿ  رد   ؾك أ  لصة العتبل ب  ؾةن :لقسؼقفؿو يهذا يف حق تف

و فج   أ رابل فؼ    الس،  ملسو هيلع هللا ىلصيـت ج لًس   ـد ل  الـبل   »يلد ل   العتبل

 ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ر  رةق  اهللو ةؿعت اهلل رؼق    و ؾقؽ

يلد جئتؽ  ستغػًرا لذكبل  و[64س   ]الـ ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

  ستشػًع  بؽ إلك ربل ثؿ أكشل رؼق  

 

أخرجووف البخوو رقو يتوو ب آةتسووؼ  و بوو ب آةتسووؼ   يف الؿسووجد الجوو  عو «ن يخرجـوو  كؿشوول يف الشووؿس  =

 (ن1518(و يالـس ئل )897(و ي سؾؿو يت ب م،ة آةتسؼ  و ب ب د    آةتسؼ  و )1913)

 (ن1919أخرجف البخ رقو يت ب آةتسؼ  و ب ب ةما  الـ س اإل    آةتسؼ   إذا لحطقاو ) (1)

ح بةو ييو    وـ الُعبجو دو ملسو هيلع هللا ىلصأدرك الج هؾقجة يأةَؾؿ يلؿ رؾَؼ الـبلج و إةقد الجرشلبـ  رزردهق   (2) و يأدرك الصج

/ 5و الثؼو ت 318/ 8أبل ةوػق  و ذيوره ابوـ حبو   يف الثؼو تن رـظور  التو ررخ الؽبقور بـ  ياْةَتْسَؼك بف  ع يرة

 ن888/ 2و ت ررخ اإلة،  532

 ن 4/136ةقر أ ،  الـب،  يو 7/399 ى رـظر  الطبؼ ت الؽ (3)



 
ُٜ تصفعع  هع ٢ًعخًكـــ٘ع ــ ْب  445عيع

 رووو  خقووور  وووـ دفـوووت ب لؼووو ع  أ ظؿوووف

 

 فطوو ب  ووـ  قووبفـ الؼوو ع يإيووؿ 

 كػسوووول الػوووودا  لؼوووو  أكووووت ةوووو يـف 

 

 فقووف العػوو ف يفقووف الجووقد يالؽوور  

و فؼو    رو   تبوك ويف الـق  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ اكصرف إ رابل فغؾبتـل  قـلو فرأرت الـبل  

 ن (1)«فبشره أ  اهلل لد اػر لف ولحؼ إ رابلاِ 

تثبوت  ٓ دٓلوة فقفو : ٕ  إحؽو   فو، ويهل لصوة ب  ؾوة ةوـًداو يإ  موحت

 ب لؿـ   تن

 

 

 

 

 
(و 574(و يذيرهو  الـوقيق يف إذيو ر )738(و يابوـ  سو ير يف  عجؿوف )3889أخرجف  البقفؼل يف الشوعا ) (1)

ـً  يف الص ر  الؿـؽل )ص    بد يضعػف  ابـ  (ن253الف دق ةـًدا ي ت
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 ابــة

 وشده طسق امرشك ،حمى امذىحٌد ملسو هيلع هللا ىلصا جاء يف حامًح امنتٍ ـم

 

قربــ  اهلل طبد طـ ـخ   وملسو هيلع هللا ىلصـبـل ، قـال: اكطؾؼـت يف وفـد بــل طـامرٍ إلـك الڤ الش 

ـق ُد اهللُ َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلك»فؼؾـا: أكت سـقدكا، فؼـال:  ، وأطظؿــا قؾــا: وأفضـؾـا فضـءً « الس 

، فؼال:  ًٓ ـْقَطانُ  َ ْسـَتْجرَِ ـ ُؽؿُ  وٓ َبْعـِض َقـْقلُِؽْؿ، أو ُققُلقا بَِؼْقلُِؽْؿ،»صق رواه أبـق  ،«الش 

 .(1)داود بسـٍد جقد

ا رسقل اهلل!  ا خقركا وابـ خقركـا، وسـقدكا وابــ : أن كاًسا قالقا:  ڤوطـ أكٍس 

َفـا الـ ـاُس، ُققُلـقا بَِؼـْقلُِؽؿْ »سقدكا، فؼـال:  ـٌد  ـ  َ ْسـَتْفقِ  وٓ ،َ ـا َأ   ـْقَطاُن؛ َأَكـا ُمَحؿ   ُؽُؿ الش 

رواه الـسـائل  ،« ب  َأْن َتْرَفُعقكِل َفْقَق َمـِْزَلتِل ال تِل َأْكَزَلـِل اهللُ حِ َما أُ  ،اهللِ َوَرُسقُلفُ  طبد

 .(2)بسـٍد جقد

 ائل:ـــه وســـفي
 .إولك: تحذ ره الـاس مـ الغؾق 

 .الثاكقة: ما  ـبغل أن  ؼقل مـ ققؾ لف: أكت سقدكا 

  :ْقَطانُ »الثالثة: ققلف َٓ َ ْسَتْجرَِ ـ ُؽْؿ الش   مع أكفؿ لؿ  ؼقلقا إٓ الحؼ.« َو

  :قكِل َفْقَق َمـِْزَلتِلب  َأْن َتْرَفعُ حِ َما أُ »الرابعة: ققلف.» 

 
 ن(747)ص   ةبؼ تخررجف (1)

 (ن19997الؽ ى )(و يالـس ئل يف 12551أخرجف أحؿد ) (2)
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l 

الؽت ب  وـ   «حؿك التقحقد وسده صرق الشرك ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جا  يف حؿا ة الـبل »

أيلف إلك آخره يف تؼررور التقحقودو يالعـ روة ب لتقحقودو يتحؼقوؼ التقحقودو يتخؾوقص 

 التقحقد  ـ شقائا الشرك يالبدع: فؽؾف يف التقحقد بلكقا فن

: ٕهؿقتفو ك    رض دهةد الذرائع الؿقمؾة إلفذا التقحقد رحت ج إلك حؿ رة يف

فنذا ي كت الؿحر  ت ُأيِمدت الطر  إلقف  ي لزك   ثً،و فجؿقع إ قر التول تقِموؾ 

الخؾوقةو يالسوػر بودي   ِـ إلقفو يُتقسر أ ره يؾف   حر ةو حتك الـظر ي   فق  ذلؽ 

  حر و فؽؾف   ـ حؿ رة هذا الب بن

و لؽـ لؿ  ي   ذررعة إلك هذه فقف  ظقؿ ضرر لرب  ُ حرج  يلقسيالقسقر  ـ ا

و يآيؾ (1)آيؾ الرب  ي قيؾفو يي تبف يش هدرفلعـ  ملسو هيلع هللا ىلصٕ  الرةق   :الجررؿة حر 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  يؿ  يف لقلف  والرب  ُربعث رق  الؼق  ة  جـقًك 

فليِمدت الطر  إلك هذا  ن[275]البؼرة  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

و يإ  ي   «هق  عؾؿ، أشد مـ ست وثءثقـ زكقةو ،درهؿ ربا  لكؾف الرجؾ»الب بو 

م ع  بص  قـ  أي و لؽـف شدردو يأ ره  ظقؿو فتؿرة  بتؿرتقـ(2)الحدرث فقف ي، 

َبا» ردخؾ ذلؽ يف  ـَ اهلل آكَِؾ الر   «نَلَع

 
و أخرجوف أبوق «يي تبوف ويشو هده وي قيؾوف وآيؾ الرب  ملسو هيلع هللا ىلصلعـ رةق  اهلل   »ڤإش رة إلك حدرث ابـ  سعقد  (1)

بو ب  و  جو   يف أيوؾ (و يالرت ذقو أبوقاب البقوقعو 3333) ب ب يف آيؾ الرب  ي قيؾفدايدو أي  يت ب البققعو 

(و يلو   الرت وذق  3725(و يأحؿد )2277) غؾقظ يف الرب ب ب الت(و يابـ   جفو أبقاب التج راتو 1296) الرب 

 ن«اهلل حدرث حسـ محقح  بد حدرث ييف الب ب  ـ  ؿرو ي ؾلو يج برو يأبل جحقػةن»

رياه أحؿودو   »4/117و لو   يف  جؿوع الزيائود ڤحـظؾوة بوـ  اهلل  بود (و  ـ حدرث21957أخرجف أحؿد ) (2)

و يضووعػف ابووـ الجووقزق يف الؿقضووق  ت «رجوو   الصووحقح يالطوو اين يف الؽبقوورو يإيةووطو يرجوو   أحؿوود

 ن2/247
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! ؟ف لقة ئؾ لف  أحؽ   الغ ر تو فؽقػ ب لشرك الذق هق أ ظؿ الذكقب

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿  الع فقةيم حبف ُ خؾجد  يف الـ رو كسل  اهلل 

 ن[48]الـس    ﴾ے ھ

جؿقوع القةو ئؾ الؿقموؾة إلقوف فيلوذا  :ف لشرك هوق أ ظوؿ  و  ُ صول اهلل بوف 

 ـد  الغؾقو يلد تؼد  يف ب بك  ستؼؾ تقحقد اهلل يؾف   سديدةو ي ـ ذلؽالص دة  ـ 

ـْ َكاَن »  ملسو هيلع هللا ىلصلقلف  ، َفنِك ؿا َأْهَؾَؽ َم ٓ ُتْطُروكِـل »  ملسو هيلع هللا ىلصو يلقلوف «َقْبَؾُؽُؿ اْلُغُؾق  إِ  اُكْؿ َواْلُغُؾق 

ـَ َمـْرَ ؿَ   وع هوذه التحوذررات الشودردةو يف أ  ي وع إةوػ « َكَؿا َأْصَرْت الـ َصاَرى اْبـ

 هذا الب بن يف ـ ةب تك يثقرةو بللػ ظك مررحةو يلع الشرك يف هذه إ ة 

و اهلل  لتػووررج الُؽربوو تو يُ ؾِبووت  ـووف الح جوو ت دي  ملسو هيلع هللا ىلصُد ل الرةووق  فوو
م ر دردًك  لؽثقرك  ـ الؿسوؾؿقـ يف بعوض البؼو عو ف لؼصو ئد التول فقفو   ملسو هيلع هللا ىلصيالغؾق بف 

 الشرك إي  ُتردد مب ًح  ي س ً   ثؾ أذي ر الصب ح يالؿس  و ياهلل الؿستع  ن

يالحؿوك   و  الذق كحـ بصودد بق كوف يالتحوذرر  ـوفو  يأ ظؿ  ح ر  اهلل الشرك

َأٓ َوإِن  ِحَؿك اهللِ »  اقرهؿيك الؽب ر  ثً،  ـ الؿؾقك ُرقضع دي     ُرحت ط لف: يل ،

 ن(1)«َمَحاِرُمفُ 

قربـ  اهلل طبد طـ» خ   ملسو هيلع هللا ىلص  مح بل  ـ بـل  و  ر الوذرـ يفوديا  ؾوك الـبول «الش 

ف(2)يف ةـة تسوع  تحتو ج إلوك تـبقوفك  ٓ الشوخقروبوـ  اهلل  بودبوـ  و يشوفرة ابـوف  طورق

  يُ بج ده نتـقرفو يهق  ـ ة دات إ ة  يٓ

 
(و ي سوؾؿو يتو ب الؿسو ل ةو بو ب أخوذ الحو،  52أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ  و فضؾ  ـ اةت أ لدرـفو ) (1)

(و  وووـ حووودرث 3984( و يابوووـ   جوووف )1295(و يالرت وووذق )3339(و يأبوووق دايد )1599يتووورك الشوووبف تو )

 نڤبشقر بـ  الـعؿ  

 ن3/926رـظر  آةتقع ب  (2)
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ق ُد اهللُ »فؼؾـا: أكت سقدكا، فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: اكطؾؼت يف وفد بـل طامرٍ إلك الـبل » الس 

رؽوق   ؾوك ةوبقؾ يق الجؿؾوة  تعرروػ جوزفقوف  «السوقد اهلل»فؼقلف    «َتَباَرَك َوَتَعاَلك

  ملسو هيلع هللا ىلصجو   لقلوف لود  ع أكوف  ففذا الؾػظ الذق هق السقد خ ص ب هلل ي ؾقف  :الحصر

 عو ذ يهوق شو كك بوـ  لؿ  ج   ةوعدأكف بـل لررظة  لصة يج   يف و(1)«ا َسق ُد َوَلِد آَدمَ َأكَ »

 يهـ ك أدلوة  يثقورة تود   ؾوك جوقاز إ و،  هوذا الؾػوظ ن(2)«ُققُمقا إَِلك َسق ِدُكؿْ »ل    

ةبؼ لد ُرردو ينكف لؽـ إذا ي   الؿقلػ يالح   ُرػَفؿ  ـف  الغؾق فيو  ؾك إشخ ص

 ن (3) ـع إ ،  السقد  ؾك الػ ةؼو يالؿـ فؼ -أرض   -ج   لد ي ن ربق   هذا إ

لبضوـ   وـ »و «اةتؾؿـ   ـ السوقد» فقؼقلق   م ر هذا لؼًب  لؽؾ أحدولد  قق يال

 و يهذا يثقر يف الؿخ  ب تن«السقد

ًٓ  قؾـا:» إلػ ظ تد   ؾك أ  هـ ك اؾًقاو جو ؤيا  :«وأفضؾـا فضء، وأطظؿـا صق

سقةك ُ عقـةو يأراديا أ  ُرؽر قه هبذه إلػ ظو لؽـف كح   ـحوًك آخورو بـػ ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـبل 

 فلرشدهؿ إلك    رـػعفؿ ي ـع    رضرهؿن

هووذا   رعـوول و«َأْو َبْعــِض َقــْقلُِؽؿْ »يلكووف ألوورهؿ   رعـوول و«ُققُلــقا بَِؼــْقلُِؽؿْ » فؼــال:»

  ببعضفن أي الؿؼدار الذق ذيرتؿقه لقلقا بف

 
 ن(59)ص   ةبؼ تخررجف (1)

لؿ  كزلت بـق لررظة  ؾك حؽوؿ ةوعد هوق ابوـ  عو ذو بعوث »و ل    ڤإش رة إلك حدرث أبل ةعقد الخدرق  (2)

و فجو  و «لق وقا إلوك ةوقديؿ  »ملسو هيلع هللا ىلصيي   لررب   ـفو فج    ؾك حؿ رو فؾؿو  دكو  لو   رةوق  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرةق  اهلل 

ؼوو   لووف  إ  هوومٓ  كزلووقا  ؾووك حؽؿووؽو لوو    فوونين أحؽووؿ أ  تؼتووؾ الؿؼ تؾووةو و فملسو هيلع هللا ىلصفجؾووس إلووك رةووق  اهلل 

أخرجف البخ رقو يت ب الجفو د يالسوقرو بو ب إذا «ن لؼد حؽؿت فقفؿ بحؽؿ الؿؾؽ»تسبك الذررةو ل     يأ 

(و ي سووؾؿو يتوو ب الجفوو د يالسووقرو بوو ب جووقاز لتوو    ووـ كؼووض 3943كووز  العوودي  ؾووك حؽووؿ رجووؾو )

 (ن5215ق دايد )(و يأب1768) العفدو

 وٓ تؼقلقا لؾؿـ فؼ ةقدو فنكوف إ  روؽ ةوقدا  »ملسو هيلع هللا ىلصو ل    ل   رةق  اهلل ڤإش رة إلك حدرث برردة إةؾؿل  (3)

(و 4977رؼووق  الؿؿؾوقك ربوول يربتوولو ) ٓ أخرجووف أبوق دايدو يتوو ب إدبو بو ب «نفؼود أةووخطتؿ ربؽوؿ 

 (ن22939يأحؿد )
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ــَتْجرَِ ـ ُؽْؿ ا» َٓ َ ْس ــْقَطانُ َو ٕكووف إذا ُةووؽِت  ووـ  ثووؾ هووذه إلػوو ظ يف هووذا  :«لش 

 يلع فقف  ـ ل   لد ؼد ُرؼ      هق أ ظؿ  ـفو يفالؿقلػ ييف هذا الظرفو 

 فن   ـ جقدك الودكق  يَضور  

 

 (1)ي ـ  ؾق ؽ  ؾوؿ الؾقح يالؼؾؿِ  

 
خقركـا  : أن كاًسا قالقا:  ا رسقل اهلل!  ـاڤوطـ أكٍس  .رواه أبق داود بسـٍد جقد»

 إشؽ   فقفن ٓ   هق خقر البشر ل  بةو بؾ خقر الخؾؼو يهذا«وابـ خقركا

 ـ حقث الـسا يالشرفو يأ   الخقررة يف الدرـ فؼد ل     رعـل و«وابـ خقركا»

 ن(2)«إِن  َأبِل َوَأَباَك فِل الـ ارِ »فقؿ  ثبت  ـف   ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

يهوق يوذلؽو  ويؿو  لؾـو  و  ي كت السوق دة ب لـسوبة لؾـسوا«وسقدكا وابـ سقدكا»

 نملسو هيلع هللا ىلصإلقف : ٕكف    أدرك الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصةبقؾ ٕبقف  ٓ يإٓ فسق دة الدرـ

َفا الـ اُس، ُققُلقا بَِؼْقلُِؽؿْ »فؼال: » ٌد  وٓ ،َ ا َأ   ْقَطاُن؛ َأَكا ُمَحؿ  اهللِ  طبـد َ ْسَتْفِقُكُؿ الش 

رواه الـسـائل بســٍد « ل ال تِـل َأْكَزَلـِـل اهللُ َما َأَحب  َأْن َتْرَفُعـقكِل َفـْقَق َمـِْزَلتِـ ،َوَرُسقُلفُ 

يف  ؼد ووة  ڤ حوودرث   ئشووةل :ـحـ  وول قري  أ  ُكـووِز  الـوو س  ـوو زلفؿفوو  «جقــد

 ن(3)«َأكِزلقا الـاَس مـازلفؿ»  رفقً     سؾؿو ييف أبل دايد

  املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 ُققُلـقا بَِؼـْقلُِؽْؿ،»  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلوف  :«فقف مسائؾ: إولك: تحـذ ره الــاس مــ الغؾـق»

 «نإِ  اُكْؿ َواْلُغُؾق  »  ملسو هيلع هللا ىلصو يلقلف «َبْعِض َقْقلُِؽؿْ  أو

 
 نق ـ لصقدة ال دة لؾبقمقر 145هق البقت  (1)

 ن(322)ص   ةبؼ تخررجف (2)

(و 4842أخرجف أبق دايدو يت ب إدبو ب ب يف تـزرؾ الـ س  ـو زلفؿ )و ي1/6ذيره  سؾؿ يف  ؼد ة محقحف  (3)

و 1/19(و يتعؼبف الـقيق يأش ر إلك ضعػف يف شرح  سؾؿ 48يمححف الح يؿ يف  عرفة  ؾق  الحدرث )ص  

 «نف اكؼط عفق  »17/574يل   ابـ حجر يف إتح ف الؿفرة 



 
 447ع٢عايتٛحٝ ،عٚس ٙعبةمعايصةىمحعملسو هيلع هللا ىلصَ عج ٤عيفعمح ١ٜعايٓيبعع  ب

رؼوق   السوقد اهلل: يهوق أ   :«الثاكقة: ما  ـبغل أن  ؼقل مـ ققـؾ لـف: أكـت سـقدكا»

 ٕكف ُرشؿ  ـف رائحة الزر دةو ياإل را  يالغؾقن

َٓ َ ْسـَتْجرَِ ـ ُؽؿْ »الثالثة: ققلف: » ـْقَطانُ  َو أق    «مـع أكفـؿ لـؿ  ؼقلـقا إٓ الحـؼ «الش 

 الؿحظقرن يف الحؼ الذق لد رجر إلك الزر دة فقفو يالغؾق فقف ردخؾ

ــف: » ــة: ققل ــل»الرابع ــْقَق َمـِْزَلتِ ــقكِل َف ــب  َأْن َتْرَفُع ــا َأَح   رةووق ي  بوود ففووق :«َم

بو  ع أكف أشرف الخؾؼو يأيؿؾ ال ف، ُرعَبدو يرةق  ف،  بد خؾوؼو يأتؼو هؿو ُرؽذج

 نيأخش هؿ هلل 
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 ابــة

 :اء يف كىل هللا دعاىلـــا جـــم

ح [54]الزمر: ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿    اآًل

 

فؼال:  ا  ملسو هيلع هللا ىلصجا  حبٌر مـ إحبار إلك رسقل اهلل »قال:  ڤطـ ابـ مسعقٍد 

ا كجد أن اهلل  جعؾ السؿاوات طؾك إصبٍع، وإر قـ طؾك إصبع، والشج ،محؿد ر إك 

طؾك إصبٍع، والؿا  طؾك إصبٍع، والثرى طؾك إصبٍع، وسائر الخؾؼ طؾك إصبع، فقؼقل: 

 ې﴿تصد ًؼا لؼقل الحبر، ثؿ قرأ:  ؛حتك بدت كقاجذه ملسو هيلع هللا ىلصأكا الؿؾؽ، فضحؽ الـبل 

  .(1)«أ ة [67]الز ر  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

الؿؾـؽ،  فقؼقل: أكـا ،والجبال والشجر طؾك إصبٍع، ثؿ  فزهـ»ويف روا ٍة لؿسؾؿ: 

 .(2)«أكا اهلل

 جعؾ السؿاوات طؾك إصبٍع، والؿا  والثـرى طؾـك إصـبٍع، »ويف روا ٍة لؾبخاري: 

 .(3)أخرجاه «وسائر الخؾؼ طؾك إصبع

ــْقَم اْلِؼَقاَمــِة، ُثــؿ  »مرفقًطــا:  ڤولؿســؾٍؿ طـــ ابـــ طؿــر  ــَؿاَواِت َ  َ ْطــِقي اهللُ الس 

 

يتو ب موػة  سوؾؿو (و ي4811و )﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱأخرجف البخ رقو يت ب تػسقر الؼرآ و َبو ُب َلْقلِوِف  ﴿ (1)

 (ن2786الؼق  ة يالجـة يالـ رو )

 الس بؼن (2)

 سوؾؿو ي و(7513روق  الؼق  وة  وع إكبقو   ياقورهؿو ) أخرجف البخ رقو يت ب التقحقدو ب ب يو،  الورب  (3)

 (ن2786ة يالجـة يالـ رو )يت ب مػة الؼق  



 
عاآل١ٜ ع[67]ايةَة: ﴾   ائ ى ى ې ې﴿:عَـــ عجـــ ٤عيفعقٍٛعاهع ي ىلع  ب

ع

444 

ـ  بَِقِدِه اْلُقْؿـَك، ُثؿ   َ  ـَ اْلُؿَتَؽب ـُروَن  ُثـؿ  َ ْطـِقي َ ْلُخُذُه ـَ اْلَجب اُروَن  َأْ ـ ُؼقُل: َأَكا اْلَؿِؾُؽ َأْ 

ـَ الســبع ََرِ ــق ْٕ ـَ ، ثــؿ  لخــذهـ بشــؿالفا ــ ــاُروَن  َأْ  ـَ اْلَجب  ــ ــُؽ َأْ  ــا اْلَؿِؾ ــؿ  َ ُؼــقُل: َأَك ، ُث

 .(1)«اْلُؿَتَؽب ُروَن 

ر ـقن السـبع يف كـػ ما السؿاوات السبع وإ» قال: ڤوروي طـ ابـ طباس 

 .(2)«الرحؿـ إٓ كخردلٍة يف  د أحدكؿ

ابـ وهٍب، قال: قال ابـ ز د: حدثـل خبركا وقال ابـ جر رٍ: حدثـل  قكس، قال: أ

ما السؿاوات الّسبع يف الُؽْرسل إٓ  كدراهؿ َسْبعة ُألِؼقَْت : »ملسو هيلع هللا ىلصأبل قال: قال رسقل اهلل 

 .(3)«سيف ُترْ 

ما الؽرسل  يف العـرش إٓ » ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  : سؿعتڤ قال: وقال أبق ذرر 

 .(4)«كَحَؾَؼٍة مـ حد ٍد ُألؼقت بقـ َضْفَري فءٍة مـ إرض

بقـ السؿا  الدكقا والتل تؾقفا خؿسـؿائة طـام، وبـقـ »قال:  ڤوطـ ابـ مسعقٍد 

كــؾ ســؿاٍ  خؿســؿائة طــام، وبــقـ الســؿا  الســابعة والؽرســل خؿســؿائة طــام، وبــقـ 

 خػـك  ٓ مائـة طـاٍم، والعـرش فـقق الؿـا ، واهلل فـقق العـرش، خؿسالؽرسل والؿا  

، طـ حؿـاد«. طؾقف شلٌ  مـ أطؿالؽؿ سـؾؿة، طــ طاصـٍؿ، طــ بــ  أخرجف ابـ مفدير

، طـ  .(5)اهلل طبد اهلل، ورواه بـحقه الؿسعقدي، طـ طاصٍؿ، طـ أبل وائٍؾ، طـ طبد زرر

 
 (ن198(و يابـ   جف )4732(و يأبق دايد )2788أخرجف  سؾؿو يت ب مػة الؼق  ة يالجـة يالـ رو ) (1)

 ن21/324أخرجف الط ق يف تػسقره  (2)

 ن2/587و يأبق الشقخ يف العظؿة 5/399أخرجف الط ق يف تػسقره  (3)

السبع يف الؽرةل إٓ يحؾؼة  ؾؼو ة بولرض فو،ةو يفضوؾ العورش    السؿقات »ي ـ أبل ذر  رفق     الس بؼن (4)

(و 433أبول شوقبة يف العورش )ص  بوـ  و أخرجوف  حؿود« ؾك الؽرةل يػضؾ تؾؽ الػ،ة  ؾك تؾوؽ الحؾؼوة

 ن2/648يأبق الشقخ يف العظؿة 

(و يمححف ابوـ 128و يابـ بطة يف اإلب كة )1/242(و يابـ خزرؿة يف التقحقد 8987أخرجف الط ق يف الؽبقر ) (5)

 «نرج لف رج   الصحقح  »1/86و يل   يف  جؿع الزيائد 2/254الؼقؿ يف اجتؿ ع الجققش 
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 .(1)قال: ولف صرق ،$قالف الحافظ الذهبل  

َهـْؾ َتـْدُروَن َكـْؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قـال رسـقل اهلل  ڤالؿطؾب  طبدبـ  عباسوطـ ال

َْرِض  ْٕ َؿاِ  َوا ـَ الس  َبْقـَُفَؿـا َمِسـقَرُة َخْؿِسـِؿاَئِة َســٍَة، »قؾـا: اهلل ورسقلف أطؾؿ، قـال: « َبْق

ـْ ُكؾ  َسَؿاٍ  إَِلك َسَؿاٍ  َمِسقَرُة َخْؿِسِؿاَئِة َســٍَة، َوكَِثـُػ ُكـؾ  َسـؿَ  اٍ  َمِسـقَرُة َخْؿِسـِؿاَئِة َوِم

ابَِعِة  بقـَسـٍَة، وَ  َؿاِ  الس  َْرِض، والعرش الس  ْٕ ـَؿاِ  َوا ـَ الس  ـَ َأْسَػِؾِف َوَأْطءُه َكَؿا َبـْق َبْحٌر َبْق

ـْ َأْطَؿـاِل َبـِـل آَدمَ   َواهللُ   أخرجـف أبـق داود« َتَعاَلك َفْقَق َذلَِؽ، َوَلْقَس َ ْخَػك َطَؾْقِف َشـْلٌ  ِمـ

 .(2)وغقره

 ائل:ـــه وســـفي

  :أ ة. [67]الز ر  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿إولك: تػسقر ققلف 

  الثاكقة: أن هـذه العؾـقم وأمثالفـا باققـٌة طــد القفـقد الـذ ـ يف زمــف لـؿ  ـؽروهـا ولـؿ

  تلولقها.

  صدقف، وكزل الؼرآن بتؼر ر ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة: أن الحبر لؿا ذكرها لؾـبل 

  ذكر الحبر هذا العؾؿ العظقؿ. لؿا ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل الرابعة: وققع الضحؽ مـ 

  الخامســة: التصــر ح بــذكر القــد ـ، وأن الســؿاوات يف القــد القؿـــك، وإر ــقـ يف

 إخرى.

 .السادسة: التصر ح بتسؿقتفا الشؿال 

 .السابعة: ذكر الجبار ـ والؿتؽبر ـ طـد ذلؽ 

 
 (ن46العؾق لؾذهبل )ص   (1)

(و يالرت وذقو يتو ب تػسوقرالؼرآ و بو ب ةوقرة الح لوة 4723أخرجف أبق دايدو يت ب السـةو بو ب يف الجفؿقوةو ) (2)

 ب اإلرؿوو   يفضوو ئؾ الصووح بة يالعؾووؿو بوو ب فقؿوو  أكؽوورت و يابووـ   جووفو يتوو«حسووـ اررووا»(و يلوو    3329)

(و يمووححفو يمووححف ابووـ تقؿقووة يف اجتؿوو ع الجقووقش 3137(و يالحوو يؿ )1779(و يأحؿوود )193الجفؿقووةو )

 ن1/8و يابـ الجقزق يف العؾؾ الؿتـ هقة 2/773و يضعػف الذهبل يؿ  يف  ختصر التؾخقص 2/262اإلة، قة 
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  :كخردلة يف كػ أحدكؿ»الثامـة: ققلف.» 

 بالـسبة إلك السؿاالؽرسل  التاسعة: طظؿ.  

 العرش بالـسبة إلك الؽرسل. العاشرة: طظؿ 

 والؿا  الحاد ة طشرة: أن العرش غقر الؽرسل. 

 . ٍالثاكقة طشرة: كؿ بقـ كؾ سؿاٍ  إلك سؿا 

 .الثالثة طشرة: كؿ بقـ السؿا  السابعة والؽرسل 

 . الرابعة طشرة: كؿ بقـ الؽرسل والؿا 

 . الخامسة طشرة: أن العرش فقق الؿا 

 .السادسة طشرة: أن اهلل فقق العرش 

 .السابعة طشرة: كؿ بقـ السؿا  وإرض 

 .الثامـة طشرة: كِثػ كؾ سؿا  خؿسؿائة سـة 

  ــك أســػؾف مســقرة ــقـ أطــءه إل ــقق الســؿاوات ب ــذي ف التاســعة طشــرة: أن البحــر ال

 خؿسؿائة سـة، واهلل أطؾؿ.

 .أجؿعقـوصحبف  آلف وطؾك محؿدٍ  سقدكا وصؾك اهلل طؾكوالحؿد هلل رب العالؿقـ، 

l 

يهذا ي،    ـ   «﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :باب ما جا  يف ققل اهلل تعالك»

 يلؿ رؼدريه حؼ لدرهو يأشريقا  عف اقرهن والؿشريقـ الذرـ لؿ ُرقحديه

 ظجوؿ  يٓ شؽ أكف    لودر اهلل حوؼ لودرهو ٓ فذاف و ـ أشرك  ع اهلل اقره يةقاه بف

 ه فؾقؾز  الـصقص التل رعرف ربف  ـ خ،لف ني ـ أراد أ  رؼدر اهلل حؼ لدر ناهلل

لف  يُرحرفف  يرصرفف   ـ  ع كقف  رتسـك  ٓ ف لذق رؼرأ كصقص الصػ ت يرتليج
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 لف  عرفة اهلل يتؼدرره حؼ لدرهن

يف لبضة رده إرض   «[67]الز ر  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿»

 رق  الؼق  ةن - يؿ  ةقليت يف حدرث الح  -جؿقًع  

الحو   ي   ـ أحبو ر القفوقدو «جا  حبٌر مـ إحبار» قال: ڤطـ ابـ مسعقٍد »

يرختؾػق  يف ضبط الح  و فؽثقر   ـ الؾغقرقـ رؼق   الِح و يلعؾوف ٓشورتاك  الع لؿو

و يأهوؾ الحودرث رؼقلوق   (1)الع لؿ  ع الِح و يف  ،ز تف إر ه  قؾة  ؿرهو يف يت ب تف

و الؿوو    و فوو لبحر فقووف ةووعةيالحوو  يالبحوور رشوورتي   يف آشووتؼ  َحوو  بػووتح الحوو  ن

 نبحر  ـ بحقر العؾؿيالح  فقف ةعة العؾؿ: يلذا ُرعبجر  ـ بعض العؾؿ   الؽب ر بلكف 

ــا كجــد أن اهلل  جعــؾ الســؿاوات طؾــك  ،فؼــال:  ــا محؿــد ملسو هيلع هللا ىلصإلــك رســقل اهلل » إك 

ر  ظؿتفو  يةوعتف  يثؼؾفو   ٓ التل -السؿ يات السبع  :«إصبعٍ   ؾوك إموبع  -ُرتصوقج

 أم بع الرحؿـ!   ـ ةياحد

والشـجر طؾـك إصـبٍع، » ويذلؽإرضقـ السبع يأق    «وإر قـ طؾك إصبع»

 الؿ   يؾف  ؾك إمبع  ـ أم بع الرحؿـني :«والؿا  طؾك إصبعٍ 

طؾك إصـبٍع، وسـائر الخؾـؼ طؾـك » وج ًف   رعـل  الرتاب ةقاً  ي   ر بً  أ و«والثرى»

 ت يالطققر ياقره  يؾف   ؾك إمبعنة ئر الخؾؼ  ـ بـل آد  يالحققاك أق    «إصبع

 ،تصد ًؼا لؼقل الحبر ؛حتك بدت كقاجذه ملسو هيلع هللا ىلصفضحؽ الـبل  ،فقؼقل: أكا الؿؾؽ»

 [67]الز ر  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ثؿ قرأ: 

 نلِؿ  ل   قافؼة ٕا   :لرا ة أرة بدلقؾ :  الضحؽ هـ  لؾتصدرؼ«أ ة

    الح ني   إكؽ ًرا لؼق ضحؽإ  هذا الالؿبتد ة رؼقلق   ي

 
 ن2/629رـظر  الصح ح  (1)
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فوقا لود  َفُفؿ يإ  يو كقا هـو ك بؼقوة  إٓ أ  :يزاديا يكؼصوقا ويحوذفقايتوبفؿ حرج

  ؿ  رد   ؾك أ   ـدهؿ بعض الحؼن : ـف و يفذا الذق ج    ؾك لس   الح 

يرستد  هبذا  ؾك خطل    ذيره العقـل  ـ بعض الش فعقة  ـ ي، ك لبقح  ـ أكف 

فووة رجووقز آةووتـج   بوو لتقراة الؿحرج
فووة أق   –  ٕاوويذلووؽ : (1) لوود  -التووقراة الُؿحرج

 ن   ملسو هيلع هللا ىلصُرقجد فقف   ثؾ هذا الؽ،  الصحقح الذق ألره الـبل 

 يهذا الحدرث  تػؼ   ؾقفن

فقؼقل: أكا الؿؾؽ،  ،والجبال والشجر طؾك إصبٍع، ثؿ  فزهـ»ويف روا ٍة لؿسؾؿ: »

 .«أكا اهلل

الؿا  والثـرى طؾـك إصـبٍع،  جعؾ السؿاوات طؾك إصبٍع، و»ويف روا ٍة لؾبخاري: 

 .أخرجاه «وسائر الخؾؼ طؾك إصبع

ــْقَم اْلِؼَقاَمــِة، ُثــؿ  »مرفقًطــا:  ڤ ولؿســؾٍؿ طـــ ابـــ طؿــر ــَؿاَواِت َ  َ ْطــِقي اهللُ الس 

ــُروَن  ـَ اْلُؿَتَؽب  ــ ــاُروَن  َأْ  ـَ اْلَجب  ــ ــُؽ َأْ  ــا اْلَؿِؾ ــقُل: َأَك ــؿ  َ ُؼ ــك، ُث ــِدِه اْلُقْؿـَ ـ  بَِق ــُذُه   «َ ْلُخ

ُرحشور فنكوف  ـ  ـده يمػ  يف هذه الدكق   ـ الج يت ي ـ الؽِو  إ  أحدو بؾ  يٓ

   ثؾ الذرو كسل  اهلل الع فقةن

ـَ السبع» ََرِ ق ْٕ ي لسؿقاتو ييف  وفقف تصررح بل  إرضقـ ةبع  «ُثؿ  َ ْطِقي ا

ؼؾ  ةبعو لؽـ يلؿ ر [12]الط،   ﴾يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ﴿  الؼرآ 

ٕ  مػة إرضقـ تختؾػ  ـ  :يف الصػة ٓ قـ أ  تؽق  يف العددالؿثؾقة هـ  تتع

 مػة السؿ ياتن  

ـَ اْلُؿَتَؽب ـُروَن ثؿ  لخذهـ  ـَ اْلَجب ـاُروَن  َأْ ـ فقوف   «بِِشَؿالِِف، ُثؿ  َ ُؼقُل: َأَكا اْلَؿِؾُؽ َأْ 

 
 ن1/319 يفالؼ ضل حسقـ  لد كسا هذا الؼق  إلكو ي1/247رـظر   ؿدة الؼ رق  (1)
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 إن الؿؼسـطقـ طــد»  ملسو هيلع هللا ىلصيف لقلوف  ج      ُرػفؿ  ـف كػول الشوؿ  لد ي ؾشؿ  نإثب ت ل

، وكؾتـا  د ـف  ؿـقـ، الـذ ـ  عـدلقن يف اهلل طؾك مـابر مــ كـقر، طــ  ؿـقـ الـرحؿـ 

يف الؼوقة  ؾوك حودٍّ  أاؿو   «وكؾتا  د ف  ؿقـ»   عـكو ي(1)«حؽؿفؿ وأهؾقفؿ وما ولقا

يُرقجود  ـود و لقس فقف  لقرة يضعقػة  ثوؾ بـول آد  القؿوقـ ألوقى  وـ الشوؿ  ةقا  

ـّ يؾبعض الـ س الشؿ   ألقى  ـ القؿقـ قفؿو  تو يبعض الـو س يؾت هؿو  ةوقا و لؽو

 وـ بو ب الؿؼ بؾوةو ةؿقت ب لشؿ   ي يؾت  ردرف رؿقـ يف ا رة الؼقةن  ضعقػو ياهلل

ر أ  القوودرـ يف جفووةك  يٓ ي عؾووق   أ  القؿووقـ يالشووؿ   يووؾ  ـفؿوو  يف جفووةو ُرتصووقج

 ف رؿوقـ   يؾتو  ردرويإٓ لوق لوؿ رورد هوذا الحودرث لؼؾـو :بدٓلة هذا الحودرث :ياحدة

 ن     كتعدى هذا يٓ

ما السؿاوات السبع وإر قن السبع يف كػ » قال: ڤ وروي طـ ابـ طباس»

ياحوودة الخوورد و يهوول  ووـ أمووغر   الخردلووة  «الــرحؿـ إٓ كخردلــٍة يف  ــد أحــدكؿ

الوذق ُرورى  وع الـوقر  (2)يل   بعُضفؿ  إكجف  الفبو  الؿخؾقل ت إ  لؿ تؽـ أمغره و 

أ    يالؿؼصوقد !ي و   ؼوداره ؟ !و فؿو  يزاو ؟شل   ـ ذلوؽ يأ الداخؾ  ـ الـ فذة

 ـ السبع يف يػ الرحؿـ ي، شل نقالسؿ يات السبع يإرض

 
أخرجف  سؾؿو يت ب اإل  رةو ب ب فضقؾة اإل    الع د و ي ؼقبة الج ئرو يالحث  ؾك الرفؼ ب لر قةو يالـفول  (1)

 نڤ ؿري بـ  اهلل  بد (و  ـ حدرث5379(و يالـس ئل )1827 ـ إدخ   الؿشؼة  ؾقفؿو )

ن يلو   أاؾوا 1/295الؾطقوػ آ  الشوقخ   بودبوـ  إبوراهقؿبوـ  فتو يى يرةو ئؾ ةوؿ حة الشوقخ  حؿود  رـظر (2)

التقضوقح ن رـظور  ييرلة الـخ لة يز  ربع خردلوة وزكتف  ربع يرلة كخ لةالشراح  إ  الفب   ربع خردلةو يلقؾ  

مووحقح  إرشوو د السوو رق لشوورحي و8/259ٓبووـ حجوور  :فووتح البوو رقي و3/128لشوورح الجوو  ع الصووحقح 

 ن7/81 البخ رق
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  «كـا ابــ وهـٍب خبرقـال: أ» إ ؾوك  بود ابوـ  «وقال ابـ جر رٍ: حدثـل  قكس»

ــد ــد» اهلل اإل وو   الجؾقووؾ طب ـــ ز  ــال اب ــال: ق ــد «ق  أةووؾؿبووـ  زروودبووـ  الوورحؿـ طب

ـبع يف : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قـال رسـقل اهلل » أةؾؿبـ  زرد «بلحدثـل أ قال:» مـا السـؿاوات الس 

دراهوؿ رعـول العؿو،ت الؿضوريبة  وـ  :«الُؽْرسل إٓ  كدراهؿ َسـْبعة ُألِؼَقـْت يف ُتـرس

خشوا رحؿوؾ  ـود  أي يالرتس  شول   وـ جؾودو الػضةو يالدراهؿ حجؿف  مغقرن

 الؼت   رتؼك بف الطعـو يالر لن

   أ رعـول و«ما الؽرسـل  » ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص: سؿعت رسقل اهلل ڤ قال: وقال أبق ذرر »

إٓ » أ ظوؿ الؿخؾقلو ت «يف العـرش» -يهق  قضع الؼد قـ - الؽرةل  ؾك  ظؿتف

 ن(1)إٓ أكف ضعقػ :بنةؽ   ال، و يرجقز بػتح ال،   «َؼٍة مـ حد دٍ كَحؾْ 

ُتؾؼوك  ي لحؾؼة التل إلك العرشو ب لـسبة   ف لؽرةل«ُألؼقت يف فءٍة مـ إرض»

 يف هذه الػ،ة الؽبقرةن

بقـ السؿا  الدكقا والتل تؾقفا خؿسؿائة طام، وبـقـ »قال:  ڤوطـ ابـ مسعقٍد »

كــؾ ســؿاٍ  خؿســؿائة طــام، وبــقـ الســؿا  الســابعة والؽرســل خؿســؿائة طــام، وبــقـ 

 خػـك طؾقـف  ٓ الؽرسل والؿا  خؿسؿائة طاٍم، والعرش فقق الؿا ، واهلل فقق العرش،

قؽق  ةووو الؿسوو فة بووقـ يووؾ ةووؿ  ك يالتوول تؾقفوو نذا جؿعـوو  فوو  «ؿــالؽؿشــلٌ  مـــ أط

 ن    الح مؾ ث،ثة أٓف يخؿسؿ ئة

  ن(2)أةؾؿ ضعقػبـ  زردبـ  الرحؿـ  بد ؾ  إ  فقف ضعًػ : ٕ قهذا الخ  لي

 
 ن1462-4/1461رـظر  الصح ح  (1)

 ن17/116رـظر   ذرا الؽؿ    (2)
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، طـ حؿاد»   ابوـ أبول الـجوقد الؼو رئ «سؾؿة، طـ طاصؿٍ بـ  أخرجف ابـ مفدير

ورواه بـحقه الؿسعقدي، » ابـ  سعقد  «اهلل طبد طـ» بقشابـ ُح   «طـ زرر » الؿشفقر

الحــافظ  فقالــ .اهلل طبـد طــ أبــل وائـٍؾ، طـــ» الؿوذيقر ابووـ أبول الـجووقد «طــ طاصــؿٍ 

يالؽ،  يف  :«قال: ولف صرق» «العؾق لؾعؾل الغػ ر»  يف يت بك لف ةؿج ه $  «الذهبل

قوة يابوـ رجوا ياقرهؿو  اقر أ  ابوـ تقؿ : سعقد  عريفبـ  اهلل  بدبـ  أبل  بقدة

 ن(1)حؿؾقا حدرثف  ـ أبقف  ؾك أكف  سـد

َهـْؾ َتـْدُروَن َكـْؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤالؿطؾب  طبدبـ  وطـ العباس»

َْرِض  ْٕ َؿاِ  َوا ـَ الس  لؾػت اكتب ه الس  ع لؿ  ُرؾؼك إلقوفو  إةؾقب رمتك بؿثؾ هذا  «َبْق

 يلقس الؿراد بف حؼقؼة آةتػف  ن  

يف يف رد العؾوؿ إلقفؿو   ؾوك اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص طوػ الرةوق  ي ،«ا: اهلل ورسقلف أطؾؿقؾـ»

 محقحن ملسو هيلع هللا ىلصحق تف ح   

ـْ ُكؾ  َسَؿاٍ  إَِلك  َبْقـَُفَؿا َمِسقَرُة َخْؿسِ »قؾـا: اهلل ورسقلف أطؾؿ، قال: » ِماَئِة َسـٍَة، َوِم

ـَؿاِ   بـقـِماَئِة َســٍَة، وَ  قَرُة َخْؿسِ ِماَئِة َسـٍَة، َوكَِثُػ ُكؾ  َسَؿاٍ  َمِس  َسَؿاٍ  َمِسقَرُة َخْؿسِ  الس 

ابَِعِة  َْرِض، َواهللُ َوَتَعـاَلك َفـْقَق والعرش الس  ْٕ ـَؿاِ  َوا ـَ الس  ـَ َأْسَػِؾِف َوَأْطءُه َكَؿا َبـْق َبْحٌر َبْق

ـْ َأْطَؿاِل َبـِل آَدمَ  رخػك  ؾقف  ٓ أق  واقره يٓ  و أق«َذلَِؽ، َوَلْقَس َ ْخَػك َطَؾْقِف َشْلٌ  ِم

 عد هذه الؿس ف تنتخػك  ؾقف خ فقة  ؾك بُ  يٓ وإ ،ل  شل 

لؽـ رشفد لف    تؼد  ي ويالؽ،  يف الحدرث  عريف  «أخرجف أبق داود وغقره»

 ن (2) ـ إح درث

 
 ن8/359ٓبـ رجا  :رـظر  فتح الب رق (1)

 ن(849يف  قضعف  ـ الؿتـ )ص   رـظر  تخررج الحدرث (2)
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 املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد[ 

 ي س ئؾف يثقرةو يلؽـ الطررؼة يف الؿملػو ت يؾفو  ويالب ب  قرؾ :«فقف مسائؾ»

أكف إذا لربت الـف رة ُحثت الؿطلو ي لؿسو فر إذا لورب  وـ القموق  شود   إٓ    كدر

يؾؿو  بعود العفود ضوعػ الجفودو  ؿ ؾك الراحؾةو يكجود يف  ملػو ت أهوؾ العؾوؿ أاو

ياةتشرف الـ س الـف رةو ياكظر يف التػ ةقرو يشوريح الحودرث ياقرهو  تجوده يؿو  

 لؾت لؽن

  «[67]الز ر  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿إولك: تػسقر ققلف: »

 ﴾ەئ﴿ي وتؼد  يف الرتجؿةو يالؿراد جـس إرض بؿ  رشؿؾ السبعلد هذا ي

 نيف لبضتف   رعـل
لـؿ  ـؽروهـا  ملسو هيلع هللا ىلصالثاكقة: أن هذه العؾقم وأمثالفا باققٌة طـد القفـقد الـذ ـ يف زمــف »

يف هذا الب ب خقر   ؿـ ُرـؽر    ج    ـ اهلل ي وـ  القفقدفؽلكف رؼق     «ولؿ  تلولقها

 ةقلف  ـ ُا،ة الؿبتد ةنر

تصودرًؼ  لوف  ملسو هيلع هللا ىلصفضوحؽ الـبول  ،«صـدقف ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة: أن الحبر لؿا ذكرها لؾـبـل »

 تؼررور هوذه الؿسوللةوبالؼورآ  لوؿ رـوز  يف هذا كظور: فون   :«وكزل الؼرآن بتؼر ر ذلؽ»

أ  الؼرآ   ٓ لرأ أرة  ـ ب ب التصدرؼ يالؿقافؼة لؿ  ج   بف الح و ملسو هيلع هللا ىلصالـبل يإكؿ  

 هذه الح دثةنكز  يف 

طــد ذكـر الحبـر هـذا العؾـؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالرابعة: وققع الضـحؽ الؽثقـر مــ رسـقل اهلل »

يإكؿو  رتبسوؿو لؽوـ يف هوذه الؿسو ئؾ العظو    رضوحؽو ٓ أكوف ملسو هيلع هللا ىلصي  دتوف   «العظقؿ

 ضحؽن يالتعظقؿ هلل 

الخامسة: التصر ح بذكر القد ـ، وأن السـؿاوات يف القـد القؿــك، وإر ـقـ يف »

 .إخرى
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  إٓ  ووـ بوو ب : حظووقر يف ذلووؽ وٓ :«ة: التصــر ح بتســؿقتفا الشــؿالالسادســ

ـٌ » يف الؼقة يالشورف يالؼودر  -يلؽـ ُرحَؿؾ هذا  ؾك أ  الؿراد  أكف « َوكِْؾَتا َ َدْ ِف َ ِؿق

يؾت  ردرف رؿقـ: ٕ  الشؿ   ب لـسبة لؾؿخؾق  فقف  كقع كؼص: يلذلؽ ُتستعؿؾ يف  -

 ررػة فُتستعؿؾ لف  القؿقـن إ قر الديكقةو يأ   الؿقاضع الش

ــد ذلــؽ» ــر ـ طـ ــار ـ والؿتؽب ـَ » يف لقلووف   «الســابعة: ذكــر الجب ــ ــُؽ َأْ  ــا اْلَؿِؾ َأَك

 «ناْلَجب اُرونَ 

 «.كخردلة يف كػ أحدكؿ»الثامـة: ققلف: »

 .التاسعة: طظؿة الؽرسل بالـسبة إلك السؿاوات

ــك الؽرســل ق  قضووع الؽرةوول الووذق هوو  «العاشــرة: طظؿــة العــرش بالـســبة إل

 ن  «يحؾؼةك ُألؼقت يف ف،ة»الؼد قـ يؿ  يف تػسقر ابـ  ب س  

ور الؽرةول  :«والؿـا  الحاد ة طشـرة: أن العـرش غقـر الؽرسـل» ٕ  بعضوفؿ فسج

 ب لعرشو يرليت رق  الؼق  ة يُرقَضع لف يرةلو لؽـ الؽرةل اقر العرشن 

  خؿسؿ ئة    ن :«الثاكقة طشرة: كؿ بقـ كؾ سؿاٍ  إلك سؿا ٍ »

 خؿسؿ ئة    ن :«الثالثة طشرة: كؿ بقـ السؿا  السابعة وبقـ الؽرسل»

 نخؿسؿ ئة     يذلؽ  «الرابعة طشرة: كؿ بقـ الؽرسل والؿا »

    .الخامسة طشرة: أن العرش فقق الؿا »

 السادسة طشرة: أن اهلل فقق العرش.

 .السابعة طشرة: كؿ بقـ السؿا  وإرض
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ثؿ كقوة آٓف  رؽوق  الؿجؿوقعي  «ؿسـؿائة ســةالثامـة طشرة: كِثػ كؾ سؿاٍ  خ

 يخؿسؿ ئةن

التاسعة طشـرة: أن البحـر الـذي فـقق السـؿاوات بـقـ أطـءه إلـك أسـػؾف مسـقرة »

 خؿسؿائة سـة، واهلل أطؾؿ.

 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ،

 «وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿٍد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ
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 مساجعـمصادز وامـفهسس ام

 
 
 اؾؽّٕمي.اؾؼّٕآن  (1)
حؿرّٓان  برن   ؿوؿرّٓ برن   ؿوؿرّٓ برن   اؾؾره علقرّٓ اؾؾره    علرّٓ  اإلبوـي اؾؽلرّٕى ببرن ب،ريب أبرو     (2)  اؾعُؽْلَّٕي ادلعّٕوف بوبن بَ،َّي اؾعؽلّٕيب ط دار اؾّٕاقي ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾّٕقوض.
أبي بن  إحتوف اخلقّٕة ادلفّٕة بّٖوائّٓ ادليوـقّٓ اؾعشّٕةب أبو اؾعلوس ذفوب اؾّٓقن أحؿّٓ (3) عنؿرون اؾلويرقّٕي اؾؽـروـي اؾشروػعيب ط دار     بن  ؼوميوزبن  قمدؾبن  إدؿوعقلبن  بؽّٕ  م.1999 -فر  1420اؾوطن ؾؾـشّٕب اؾّٕقوضب اؾ،لعي اِّوؾىب 
برن   عؾري برن   إحتوف ادلفرّٕة بوؾػوائرّٓ ادللمؽرّٕة ؿرن أطرّٕاف اؾعشرّٕةب أبرو اؾػ رل أحؿرّٓ          (4) حهررّٕ اؾعيررؼ ـيب ط ؿهؿررّٝ ادلؾررب ػفررّٓ ؾ،لوعرري ادل ررو        بررن   أحؿررّٓبررن  ؿوؿررّٓ وؿّٕؽّٖ خّٓؿي اؾيـي واؾيقّٕة اؾـلوقي )بودلّٓقـي(ب اؾ،لعي اِّوؾى ب  -ـي( اؾشّٕق  )بودلّٓق  م.1994 -فر  1415
 ث اإلد ؿيب اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اِّوؾى.اإلد ؿقيب جلـي إحقوء اؾمّٕااؾعلررروس احليرررقـي اؾعلقرررّٓيب تؼررري اؾرررّٓقن ادلؼّٕقرررّٖيب ط ا ؾرررّٗ اِّعؾرررى ؾؾشررركون      اؾؼرودرب أبرو    علرّٓ برن   عؾري بن  اتعوظ احلـػوء بلخلور اِّئؿي اؾػوطؿقني اخلؾػوءب أحؿّٓ (5)
أبي بؽّٕب ج ل اؾّٓقن اؾيرقوطيب ط اؾفقكري   بن  اؾّٕحؿن علّٓ اإلتؼون ػي عؾوم اؾؼّٕآنب (6)  م.1974فر/ 1394ادل ّٕقي اؾعوؿي ؾؾؽموبب 
أبي بن  اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ اجمؿوع اجلقوش اإلد ؿقي عؾى حّٕب ادلع،ؾي واجلفؿقيب أبو (7) دار عروؾم اؾػوائرّٓب ؿؽري ادلؽّٕؿريب اؾ،لعري اِّوؾرىب       أقروب ابرن ؼرقم اجلوزقريب ط     بن  بؽّٕ  فر. 1431
ادلـررّٔر اؾـقيرروبوريب ط دار ادليررؾم ؾؾـشررّٕ واؾموزقررّٝب بررن  إبررّٕافقمبررن  اإلجؿرروعب ؿوؿررّٓ (8)  م.2004فرب  1425اؾ،لعي اِّوؾىب 
اؾواحرّٓ ادلؼّٓدريب    علرّٓ برن   اؾؾه ؿوؿرّٓ  علّٓ ء اؾّٓقن أبووؿيؾم ػي يوقوقفؿوب ضقوادليررمىّٕج ؿررن اِّحودقررٌ اامررورة رررو ؾررم قىّٕجرره اؾلىرروري       أو اِّحودقررٌ اامررورة  (9)  م.2000 -فرر   1420ؾلـرونب اؾ،لعري اؾنوؾنريب     –ط دار خ ّٕ ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب بقّٕوت 
عؾرري اؾررّٕازي )اجل رروص(ب ط دار اؾػؽررّٕب    بررن  أحؽرروم اؾؼررّٕآن ؾؾه رروصب أبررو بؽررّٕ     (11)  م.1993فرب 1414
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آلؿررّٓيب ط ادلؽمررى اإلدرر ؿيب  اإلحؽرروم ػرري أيررول اِّحؽررومب ؾ ؿرروم أبرري احليررن ا    (11)  .بقّٕوت ؾلـون
ؿوؿرّٓ اؾغّٖاؾري اؾ،ودريب ط دار ادلعّٕػرريب     برن   إحقروء عؾروم اؾرّٓقنب أبرو حوؿرّٓ ؿوؿررّٓ      (12)  بقّٕوت.
بررن  أحؿررّٓبرن   اؾؾرره علرّٓ بررن  أخلرور ؿؽرري وؿرو جرروء ػقفرو ؿررن اِّارورب أبررو اؾوؾقررّٓ ؿوؿرّٓ      (13) ط دار اِّزرق اؾغيرروـي ادلؽرري ادلعررّٕوف برروِّزرؼيب    بررن  عؼلرريبررن  اؾوؾقررّٓبررن  ؿوؿررّٓ  بقّٕوت.  –اِّـّٓؾّٗ ؾؾـشّٕ 
ؿررودود ادلويررؾيب ط دار اؾؽمررى  بررن  ؿوؿررودبررن  اؾؾرره علررّٓ ابخمقررور ؾمعؾقررل اامررورب  (14)  اؾعؾؿقي بقّٕوتب ؾلـونب بّٓون طلعيب وتورقّْ.
اؾؾه اآلجُِّّٕيُّ اؾلغّٓاديب ط رئودري   علّٓبن  احلينيبن  أخ ق اؾعؾؿوءب أبو بؽّٕ ؿوؿّٓ (15)  اؾيعودقي. –اؾّٓعوة واإلرذود إدارات اؾلووث اؾعؾؿقي واإلػموء و
ادلـررّٔر بررن  إدرقررّٗبررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ آداب اؾشرروػعي وؿـوؼلررهب أبررو ؿوؿررّٓ (16) ؾلـرونب   –اؾمؿقؿيب احلـظؾيب اؾرّٕازي ابرن أبري حرو ب ط دار اؾؽمرى اؾعؾؿقريب بقرّٕوت          م.2003 -فر  1424اؾ،لعي: اِّوؾىب 
اؾؾرهب   علرّٓ  ؿػرّٕجب أبرو  برن   ؿوؿرّٓ برن   ؿػؾّّبن  اآلداب اؾشّٕعقي وادلـّّ ادلّٕعقيب ؿوؿّٓ (17)  ذؿّٗ اؾّٓقن ادلؼّٓدي اؾّٕاؿقـى ام اؾ وحلي احلـلؾيب ط عوؾم اؾؽمى.
اؾؾررره اؾلىررروري اجلعػررريب ط ؿؽملررري   علرررّٓ إدرررؿوعقل أبررروبرررن  اِّدب ادلػرررّٕدب ؿوؿرررّٓ (18)  م.2003 -فر  1423اخلوجنيب ؿ ّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب 
خوادرمي  برن   عنؿرون  بن إبّٕافقمبن  ؿوؿّٓبن  اؾؾه علّٓ أبي ذقليببن  اِّدبب أبو بؽّٕ (19)  م.1999 -فر 1420ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب  –اؾعلييب ط دار اؾلشوئّٕ اإلد ؿقي 
ذررّٕف اؾـرروويب ط دار اؾػؽررّٕ ؾؾ،لوعرري   بررن  اِّذؽررورب أبررو زؽّٕقررو ؿوقرري اؾررّٓقن قوقررى    (21)   م.1994 -فر  1414ؾلـونب  –واؾـشّٕ واؾموزقّٝب بقّٕوت 
قّٕ أبري اؾيررعود(ب أبرو اؾيررعود   إرذرود اؾعؼرل اؾيررؾقم إؾرى ؿّٖاقررو اؾؽمروب اؾؽرّٕمي )تػيرر      (21)  ؿ ،ػىب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبيب بقّٕوت.بن  ؿوؿّٓبن  اؾعؿودي ؿوؿّٓ
بررن  ؿوؿرّٓ بررن  عؾري بررن  إرذرود اؾػوررول إؾري حتؼقررم احلرم ؿررن عؾرم اِّيررولب ؿوؿرّٓ      (22)  م.1999فرب 1419اؾؾه اؾشوؽوـي اؾقؿـيب ط دار اؾؽموب اؾعّٕبيب اؾ،لعي اِّوؾىب  علّٓ
أحودقٌ ؿـور اؾيلقلب ؿوؿّٓ ـويّٕ اؾّٓقن اِّؾلوـي ط ادلؽمرى   إرواء اؾغؾقل ػي تىّٕقٍ (23)  م.1985 -فر  1405بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقي  –اإلد ؿي 
اؾلررّٕب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرريب بقررّٕوتب ؾلـررونب    علررّٓبررن  ابدررمّٔؽورب أبررو عؿررّٕ قودرر   (24)  م.2000فرب 1421اؾ،لعي اِّوؾىب 
تقؿقيب ط ؿؽملري دار ادلـفروج    بن ابدمغواي ػي اؾّٕد عؾى اؾلؽّٕيب ذقّْ اإلد م أحؿّٓ (25)  فر. 1426ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  -ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾّٕقوض 
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بررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾؾرره علررّٓبررن  ابدررمقعوب ػرري ؿعّٕػرري اِّيررووبب أبررو عؿررّٕ قودرر      (26)  م.1992 -فر  1412عويم اؾـؿّٕي اؾؼّٕطليب ط دار اجلقلب بقرّٕوتب اؾ،لعري اِّوؾرىب    بن  اؾلّٕ علّٓ
برن   ؿوؿرّٓ برن   أبي اؾؽّٕم ؿوؿرّٓ بن  اؾغوبي ػي ؿعّٕػي اؾ ووبيب أبو احلين عؾيأدّٓ  (27)  م.1994 -فر 1415اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب اؾواحرّٓ اؾشرقلوـي اجلرّٖريب عرّٖ اؾرّٓقن ابرن اِّاقرّٕب ط دار اؾؽمرى          علّٓبن  اؾؽّٕمي علّٓ
زؽّٕقررو بررن  ؿوؿررّٓبررن  أدررـى ادل،وؾررى ادل،وؾررى ذررّٕح روض اؾ،وؾررىب ؾؾشررقّْ: زؽّٕقررو      (28)  ريب وؿو بعّٓفوب ط: دار اؾؽموب اإلد ؿي.اِّـ و
أبري بؽرّٕب جر ل اؾرّٓقن اؾيرقوطيب ط دار اؾؽمرى       برن   اؾرّٕحؿن  علرّٓ  اِّذلوه واؾـظوئّٕب (29)  م.1990 -فر 1411اؾعؾؿقيب  اؾ،لعي اِّوؾىب 
حهرّٕ  برن   أحؿّٓبن  ؿوؿّٓبن  عؾيبن  اإليوبي ػي متققّٖ اؾ ووبيب أبو اؾػ ل أحؿّٓ (31)  فر. 1415 -بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾى اؾعيؼ ـيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب 
 م.1999فرب  1420ادلؼّٓدي اؾّٕاؿقـى ام اؾ وحلي احلـلؾيب ط ؿؽملي اؾعلقؽرونب  اؾ،لعري اِّوؾرىب    اؾؾررهب ذررؿّٗ اؾررّٓقن   علررّٓ ؿػررّٕجب أبرروبررن  ؿوؿررّٓبررن  ؿػؾررّّبررن  أيررول اؾػؼررهب  ؿوؿررّٓ  (31)
بررن  بقررونبررن  احليررنبررن  بشرروربررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾؼودررمبررن  اِّضررّٓادب أبررو بؽررّٕب ؿوؿررّٓ (32) ؾلـرونب   –دعوؿري اِّـلروريب ط ادلؽملري اؾع رّٕقيب بقرّٕوت      برن   ؼَ،َنبن  ػَّٕوةبن  ؿوعيد  م.1987 -فر  1407عوم اؾـشّٕ: 
بررن  ؿوؿررّٓ اامررور بررن  أضررواء اؾلقررون ػرري إق رروح اؾؼررّٕآن برروؾؼّٕآنب ؿوؿررّٓ اِّؿررني       (33)  م.1995 -فر  1415ؾلـونب  –اؾؼودر اجلؽـري اؾشرـؼق،يب ط دار اؾػؽرّٕ ؾؾ،لوعري و اؾـشرّٕ و اؾموزقرّٝ بقرّٕوت         علّٓ
بررن  اؾيرر م علررّٓبررن  احلؾررقم علررّٓبررن  اؾوادرر،قي(ب تؼرري اؾررّٓقن أبررو اؾعلرروس أحؿررّٓ    اعمؼرود اؾػّٕؼري اؾـوجقري ادلـ رورة إؾرى ؼقروم اؾيروعي أفرل اؾيرـي واجلؿوعري )اؾعؼقررّٓة            (34) ؿوؿّٓ ابن تقؿقي احلّٕاـي احلـلؾري اؾّٓؿشرؼيب ط أضرواء    بن  أبي اؾؼودمبن  اؾؾه علّٓ  م.1999فر / 1420ؾنوـقي اؾّٕقوضب اؾ،لعي ا –اؾيؾ  
درعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن    برن   أقروب برن   أبري بؽرّٕ  برن   إع م ادلوؼعني عن رب اؾعودلنيب ؿوؿّٓ (35)  م.1991 -فر 1411ابن ؼقم اجلوزقي ب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب ققّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب 
ػرورسب اؾّٖرؽؾري اؾّٓؿشرؼيب ط    برن   عؾري بن  ؿوؿّٓبن  ؿوؿودبن  اِّع مب خقّٕ اؾّٓقن (36)  م.2002 قنيب اؾ،لعي اخلوؿيي عشّٕب ؿوقو دار اؾعؾم ؾؾؿ
 اؾّٓقن ابن ؼقم اجلوزقيب ب ط ؿؽملي ادلعورفب اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.درعّٓ ذرؿّٗ   برن   أقروب برن   أبري بؽرّٕ  برن   إغواري اؾؾفػرون ؿرن ؿ روقّٓ اؾشرق،ونب ؿوؿرّٓ       (37)
ؿوؿرّٓ ابرن   برن   أبري اؾؼودرم  برن   اؾؾره  علرّٓ برن   اؾير م  علرّٓ برن   احلؾرقم  علرّٓ بن  أحؿّٓاؼم ررروء اؾ رررّٕاط ادليرررمؼقم اوؾػررري أيرررووب اجلورررقمب تؼررري اؾرررّٓقن أبرررو اؾعلررروس    (38)
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 م. 1999 -فر 1419اؾيوبعيب تقؿقررري احلّٕاـررري احلـلؾررري اؾّٓؿشرررؼيب ط دار عررروؾم اؾؽمرررىب بقرررّٕوتب ؾلـرررونب اؾ،لعررري  
ٍ برن   إؽؿول تفرّٔقى اؾؽؿرول ػري أدرؿوء اؾّٕجرولب ؿغؾ،روي       (39) اؾؾره اؾلؽهرّٕي    علرّٓ برن   ؼؾرق اؾؾرهب عر ء اؾرّٓقنب ط اؾػروروق احلّٓقنري ؾؾ،لوعري        علرّٓ  ادل ّٕي احلؽّٕي احلـػيب أبرو   م.2001 -   فر 1422واؾـشّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب 
إدرقرّٗ اؾشروػعيب ط: دار اؾػؽرّٕب    برن   اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ اِّم ب وؿعه ؿىم ّٕ ادلّٖـيب أبو (41)  م.1990فرب 1410
ن بر  اؾؾره  علرّٓ برن   ؿوؿرّٓ برن   ادلؾرب  علّٓ أؿوؾي ابن بشّٕان )اجلّٖء اؾنوـي(ب  أبو اؾؼودم (41) ؿفررّٕان اؾلغررّٓاديب ط دار اؾرروطن ؾؾـشررّٕب اؾّٕقرروضب  بررن  بشْررّٕانبررن  ؿوؿررّٓبررن  بشْررّٕان  م.1999 -فر  1420اؾ،لعي: اِّوؾىب 
ؼؾرقّٛ ؿغؾ،رويب ط   برن   اإلـوبي إؾرى ؿعّٕػري اامؾر  ػرقفم ؿرن اؾ رووبيب عر ء اؾرّٓقن         (42)  ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي. -ؿؽملي اؾّٕذّٓ ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾّٕقوض 
أحؿرّٓ ادلرّٕداويب  ط   برن   عؾري برن   ي اؾّٕاجّّ ؿرن اخلر فب درؾقؿون   اإلـ وف ػي ؿعّٕػ (43)  دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبيب اؾ،لعي اؾنوـقي.
إدرقرّٗ  برن   ب ؾ ؿروم أحؿرّٓ  (ادلشفور بروؾػّٕوق ؾؾؼّٕاػري  )أـوار اؾلّٕوق ػي أـواء اؾػّٕوق  (44)  .اؾؼّٕاػي ادلوؾؽيب ط عوؾم اؾؽمىب بّٓون طلعيب وتورقّْ
أحؿرّٓ اؾشرعّٕاـيب ط   برن   اؾوفروب  علرّٓ   روػقيب اِّـوار اؾؼّٓدقي ػي ؿعّٕػري ؼواعرّٓ اؾ   (45)  دار اؾؽمى اؾعؾؿقي.
ؿفررّٕان بررن  قوقررىبررن  دررعقّٓبررن  دررفلبررن  اؾؾرره علررّٓبررن  اِّوائررلب أبررو فرر ل احليررن  (46)  فر. 1408اؾعيؽّٕيب ط دار اؾلشقّٕب طـ،وب اؾ،لعي اِّوؾىب 
ؽنقرّٕ  برن   عؿرّٕ برن   اؾلوعٌ احلنقٌ إؾى اخم ور عؾروم احلرّٓقٌب أبرو اؾػرّٓاء إدرؿوعقل      (47)  ؾلـون. –اؾل ّٕي ام اؾّٓؿشؼيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوت  اؾؼّٕذي
إبرّٕافقم )ابرن جنرقم(ب ط: دار اؾؽمروب     برن   اؾلوّٕ اؾّٕائم ذّٕح ؽـّٖ اؾّٓؼوئمب زقن اؾرّٓقن  (48)  اإلد ؿيب اؾ،لعي اؾنوـقي.
بفرودر  برن   اؾؾره  علّٓبن  اؾؾه بّٓر اؾّٓقن ؿوؿّٓ علّٓ اؾلوّٕ احملقّٛ ػي أيول اؾػؼهب أبو (49)  م.1994 -فر 1414يب اؾ،لعي اِّوؾىب اؾّٖرؽشيب ط دار اؾؽمل
ؽنقرّٕ اؾؼّٕذري   بن  عؿّٕبن  اؾلّٓاقي واؾـفوقيب ؾؾووػّٜ عؿود اؾّٓقن أبي اؾػّٓاء ادؿوعقل (51)  م.1988 -ب فر 1408اؾّٓؿشؼيب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبيب اؾ،لعي اِّوؾى 
أحؿّٓ اؾؽودوـيب ط دار اؾؽمرى  بن  بّٓائّٝ اؾ ـوئّٝ ػي تّٕتقى اؾشّٕائّٝب أبو بؽّٕ ؿيعود (51)  م.1986فرب 1406ؾعؾؿقيب اؾ،لعي اؾنوـقيب ا
أحؿرّٓ اؾشروػعي ادل رّٕيب ط: دار اؾفهرّٕة ؾؾـشرّٕب      برن   عؾري برن   اؾّٓقن أبو حػّٙ عؿّٕاؾلّٓر ادلـقّٕ ػي تىّٕقٍ اِّحودقٌب واِّاور اؾواؼعي ػي اؾشّٕح اؾؽلقّٕب ابن ادلؾؼرن درّٕاج    (52)  م.2004-فر1425اؾيعودقيب اؾ،لعي ابوؾىب -اؾّٕقوض -واؾموزقّٝ 
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دؿشرمب   –حو وإعّٕابو وب غي ؾ، ب ادلعوفّٓ واجلوؿعوتب ط دار اؾلقّٕوتي اؾلّٕدة ذّٕ (53)  فر. 1426 -اؾ،لعي اؾنوؾني 
 م.1957 -فر  1376اِّوؾىب اؾّٖرؽشرريب ط دار إحقرروء اؾؽمررى اؾعّٕبقرري عقيررى اؾلرروبى احلؾلرري وذررّٕؽوئهب اؾ،لعرري         بفررودر بررن  اؾؾرره علررّٓبررن  اؾؾرره بررّٓر اؾررّٓقن ؿوؿررّٓ علررّٓ اؾلّٕفررون ػرري عؾرروم اؾؼررّٕآنب أبررو  (54)
 اؾعلوس أحؿّٓ اؾ وويب ط: دار ادلعورف.بؾغي اؾيوؾب ِّؼرّٕب ادليروؾبب ادلشرفورة بووذرقي اؾ رووي عؾرى اؾشرّٕح اؾ رغقّٕب أبرو           (55)
حهرّٕ  برن   أحؿرّٓ برن   ؿوؿرّٓ بن  عؾيبن  بؾوغ ادلّٕام ؿن أدؾي اِّحؽومب أبو اؾػ ل أحؿّٓ (56) قيب ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري اؾيررعود  -اؾعيررؼ ـيب ط دار اؾؼررلّٗ ؾؾـشررّٕ واؾموزقررّٝب اؾّٕقرروض      م.2014 -فر  1435اؾ،لعي اِّوؾىب 
 م.2000 -فر  1420-ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾى  –بقرّٕوت   -اؾلـوقي ذرّٕح اؾفّٓاقريب ؾؾع ؿري برّٓر اؾرّٓقن اؾعقـريب ط دار اؾؽمرى اؾعؾؿقري          (57)
بررن  أحؿررّٓبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ بقررون ػ ررل عؾررم اؾيررؾ  عؾررى عؾررم اخلؾرر ب زقررن اؾررّٓقن   (58) ؾّٓؿشررؼيب احلـلؾرريب  ط دار اؾ ررؿقعي احليررنب اؾيَرر ؿيب اؾلغررّٓاديب اررم ا بررن  رجررى  ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝ.
 فر.  1423بوجلوحّٜب ط دار وؿؽملي اؾف لب بقّٕوتب ؿولوب اؾؽـوـي بوؾوبءب اؾؾقنيب أبو عنؿونب اؾشرفقّٕ  بن  بوّٕبن  اؾلقون واؾملقنيب عؿّٕو (59)
رذررّٓ )اجلررّٓ(ب ط دار اؾغررّٕب   بررن  أحؿررّٓبررن  اؾلقررون واؾمو ررقلب أبررو اؾوؾقررّٓ ؿوؿررّٓ     (61)  م.1988 -فر 1408-لعي اؾنوـقياؾ،-اإلد ؿي
درروؾم اؾعؿّٕاـرريب ط: دار ادلـفرروجب بقررّٕوتب اؾ،لعرري   بررن  أبرري اخلقررّٕ بررن  اؾلقررونب قوقررى  (61)  م.2000فرب 1421اِّوؾىب 
اؾّٕزاق احليرقـي اؾشرفقّٕ بودلّٕت رى اؾّٖبقرّٓيب       علّٓبن  ؿوؿّٓبن  توج اؾعّٕوسب حملؿّٓ (62)  ط دار اؾفّٓاقي.
 اؾعؾؿقي.  اؾعلرّٓري ادلرواقب ط دار اؾؽمرى    قودر برن   اؾموج واإلؽؾقل ذّٕح ؿىم ّٕ خؾقرلب ؿوؿرّٓ   (63)
 دؿشم. –ادلشررفور بررلبي زرعرري اؾّٓؿشررؼي ادلؾؼررى بشررقّْ اؾشررلوبب ط ؿهؿررّٝ اؾؾغرري اؾعّٕبقرري         يرػوان اؾـ رّٕي   برن   اؾؾره  علرّٓ بن  عؿّٕوبن  اؾّٕحؿن علّٓ تورقّْ أبي زرعي اؾّٓؿشؼيب (64)
ان ؿفرّٕ برن   ؿودىبن  إدووقبن  أحؿّٓبن  اؾؾه علّٓبن  تورقّْ أيلفونب أبو ـعقم أحؿّٓ (65)

 م.1990-فر 1410بقّٕوتب اؾ،لعي: اِّوؾىب  –اِّيلفوـيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي 
بررن  اؾؾرره ؿوؿررّٓ علررّٓ تررورقّْ اإلدرر م وَوَػقرروت ادلشرروفقّٕ وَاِّعرر مب ذررؿّٗ اؾررّٓقن أبررو   (66) ؼَوقْؿررروز اؾرررّٔفليب ط دار اؾغررّٕب اإلدررر ؿيب اؾ،لعررري اِّوؾرررىب  بررن   عنؿرررونبرررن  أحؿررّٓ   م.2003
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غوؾرى  برن   ؽنقرّٕ برن   قّٖقرّٓ برن   جّٕقرّٕ برن   ،لّٕي(ب ؿوؿّٓتورقّْ اؾّٕدل وادلؾوكب )تورقّْ اؾ (67)  فر. 1387 -بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقي  –اآلؿؾيب أبو جعػّٕ اؾ،لّٕيب ط دار اؾمّٕاث 
إبرّٕافقم أبرو علّٓاؾؾره اؾلىروري اجلعػريب  ط       برن   إدرؿوعقل برن   اؾمورقّْ اؾؽلقّٕب ؿوؿرّٓ  (68)  دار اؾػؽّٕ.
رق،رري اؾـؿقررّٕي بررن  ّٓةعلقرربررن  ذررلي )وادررؿه زقررّٓ(بررن  تررورقّْ ادلّٓقـرري ببررن ذررليب عؿررّٕ (69)  فر. 1399جّٓةب  –اؾل ّٕيب أبو زقّٓب طلّٝ عؾى ـػؼي: اؾيقّٓ حلقى ؿوؿود أحؿّٓ 
 بقّٕوت. -عؾي أبو بؽّٕ اخل،قى اؾلغّٓاديب ط: دار اؾؽمى اؾعؾؿقي بن  تورقّْ بغّٓادب أحؿّٓ (71)
فلري اؾؾره ادلعرّٕوف بروبن عيروؽّٕب ط دار      برن   احلينبن  تورقّْ دؿشمب أبو اؾؼودم عؾي (71)   م.1995 -فر  1415واؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾػؽّٕ ؾؾ،لوعي 
عؾري اؾّٖقؾعريب ط دار اؾؽمروب اإلدر ؿي     برن   تلقني احلؼوئم ذّٕح ؽـّٖ اؾّٓؼوئمب عنؿون (72)  اؾ،لعي اؾنوـقي.
 فر.1404بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوؾنيب  –اؾؽمروب اؾعّٕبري   فلي اؾؾه ادلعرّٕوف بروبن عيروؽّٕب ط دار    بن  احلينبن  اؾؼودم عؾيتلررقني ؽررّٔب ادلػمررّٕي ػقؿررو ـيررى إؾررى اإلؿرروم أبرري احليررن اِّذررعّٕيب اؼرري اؾررّٓقنب أبررو     (73)
ؾؾشرررقّْ ( حوذرررقي اؾلهقّٕؿررري عؾرررى ذرررّٕح ادلرررـفٍ)اؾمهّٕقرررّٓ ؾـػرررّٝ اؾعلقرررّٓ اؾشرررفقّٕة ب  (74)  .م1950فرب 1369عؿّٕ اؾلهقّٕؿيب ط ؿ،لعي احلؾليب بن  ؿوؿّٓبن  دؾقؿون
حؿرّٓان أبرو احليرني اؾؼرّٓوريب ط     برن   جعػرّٕ برن   أحؿّٓبن  ؿوؿّٓبن  اؾمهّٕقّٓب أحؿّٓ (75)  .م2006فرب 1427مب اؾ،لعي اؾنوـقي دار اؾي 
اؾرّٕحؿن   علرّٓ برن   حتػي اِّذّٕاف مبعّٕػي اِّطّٕافب جؿول اؾّٓقن أبو احلهوج قودر   (76)  م.1983فرب 1403ادلّٖيب ط ادلؽمى اإلد ؿيب واؾّٓار اؾؼقّؿيب اؾ،لعي اؾنوـقيب 
حهرّٕ اؾفقمؿريب ط دار   برن   عؾري برن   ؿوؿرّٓ برن   حتػي احملموج ػي ذرّٕح ادلـفروجب أحؿرّٓ    (77)  ّٕاث اؾعّٕبيب بّٓون طلعي وتورقّْ.إحقوء اؾم
برن   حتػي اؾـظور ػي غّٕائى ابؿ ور وعهوئى اِّدرػور )رحؾري ابرن ب،وطري(ب ؿوؿرّٓ      (78) اؾؾرهب ابرن ب،وطريب ط دار     علرّٓ  إبرّٕافقم اؾؾرواتي اؾ،ـهريب أبرو    برن   ؿوؿّٓبن  اؾؾه علّٓ   اؾشّٕق اؾعّٕبي.

ّٕقري(ب  حتؼقم اإلالروت ؾسدرؿوء واؾ رػوت وحؼقؼري اجلؿرّٝ برني اؾؼرّٓر واؾشرّٕع )اؾمّٓؿ         (79) أبري  برن   اؾؾره  علرّٓ برن   اؾير م  علرّٓ برن   احلؾرقم  علرّٓ برن   تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلروس أحؿرّٓ    م.2000فرب 1421اؾّٕقوضب اؾ،لعي اؾيودديب  –ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري اؾّٓؿشررؼيب ط ؿؽملرري اؾعلقؽررون      بررن  اؾؼودررم
أبرري بؽررّٕب جرر ل اؾررّٓقن بررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ تررّٓرقى اؾررّٕاوي ػرري ذررّٕح تؼّٕقررى اؾـررواويب  (81)  اؾيقوطيب ط دار طقلي.
برن   اؾؾره ؿوؿرّٓ   علرّٓ  تَرِّْٔؽَّٕةُ اؾيَّروؿِِّٝ وادلُرمََؽؾِّم ػري أََدب اؾعَروؾِم وادلُرَمَعؾِّمب برّٓر اؾرّٓقن أبرو          (81)  دعّٓ اؾؾهب ابن جؿوعي اؾؽـوـيب ط ؿؽملي ؿشؽوة اإلد ؿقي.بن  إبّٕافقم
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ب اؾؾره  علرّٓ برن   اؾؼروي  علرّٓ برن   اؾعظقم علّٓ اؾمّٕغقى واؾمّٕفقى ؿن احلّٓقٌ اؾشّٕق ب (82) بقررّٕوتب اؾ،لعرري اِّوؾررىب   –أبررو ؿوؿررّٓب زؽرري اؾررّٓقن ادلـررّٔري ب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري     فر.  1417
اؾؾرهب   علرّٓ برن   اؾؼروي  علرّٓ برن   اؾعظقم علّٓ اؾمّٕغقى واؾمّٕفقى ؿن احلّٓقٌ اؾشّٕق ب (83) بقررّٕوتب اؾ،لعرري اِّوؾررىب   –أبررو ؿوؿررّٓب زؽرري اؾررّٓقن ادلـررّٔري ب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري     فر. 1417
قّٗ مبّٕاتى ادلويوػني بوؾمرّٓؾقّٗ )طلؼروت ادلّٓؾيرني(ب أبرو اؾػ رل      تعّٕق  افل اؾمؼّٓ (84) عؿرونب   –حهرّٕ اؾعيرؼ ـيب ط ؿؽملري ادلـرور     برن   أحؿرّٓ برن   ؿوؿرّٓ برن   عؾري بن  أحؿّٓ  .1983 – 1403اؾ،لعي: اِّوؾىب 
احلهوج ادلَّْٕوَزِيب ط ؿؽملي اؾّٓار بن  ـ ّٕبن  اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ تعظقم ؼّٓر اؾ  ةب أبو (85)  فر. 1406،لعي اِّوؾىب ادلّٓقـي ادلـورةب اؾ -
آدمب برن   جنروتي برن   احلروج ـروح  برن   اؾرّٕحؿن ؿوؿرّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقنب     علرّٓ  ؿوػوظهب أبرو اؾمعؾقؼوت احليون عؾى يوقّّ ابرن حلرون ومتققرّٖ درؼقؿه ؿرن يروقوهب وذروذه ؿرن          (86)

ادلؿؾؽررري اؾعّٕبقررري   -اِّذرررؼودري اِّؾلررروـيب ط دار برررو وزقرررّٕ ؾؾـشرررّٕ واؾموزقرررّٝب جرررّٓة         م.2003 -فر  1424 اؾيعودقيب  اؾ،لعي اِّوؾىب
 ؿؽي ادلؽّٕؿي. -أحؿّٓ ادلَّْٕوَرُّوْذِيّب ط ؿؽملي ـّٖار ؿ ،ػى اؾلوز بن  ؿوؿّٓبن  احلينياؾمعؾقؼرري ؾؾؼوضرري حيررني )عؾررى ؿىم ررّٕ ادلّٖـرري(ب اؾؼوضرري أبررو ؿوؿررّٓ )وأبررو عؾرري(     (87)
بن  أحؿّٓبن  ؿوؿّٓبن  عؾيبن  تغؾقم اؾمعؾقم عؾى يوقّّ اؾلىوريب أبو اؾػ ل أحؿّٓ (88)  ط ادلؽمى اإلد ؿيب دار عؿورب بقّٕوتب عؿونب اِّردن.حهّٕ اؾعيؼ ـيب 

دررعود بررن  اؾـقيرروبوريب اؾشرروػعيب ط عؿررودة اؾلوررٌ اؾعؾؿرريب جوؿعرري اإلؿرروم ؿوؿررّٓ   عؾررري اؾواحرررّٓيب برررن  ؿوؿرررّٓبرررن  أحؿرررّٓبرررن  اؾمػيرررقّٕ اؾليرررقّٛب أبرررو احليرررن عؾررري   (89)  فر. 1430اإلد ؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 
ؿوؿرّٓ ذرؿّٗ   برن   عؾري رضرو  برن   رذرقّٓ  تػيقّٕ اؾؼّٕآن احلؽقم )تػيقّٕ ادلـور(ب ؿوؿّٓ (91) ؿررـ  عؾرري خؾقػرري اؾؼؾؿرروـي احليررقـيب ط اؾفقكرري    بررن  ؿوؿررّٓ بفرروء اؾررّٓقن بررن  اؾررّٓقن  م.1990ادل ّٕقي اؾعوؿي ؾؾؽموبب 
بررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ تػيررقّٕ اؾؼررّٕآن اؾعظررقم ببررن أبرري حررو ب أبررو ؿوؿررّٓ       (91) ي ـرّٖار ؿ ر،ػى   ادلـّٔر اؾمؿقؿيب احلـظؾيب اؾّٕازي ابن أبي حرو ب ط ؿؽملر  بن  إدرقّٗ  فر. 1419 -ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنوؾني  -اؾلوز 
بررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ تػيررقّٕ اؾؼررّٕآن اؾعظررقم ببررن أبرري حررو ب أبررو ؿوؿررّٓ       (92)  فر. 1419وؾنيب اؾلوزب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنادلـّٔر اؾمؿقؿيب احلـظؾيب اؾّٕازي ابن أبي حرو ب ط ؿؽملري ـرّٖار ؿ ر،ػى     بن  إدرقّٗ
 م.2000فرب 1412ؿمديي ؼّٕطليب ؿؽملي أوبد اؾشقّْ ؾؾمّٕاثب اجلقّٖة اؾ،لعي اِّوؾى ؽنقررّٕ اؾّٓؿشررؼيب ط: بررن  تػيررقّٕ اؾؼررّٕآن اؾعظررقمب عؿررود اؾررّٓقن أبررو اؾػررّٓاء إدررؿوعقل   (93)
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ـرروػّٝ احلؿقررّٕي اؾقؿرروـي   بررن  فؿررومبررن  اؾررّٕزاق علررّٓ اؾررّٕزاقب أبررو بؽررّٕ   علررّٓ تػيررقّٕ (94)  فر.1419ؿقيب بقّٕوت.ب اؾ،لعي اِّوؾىب اؾ ـعوـيب ط دار اؾؽمى اؾعؾ
 م.1989 -فر  1410اؾػؽّٕ اإلد ؿي احلّٓقنيب ؿ ّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب جلّٕ اؾموبعي ادلؽي اؾؼّٕذي ااّٖوؿيب ط دار بن  تػيقّٕ ؿهوفّٓب أبو احلهوج ؿهوفّٓ (95)
 حهّٕ اؾعيؼ ـيب ط دار اؾعويؿي.بن  عؾيبن  تؼّٕقى اؾمفّٔقىب أحؿّٓ (96)
إدرؿوعقل قودر  ب ط دار   برن   رؿ رون برن   وَػقوتب ؿوؿرّٓ خقرّٕ  تَؽؿؾَي ؿُعهم ادلُمؾػنيب  (97)  م.1997 -فررر  1418ؾلـررونب اؾ،لعرري اِّوؾررىب   –ابررن حررّٖم ؾؾ،لوعرري واؾـشررّٕ واؾموزقررّٝب بقررّٕوت    
بررن  اؾؾرره علررّٓبررن  اؾمؿفقررّٓ دلررو ػرري ادلوطررل ؿررن ادلعرروـي واِّدرروـقّٓب أبررو عؿررّٕ قودرر        (98)  فر. 1387ادلغرّٕبب   –قي اؾلرّٕب ط وزارة عؿروم اِّوؼروف واؾشرمون اإلدر ؿ      علرّٓ بن  ؿوؿّٓ
برن   تـلقه ذوي اِّؾلوب اؾيؾقؿي عرن واؾوؼروع ػري اِّؾػروظ ادللمّٓعري اؾوخقؿريب درؾقؿون        (99) برن   ؿوؾرب برن   ؿوؿرّٓ بن  ؿيػّٕبن  حؿّٓانبن  ؿ ؾّّبن  حؿّٓانبن  ؿ ؾّّبن  دوؿون  اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.  -عوؿّٕ اخلنعؿي اؾـهّٓيب ط دار اؾعويؿي 
بقّٕوت اؾ،لعري   –حهّٕ اؾعيؼ ـيب ط: دار اؾػؽّٕ بن  عؾيبن  تفّٔقى اؾمفّٔقىب أحؿّٓ (111)  م.1984–فر  1404اِّوؾىب 
اؾّٖؽي علّٓاؾّٕحؿن أبو احلهوج ادلّٖيب ط: ؿمديي بن  تفّٔقى اؾؽؿولب ؾؾع ؿي قود  (111)  .1980 – 1400بقّٕوت اؾ،لعي اِّوؾىب  –اؾّٕدوؾي 
 م.2001اؾ،لعي اِّوؾىب  -بقّٕوت  -ّٕاث اؾعّٕبري  أحؿرّٓ اِّزفرّٕيب ط: دار إحقروء اؾمر    بن  تفّٔقى اؾؾغيب أبو ؿـ ور ؿوؿّٓ (112)
أحؿرّٓ اؾرّٓوقّ٘ب ط دار   برن   ؿوؿّٓبن  اؾؾه علّٓ اؾموضقّّ ادلػقّٓ دليوئل ؽموب اؾموحقّٓب (113)  م.1990فر ر 1411اؾعؾقونب اؾ،لعي: 
فوبب ط ادلؽمى ابد ؿيب بقّٕوتب دؿشمب اؾو علّٓبن  ؿوؿّٓبن  اؾؾه علّٓبن  دؾقؿونتقيررقّٕ اؾعّٖقررّٖ احلؿقررّٓ ػرري ذررّٕح ؽمرروب اؾموحقررّٓ اؾررّٔى فررو حررم اؾؾرره عؾررى اؾعلقررّٓب          (114)  م.2002فرب 1423اؾ،لعي اِّوؾىب 
برن   اؾرّٕحؿن  علرّٓ  تقيقّٕ اؾؽرّٕمي اؾرّٕحؿن ػري تػيرقّٕ ؽر م ادلـرون )تػيرقّٕ اؾيرعّٓي(ب         (115)  م.2000-فر 1420اؾؾه اؾيعّٓيب ط ؿمديي اؾّٕدوؾيب اؾ،لعي اِّوؾى  علّٓبن  ـويّٕ
ترروج بررن  عو بعلررّٓ اؾررّٕؤوف اؾمقيررقّٕ بشررّٕح اجلرروؿّٝ اؾ ررغقّٕب زقررن اؾررّٓقن ؿوؿررّٓ ادلررّٓ     (116) زقرن اؾعوبرّٓقن احلرّٓادي ارم ادلـرووي اؾؼروفّٕيب ط ؿؽملري اإلؿرروم        برن   عؾري برن   اؾعرورػني 

 م.1988 -فر 1408اؾّٕقوضب  اؾ،لعي اؾنوؾنيب  –اؾشوػعي 
ؿَعْلرَّٓب اؾمؿقؿريب أبرو حرو ب     برن   ؿعروذ برن   حلرون برن   أحؿّٓبن  حلونبن  اؾنؼوتب ؿوؿّٓ (117) ف اؾعنؿوـقرري بوقررّٓر آبررود اؾررّٓؽن اؾفـررّٓب اؾ،لعرري     اؾررّٓارؿيب اؾلُيررميب ط دائررّٕة ادلعررور    .1973ب  ف 1393اِّوؾىب 
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 .1973 ب ف 1393اِّوؾىب اؾررّٓارؿيب اؾلُيررميبط دائررّٕة ادلعررورف اؾعنؿوـقرري بوقررّٓر آبررود اؾررّٓؽن اؾفـررّٓب اؾ،لعرري         ؿَعْلرَّٓب اؾمؿقؿريب أبرو حرو ب     برن   ؿعروذ برن   حلرون برن   أحؿّٓبن  حلونبن  اؾنؼوتب ؿوؿّٓ (118)
بررن  علررّٓاؾوفوب(ب ؿوؿررّٓبررن  وع ضررؿن ؿمؾػرروت اؾشررقّْ ؿوؿررّٓ ا ارري اِّيررول )ؿ،لرر  (119)  اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.درررؾقؿون اؾمؿقؿررري اؾـهرررّٓيب ط جوؿعررري اِّؿررروم ؿوؿرررّٓبن درررعودب  برررن  اؾوفررروب علرررّٓ
برن   اؾرّٕحؿن ؿوؿرّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقنب     علرّٓ  اؾنؿّٕ ادليم،وب ػي ػؼه اؾيـي واؾؽمروبب أبرو   (111) اِّؾلوـيب ط غّٕاس ؾؾـشّٕ واؾموزقرّٝب اؾ،لعري   آدمب اِّذؼودري بن  جنوتيبن  احلوج ـوح  فر. 1422اِّوؾىب 
غوؾرى  برن   ؽنقرّٕ بن  قّٖقّٓبن  جّٕقّٕبن  جوؿّٝ اؾلقون ػي تلوقل اؾؼّٕآن )تػيقّٕ اؾ،لّٕي(ب ؿوؿّٓ (111)  م.2000-فر1420يي اؾّٕدوؾيب اؾ،لعي اِّوؾىب اآلؿؾيب أبو جعػّٕ اؾ،لّٕيب ط ؿمد
بررن  اؾيرر م علرّٓ بررن  احلؾررقم علرّٓ بررن  جروؿّٝ اؾّٕدرروئلب تؼري اؾررّٓقن أبررو اؾعَلروس أحؿررّٓ    (112) ؿوؿرّٓ ابرن تقؿقري احلّٕاـري احلـلؾري اؾّٓؿشرؼيب ط دار       برن   أبري اؾؼودرم  برن   اؾؾره  علّٓ

 م.2001 -فر 1422اؾع،وءب اؾّٕقوضب اؾ،لعي : اِّوؾى 
إدررؿوعقل أبررو علّٓاؾؾرره  بررن  اجلرروؿّٝ اؾ رروقّّ اام ررّٕ )يرروقّّ اؾلىرروري(ب ؿوؿررّٓ    (113)  .1987 – 1407ؾنوؾنيب بقّٕوت اؾ،لعي ا –اؾلىوري اجلعػيب دار ابن ؽنقّٕ 
ؿيررؾم بررن  احلهروج بررن  اجلروؿّٝ اؾ رروقّّ ادليرؿى يرروقّّ ؿيرؾمب أبررو احليررني ؿيرؾم     (114)

اؾلروؼيب دار إحقروء اؾمرّٕاث     علرّٓ  اؾؼشقّٕي اؾـقيوبوريب حتؼقرمب وتعؾقرم: ؿوؿرّٓ ػرماد      بقّٕوت. –اؾعّٕبي 
عقيى أبو عقيى اؾمّٕؿرّٔيب ط:  بن  اجلوؿّٝ اؾ وقّّ ادلعّٕوف بينن اؾمّٕؿّٔيب ؿوؿّٓ (115)  بقّٕوت. –اؾمّٕاث اؾعّٕبي  دار إحقوء
احليررنب اؾيَرر ؿيب اؾلغررّٓاديب اررم اؾّٓؿشررؼيب بررن  رجررىبررن  أحؿررّٓبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ جررروؿّٝ اؾعؾررروم واحلؽرررم ػررري ذرررّٕح خؿيرررني حرررّٓقنو ؿرررن جواؿرررّٝ اؾؽؾرررمب زقرررن اؾرررّٓقن     (116)  م.2001 -فر 1422بقّٕوتب اؾ،لعي اؾيوبعيب  –احلـلؾيب ط ؿمديي اؾّٕدوؾي 
 م.1998 -فر  1419ؾلـونب اؾ،لعي اؾنوـقيب اؾؼّٕذرري اؾل ررّٕي اررم اؾّٓؿشررؼيب ط دار خ ررّٕ ؾؾ،لوعرري واؾـشررّٕ واؾموزقررّٝ بقررّٕوتب      ؽنقررّٕ برن   عؿرّٕ بررن  وم دَرـَنب أبررو اؾػرّٓاء إدرؿوعقل   جروؿّٝ ادليروـقّٓ واؾيُّرـَن اؾفررودي ِّؼر     (117)
برن   اؾلرّٕ  علرّٓ برن   ؿوؿرّٓ برن   اؾؾره  علرّٓ برن   جوؿّٝ بقون اؾعؾرم وػ رؾهب أبرو عؿرّٕ قودر       (118) وزيب ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري اؾيررعودقيب اؾ،لعرري  عويررم اؾـؿررّٕي اؾؼّٕطلرري ب ط دار ابررن اجلرر   م.1994 -فر  1414اِّوؾىب 
أبرري بررن  أحؿررّٓبررن  اؾؾرره ؿوؿررّٓ علررّٓ اجلرروؿّٝ ِّحؽرروم اؾؼررّٕآن )تػيررقّٕ اؾؼّٕطلرري(ب أبررو (119)  م.1964 -فر 1384اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اؾنوـقيب  –ػرّٕح اِّـ روري اخلّٖرجري ذرؿّٗ اؾرّٓقن اؾؼّٕطلريب ط دار اؾؽمرى ادل رّٕقي         بن  بؽّٕ
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ً بن  عؾيبن  ق اؾّٕاوي وآداب اؾيوؿّٝب أبو بؽّٕ أحؿّٓاجلوؿّٝ ِّخ  (121) برن   أحؿرّٓ برن   اوبر  اؾّٕقوض. –ؿفّٓي اخل،قى اؾلغّٓاديب ط ؿؽملي ادلعورف 
 فر. 1403اإلد ؿي بلقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  اؾّٕزاق(ب ط ا ؾّٗ اؾعؾؿري بلوؽيرمونب وتوزقرّٝ ادلؽمرى     علّٓ )ؿـشور ؽؿؾوم مب ـ أبي عؿّٕو راذّٓ اِّزدي ؿوبفمب أبو عرّٕوة اؾل رّٕيب ـّٖقرل اؾرقؿنب     بن  اجلوؿّٝب ؿعؿّٕ (121)
بررن  أبرري بؽررّٕبررن  جرر ء اِّػفرروم ػرري ػ ررل اؾ رر ة عؾررى ؿوؿررّٓ خقررّٕ اِّـررومب ؿوؿررّٓ   (122) اؾؽوقررًب اؾ،لعرري  –دررعّٓ ذررؿّٗ اؾررّٓقن ابررن ؼررقم اجلوزقرريب ط دار اؾعّٕوبرري بررن  أقرروب  .1987 – 1407اؾنوـقيب 
برن   زؽّٕقرو برن   ادلعروػى اجلؾقّٗ اؾ وؾّّ اؾؽوػي واِّـقّٗ اؾـويرّّ اؾشروػيب أبرو اؾػرّٕج      (123) ؾلـررونب اؾ،لعرري: اِّوؾررى    –قوقررى اجلّٕقررّٕى اؾـفّٕواـرريب دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرريب بقررّٕوت       م.2005 -فر 1426
 م.1987بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  –درقرّٓ اِّزديب ط دار اؾعؾرم ؾؾؿ قرني    برن   احليرن برن   جؿفّٕة اؾؾغيب أبو بؽرّٕ ؿوؿرّٓ   (124)
برن   أبري بؽرّٕ  بن  ّٓاء واؾّٓواءب ؿوؿّٓاؾ أو اجلواب اؾؽوػي دلن دلل عن اؾّٓواء اؾشوػي (125) ادلغررّٕبب اؾ،لعرري  –دررعّٓ ذررؿّٗ اؾررّٓقن ابررن ؼررقم اجلوزقرريب ط دار ادلعّٕػرري   بررن  أقرروب  م.1997 -فر 1418اِّوؾىب 
ؿ رر،ػى بررن  إبررّٕافقمبررن  جرروافّٕ اِّدب ػرري أدبقرروت وإـشرروء ؾغرري اؾعررّٕبب أحؿررّٓ       (126)  اؾفوذؿيب ط ؿمديي ادلعورفب بقّٕوت.
ـ رّٕ اؾؾره اؾؼّٕذريب    برن   ؿوؿرّٓ بن  اؾؼودر علّٓ اجلوافّٕ ادل قي ػي طلؼوت احلـػقيب (127)  ؽّٕاتشي. –أبو ؿوؿّٓب ؿوقي اؾّٓقن احلـػيب ط ؿقّٕ ؿوؿّٓ ؽمى خوـه 
درعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن    برن   أقروب برن   أبي بؽّٕبن  حودي اِّرواح إؾى ب د اِّػّٕاحب ؿوؿّٓ (128)  ابن ؼقم اجلوزقيب ب ط ؿ،لعي ادلّٓـيب اؾؼوفّٕة.
برن   أؿرني برن   ؾرى اؾرّٓر اامرور( حملؿرّٓ    حوذقي ابن عوبّٓقن ادلودوؿي ب )رد احملمرور ع  (129)  م.1992-فر1412-اؾ،لعي اؾنوـقي-بقّٕوت-عؿّٕ اؾشفقّٕ بوبن عوبّٓقنب دار اؾػؽّٕ
عّٕػري اؾّٓدروؼيب ط دار   برن   أحؿرّٓ برن   حوذقي اؾّٓدوؼي عؾى اؾشّٕح اؾؽلقرّٕب ؿوؿرّٓ   (131)  اؾػؽّٕ بّٓون طلعيب وتورقّْ.
ودرررم ؼبرررن  ؿوؿرررّٓبرررن  اؾرررّٕحؿن علرررّٓ حوذرررقي اؾرررّٕوض ادلّٕبرررّٝ ذرررّٕح زاد ادليرررمؼـّٝب  (131)  فر. 1397اؾعويؿي احلـلؾي اؾـهّٓيب )بّٓون ـوذّٕ(ب اؾ،لعي اِّوؾىب 
ؿوؿررّٓ اؾ رروويب ط دار اؾؽمررى بررن  حوذررقي اؾ ررووي عؾررى تػيررقّٕ اجل ؾررنيب أحؿررّٓ  (132)  اؾعؾؿقي.
ؼودررم اؾعويررؿي اؾؼو،رروـي   بررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ حوذررقي ؽمرروب اؾموحقررّٓب   (133)  فر.1408احلـلؾي اؾـهّٓيب اؾ،لعي اؾنوؾنيب 
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برن   ووجه اؾمفوـي ػي اؾؼّٕاءات اؾيلّٝ )ؿنت اؾشوطلقي(ب ادلمؾ  اؾؼودرم حّٕز اِّؿوـي  (134)  م.2005 -فر  1426اؾغواوـي ؾؾّٓرادوت اؾؼّٕآـقيب اؾ،لعي اؾّٕابعيب أحؿرّٓ اؾّٕعقـريب أبرو ؿوؿرّٓ اؾشروطليب ط ؿؽملري دار اؾفرّٓى ودار        برن   خؾر  برن   ػقّٕه
عؾي ابن بن  حينبن  احل،ي ػي ذؽّٕ اؾ ووح اؾيميب أبو اؾ،قى ؿوؿّٓ يّٓقم خون (135) بقرّٕوتب اؾ،لعري    –ؾ،  اؾؾه احليرقـي اؾلىروري اؾؼِـَّروجيب ط دار اؾؽمرى اؾمعؾقؿقري        م.1985فرب 1405اِّوؾىب 
برررن  أحؿرررّٓبرررن  اؾؾرره  علرررّٓبرررن  حؾقرري اِّوؾقررروء وطلؼررروت اِّيررػقوءب أبرررو ـعرررقم أحؿررّٓ    (136) ؿفررّٕان اِّيررلفوـيب ط اؾيررعودةب بهرروار ؿووػظرري ؿ ررّٕب      بررن  ؿودررى بررن   إدررووق  م.1974فرب 1394
إبرّٕافقم اؾلق،رور   بن  حينبن  اؾّٕزاق علّٓ اؾلشّٕ ػي تورقّْ اؾؼّٕن اؾنوؾٌ عشّٕب حؾقي (137)  م.1993 -فر  1413ادلقّٓاـي اؾّٓؿشؼيب دار يودرب بقّٕوتب  اؾ،لعي اؾنوـقيب 
عؾري اؾرّٓؿقّٕيب أبرو اؾلؼروءب     برن   عقيرى برن   ؿودرى برن   حقوة احلقروان اؾؽلرّٕىب ؿوؿرّٓ    (138)  فر. 1424اؾ،لعي اؾنوـقيب ؽؿول اؾّٓقن اؾشوػعيب دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب 
عؿررّٕ اؾلغررّٓاديب ط ؿؽملرري  بررن  اؾؼررودر علررّٓ خّٖاـرري اِّدب وؾررى ؾلرروب ؾيررون اؾعررّٕبب   (139)  م.1997 -فر  1418اخلوجنيب اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اؾّٕابعيب 
أقرّٓؿّٕ ادليمع رؿيب ط دار اؾؽمرى اؾعؾؿقرريب    برن   اؾرّٓر اؾػّٕقرّٓ وبقرً اؾؼ رقّٓب ؿوؿرّٓ      (141)  م.2015 -فر  1436ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب  –بقّٕوت 
 بقّٕوت. –أبرري بؽررّٕب جرر ل اؾررّٓقن اؾيررقوطيب ط دار اؾػؽررّٕ   بررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ اؾررّٓر ادلـنررورب (141)
اؾررّٕحؿن احلؿررّٓانب ط ؿؽملرري   علررّٓبررن  اؾررّٓر اؾـ ررقّٓ عؾررى أبررواب اؾموحقررّٓب دررؾقؿون   (142)  م.1992فرب 1413اؾ ووبيب جّٓةب اؾشّٕػقيب اؾ،لعي اؾّٕابعيب 
 م.1996فرب 1417 اؾّٓرر اؾيـقي ػي اِّجوبي اؾـهّٓقيب اؾ،لعي اؾيودديب (143)
 م.1972فر/ 1392ادلعورف اؾعنؿوـقيب اؾّٓرر اؾؽوؿـي ػي أعقون ادلوئي اؾنوؿـيب ؾؾشقّْ اؾعيؼ ـي ابن حهّٕب ط: ؿهؾّٗ دائّٕة  (144)
ؿودرى  برن   عؾري برن   احليرني برن   دبئل اؾـلوة وؿعّٕػي أحوال يوحى اؾشّٕقعيب أحؿّٓ (145)

بقّٕوتب اؾ،لعي  –عؾؿقي اخلُيَّْٕوْجِّٕدي اخلّٕادوـيب أبو بؽّٕ اؾلقفؼيب ط دار اؾؽمى اؾ  فر. 1405 -اِّوؾى 
ؿوؿرّٓب ابرن   برن   عؾري برن   اؾّٓقلوج ادلرّٔفى ػري ؿعّٕػري أعقرون عؾؿروء ادلرّٔفىب إبرّٕافقم        (146)  ػّٕحونب بّٕفون اؾّٓقن اؾقعؿّٕيب ط دار اؾمّٕاث ؾؾ،لّٝ واؾـشّٕب اؾؼوفّٕة.
 م.1988 -فرررر  1408اؾرررّٓقن احل رررّٕؿي اإلذرررلقؾيب ط دار اؾػؽرررّٕب بقرررّٕوتب اؾ،لعررري اؾنوـقررريب   ؿوؿرّٓب ابرن خؾرّٓون أبرو زقرّٓب وؾري       برن   ؿوؿرّٓ برن   اؾرّٕحؿن  علرّٓ  ّْ ابرن خؾرّٓون(ب  )تورقدقوان ادللمّٓأ واخللّٕ ػي تورقّْ اؾعّٕب واؾلّٕبّٕ وؿرن عويرّٕفم ؿرن ذوي اؾشرلن اِّؽلرّٕ       (147)
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برن   عؾري برن   طروفّٕ برن   ذخقّٕة احلػروظ )ؿرن اؾؽوؿرل ببرن عرّٓي(ب أبرو اؾػ رل ؿوؿرّٓ         (148) اؾّٕقروضب اؾ،لعري:    –دار اؾيؾ   أحؿّٓ ادلؼّٓدي اؾشقلوـيب ادلعّٕوف بوبن اؾؼقيّٕاـيب  م.1996-فر  1416اِّوؾىب 
اؾرّٕحؿن ادلروؾؽي اؾشرفقّٕ     علّٓبن  إدرقّٗبن  اؾّٔخقّٕةب أبو اؾعلوس ذفوب اؾّٓقن أحؿّٓ (149)  م. 2001فر 1422بوؾؼّٕاػيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب 
 م.1990فر/1410اؾ،قى ادلؽي احليـي اؾػوديب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب ؾلـرونب اؾ،لعري اِّوؾرىب    اؾرّٓقنب أبررو   عؾرريب تؼري برن   أحؿرّٓ بررن  ذقرل اؾمؼققرّٓ ػري رواة اؾيررنن واِّدروـقّٓب ؿوؿرّٓ      (151)
 فر. 1412اؾ،لعي اِّوؾىب ربقّٝ اِّبّٕار وـ وص اِّخقرورب جرور اؾؾره اؾّٖؿىشرّٕيب ط ؿمديري اِّعؾؿريب بقرّٕوتب         (151)
ب ط دار ادلعرورفب  ادلؾرب اؾؼشرقّٕي   علرّٓ برن   فروازن برن   اؾؽّٕمي علّٓ اؾّٕدوؾي اؾؼشقّٕقيب (152)  اؾؼوفّٕة.
برررن  ردرروؾي ػررري حؽوقرري ادللوحنررري ؿرررّٝ عؾؿرروء ؿؽررري ػرري حؼقؼررري دعررروة اؾشررقّْ ؿوؿرررّٓ      (153) اؾوفرروبب ط دار اؾؾمؾررمةب ؾلـررونب بقررّٕوتب  علررّٓبررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾؾرره علررّٓ اؾوفرروبب علررّٓ  فر.1431اؾ،لعي اِّوؾىب 
ادلروؾؽيب   اؾّٕحؿن اؾـػّٖيب اؾؼقّٕواـريب  علّٓ )أبي زقّٓ(بن  اؾؾه علّٓ اؾّٕدوؾيب أبو ؿوؿّٓ (154)   ط دار اؾػؽّٕ.

برن   ذروػّٝ برن   عنؿرون بن  اؾعلوسبن  إدرقّٗبن  اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ اؾّٕدوؾيب اؾشوػعي أبو (155) ؿـوف ادل،ؾلي اؾؼّٕذي ادلؽريب ط ؿؽملره احلؾلريب ؿ رّٕب اؾ،لعري       علّٓبن  ادل،ؾى علّٓ  م.1940فرب 1358اِّوؾىب 
درري(ب ذررفوب  روح ادلعرروـي ػرري تػيررقّٕ اؾؼررّٕآن اؾعظررقم واؾيررلّٝ ادلنرروـي )تػيررقّٕ اآلؾو     (156)

بقررّٕوتب  –اؾؾرره احليررقـي اآلؾودرريب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري     علررّٓبررن  اؾررّٓقن ؿوؿررود   فر.  1415اؾ،لعي اِّوؾىب 
أبري  برن   اؾّٕوح ػي اؾؽ م عؾى أرواح اِّؿوات واِّحقوء بوؾّٓبئل ؿن اؾؽموب واؾيـيب ؿوؿّٓ (157)  قّٕوت.ب –دعّٓ ذؿّٗ اؾّٓقن ابن ؼقم اجلوزقيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي بن  أقوببن  بؽّٕ
بررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ اؾررّٕوض اِّـرر  ػرري ذررّٕح اؾيررقّٕة اؾـلوقرري ببررن فشررومب أبررو اؾؼودررم  (158) أحؿرّٓ اؾيرفقؾيب ط دار إحقروء اؾمرّٕاث اؾعّٕبريب بقرّٕوتب اؾ،لعري اِّوؾرىب         برن   اؾؾره  علّٓ  م.2000فرب 1421
ؿ،قررّٕ اؾؾىؿرري بررن  أقرروببررن  أحؿررّٓبررن  اؾررّٕوض اؾررّٓاـي )ادلعهررم اؾ ررغقّٕ(ب دررؾقؿون  (159) بقررّٕوت ب عؿررونب  -لّٕاـرريب ط ادلؽمررى اإلدرر ؿي ب دار عؿررور اؾشرروؿيب أبررو اؾؼودررم اؾ،  م.1985 -فر 1405اؾ،لعي اِّوؾىب 
 م.1999فرب 1420اؾّٕوض ادلّٕبّٝ بشّٕح زاد ادليمؼـّٝب ؿـ ور اؾلفروتيب ط ؿؽملري اؾلقرونب اؾ،لعري اؾنوـقري       (161)
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ذرّٕف اؾـروويب ب ط   برن   روضي اؾ،وؾلنيب وعؿّٓة ادلػمنيب أبو زؽّٕقو ؿوي اؾّٓقن قوقى (161)  ؽمى اؾعؾؿقي.دار اؾ
 م.2002فرب 1423ؿمديي اؾّٕقّون ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾ،لعي اؾنوـقيب ؼّٓاؿي اجلؿوعقؾي ادلؼّٓدي ام اؾّٓؿشؼي احلـلؾيب اؾشفقّٕ بوبن ؼّٓاؿي ادلؼّٓدريب ط  برن   ؿوؿّٓبن  أحؿّٓبن  اؾؾه علّٓ روضي اؾـوظّٕ وجـي ادلـوظّٕب أبو ؿوؿّٓ ؿوػم اؾّٓقن (162)
ذرّٕف اؾـروويب ط دار ابرن ؽنقرّٕ     برن   وقي اؾرّٓقن قوقرى  رقوض اؾ وحلنيب أبو زؽّٕقو ؿ (163)  م.2007 -فر  1428بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  –ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب دؿشم 
ذرّٕف اؾـروويب ط دار ابرن ؽنقرّٕ     برن   رقوض اؾ وحلنيب أبو زؽّٕقو ؿوقي اؾرّٓقن قوقرى   (164)  .م2007 -فر  1428بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  –ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب دؿشم 
درعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن    برن   أقروب برن   أبري بؽرّٕ  بن  زاد ادلعود ػي فّٓي خقّٕ اؾعلودب ؿوؿّٓ (165) ؿؽملرري ادلـررور اإلدرر ؿقيب اؾ،لعرري  -ابررن ؼررقم اجلوزقرري بط ؿمديرري اؾّٕدرروؾيب بقررّٕوت   م.1994فرب 1415اؾيوبعي واؾعشّٕونب 
أدرّٓ اؾشرقلوـيب ط دار   برن   فر ل برن   حـلرل برن   ؿوؿرّٓ بن  اؾؾه أحؿّٓ علّٓ اؾّٖفّٓب أبو (166)  م.1999 -فر  1420اؾعؾؿقيب بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب  اؾؽمى
 م.1987 -فر 1407اِّـ وريب ذرفوب اؾرّٓقن ذرقّْ اإلدر مب أبرو اؾعلروس ط دار اؾػؽرّٕب اؾ،لعري اِّوؾرىب          حهرّٕ اؾفقمؿري اؾيرعّٓي    برن   عؾري برن   ؿوؿرّٓ برن   اؾّٖواجّٕ عن اؼمّٕاف اؾؽلوئّٕب أحؿّٓ (167)
ؿوؿرّٓ احليرـيب   برن   ير ح برن   لإدرؿوعق برن   دلل اؾي م ذّٕح بؾوغ ادلرّٕامب ؿوؿرّٓ   (168)  اؾ ـعوـيب أبو إبّٕافقمب ط دار احلّٓقٌب بّٓون طلعي وتورقّْ.
اؾرّٕحؿن ؿوؿرّٓ    علرّٓ  دؾيؾي اِّحودقٌ اؾ وقوي وذريء ؿرن ػؼففرو وػوائرّٓفوب أبرو      (169) آدمب اِّذررؼودري اِّؾلرروـيب ط ؿؽملرري   بررن  جنرروتيبررن  احلرروج ـرروح بررن  ـويررّٕ اؾررّٓقنب   ي اِّوؾى.ادلعورف ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾّٕقوضب  اؾ،لع
اؾرّٕحؿن   علرّٓ  دؾيؾي اِّحودقٌ اؾ عقػي وادلوضروعي وأإّفرو اؾيرقه ػري اِّؿريب أبرو       (171) آدمب اِّذرؼودري اِّؾلروـيب ط دار   برن   جنروتي برن   احلروج ـروح  برن   ؿوؿّٓ ـويّٕ اؾّٓقنب  م.1992فر /  1412ادلؿؽؾي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  -ادلعورفب اؾّٕقوض 
 فر.1400وؿعه ظ ل اجلـي ؾسؾلوـيب ط ادلؽمى اإلد ؿيب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب ؿىؾّٓ اؾشرقلوـيب  بن  اؾ ووكبن  عؿّٕوبن  وفو أحؿّٓ أبي عويمبن  اؾيـيب أبو بؽّٕ (171)
 بقّٕوت. –قّٖقّٓ أبو علّٓاؾؾه اؾؼّٖوقـيب ط: دار اؾػؽّٕ بن  دنن ابن ؿوجهب ؿوؿّٓ (172)
 .دنن أبي داودب أبو داود اؾيهيموـيب ط: ادلؽملي اؾع ّٕقيب يقّٓا بقّٕوت (173)
بررن  ؿيررعودبررن  ؿفررّٓيبررن  أحؿررّٓبررن  عؿررّٕبررن  دررنن اؾررّٓار ؼ،ـرريب أبررو احليررن عؾرري  (174) دقـور اؾلغّٓادي اؾّٓارؼ،ـيب ط ؿمديي اؾّٕدوؾيب بقرّٕوتب ؾلـرونب اؾ،لعري    بن  اؾـعؿون  م.1994فر 1424اِّوؾىب 
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اؾررّٕحؿن اؾـيرروئيب ط ؿؽمررى  علررّٓ ذررعقى أبرروبررن  اؾيررنن اؾ ررغّٕى )ا ملررى(ب أحؿررّٓ (175)  م.1986فرب 1406ب اؾ،لعي اؾنوـقيب ادل،لوعوت اإلد ؿقيب حؾى
 فر. 1344ؿهؾّٗ دائرّٕة ادلعرورف اؾـظوؿقري اؾؽوئـري ػري اؾفـرّٓ بلؾرّٓة حقرّٓر آبرود اؾ،لعري اِّوؾرى ر             عؾرري اؾلقفؼرريب ط: بررن  احليررنيبررن  اؾيررنن اؾؽلررّٕى ؾؾلقفؼرريب اإلؿرروم أبررو بؽررّٕ أحؿررّٓ    (176)
يب ط عؾري اخلّٕادروـيب اؾـيروئ   برن   ذرعقى برن   اؾّٕحؿن أحؿّٓ علّٓ اؾينن اؾؽلّٕىب أبو (177)  م.2001 -فر  1421ؿمديي اؾّٕدوؾيب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب 
ذرررعلي اخلّٕادررروـي برررن  ؿـ ررروربرررن  ؿـ رررورب أبرررو عنؿرررون درررعقّٓ برررن  درررنن درررعقّٓ (178)  م.1982-فر 1403اؾفـّٓب اؾ،لعي: اِّوؾىب  –اجلوزجوـيب ط اؾّٓار اؾيؾػقي 
ب ط: أحؿرّٓ اؾرّٔفَلي  برن   اؾؾره ؿوؿرّٓ   علرّٓ  دقّٕ أع م اؾـل ءب ؾ ؿوم ذؿّٗ اؾّٓقن أبو (179)  ؿمديي اؾّٕدوؾي.
قيررور ادل،ؾلرري  بررن  إدررووقبررن  دررقّٕة ابررن إدررووق )ؽمرروب اؾيررقّٕ وادلغرروزي(ب ؿوؿررّٓ     (181)  م.1978فر /1398بقّٕوتب اؾ،لعي: اِّوؾى  –بوؾوبءب ادلّٓـيب ط دار اؾػؽّٕ 
أقرروب احلؿقرّٕي ادلعرروػّٕيب أبررو  برن   فشررومبرن   ادلؾررب علرّٓ  اؾيرقّٕة اؾـلوقرري ببرن فشررومب   (181) ؿؽملرري وؿ،لعرري ؿ رر،ػى اؾلرروبي احلؾلرري وأوبده    ؿوؿررّٓب جؿررول اؾررّٓقن ب ط ذررّٕؽي     م.1955فرب 1375مب ّٕب اؾ،لعي اؾنوـقيب 
برن   اؾؾره  علرّٓ  أـرّٗ وأيرووبهب  بن  اؾعّٖقّٖ عؾى ؿو رواه اإلؿوم ؿوؾب علّٓبن  دقّٕة عؿّٕ (182)  م.1984 - فر1404ؾلـونب اؾ،لعي اؾيودديب  –بقرّٕوت   -راػّٝب أبو ؿوؿّٓ ادل ّٕيب ط عوؾم اؾؽمى بن  ؾقٌبن  أعنيبن  احلؽم علّٓ
اؾفؿّٓاـي ادل ّٕيب ط دار اؾمّٕاثب اؾؼوفّٕةب دار ؿ ّٕ ؾؾ،لوعيب دعقّٓ جرودة اؾيروور   اؾرّٕحؿن اؾعؼقؾري    علرّٓ برن   اؾؾره  علرّٓ  ذّٕح ابن عؼقل عؾى أؾػقي ابن ؿوؾبب ابن عؼقل ب (183)

 م.1980فرب  1400وذّٕؽوهب اؾ،لعي  اؾعشّٕونب 
احلينب أبرو  بن  ّٕاخل بن  ؿوؿّٓبن  أحؿّٓبن  ذّٕح أدب اؾؽوتى ببن ؼمقليب ؿوفوب (184)  ؿـ ور ابن اجلواؾقؼىب ط دار اؾؽموب اؾعّٕبيب بقّٕوت.
ؿـ ور بن  احلينبن  ذّٕح أيول اعمؼود أفل اؾيـي واجلؿوعيب أبو اؾؼودم فلي اؾؾه (185)

فررر / 1423اؾيررعودقيب اؾ،لعرري اؾنوؿـرريب   –اؾ،لررّٕي اؾررّٕازي اؾ ؾؽرروئيب ط دار طقلرري     م.2003
ؾلـررونب اؾ،لعرري: اِّوؾررى   -اؾررّٓقن اُِّذْررؿُوـي اؾشرروػعيب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري بقررّٕوت   عقيرىب أبرو احليرنب ـرور     برن   ؿوؿرّٓ برن   ذّٕح اِّذؿوـي عؾرى أؾػقري ابرن ؿوؾربب عؾري      (186)  ؿر.1998 -فر1419
بررن  اؾررّٕحقم علررّٓ ذررّٕح اؾمل ررّٕة واؾمررّٔؽّٕة )أؾػقرري اؾعّٕاؼرري(ب أبررو اؾػ ررل زقررن اؾررّٓقن   (187) ؽمرى اؾعؾؿقريب   إبرّٕافقم اؾعّٕاؼريب ط دار اؾ  برن   أبري بؽرّٕ  برن   اؾرّٕحؿن  علرّٓ برن   احليني  م.2002 -فر  1423ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب  –بقّٕوت 
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برررن  اؾؾررره ؿوؿرررّٓ علرررّٓ ذرررّٕح اؾّٖرؼررروـي عؾرررى ادلوافرررى اؾؾّٓـقررري برررودلـّّ احملؿّٓقررريب أبرررو (188) ؿوؿرّٓ اؾّٖرؼروـي ادلروؾؽيب ط دار    برن   ذفوب اؾرّٓقن بن  أحؿّٓبن  قود بن  اؾلوؼي علّٓ  م.1996فرب 1417اؾؽمى اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 
اؾػّٕاء اؾلغروي  بن  ؿوؿّٓبن  ؿيعودبن  ـيب ؿوقي اؾيـيب أبو ؿوؿّٓ احلينيذّٕح اؾي (189)  م. 1983 -فر 1403اؾشوػعيب ط ادلؽمى اإلد ؿيب دؿشمب بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب 
ؿوؿرّٓ حيرن ذُرَّّٕابب ط    بن  ذّٕح اؾشوافّٓ اؾشعّٕقي ػي أؿوت اؾؽمى اؾـووقيب ؿوؿّٓ (191)  م.2007 -فر 1427 ؾلـونب اؾ،لعي: اِّوؾىب –ؿمديي اؾّٕدوؾيب بقّٕوت 
 م.1982 -فر  1402اؾشّٕقعي واؾّٓرادوت اإلد ؿقي ؿؽي ادلؽّٕؿيب اؾ،لعي اِّوؾىب اجلقرروـيب ط جوؿعرري أم اؾؼررّٕى ؿّٕؽررّٖ اؾلوررٌ اؾعؾؿرري وإحقرروء اؾمررّٕاث اإلدرر ؿي ؽؾقرري    ؿوؾرب اؾ،روئي   بن  اؾؾه علّٓبن  اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ ذّٕح اؾؽوػقي اؾشوػقيب جؿول اؾّٓقن أبو (191)
 م.2001 -فر  1422ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب  –ؾؾؿ،لوعوتب بقّٕوت ـؼررول ؿمررلخّٕة عررن زؿررن أبرري عؿررّٕو وؾررقّٗ اِّدررؾوب أدررؾوبهب ط ؿمديرري اِّعؾؿرري         ت ررّّ ـيررلمه ػػرري اؾؽمرروب  وب ّٝب ؿـيرروب ِّبرري عؿررّٕو اؾشررقلوـيبذررّٕح ادلعؾؼرروت اؾميرر (192)
اؾررّٕحؿن اإلقهرريب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرريب بقررّٕوتب    علررّٓ ذررّٕح ادلواؼرر ب ع ررّٓ اؾررّٓقن  (193)  ؾلـون.
حيررني بررن  أحؿررّٓبررن  ؿودررىبررن  أحؿررّٓبررن  ح دررنن أبرري داودب أبررو ؿوؿررّٓ ؿوؿررودذررّٕ (194) اؾّٕقرروضب اؾ،لعرري اِّوؾررىب  –اؾغقمرروبى احلـػررى بررّٓر اؾررّٓقن اؾعقـررىب ط  ؿؽملرري اؾّٕذررّٓ     م.1999-فر  1420
أبرري بؽررّٕب جرر ل اؾررّٓقن اؾيررقوطيب ط جلـرري   بررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ ذررّٕح ذرروافّٓ ادلغـرريب  (195)  م.1966 -فر  1386اؾمّٕاث اؾعّٕبيب 
 م.2011 -فر  1432اِّوؾىب اؾ رر حب ط دار ؽـرروز إذررلقؾقو ؾؾـشررّٕ واؾموزقررّٝب ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري اؾيررعودقيب اؾ،لعرري       اؾرّٕحؿنب أبرو عؿرّٕوب تؼري اؾرّٓقن ادلعرّٕوف بروبن         علرّٓ بن  ؿشؽل اؾودقّٛب عنؿون ذّٕح (196)
-اؾ،لعرري اِّوؾررى-قرروـّٗ اؾلفرروتيب ط عرروؾم اؾؽمررىبررن  ذررّٕح ؿـمفررى اإلراداتب ؿـ ررور (197)  م.1993-فر1414

 قوـّٗ اؾلفوتيب ط: عوؾم اؾؽمى.بن  ؿـمفى اإلراداتب ؿـ ور ذّٕح (198)
 م.2003 -فر  1423بلوؿلوي بوؾفـّٓب اؾ،لعي اِّوؾىب بؽّٕ اؾلقفؼيب ط ؿؽملري اؾّٕذرّٓ ؾؾـشرّٕ واؾموزقرّٝ بوؾّٕقروض بوؾمعروون ؿرّٝ اؾرّٓار اؾيرؾػقي          ؿودرى اخلُيْرَّٕوْجِّٕدي اخلّٕادروـيب أبرو     برن   عؾيبن  احلينيبن  ذعى اإلميونب أحؿّٓ (199)
برن   أبري بؽرّٕ  برن   ء اؾعؾقل ػري ؿيروئل اؾؼ روء واؾؼرّٓر واحلؽؿري واؾمعؾقرلب ؿوؿرّٓ       ذػو (211) دعّٓ ذؿّٗ اؾّٓقن ابن ؼقم اجلوزقريب ط دار ادلعّٕػريب بقرّٕوتب ؾلـرونب اؾ،لعري      بن  أقوب  م.1978فر/1398
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برن   احلؾرقم  علرّٓ بن  اؾ ورم ادليؾول عؾى ذو  اؾّٕدولب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلوس أحؿّٓ (211)  اؾّٓؿشؼيب ط احلّٕس اؾوطـي اؾيعوديب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري  بررن  أبرري اؾؼودررمبررن  اؾؾرره علررّٓبررن  اؾيرر م علررّٓ
اؾفرودي   علرّٓ برن   أحؿرّٓ برن   اؾ ورم ادلُـْؽِي ػي اؾَّّٕدِّ عَؾَى اؾيُّلْؽِيب ذؿّٗ اؾّٓقن ؿوؿّٓ (212)  م.2003فرب 1424احلـلؾيب ب ط ؿمديي اؾّٕقونب بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعي: اِّوؾىب 
حؿود اجلوفّٕي اؾػرورابيب  بن  اؾ ووح توج اؾؾغي ويووح اؾعّٕبقيب أبو ـ ّٕ إدؿوعقل (213)  م.1987 -  فر 1407بقّٕوتب اؾ،لعي اؾّٕابعيب  –ط  دار اؾعؾم ؾؾؿ قني 
أحؿرّٓ أبرو حرو  اؾمؿقؿري     برن   حلرون برن   يوقّّ ابرن حلرون بمّٕتقرى ابرن بؾلرونب ؿوؿرّٓ       (214)  .1993 – 1414ؾنوـقيب بقّٕوت اؾ،لعي ا –اؾليميب ط ؿمديي اؾّٕدوؾي 
بؽرّٕ  برن   يوؾّّبن  ادلغقّٕةبن  خّٖمييبن  إدووقبن  يوقّّ ابن خّٖمييب أبو بؽّٕ ؿوؿّٓ (215)  بقّٕوت. –اؾيؾؿي اؾـقيوبوريب اؾـوذّٕ: ادلؽمى اإلد ؿي 
 م.1997فرب  1418ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾ،لعي اؾّٕابعيب يوقّّ اِّدب ادلػّٕد ؾ ؿوم اؾلىوريب  ؿوؿّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقن اِّؾلروـيب ط دار اؾ رّٓقم      (216)
 م.2000 -فر  1421واؾموزقّْٝب اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب َيوِقُّّ اؾمَّّْٕغِقى وَاؾمَّّْٕفِقرىب ؿوؿرّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقن اِّؾلروـيب ط ؿؽمَلري ادَلعرورف ِؾؾـَشْرِّٕ          (217)
احلروج  برن   اؾرّٕحؿن ؿوؿرّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقنب     علرّٓ  يوقّّ اجلوؿّٝ اؾ رغقّٕ وزقوداترهب أبرو    (218)  آدمب اِّذؼودري اِّؾلوـيب ط ادلؽمى اإلد ؿي.بن  وتيجنبن  ـوح
ؼَوئِررَّٓةَ اؾفَؿْررَّٓاـي بررن  ؿُؼْلِررلِبررن  فَررودِيبررن  اؾ روقّّ ادليررـّٓ ؿررن أدررلوب اؾـررّٖولب ؿُؼْلررلُ  (219) اؾؼررروفّٕةب اؾ،لعررري اؾّٕابعررريب ؿّٖقرررّٓة وؿـؼوررريب     –اؾررروادعِيُّب ب ط ؿؽملررري ابرررن تقؿقررري      م.1987 -فر1408
ؾررّٓقن اِّؾلرروـيب ط ؿمديرري غررّٕاس ؾؾـشررّٕ     يرروقّّ دررنن أبرري داودب ؿوؿررّٓ ـويررّٕ ا     (211)  م.2002فرب  1423واؾموزقّٝب اؾؽوقًب اؾ،لعي اِّوؾىب 
برن   اؾّٕحؿن ؿوؿّٓ ـويّٕ اؾرّٓقنب  علّٓ يوقّّ ؿوارد اؾظؿكن إؾى زوائّٓ ابن حلونب أبو (211) آدمب اِّذؼودري اِّؾلوـيب ط دار اؾ رؿقعي ؾؾـشرّٕ واؾموزقرّٝب    بن  جنوتيبن  احلوج ـوح  م.2002 -فر  1422ي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب ادلؿؾؽي اؾعّٕبق -اؾّٕقوض 
برررن  اؾيررر م علرررّٓبرررن  احلؾرررقم علرررّٓبرررن  اؾ رررػّٓقيب تؼررري اؾرررّٓقن أبرررو اؾعَلررروس أحؿرررّٓ (212)  فر.1406ابن تقؿقيب ؿ ّٕب اؾ،لعي  اؾنوـقيب ؿوؿّٓ ابن تقؿقري احلّٕاـري احلـلؾري اؾّٓؿشرؼيب ط ؿؽملري      بن  أبي اؾؼودمبن  اؾؾه علّٓ
ؼررقّٗ بررن  دررػقونبرن   علقررّٓبررن  ؿوؿرّٓ بررن  اؾؾرره ّٓعلرر اؾ رؿً وآداب اؾؾيررونب أبررو بؽرّٕ   (213)

بقرّٕوتب   –اؾلغّٓادي اِّؿوي اؾؼّٕذي ادلعّٕوف بوبن أبي اؾّٓـقوب ط دار اؾؽمروب اؾعّٕبري     .1410اؾ،لعي اِّوؾىب 
ؿودرى اؾعؼقؾريب ط دار ادلؽملري اؾعؾؿقري     بن  عؿّٕبن  اؾ عػوء اؾؽلقّٕب أبو جعػّٕ ؿوؿّٓ (214)  م.1984 -فر 1404بقّٕوت اؾ،لعي اِّوؾىب  –
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 فر.1406بقّٕوتب  -اؾؾه اؾؼوضيب اؾـوذّٕ دار اؾؽمى اؾعؾؿقي  علّٓ اجلرروزيب حتؼقررمبررن  عؾرري أبررو اؾػررّٕج بررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ ػوء وادلمررّٕوؽنيب ؾؾشررقّْاؾ ررع (215)
احلرروج بررن  اؾررّٕحؿن ؿوؿررّٓ ـويررّٕ اؾررّٓقنب علررّٓ ضررعق  اجلرروؿّٝ اؾ ررغقّٕ وزقودتررهب أبررو (216) ؾ،لعرري اِّوؾررىب آدمب اِّذررؼودري اِّؾلرروـيب ط ادلؽمررى اإلدرر ؿيب ا بررن  جنرروتيبررن  ـرروح  فر.1405
 م.1991 -فررر  1411اؾّٕقرروضب توزقررّٝ ادلؽمررى ابدرر ؿيب بقررّٕوتب اؾ،لعرري: اِّوؾررىب     –اخلؾررقٍ ضعق  دنن اؾمّٕؿّٔيب ؿوؿّٓ ـويّٕ اؾّٓقن اِّؾلروـي ب ط ؿؽمرى اؾمّٕبقري اؾعّٕبري ؾرّٓول       (217)
برن   اؾّٕحؿن ؿوؿّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقنب   علّٓ ضعق  ؿوارد اؾظؿكن إؾى زوائّٓ ابن حلونب أبو (218)  م.2002 -فر  1422اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب آدمب اِّذرؼودري اِّؾلروـيب ط دار اؾ رؿقعي ؾؾـشرّٕ واؾموزقرّٝب      بن  جنوتيبن  احلوج ـوح
ؿفرّٕان  برن   ؿودرى برن   إدرووق برن   أحؿّٓبن  اؾؾه علّٓبن  اؾ،ى اؾـلويب أبو ـعقم أحؿّٓ (219)  م.2006اِّيلفوـيب ط دار ابن حّٖمب اؾ،لعي اِّوؾىب 
أبرري بؽررّٕب جرر ل اؾررّٓقن اؾيررقوطيب ط دار اؾؽمررى بررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ لؼرروت احلػرروظبط (221)  .1403بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  –اؾعؾؿقي 
 م.1990 -فر  1410بقرّٕوتب اؾ،لعري اِّوؾرىب     –اؾلغّٓادي ادلعّٕوف بوبن دعّٓب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقري  ؿـقرّٝ اؾفوذرؿي بروؾوبءب اؾل رّٕيب     برن   درعّٓ برن   اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ اؾ،لؼوت اؾؽلّٕىب أبو (221)
أحؿّٓب ذؿّٗ اؾّٓقن اؾّٓاوودي ادلوؾؽيب بن  عؾيبن  طلؼوت ادلػيّٕقن ؾؾّٓاووديب ؿوؿّٓ (222)  ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوت.
دعّٓ ذؿّٗ اؾّٓقن ابن ؼرقم اجلوزقريب   بن  أقوببن  أبي بؽّٕبن  اؾ،ّٕق احلؽؿقيب ؿوؿّٓ (223)  ط ؿؽملي دار اؾلقون.
ؿررن أيررول: أبرري احليررني    اؾ،قورقرروتب اـمىرروب يررّٓر اؾررّٓقنب أبررو طرروفّٕ اؾيِّررؾَػيب        (224) اجللررور اؾ ررقّٕػي اؾ،قرروريب ط ؿؽملرري أضررواء اؾيررؾ ب اؾّٕقرروضب       علررّٓبررن  ادللررورك  م.2004 -فر  1425اؾ،لعي: اِّوؾىب 
ادلّٓقـري ادلـرورةب   ابن ؼقم اجلوزقيب ط دار ابن ؽنقّٕب دؿشمب بقرّٕوتب ؿؽملري دار اؾمرّٕاثب    درعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن    برن   أقوببن  أبي بؽّٕبن  عّٓة اؾ وبّٕقن وذخقّٕة اؾشوؽّٕقنب ؿوؿّٓ (225)  م.1989فر/ 1409ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنوؾنيب 
 م.1998فر/1418اؾّٕذّٓب اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي  اِّوؾىب أبري ذرقلي اؾعليريب ط ؿؽملري     برن   عنؿرون برن   اؾعّٕش وؿرو رُوِي ػقرهب أبرو جعػرّٕ ؿوؿرّٓ      (226)
حقرون اِّـ روري ادلعرّٕوف برلبِي     برن   ػرّٕ جعبرن   ؿوؿرّٓ بن  اؾؾه علّٓ اؾعظؿيب أبو ؿوؿّٓ (227)  .1408اؾّٕقوضب اؾ،لعي اِّوؾىب  –اؾشقّْ اِّيلفوـيبب ط دار اؾعويؿي 
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 فر. 1404بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  –ربه اِّـّٓؾييب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي  علّٓ ربرره ادلعررّٕوف برروبن علررّٓبررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾعؼررّٓ اؾػّٕقررّٓب أبررو عؿررّٕب ذررفوب اؾررّٓقن أحؿررّٓ (228)
دررؾؿي بررن  ادلؾررب علررّٓبررن  درر ؿيبرن   ؿوؿررّٓبررن  أبررو جعػررّٕ أحؿررّٓ اؾعؼقرّٓة اؾ،وووقرريب  (229) بقّٕوتب اؾ،لعري   –اِّزدي احلهّٕي ادل ّٕي ادلعّٕوف بوؾ،ووويب ط ادلؽمى اإلد ؿي   فر. 1414اؾنوـقيب 
اؾ ررووكب اؾمّٕؿررّٔيب أبررو برن   ؿودررىبررن  دَروْرة بررن  عقيررىبرن   اؾعؾرل اؾ ررغقّٕب ؿوؿررّٓ  (231)  بقّٕوت. –عقيىب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي 
 م.1981فر/1401ؿوؿرررّٓ اجلررروزيب ط إدارة اؾعؾررروم اِّإّقررريب ػق رررل آبرررودب بوؽيرررمونب اؾ،لعررري اؾنوـقررريب بن  عؾيبن  اؾّٕحؿن علّٓ عؾل ادلمـوفقي ػي اِّحودقٌ اؾوافقيب جؿول اؾّٓقن أبو اؾػّٕجاؾ (231)
برن   ؿفرّٓي برن   أحؿرّٓ برن   عؿّٕبن  اؾعؾل اؾواردة ػي اِّحودقٌ اؾـلوقيب أبو احلين عؾي (232) اؾّٕقروضب اؾ،لعري    –دقـور اؾلغّٓادي اؾّٓار ؼ،ـريب ط دار طقلري   بن  اؾـعؿونبن  ؿيعود  م.1985 -فر  1405اِّوؾى 
 م.2006 -فر  1427اؾمؿقؿرريب احلـظؾرريب اؾررّٕازي ابررن أبرري حررو ب ط ؿ،رروبّٝ احلؿق رريب اؾ،لعرري اِّوؾررىب   ادلـررّٔر بررن  إدرقررّٗبررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ اؾعؾررل ببررن أبرري حررو ب أبررو ؿوؿررّٓ     (233)
اؾؾره   علرّٓ  ػي إق وح يروقّّ اِّخلرور ودرؼقؿفوب ذرؿّٗ اؾرّٓقن أبرو       اؾعؾو ؾؾعؾي اؾغػور (234)

اؾّٕقروضب   –ؼَوقْؿروز اؾرّٔفليب ط ؿؽملري أضرواء اؾيرؾ       بن  عنؿونبن  أحؿّٓبن  ؿوؿّٓ  م.1995 -فر 1416اؾ،لعي اِّوؾىب 
برن   أحؿرّٓ برن   ؿودىبن  أحؿّٓبن  عؿّٓة اؾؼوري ذّٕح يوقّّ اؾلىوريب أبو ؿوؿّٓ ؿوؿود (235)  بقّٕوت. –ؾّٓقن اؾعقـىب دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي حيني اؾغقموبى احلـػى بّٓر ا
ؿوؿود اؾلوبّٕتيب ط دار اؾػؽّٕ بّٓون طلعري  بن  ؿوؿّٓبن  اؾعـوقي ذّٕح اؾفّٓاقيب ؿوؿّٓ (236)  وتورقّْ.
برن   أؿقرّٕ برن   عون ادلعلود ذّٕح دنن أبي داودب وؿعه حوذقي ابن اؾؼقمب ؿوؿرّٓ أذرّٕف   (237) آبرروديب ط دار  اؾررّٕحؿنب ذررّٕف احلررمب اؾ ررّٓقؼيب اؾعظررقم  علررّٓ حقررّٓرب أبرروبررن  عؾرري  فر. 1415بقّٕوتب اؾ،لعي: اؾنوـقيب  –اؾؽمى اؾعؾؿقي 
 .1405 –بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوؾني  –ادلؽمى اإلد ؿي غوقري ادلررّٕام ػرري تىرّٕقٍ أحودقررٌ احلرر ل واحلررّٕامب ؿوؿرّٓ ـويررّٕ اؾررّٓقن اِّؾلرروـيب ط     (238)
ؼمقلرري اؾررّٓقـوريب ط دار اؾؽمررى  بررن  ؿيررؾمبررن  اؾؾرره علررّٓ غّٕقررى اؾؼررّٕآنب أبررو ؿوؿررّٓ   (239)  م.1978 -فر  1398ؾؿقيب اؾع
ؿوؿرّٓ احلؿروي   برن   غؿّٖ عقون اؾل وئّٕ ػي ذرّٕح اِّذرلوهب واؾـظروئّٕب ؾؾشرقّْ: أحؿرّٓ      (241)  م.1985 فرب1405 احلـػيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب
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 م.1987-فر1408-اِّوؾىاؾػمووى اؾؽلّٕىب تؼي اؾّٓقن ابن تقؿقيب  ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعري   (241)
 م.1996 -فرر   1417ادلّٓقـي اؾـلوقريب وؿؽمرى حتؼقرم دار احلرّٕؿنيب اؾؼروفّٕةب اؾ،لعري اِّوؾرىب        احليررنب اؾيَرر ؿيب اؾلغررّٓاديب اررم اؾّٓؿشررؼيب احلـلؾرريب ط ؿؽملرري اؾغّٕبرروء اِّإّقرريب    برن   رجرى برن   أحؿرّٓ برن   اؾرّٕحؿن  علرّٓ  اؾلوري ذّٕح يوقّّ اؾلىوريب زقن اؾرّٓقن  ػمّّ (242)
اؾػ ل اؾعيؼ ـيب ط دار ادلعّٕػريب بقرّٕوتب   حهّٕ أبو بن  عؾيبن  ػمّّ اؾلوريب أحؿّٓ (243)  فر.1379
ؿـ رور اؾمؿقؿريب ط   بن  اؾعّٖقّٖ علّٓبن  ػمّّ احلؿقّٓ ػي ذّٕح ؽموب اؾموحقّٓب عنؿون (244)  فر.1425دار عوؾم اؾػوائّٓب ؿؽيب اؾ،لعي اِّوؾىب 
ؿوؿّٓ اؾّٕاػعي اؾؼّٖوقـيب بن  اؾؽّٕمي علّٓ ػمّّ اؾعّٖقّٖ بشّٕح اؾوجقّٖ )اؾشّٕح اؾؽلقّٕ(ب (245)  ط دار اؾػؽّٕ.
 اؾواحّٓ اؾشفقّٕ بوبن اؾفؿومب ط: دار اؾػؽّٕ. علّٓ ّّ اؾؼّٓقّٕب ؽؿول اؾّٓقنػم (246)
اؾؾره اؾشروؽوـي اؾقؿـريب ط دار ابرن      علرّٓ برن   ؿوؿرّٓ برن   عؾري برن   ػمّّ اؾؼرّٓقّٕب ؿوؿرّٓ   (247)  فر. 1414دؿشمب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾى   -ؽنقّٕب دار اؾؽؾم اؾ،قى 
بررررن  ؿوؿررررّٓبررررن  حيررررنبررررن  اؾررررّٕحؿن علررررّٓ ػررررمّّ ا قررررّٓ ذررررّٕح ؽمرررروب اؾموحقررررّٓب (248) دؾقؿون اؾمؿقؿيب ؿ،لعي اؾيـي احملؿّٓقريب اؾؼروفّٕةب ؿ رّٕب اؾ،لعري     بن  اؾوفوب علّٓ  م.1957فرب 1377اؾيوبعيب 
بررن  ػررمّّ ادلغقررٌ بشررّٕح اؾػقرري احلررّٓقٌ ؾؾعّٕاؼرريب ذررؿّٗ اؾررّٓقن أبررو اخلقررّٕ ؿوؿررّٓ         (249) ؿوؿّٓ اؾيرىوويب ط ؿؽملري اؾيرـي    بن  عنؿونبن  أبي بؽّٕبن  ؿوؿّٓبن  اؾّٕحؿن علّٓ  م.2003فر / 1424ؿ ّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب  –
برررن  احلؾرررقم علرررّٓبرررن  اؾػمررروى احلؿوقررري اؾؽلرررّٕىب تؼررري اؾرررّٓقن أبرررو اؾعَلررروس أحؿرررّٓ    (251) ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري بررن  أبرري اؾؼودررمبررن  اؾؾرره علررّٓبررن  اؾيرر م علررّٓ  م. 2004فر / 1425اؾّٕقوضب اؾ،لعي اؾنوـقيب  –اؾّٓؿشؼيب ط دار اؾ ؿقعي 
أبري اؾػفرم داود اؾمـروخي اؾل رّٕيب     بن  ّٓؿوؿبن  عؾيبن  اؾػّٕج بعّٓ اؾشّٓةب احملين (251)  م.1978 -فر  1398أبو عؾيب ط دار يودرب بقّٕوتب 
اؾؾره   علّٓبن  ؿوؿّٓبن  طوفّٕبن  اؾؼوفّٕ علّٓ اؾػّٕق بني اؾػّٕق وبقون اؾػّٕؼي اؾـوجقيب (252) بقرررّٕوت  –اؾلغرررّٓادي اؾمؿقؿررري اِّدرررػّٕاققـيب أبرررو ؿـ وررررر ط دار اآلػررروق اجلّٓقرررّٓة    .1977اؾ،لعي: اؾنوـقيب 
 م. 1985فر 1405ؿػؾّّ ادلؼّٓديب ط عوؾم اؾؽمىب اؾ،لعي اؾّٕابعيب بن  عب ؿوؿّٓاؾػّٕو (253)
حررّٖم بررن  دررعقّٓبررن  أحؿررّٓبررن  اؾػ ررل ػرري ادلؾررل واِّفررواء واؾـوررلب أبررو ؿوؿررّٓ عؾرري   (254)  اِّـّٓؾيي اؾؼّٕطلي اؾظوفّٕيب ط ؿؽملي اخلوجنيب اؾؼوفّٕة.
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ً برن   اؾػؼه اِّؽلرّٕب قـيرى ِّبري حـقػري اؾـعؿرون      (255) برن   اؾشّٕح ادلقيّٕ عؾى اؾػؼفني اِّبيّٛ واِّؽلّٕ ادلـيوبني ِّبي حـقػي ترلؾق  ؿوؿرّٓ  وع ؿرّٝ  ؿروهب )ؿ،لر  برن   زوطري برن   اوبر اإلؿررورات اؾعّٕبقرريب اؾ،لعرري اِّوؾررىب    -اؾررّٕحؿن اخلؿررقّٗ(ب ط ؿؽملرري اؾػّٕؼررون    علررّٓ  م.1999 -فر 1419
ؿفـرو  برن   دروؾم برن   اؾػواؽه اؾّٓواـي ذّٕح ردوؾي ابن أبي زقّٓ اؾؼقّٕواـيب ؾؾشقّْ أحؿرّٓ  (256)  م.1995فرب 1415دار اؾػؽّٕب اؾـػّٕاويب ط 
اؾّٕقرروضب اؾ،لعرري  –ؿوؿررّٓ اؾررّٕازي أبررو اؾؼودررمبط ؿؽملرري اؾّٕذررّٓ  بررن  اؾػوائررّٓب مترروم (257)   .1412اِّوؾى ب 
دعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن ابرن ؼرقم اجلوزقريب ط دار      بن  أقوببن  أبي بؽّٕبن  اؾػوائّٓب ؿوؿّٓ (258)  م. 1973 -فر  1393بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  –اؾؽمى اؾعؾؿقي 
 احلؿقّٓ ؽشبب ط ادلؽمى ادل ّٕي احلّٓقٌ. علّٓ قّٕبػي رحوب اؾمػي (259)
برن   احلؾرقم  علرّٓ برن   ؼوعّٓة جؾقؾي ػي اؾمودل واؾودقؾيب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلوس أحؿرّٓ  (261) ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري  بررن  أبرري اؾؼودررمبررن  اؾؾرره علررّٓبررن  اؾيرر م علررّٓ  فر.2001 -فر 1422عهؿونب اؾ،لعي اِّوؾىب  –اؾّٓؿشؼيب ط ؿؽملي اؾػّٕؼون 
قعؼرروب اؾػقّٕوزآبررودىب ط ؿمديرري بررن  اؾؼرروؿوس احملررقّٛب ؿهررّٓ اؾررّٓقن أبررو طرروفّٕ ؿوؿررّٓ (261)  م.2005 -فر  1426ؾلـونب اؾ،لعي: اؾنوؿـيب  –اؾّٕدوؾي ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب بقّٕوت 
ؿيرؾم ادل رّٕي   برن   وفرى برن   اؾؾره  علرّٓ  اؾؼّٓر وؿو ورد ػي ذؾب ؿرن اآلارورب أبرو ؿوؿرّٓ     (262)  فر. 1406ؿيب اؾ،لعي اِّوؾىب ؿؽي ادلؽّٕ -اؾؼّٕذيب دار اؾيؾ،ون 
 .89واجلؿوعيب بوٌ ؿـشور مبهؾي اؾلووث اإلد ؿقيب عّٓد اؾؼـرروط ؿررن رحؿرري اؾؾررهب أدررلوبه ؿظرروفّٕه ع جررهب ػرري ضرروء عؼقررّٓة أفررل اؾيررـي             (263)
برن   اؾوفروب(ب ؿوؿرّٓ   علرّٓ برن   اؾؼواعّٓ اِّربّٝب )ؿ،لوع ضؿن ؿمؾػروت اؾشرقّْ ؿهؿرّٓ    (264) دررعودب بررن  وؿعرري اِّؿرروم ؿوؿررّٓ دررؾقؿون اؾمؿقؿرري اؾـهررّٓيب ط : ج بررن  اؾوفرروب علررّٓ  اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.
احليررنب بررن  رجررىبررن  أحؿررّٓبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ اؾؼواعررّٓ ببررن رجررىب زقررن اؾررّٓقن     (265)  اؾيَ ؿيب اؾلغّٓاديب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي.
ؿوؿرّٓ اؾعنرقؿنيب ط دار ابرن    برن   يروؾّّ برن   اؾؼول ادلػقرّٓ عؾرى ؽمروب اؾموحقرّٓب ؿوؿرّٓ      (266)  فر.1424ّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنوـقيب ؿوّٕم اجلوزيب ادلؿؾؽي اؾع
 م.1980فر/1400اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنوـقيب عويررم اؾـؿررّٕي اؾؼّٕطلرريب ط ؿؽملرري اؾّٕقرروض احلّٓقنرريب اؾّٕقرروضب ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري         برن   اؾلرّٕ  علرّٓ برن   ؿوؿرّٓ برن   اؾؾه علّٓبن  اؾؽوػي ػي ػؼه أفل ادلّٓقـيب أبو عؿّٕ قود  (267)

برررن  ؿوؿرررّٓبرررن  أبررري اؾؽرررّٕم ؿوؿرررّٓ  برررن  عؾررري اؾؽوؿرررل ػررري اؾمرررورقّْب أبرررو احليرررن     (268)  م.1997فر / 1417اؾعّٕبيب بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب اؾواحّٓ اؾشقلوـي اجلرّٖريب عرّٖ اؾرّٓقن ابرن اِّاقرّٕب ط دار اؾؽمروب        علّٓبن  اؾؽّٕمي علّٓ
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عرّٓي أبرو أحؿرّٓ اجلّٕجروـيب حتؼقرم      برن   اؾؽوؿل ػي ضعػوء اؾّٕجولب ؾؾع ؿي علّٓاؾؾه (269)  . 1988 – 1409ذّٕب ط: دار اؾػؽّٕ بقّٕوتب قوقى ؿىمور غّٖاوي اؾـو
بررن  خّٖميري برن   إدرووق بررن  ب أبرو بؽرّٕ ؿوؿرّٓ   ؽمروب اؾموحقرّٓ وإالروت يرػوت اؾررّٕب      (271)  م.1994 -فر 1414اؾّٕقوضب اؾ،لعي اخلوؿييب  –اؾيررعودقي   -بؽررّٕ اؾيررؾؿي اؾـقيرروبوريب ط ؿؽملرري اؾّٕذررّٓ     بررن  يرروؾّّبررن  ادلغقررّٕة
 م.1990فرب 1411اؾعّٕبقي اؾيورقيب اؾ،لعي اِّوؾىب ادلمقررّٓب اؾ،رروئ ب ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري اؾيررعودقيب ؿؽملرري دار اؾلقررونب دؿشررمب اجلؿفورقرري      درؾقؿون اؾمؿقؿريب ط ؿؽملري    برن   اؾوفروب  علرّٓ برن   ؿوؿرّٓ برن   حيرن برن   اؾرّٕحؿن  علّٓ عرررروة اِّـلقرررروء وادلّٕدررررؾنيب ؽمرررروب اؾموحقررررّٓ وؼررررّٕة عقررررون ادلوحررررّٓقن ػرررري حتؼقررررم د   (271)
ؾلـررونب  –اِّؿرروي اؾؼّٕذرري ادلعررّٕوف برروبن أبرري اؾررّٓـقوب ؿمديرري اؾؽمررى اؾنؼوػقرريب بقررّٕوت     ؼرقّٗ اؾلغرّٓادي   برن   درػقون بن  علقّٓبن  ؿوؿّٓبن  اؾؾه علّٓ ؽموب اؾموؽل عؾى اؾؾهب أبو بؽّٕ (272)  م.1993 -فر  1413اؾ،لعي اِّوؾىب 
 م.1988 -فر  1408يب اخلوجنيب اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اؾنوؾنؼـلّٕ احلوراي بوؾوبءب أبو بشّٕب ادلؾؼى دقلوقهب ط ؿؽملري  بن  عنؿونبن  اؾؽموبب عؿّٕو (273)
 قوـّٗ اؾلفوتيب ط: دار اؾؽمى اؾعؾؿقي.بن  ؽشوف اؾؼـوع عن ؿنت اإلؼـوعب ؿـ ور (274)
درؾقؿون اؾفقنؿريب ط   برن   أبري بؽرّٕ  برن   ؽش  اِّدمور عن زوائّٓ اؾلّٖارب ـور اؾّٓقن عؾي (275)  م.1979 -فر  1399ؿمديي اؾّٕدوؾيب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب 
 ؿوؿّٓ اؾلىوريب ط: دار اؾؽموب اإلد ؿي.بن  أحؿّٓبن  اؾعّٖقّٖ علّٓ دررر م أبررري احليرررن اؾلرررّٖدوي ذرررّٕح ؽشررر  اِّدرررّٕارب وفرررو ذرررّٕح ِّيرررول ػىرررّٕ اإل   (276)
 م.2002فرب  1422اؾنعؾليب أبرو إدرووق ب ط دار إحقروء اؾمرّٕاث اؾعّٕبريب بقرّٕوتب ؾلـرونب  اؾ،لعري اِّوؾرىب          إبرّٕافقم  برن   ؿوؿرّٓ برن   اؾؽش  واؾلقون عرن تػيرقّٕ اؾؼرّٕآن )تػيرقّٕ اؾنعؾلري(ب أحؿرّٓ       (277)
اوبررً أبررو بؽررّٕ اخل،قررى اؾلغررّٓاديب  ط بررن  عؾرريبررن  وقرري ػرري عؾررم اؾّٕواقرريب أحؿررّٓاؾؽػ (278)  ادلّٓقـي ادلـورة. -ادلؽملي اؾعؾؿقي 
بررن  اؾوجقررهبررن  ادلررمؿن علررّٓبررن  اؾؾرره علررّٓ اؾؽـررّٖ ػرري اؾؼررّٕاءات اؾعشررّٕب أبررو ؿوؿررّٓب    (279) عؾى ابن ادللورك اؾمّوجّٕ اؾواد،يّ ادلؼّٕئ توج اؾّٓقن وقؼول جنم اؾّٓقنب ط بن  اؾؾه علّٓ  م.2004 -فر  1425اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اِّوؾىب  –ؽملي اؾنؼوػي اؾّٓقـقي ؿ
بررن  ؿوؿررّٓبررن  ؾلروب اؾملوقررل ػرري ؿعرروـي اؾمـّٖقرل )تػيررقّٕ اخلرروزن(ب عرر ء اؾرّٓقن عؾرري    (281)  فر. 1415بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  –عؿررّٕ اؾشررقوي أبررو احليررنب ادلعررّٕوف بوخلرروزنب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري بررن  إبررّٕافقم
عؾري )ابرن ؿـظرور(ب ط دار يرودرب اؾ،لعري اؾنوؾنري       برن   ؿؽرّٕم برن   ؾيون اؾعّٕبب ؿوؿّٓ (281)  فر.1414
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حهّٕ اؾعيرؼ ـيب ط  بن  أحؿّٓبن  ؿوؿّٓبن  عؾيبن  ؾيون ادلقّٖانب أبو اؾػ ل أحؿّٓ (282)  م. 1971فر ب 1390ؾلـونب اؾ،لعي اؾنوـقيب  –ؿمديي اِّعؾؿي ؾؾؿ،لوعوت بقّٕوت 
بررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ ؾررّٓقنؾ،رروئ  ادلعررورف ػقؿررو دلوادررم اؾعرروم ؿررن اؾوظرروئ ب زقررن ا        (283)  م.2004فر/1424حّٖم ؾؾ،لوعي واؾـشّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب احلينب اؾيَ ؿيب اؾلغّٓاديب ارم اؾّٓؿشرؼيب احلـلؾريب ط دار ابرن     بن  رجىبن  أحؿّٓ
دروؾم اؾيرػورقـي احلـلؾريب ط    برن   حؿرّٓ أبن  ادلّٕضقيب ذؿّٗ اؾّٓقنب أبو اؾعون ؿوؿّٓؾواؿّٝ اِّـوار اؾلفقي ودرواطّٝ اِّدرّٕار اِّإّقري ؾشرّٕح اؾرّٓرة ادل رقي ػري عؼرّٓ اؾػّٕؼري           (284)  م.1982 -فر  1402دؿشمب اؾ،لعي اؾنوـقيب  –ؿمديي اخلوػؼني وؿؽملمفو 
ؿػؾرّّب ط دار اؾؽمرى   برن   ؿوؿّٓبن  ادللّٓع ػي ذّٕح ادلؼـّٝب ؾؾشقّْ أبي إدووق إبّٕافقم (285)  .م1997 بفر1418 اؾعؾؿقي بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب
بقرررّٕوتب -ل اؾيّٕخيررريب ط: دار ادلعّٕػررريأبررري درررفبرررن  أحؿرررّٓبرررن  ادلليررروطب ؿوؿرررّٓ (286)  م.1993-فر1414
ؿرّٕوان اؾرّٓقـوري ادلروؾؽيب جؿعقري اؾمّٕبقري      برن   ا وؾيي وجوافّٕ اؾعؾمب أبو بؽّٕ أحؿرّٓ  (287)  فر.1419ؾلـون(ب  -أم احل م ( ب دار ابن حّٖم )بقّٕوت  -اإلد ؿقي )اؾلوّٕقن 
ب ط: دار ؿوؿرّٓ ذرقىي زادة  برن   اؾرّٕحؿن  علرّٓ  ؿهؿّٝ اِّـفّٕ ػي ذّٕح ؿؾمؼى اِّبورّٕب  (288)  إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي.
أبرري بؽررّٕ اؾفقنؿرريب ط: ؿؽملرري    بررن  ؿهؿررّٝ اؾّٖوائررّٓ وؿـلررّٝ اؾػوائررّٓب ـررور اؾررّٓقن عؾرري      (289)  م.1994فرب  1414اؾؼّٓديب اؾؼوفّٕةب 
 م.1995فرب 1416اؾشّٕق ب ادلّٓقـي ادلـورةب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب ؿهؿرروع اؾػمررووىب تؼرري اؾررّٓقن ابررن تقؿقرريب ط: ؿهؿررّٝ ادلؾررب ػفررّٓ ؾ،لوعرري ادل ررو         (291)
 ذّٕف اؾـوويب ط ؿؽملي اإلرذود بوؾيعودقي.بن  ا ؿوع ذّٕح ادلفّٔبب قوقى (291)
ؼودرم  برن   ؿوؿرّٓ درعقّٓ  برن   ؿوودن اؾملوقل )تػيقّٕ اؾؼودؿي(ب ؿوؿّٓ جؿرول اؾرّٓقن   (292)  فر. 1418 -بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾى  –احل ق اؾؼودؿيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقه 
ؿوؿررّٓ بررن  وءب أبررو اؾؼودررم احليررني ؿووضررّٕات اِّدبرروء وؿورروورات اؾشررعّٕاء واؾلؾغرر   (293) بقّٕوتب اؾ،لعري:   –أبي اِّرؼم بن  ادلعّٕوف بوؾّٕاغى اِّيػفوـىب ط ذّٕؽي دار اِّرؼم  فر. 1420اِّوؾىب 
حّٖم اِّـّٓؾيي اؾؼّٕطلي اؾظوفّٕيب ط بن  دعقّٓبن  أحؿّٓبن  احملؾىب أبو ؿوؿّٓ عؾي (294)  دار اؾؽمى اؾعؾؿقي بّٓون طلعيب وتورقّْ.
اؾؼرودر احلـػري    علرّٓ برن   أبري بؽرّٕ  بن  اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ أبيؿىمور اؾ ووحب زقن اؾّٓقن  (295)  اؾّٕازيب ط ادلؽملي اؾع ّٕقي.
اؾؾرره احلرروؽمب دررّٕاج   علررّٓ ؿىم ررّٕ ادررمّٓراك احلرروػّٜ اؾررّٔفلي عؾررى ؿيررمّٓرك أبرري   (296)  أحؿّٓ ادلعّٕوف بوبن ادلؾؼنب دار اؾعويؿيب اؾّٕقوض.بن  عؾيبن  اؾّٓقن عؿّٕ
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برن   أقروب بن  أبي بؽّٕبن  ب ؿوؿّٓؿّٓارج اؾيوؾؽني بني ؿـوزل إقوك ـعلّٓ وإقوك ـيمعني (297) بقررّٕوتب  اؾ،لعرري   –دررعّٓ ذررؿّٗ اؾررّٓقن ابررن ؼررقم اجلوزقرريب ط دار اؾؽمرروب اؾعّٕبرري         م.1996 -فر  1416اؾنوؾنيب 
 ؽوقً.اؾ –اخلّٕادوـيب أبو بؽّٕ اؾلقفؼيب ط دار اخلؾػوء ؾؾؽموب اإلد ؿي ؿودررى اخلُيْررَّٕوْجِّٕدي بررن  عؾرريبررن  احليررنيبررن  ادلررّٓخل إؾررى اؾيررنن اؾؽلررّٕىب أحؿررّٓ (298)
-اؾ،لعرري ِّوؾررى-اؾؼودررمب ط: دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري بررن  أـررّٗ رواقرريبررن  ادلّٓوـرريب ؿوؾررب (299)  م.1994-فر1415
برن   أحؿرّٓ برن   ؿّٕاتى اإلجؿوع ػي اؾعلودات وادلعوؿ ت وابعمؼوداتب أبو ؿوؿرّٓ عؾري   (311)  بقّٕوت. –حّٖم اِّـّٓؾيي اؾؼّٕطلي اؾظوفّٕيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي بن  دعقّٓ
)دررؾ،ون( ؿوؿررّٓب أبررو احليررن ـررور  بررن  ة ادل رروبقّّب عؾرريؿّٕؼرروة ادلػرروتقّّ ذررّٕح ؿشررؽو (311)  م.2002 -فرر  1422ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾرىب   –اؾّٓقن ادل  اؾفّٕوي اؾؼوريب ط دار اؾػؽّٕب بقّٕوت 
 م.2004 -فر 1425اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اِّوؾىب ادليرروئل واِّجوبرريب تؼرري اؾررّٓقن ابررن تقؿقرريب ط اؾػرروروق احلّٓقنرري ؾؾ،لوعرري واؾـشررّٕب         (312)
 م.2004فرب 1425اؾ،لعي اِّوؾىب تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري اؾّٓؿشررؼيب ط اؾػرروروق احلّٓقنرري ؾؾ،لوعرري واؾـشررّٕب اؾؼرروفّٕة اؾير م ابرن    علرّٓ برن   احلؾرقم  علرّٓ برن   ِّجوبيب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعَلوس أحؿّٓادليوئل وا (313)
علّٓاؾؾه أبو علّٓاؾؾره احلروؽم اؾـقيروبوريب ط:    بن  ادليمّٓرك عؾى اؾ وقونيب ؿوؿّٓ (314)  م.1990 –فر 1411بقّٕوت ؾ،لعي اِّوؾىب  –ؾؿقي دار اؾؽمى اؾع
ؿوؿررّٓ اؾغّٖاؾرري اؾ،ودرريب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرريب  بررن  ادليم ررػىب أبررو حوؿررّٓ ؿوؿررّٓ  (315)  م.1993فرب 1413اؾ،لعي اِّوؾىب 
فر ل  برن   عقيرى برن   قوقرى برن   ادلنُـرى برن   عؾري برن   ؿيرـّٓ أبري قعؾرىب أبرو قعؾرى أحؿرّٓ       (316)  م.1984فرب 1404مب اؾ،لعي اِّوؾىب اؾمؿقؿيب ادلويؾيب ط دار ادللؿون ؾؾمّٕاثب دؿش
 م.1999فرب 1420حـللب ط: ؿمديي اؾّٕدوؾيب اؾ،لعي اؾنوـقي بن  ؿيـّٓ اإلؿوم أحؿّٓ (317)
اخلروؾم   علّٓبن  عؿّٕوبن  ؿيـّٓ اؾلّٖار ) ادل،لوع بودم اؾلوّٕ اؾّٖخور (ب أبو بؽّٕ أحؿّٓ (318) -م 1988ادلّٓقـري ادلـرورةب اؾ،لعري اِّوؾرى ب برّٓأت       -اؾلّٖارب ط: ؿؽملري اؾعؾروم واحلؽرم      م.2009
برن   اؾرّٕحؿن  علرّٓ برن   اؾؾره  علّٓ ؿيـّٓ اؾّٓارؿي ادلعّٕوف بر )دنن اؾّٓارؿي(ب أبو ؿوؿّٓ (319) اؾ ؿّٓ اؾّٓارؿيب اؾمؿقؿي اؾيؿّٕؼـّٓيب ط دار ادلغـي ؾؾـشّٕ  علّٓبن  بَفّٕامبن  اؾػ ل

 م.2000 -فر  1412واؾموزقّٝب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 
حؽؿرون  برن   عؾري برن   جعػرّٕ برن   در ؿي برن   اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ ؿيـّٓ اؾشفوب اؾؼ وعيب أبو (311)  .1986 – 1407بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  –اؾؼ وعي ادل ّٕيب ط ؿمديي اؾّٕدوؾي 
بررن  اؾؾرره علررّٓبررن  اؾؾ،قرر  علررّٓبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ ؿشرروفقّٕ عؾؿرروء جنررّٓ وغقررّٕفمب    (311)
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اؾوفروبب طلرّٝ عؾرى ـػؼري      علرّٓ برن   ؿوؿرّٓ برن   حينبن  اؾّٕحؿن علّٓبن  اؾؾ،ق  علّٓ  م.1972فرب 1392  بنذررّٕاف دار اؾقؿوؿرري ؾؾلوررٌ واؾمّٕجؿرري واؾـشررّٕب اؾّٕقرروضب اؾ،لعرري اِّوؾررىب      ادلمؾرر
اؾؾرهب وؾري اؾرّٓقنب     علرّٓ  اؾؾره اخل،قرى اؾعؿرّٕيب أبرو     علرّٓ برن   ؿشؽوة ادل وبقّّب ؿوؿرّٓ  (312)  م.1985بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوؾنيب  –اؾملّٕقّٖيب ط ادلؽمى اإلد ؿي 
برن   أبي بؽرّٕ بن  وس ذفوب اؾّٓقن أحؿّٓؿ لوح اؾّٖجوجي ػي زوائّٓ ابن ؿوجهب أبو اؾعل (313) عنؿون اؾلويقّٕي اؾؽـروـي اؾشروػعيب ط دار اؾعّٕبقري    بن  ؼوميوزبن  دؾقمبن  إدؿوعقل  فر.  1403بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  –
عؾي اؾػقروؿيب ط ادلؽملري   بن  ؿوؿّٓبن  ادل لوح ادلـقّٕ ػي غّٕقى اؾشّٕح اؾؽلقّٕب أحؿّٓ (314)  اؾعؾؿقي.
برن   إبرّٕافقم برن   ؿوؿرّٓ برن   اؾؾره  علرّٓ  أبري ذرقليب  ن بر  ؿ ـ  ابرن أبري ذرقليب أبرو بؽرّٕ      (315)  فر. 1409اؾّٕقوضب اؾ،لعي اِّوؾىب  –خوادمي اؾعلييب ط ؿؽملي اؾّٕذّٓ بن  عنؿون
 فر.1403 اؾ ررـعوـيب ط ا ؾررّٗ اؾعؾؿرريب اؾفـررّٓب ادلؽمررى اإلدرر ؿيب بقررّٕوتب اؾ،لعرري اؾنوـقرريب    ـرروػّٝ احلؿقررّٕي اؾقؿرروـي   بررن  فؿررومبررن  اؾررّٕزاق علررّٓ اؾررّٕزاقب أبررو بؽررّٕ   علررّٓ ؿ ررـ  (316)
علّٓة اؾّٕحقلروـيب ط  بن  دعّٓبن  ؿ،وؾى أوؾي اؾـفى ػي ذّٕح غوقي ادلـمفىب ؿ ،ػى (317)  م.1994فرب 1415ادلؽمى اإلد ؿيب اؾ،لعي اؾنوـقيب 
اؾؾرهب   علرّٓ  أبري اؾػ رل اؾلعؾريب أبرو    برن   أبي اؾػمّّبن  ادل،ؾّٝ عؾى أؾػوظ ادلؼـّٝب ؿوؿّٓ (318)  م.2003 -فر 1423ي اِّوؾى ذؿّٗ اؾّٓقنب ط ؿؽملي اؾيوادي ؾؾموزقّٝب اؾ،لعي: اؾ،لع
برن   ؿيرعود برن   ؿعوؾم اؾمـّٖقل ػي تػيقّٕ اؾؼّٕآن )تػيقّٕ اؾلغوي(ب أبو ؿوؿّٓ احليني (319) اؾػررّٕاء اؾلغرروي اؾشرروػعيب ط دار إحقرروء اؾمررّٕاث اؾعّٕبرريب بقررّٕوتب اؾ،لعرري : بررن  ؿوؿررّٓ

 فر. 1420اِّوؾى ب 
ب أحؿرّٓ برن   اؾرّٕحؿن  علرّٓ برن   اؾرّٕحقم  علرّٓ  ؿعوفّٓ اؾمـ قّٙ عؾى ذوافّٓ اؾمؾىرقّٙب  (321)  بقّٕوت. –أبو اؾػمّّ اؾعلوديب  ط عوؾم اؾؽمى 
 أقوب اؾ،لّٕاـيب ط دار احلّٕؿنيب اؾؼوفّٕة.بن  أحؿّٓبن  ادلعهم اِّودّٛب دؾقؿون (321)
 بقّٕوت. –اؾؾهب ط: دار اؾػؽّٕ  علّٓ اؾؾه احلؿوي أبو علّٓبن  ؿعهم اؾلؾّٓانب ؾقوؼوت (322)
ّٕوف بروبن  فلري اؾؾره ادلعر   برن   احليرن برن   ؿعهم اؾشرقوخب اؼري اؾرّٓقنب أبرو اؾؼودرم عؾري       (323)  م.2000 -فر  1421دؿشمب اؾ،لعي: اِّوؾى  –عيوؽّٕب ط دار اؾلشوئّٕ 
ؿ،قرّٕ اؾؾىؿري اؾشروؿيب أبرو اؾؼودرم      برن   أقروب برن   أحؿرّٓ برن   ادلعهم اؾؽلقرّٕب درؾقؿون   (324)  اؾؼوفّٕةب  اؾ،لعي اؾنوـقي. –اؾ،لّٕاـيب ط ؿؽملي ابن تقؿقي 
بررن  زاقررّٕبررن  زوقررّٕبررن  غقررٌبررن  يِب عرروتمؿعهررم ادلعرروؾم اؾْهُغَّْٕاػِقَّرريِ ػِرري اؾيِّررقَّٕةِ اؾـَّلَوِقَّرر  (325) يوؾّّ اؾل دي احلّٕبيب ط دار ؿؽي ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب ؿؽي ادلؽّٕؿريب  بن  ع،قيبن  حؿود  م.1982 -فر  1402اؾ،لعي اِّوؾىب 
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برن   ؿوؿرّٓ برن   اؾؾره أبرو زقرّٓ    علرّٓ بن  ؿعهم ادلـوفي اؾؾػظقي وػوائّٓ ػي اِّؾػوظب بؽّٕ (326) ؿوؿرّٓب ط دار اؾعويرؿي ؾؾـشرّٕ    برن   فرى غقبرن   قوقرى برن   عنؿرون برن   بؽّٕبن  اؾؾه علّٓ  م.1996-فر  1417اؾّٕقوضب اؾ،لعي اؾنوؾنيب  –واؾموزقّٝ 
 .ادلعهم اؾودقّٛب ؿهؿّٝ اؾؾغي اؾعّٕبقيب ط دار اؾّٓعوة (327)
برن   إدرووق برن   أحؿرّٓ برن   اؾؾره  علرّٓ برن   ؿعّٕػي اؾ ووبيب  ؾؾوروػّٜ أبري ـعرقم أحؿرّٓ     (328) : دار اؾرروطن قودرر  اؾعررّٖازيب طبررن  ؿفررّٕان اِّيررلفوـيب حتؼقررم: عررودل بررن  ؿودررى  م.1998 -فر  1419اؾّٕقوضب اؾ،لعي اِّوؾى  –ؾؾـشّٕ 
اؾرررّٕحؿنب  علرررّٓبرررن  ؿعّٕػررري أـرررواع عؾررروم احلرررّٓقٌ )ؿؼّٓؿررري ابرررن اؾ ررر ح(ب عنؿرررون  (329) درررورقوب دار اؾػؽرررّٕ  -أبررروعؿّٕوب تؼررري اؾرررّٓقن ادلعرررّٕوف بررروبن اؾ ررر حب ط دار اؾػؽرررّٕ   م.1986 -فر 1406بقّٕوتب  –ادلعويّٕ 
بررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾؾرره علررّٓبررن  ؾرره احلرروؽم ؿوؿررّٓ اؾ علررّٓ ؿعّٕػرري عؾرروم احلررّٓقٌب أبررو   (331) احلؽرم اؾ رلي اؾ،فؿروـي اؾـقيروبوري ادلعرّٕوف بروبن اؾلقرّٝب ط        برن   ـُعرقم بن  حؿّٓوقه  م.1977 -فر 1397بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  –دار اؾؽمى اؾعؾؿقي 
عؿّٕ اؾمَّؿِقؿي ادلوزري ادلوؾؽيب ط بن  عؾيبن  اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ ادلُعْؾم بػوائّٓ ؿيؾمب أبو (331)  م.1988ؾؾمّٕجؿي واؾموؼقم واؾّّٓرادوت بقً احلؽؿيب اؾ،لعي اؾنوـقيب ّٓار اؾموـيرررقي ؾؾـشرررّٕب ادلمدّيررري اؾوطـقررري ؾؾؽمررروب بررروجلّٖائّٕب ادلمدّيررري اؾوطـقررري   اؾررر
أحؿرّٓ  برن   عؾري برن   ادلعني عؾى تػفم اِّربعنيب ابن ادلؾؼن دّٕاج اؾّٓقن أبو حػّٙ عؿّٕ (332)

اؾؽوقررًب اؾ،لعرري  –ّٝب حرروؾي اؾشروػعي ادل ررّٕيب ط ؿؽملرري أفررل اِّاررّٕ ؾؾـشرّٕ واؾموزقرر    م.2012 -فر  1433اِّوؾىب 
اؾؾرهب   علرّٓ  واؼرّٓ اؾيرفؿي اِّدرؾؿي بروؾوبءب ادلرّٓـيب أبرو      برن   عؿرّٕ برن   ادلغوزيب ؿوؿّٓ (333)  م.1989فرب 1409اؾواؼّٓيب ط دار اِّعؾؿيب بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوؾنيب 
ى أحؿرّٓ اؾشرّٕبقـي اخل،قرىب ط دار اؾؽمر    برن   ؿغـي احملموج ػي ذّٕح ادلـفوجب ؿوؿرّٓ  (334)  م.1995فرب 1415اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 
أحؿررّٓ اؾشررفقّٕ برروبن ؼّٓاؿرريب ط ؿؽملرري اؾؼرروفّٕةب   بررن  اؾؾرره علررّٓ ادلغـرريب ؿوػررم اؾررّٓقن  (335)  م.1968فر 1388
بررن  احليررنبررن  عؿررّٕبررن  اؾؾرره ؿوؿررّٓ  علررّٓ ؿػرروتقّّ اؾغقررىب )اؾمػيررقّٕ اؾؽلقررّٕ(ب أبررو   (336)  بقّٕوت -ؾمرّٕاث اؾعّٕبري   احليني اؾمقؿي اؾّٕازي ادلؾؼرى بػىرّٕ اؾرّٓقن اؾرّٕازيب ط دار إحقروء ا     
دعّٓ بن  أقوببن  أبي بؽّٕبن  ؿػموح دار اؾيعودة وؿـشور وبقي اؾعؾم واإلرادةب ؿوؿّٓ (337)  بقّٕوت. –ذؿّٗ اؾّٓقن ابن ؼقم اجلوزقيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي 
 فر.1412دؿشم بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب ادلػررّٕدات ػرري غّٕقررى اؾؼررّٕآنب ؾؾّٕاغررى اِّيررػفوـىب ط: دار اؾؼؾررمب اؾررّٓار اؾشرروؿقيب       (338)
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إبررّٕافقم بررن  عؿررّٕبررن  ادلػفررم دلررو أذررؽل ؿررن تؾىررقّٙ ؽمرروب ؿيررؾمب أبررو اؾعلرروس أحؿررّٓ  (339) بقرّٕوت(ب   -بقّٕوت(ب )دار اؾؽؾرم اؾ،قرىب دؿشرم     -اؾؼّٕطليب ط )دار ابن ؽنقّٕب دؿشم   م.1996 -فر  1417اؾ،لعي: اِّوؾىب 
برن   إدرووق برن   إدؿوعقلبن  ؿؼوبت اإلد ؿقني واخم ف ادل ؾنيب أبو احلين عؾي (341) أبري ؿودرى اِّذرعّٕيب ط    برن   أبري برّٕدة  برن   ؿودىبن  اؾؾه علّٓبن  إدؿوعقلبن  وؾمد  م.1980 -فر  1400دار ػّٕاـّٖ ذموقّٖب مبّٓقـي ػقيلودنب اؾ،لعي: اؾنوؾنيب 
عؾي احلّٕقّٕيب ط ؿ،لعي ادلعرورفب بقرّٕوتب   بن  ؿؼوؿوت احلّٕقّٕيب أبو ؿوؿّٓ اؾؼودم (341)  م.1873
عنرقؿنيب ط دار اؾنّٕقرو ؾؾـشرّٕ واؾموزقرّٝب     ؿوؿّٓ اؾبن  يوؾّّبن  ادلـوفي اؾؾػظقيب ؿوؿّٓ (342)  فر. 1415اؾ،لعي اِّوؾىب 
ـ رّٕ اؾؽيري ب أبرو ؿوؿرّٓب ط     برن   برن حؿقرّٓ   علرّٓ  برن حؿقرّٓب   علّٓ ادلـمىى ؿن ؿيـّٓ (343)  عوؾم اؾؽمى.
-خؾرر  اؾلرروجيب ط: دار اؾؽمرروب اإلدرر ؿيبرن   ادلـمؼرى ذررّٕح ادلوطررلب ؾؾشررقّْ دررؾقؿون  (344)  اؾ،لعي اؾنوـقي.-اؾؼوفّٕة
 ؼَوقْؿوز اؾّٔفلي.بن  عنؿونبن  أحؿّٓبن  اؾؾه ؿوؿّٓ علّٓ عمّٓال ػي ـؼّٚ ؽ م أفل اؾّٕػّٚ وابعمرّٖالب ذرؿّٗ اؾرّٓقن أبرو    ادلـمؼى ؿن ؿـفوج اب (345)
 ادلـنور ػي اؾؼواعّٓ اؾػؼفقيب ؾؾشقّْ بّٓر اؾّٓقن اؾّٖرؽشيب ط: وزارة اِّوؼوف اؾؽوقمقي. (346)
أحؿررّٓ بررن  عؾرريبررن  طرروفّٕبررن  ادلـنررور ؿررن احلؽوقرروت واؾيررمابتب أبررو اؾػ ررل ؿوؿررّٓ  (347)  فر.1430ؼّٓدرري اؾشررقلوـيب ادلعررّٕوف برروبن اؾؼقيررّٕاـيب ؿؽملرري دار ادلـفرروجب اؾ،لعرري: اِّوؾررى     ادل
أحؿررّٓ اؾشررفقّٕ بعؾررقّ٘ب ط دار اؾػؽررّٕ  بررن  ؿررـّّ اجلؾقررل ذررّٕح ؿىم ررّٕ خؾقررلب ؿوؿررّٓ   (348)  م.1989فرب  1409
برن   ؿـفوج اؾيـي اؾـلوقي ػي ـؼّٚ ؽ م اؾشقعي اؾؼّٓرقيب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلوس أحؿّٓ (349) ؿوؿّٓ ابن تقؿقي احلّٕاـري  بن  أبي اؾؼودمبن  اؾؾه علّٓبن  اؾي م ّٓعلبن  احلؾقم علّٓ دررعود اإلدرر ؿقيب اؾ،لعرري اِّوؾررىب بررن  احلـلؾرري اؾّٓؿشررؼيب ط جوؿعرري اإلؿرروم ؿوؿررّٓ  م.1986 -فر  1406
ذررّٕف بررن  احلهرروجب أبررو زؽّٕقررو ؿوقرري اؾررّٓقن قوقررى  بررن  ادلـفرروج ذررّٕح يرروقّّ ؿيررؾم  (351)  فر. 1392ب ؾلـونب اؾ،لعي اؾنوـقيب اؾـووي ب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي  بقّٕوت
اؾؾره احل،روب ادلروؾؽيب ط     علّٓ ؿوافى اجلؾقل ذّٕح ؿىم ّٕ خؾقلب ذؿّٗ اؾّٓقن أبي (351)  م.1992فرب 1412دار اؾػؽّٕ اؾ،لعي اؾنوؾنيب 
ؿوؿررّٓ اجلرروزيب ط ادلؽملرري   بررن  عؾرريبررن  اؾررّٕحؿن علررّٓ ادلوضرروعوتب جؿررول اؾررّٓقن   (352)  م.1966 -فر  1386اؾيؾػقي بودلّٓقـي ادلـورةب اؾ،لعي اِّوؾىب 
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دررعقّٓ احلررّٓاوـيب دار اؾغررّٕب اإلدرر ؿيب اؾ،لعرري  اِّوؾررىب     بررن  ادلوطررل رواقرري درروقّٓ   (353)  فر.1994
 م.1985-فر1406ؾلـونب عوم اؾـشّٕ:  –اؾلوؼيب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبيب بقّٕوت  علّٓ عرروؿّٕ اِّيررلوي ادلررّٓـيب حتؼقررم: ؿوؿررّٓ ػررماد     بررن  ؿوؾررببررن  أـررّٗبررن  ادلوطررلب ؿوؾررب  (354)
برن   أحؿرّٓ برن   اؾؾره ؿوؿرّٓ   علرّٓ  ؿ ،ؾّّ احلرّٓقٌب ذرؿّٗ اؾرّٓقن أبرو    ادلوؼظي ػي عؾم  (355) ؼَوقْؿروز اؾرّٔفليب ط ؿؽملري ادل،لوعروت اإلدر ؿقي بوؾرىب اؾ،لعري اؾنوـقريب         برن   عنؿرون   فر. 1412
بررن  أحؿررّٓبررن  اؾؾرره ؿوؿررّٓ علررّٓ ؿقررّٖان ابعمررّٓال ػرري ـؼررّٓ اؾّٕجررولب ذررؿّٗ اؾررّٓقن أبررو (356) اؾـشررّٕب بقررّٕوتب ؾلـررونب اؾ،لعرري ؼَوقْؿرروز اؾررّٔفليب ط دار ادلعّٕػرري ؾؾ،لوعرري وبررن  عنؿررون  م.1963 -فر 1382اِّوؾىب 
برن   اؾؾه علّٓبن  اؾي م علّٓبن  احلؾقم علّٓبن  اؾـلواتب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلوس أحؿّٓ (357)  م.2000فر/1420اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي: اِّوؾىب ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري اؾّٓؿشررؼيب ط أضررواء اؾيررؾ ب  بررن  أبرري اؾؼودررم
 م.2008فرب 1429اؾ،لعي اؾنوـقيب ـمروئٍ اِّػؽرور ػري تىرّٕقٍ أحودقرٌ اِّذؽررورب ابرن حهرّٕ اؾعيرؼ ـيب ط دار ابرن ؽنقررّٕب           (358)
إبرّٕافقم اؾعؾروي اؾشرـؼق،يب ط ؿ،لعري     برن   اؾؾه علّٓ ـشّٕ اؾلـود عؾى ؿّٕاؼي اؾيعودب (359)  ػ وؾي بودلغّٕب.
قودر  اؾّٖقؾعريب   برن   هاؾؾر  علرّٓ  ـ ى اؾّٕاقي ِّحودقٌ اؾفّٓاقيب جؿول اؾّٓقن أبو ؿوؿّٓ (361)  م.1997فرب 1418ط: دار اؾؼلؾي ؾؾنؼوػي اإلد ؿقيب جّٓةب اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 
اخل،قررىب بررن  ـػررّّ اؾ،قررى ؿررن غ ررن اِّـررّٓؾّٗ اؾّٕطقررىب وذؽررّٕ وزقّٕفررو ؾيررون اؾررّٓقن (361)  ؾلـون. –بقّٕوت  -ؿوؿّٓ ادلؼّٕي اؾمؾؿيوـيب ط دار يودربن  ذفوب اؾّٓقن أحؿّٓ
عؿّٕ اؾلؼوعيب  ط ؿؽملي بن  اِّؾػقيب بّٕفون اؾّٓقن إبّٕافقم اؾـؽً اؾوػقي مبو ػي ذّٕح (362)  م.2007فر /  1428اؾّٕذّٓ ـوذّٕونب اؾ،لعي اِّوؾىب 
بفرودر  برن   اؾؾره  علّٓبن  اؾؾه بّٓر اؾّٓقن ؿوؿّٓ علّٓ اؾـؽً عؾى ؿؼّٓؿي ابن اؾ  حب أبو (363)  -فرررر 1419اؾّٕقررروضب اؾ،لعررري اِّوؾرررىب   –اؾّٖرؽشررري اؾشررروػعيب ط أضرررواء اؾيرررؾ    

 م.1998
 فر. 1423اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اِّوؾىب اؾؼّٕذرري اؾمقؿرري اؾلؽررّٕيب ذررفوب اؾررّٓقن اؾـرروقّٕيب ط دار اؾؽمررى واؾوارروئم اؾؼوؿقرريب       اؾررّٓائم  علررّٓبررن  ؿوؿررّٓبررن  اؾوفرروب علررّٓبررن  اِّرب ػرري ػـررون اِّدبب أحؿررّٓ  ـفوقرري  (364)
عؾري اؾؼؾؼشرـّٓيب ط دار   بن  ـفوقي اِّرب ػي ؿعّٕػي أـيوب اؾعّٕبب أبو اؾعلوس أحؿّٓ (365)  م.1980 -فر  1400ب بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب اؾؽموب اؾؾلـوـني

فررب  1404ذرفوب اؾرّٓقن اؾّٕؿؾريب ط دار اؾػؽرّٕب     برن   ـفوقي احملموج ذّٕح ادلـفوجب ؿوؿّٓ (366)  م.1984
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اِّاقرّٕب ط ادلؽملري   برن   اؾـفوقي ػي غّٕقى احلّٓقٌب واِّارّٕب  رّٓ اؾرّٓقن أبري اؾيرعودات      (367)  .م1979 فرب1399 اؾعؾؿقي بقّٕوتب
برن   اؾرّٕحؿن  علرّٓ  ن وؿـيروخه(ب جؿرول اؾرّٓقن أبرو اؾػرّٕج     ـوادّْ اؾؼّٕآن )ـودرّْ اؾؼرّٕآ   (368) ؿوؿرّٓ اجلروزيب ط ذرّٕؽه أبـروء ذرّٕق  اِّـ رورىب بقرّٕوتب اؾ،لعري اِّوؾرىب          بن  عؾي  م.2001فرب 1422
برن   علرّٓاؾوفوب(ب ؿوؿرّٓ  برن   ـواؼّٚ اإلد م )ؿ،لروع ضرؿن ؿمؾػروت اؾشرقّْ ؿوؿرّٓ      (369) درررعودب  درررؾقؿون اؾمؿقؿررري اؾـهرررّٓيب ط جوؿعررري اِّؿررروم ؿوؿرررّٓبن برررن  اؾوفررروب علرررّٓ  اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.
دعّٓ ذؿّٗ اؾّٓقن ابرن ؼرقم اجلوزقريب    بن  أقوببن  أبي بؽّٕبن  ـوـقي ابن اؾؼقمب ؿوؿّٓ (371)  فر.1417ط ؿؽملي ابن تقؿقيب اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اؾنوـقيب 
اؾؾرره اؾشرروؽوـي اؾقؿـرريب ط دار    علررّٓبررن  ؿوؿررّٓبررن  عؾرريبررن  ـقررل اِّوطررورب ؿوؿررّٓ   (371)  م.1993فرب 1413اِّوؾىب احلّٓقٌب ؿ ّٕب اؾ،لعي 
 ؾلـون. -ب أعودت طلعه بوِّوػيً: دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي بقّٕوت 1951ادموـلول دررؾقم اؾلوبرروـي اؾلغررّٓاديب طلررّٝ بعـوقرري وؽوؾرري ادلعررورف اجلؾقؾرري ػرري ؿ،لعمفررو اؾلفقرري       ؿقررّٕ بررن  ؿوؿررّٓ أؿررنيبررن  فّٓقرري اؾعررورػني أدررؿوء ادلررمؾػني وآاررور ادل ررـػنيب إدررؿوعقل (372)
اؾؾره اؾ رػّٓيب ط دار إحقروء     علرّٓ برن   أقلرب برن   وػقوتب ي ح اؾرّٓقن خؾقرل  اؾواػي بوؾ (373)  م.2000 -فر1420بقّٕوتب عوم اؾـشّٕب  –اؾمّٕاث 
بررن  ؿوؿرّٓ برن   وػقروت اِّعقرون وأـلروء أبـرروء اؾّٖؿرونب أبرو اؾعلرروس ذرؿّٗ اؾرّٓقن أحؿررّٓ        (374)  بقّٕوت. –أبي بؽّٕ ابن خؾؽون اؾلّٕؿؽي اإلربؾيب ط دار يودر بن  إبّٕافقم
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 472 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بقووو   شل   ـ أكوووقاع السحوور ةــاب

 ]478 ................................................. ]ذ  التقيؾ  ؾك الوؿ در ت 

 ]479 ............................................................ ]تحررؿ الـؿقؿة 

 ]489 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 482 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  جووو   يف الؽفووو   يكحوقهوووؿ ةــاب

 ]485 .............................. ]الػر  يف الحؽؿ بقـ ةما  الؽ هـ يتصدرؼف 

 ]486 ......................................... ]ض بط حؿؾ الوؿطؾؼ  ؾك الوؿؼقد 

 488 ............................... ق   الؽف  و يتؾبقسفؿ  ؾك الـ س[]خطقرة إت 

 ]488 .....]الػر  بقـ حؼقؼة الصد  يالؽذب لغة يشرً  و ي ،لتف بصد  الؽ هـ 

 489 ....................................... ل الصحة[]الػر  بقـ كػل الؼبق  يكػ 

 ]499 .................................. ]اد     ؾؿ الغقا لؿـ ردج ق  فقفؿ القٓرة 

 ]493 .................................................. ]تعررػ الحدرث الحسـ 

 ]495 ...................................... ]اةتخدا  الحريف يإرل   يف السحر 

 ]497 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 498 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وورة ووو  جوووو   يف الـ ْشوو ةــاب

 ] 599 ........................................ ]الػ ئدة يف ريارة الؿتلخر  ـ الؿتؼد 

 ]591 .................................. ]   رحؾ بف الع،ج  ـ السحرو ي   ٓ رحؾ 

 ]594 .................................................. ]هؾ تثبت الرلقة ب لتجربة؟ 

 ]595 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 
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 596 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر ووو  جووو   يف التطوووق   ةــاب

 ]598 .................................................... ]أمؾ الطقرة  ـد العرب 

 ]   599 ............................................ ]الجؿع بقـ كػل العديى يإثب 

 ] 513 ....................................... ]تعررػ الف  ة يالصػر يالـق  يالغق 

 ]519 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 521 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  جووو   يف التـجقوووؿ ةــاب

 ] 522 ......................................................... ]ف ئدة خؾؼ الـجق 

 ]523 ......................... ]هؾ الرح،ت الػض ئقة تلخذ حؽؿ اةرتا  السؿع 

 []525 .................................................... حؽؿ تعؾؿ  ـ ز  الؼؿر 

 ]526 ....................................................... ] ؼقبة ش رب الخؿر 

 ]528 ......................................................... ] ؼقبة لطع الرحؿ 

 ]529 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 539 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  جووو   يف آةتسؼوو   ب ٕكوووقا  ةــاب

 532 ............................... لؿجدد[]أهؿقة يت ب  س ئؾ الج هؾقة لإل    ا 

 ]533 ........................ ]الؿؼصقد بل ر الج هؾقة ييلق ف يف العصر الح ضر 

 ]534 ................................. ]ذ  الػخر ب ٕحس بو يالطعـ يف إكس ب 

 ]536 ............................................................. ] ؼقبة الـق حة 

 ]549 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 542 [165]البؼرة  ﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿  لك لووق  اهلل تعوواب ة

  544 .....................................  ؾك أرة  حبة[ ]يجقب تؼدرؿ  حبة اهلل 

 ]545 .......................................... ] قالا اإلةراف يف بـ   الؿس يـ 

 ]  548 ............................................. ]يقػقة تحصقؾ ح،ية اإلرؿ 

 ] 549 .............................................. ]فضؾ الوؿحبة يف اهلل يض بطف 

 552 .......................................... ستػ دة  ـ أدلة الب ب[]الؿس ئؾ الؿ 
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 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿  لوووووووووق  اهلل تعوووووووووو لك ةــــــــــاب

 554 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن [175]آ   ؿرا   ﴾ڤ 

 555 ..............................  مرة[]أكقاع الخقف ح، يحر ةو يمقره الؿع 

 ]557 ..................................................... ]مػ ت  ؿ ر الؿس جد 

 ]558 ..................................... ] ؿ رة الؿس جد بقـ الؿ ضل يالح ضر 

 ]562 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 564 ننننننننننننن أرة [23]الؿ ئدة  ﴾مئ حئ جئ ی ی ی ﴿  تعوو لك لووق  اهللاب ة

 565 ............................. حؿقدو يالتقايؾ الؿذ ق []الػر  بقـ التقيؾ الؿ 

 ]573 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 575 [99]إ راف  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ﴿ تعوو لك لووق  اهلل اب ة

 ]576 .........................................] إ ـ  ـ  ؽر اهلل  ـ أي  الؽب ئر 

 ]578 ................................................ ]الؼـقط  ـ رحؿة اهلل يبقرة 

 ]589 .................................................. ]الػر  بقـ القلس يالؼـقط 

 ]583 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 584 ننننننننننننننننننننننننننننننننننن هلل ووـ اإلرؿووو   ب هلل الصوو   ؾك ألووودار ا ةــاب  

 ] 585 ............................................................... ]أكقاع الص 

 ]586 .................................................... ]الص   ـ هدارة الؼؾا 

 589 ............................................................. ع[]تحررؿ الجز 

 ] 599 ........................................ ]آةتع كة  ؾك الص  بؿعرفة الجزا 

 ]593 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 ]594 .......................................... ]ثقاب الص بررـ  ـ  دة الص بررـ 

 598 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  جووو   يف الررووو   ةــاب

 ]  599 .................................................. ]الػر  بقـ الـػ   يالرر 

 ]695 ..................... ]هؾ العب دة  ؾب  لؾثقاب أي خقف   ـ العؼ ب  ـ الرر  ؟ 

 ]696 ..................................... ]هؾ حا الؿدح  ؾك الػعؾ  ـ الرر  ؟ 
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 ]611 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 612 ننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووـ الشووورك إرادة اإلكسووو   بعؿؾف الدكقووو  ةــاب  

 614 ................................................. عؾؿ الشر ل لؾدكق [] ؾا ال 

 ]618 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

  اهللو  فؼوووود  ووـ أ وو ع العؾؿوو   يإ وورا  يف تحووررؿ  وو  أحووؾ اهللو أي تحؾقووؾ  وو  حوورج  ةــــاب

 629 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اتخذهؿ أرب ًب   ـ دي  اهلل

 ]621 ................................. ]أهؿقة هذا الب ب يف  ؾؿ التقحقد يخطقرتف 

 625 ................................. ؾؿقـ[]اكتش ر الؼقاكقـ القضعقة يف ب،د الؿس 

 ]628 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ ﴿   تعوو لك لووق  اهللاب ة

ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٺ 

 631ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أر ت [69]الـس    ﴾ ڦ

 ]633 .................................. ]التعررػ ب لط اقت ي عـك  التح يؿ  إلقف 

 ]635 ..........................]تحررؿ اإلفس د يف إرض يلق ي كت أرض  لؾؽػ ر 

 ]636 ................................... ]يجقب التح يؿ إلك الشررعة اإلة، قة 

 ]641 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 642 نننننننننننننننننننننننننننننننننن  وووـ جحووود شقًئ   ـ إةؿووو   يالصػووو ت ةــاب

 ]643 .................................................. ]خطقرة التليرؾ لؾصػ ت 

 ]644 ................................................ ]ترجؿة إةؿ   يالصػ ت 

 ]645 .................................. ]يجقب  را  ة ح   الؿخ  بقـ يف التعؾقؿ 

 ]648 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 659 ننننننننن أروووة [83]الـحؾ  ﴾گ ک ک ک ک ﴿ هلل تعوو لك لووق  اةــاب 

 ]651 ............................................. ]الػؼف يف ففؿ كعؿ اهلل  ؾك خؾؼف 

 ]652 ......................................................... ] عـك إكؽ ر الـعؿة 

 ]655 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  444

 656 ننننننننننننننن [22]البؼرة  ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿  تعوو لك لووق  اهللةــاب 

 ]658 ................................................ ]التحذرر  ـ الشرك الخػل 

 ]669 ........................................... ]الـفل  ـ الحؾػ بغقر اهلل تع لك 

 ]663 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 664 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  جووو   فقؿـ لووؿ رؼـع ب لحؾػ ب هلل ةــاب

 668 .........................................  ـ أدلة الب ب[ ]الؿس ئؾ الؿستػ دة 

 669 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن لوووق    ووو  شووو   اهلل يشئت ةــاب

 ]671 ...................... ]د قى اةتؿداد الشررعة اإلة، قة  ـ الشرائع الس بؼة 

 ]673 ................................. ] ؽ كة الرؤر و يهؾ لف  كصقا يف التشررع؟ 

    675 .................................... ي   فقف   ـ الػؼف[« أ   بعد»]حؽؿ لق 

   676 ...........  ـ تػضقؾف  ؾك إكبق  [ ملسو هيلع هللا ىلصو ياقف ملسو هيلع هللا ىلص]تعظقؿ الصح بة لؾرةق 

 ]678 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 689 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ووورو فؼوود آذى اهلل وووـ ةا الده ةــاب  

 ]681 .................................................. ]الػر  بقـ إذى يالضرر 

 ]683 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 684 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن التسؿل بؼوو ضل الؼضووو ة يكحوووقه ةــاب

 ]685 .............................................. ]العؾة يف الـفل  ـ هذا آةؿ 

 ٕ685 ................................... لؼ ب الؿعظؿة[]اةتحب ب آبتع د  ـ ا 

 ]686 ................................................ ]يجقب الحذر  ـ العجا 

 ]689 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 ]689 ......................................... ]أثر اهتؿ   ت العؾؿ    ؾك آث رهؿ 

 692ننننننننننننننننننننننننن احوورتا  أةؿوو   اهلل تع لك يتغققر آةووؿ ٕجووؾ ذلؽ ةــاب

 692................................................. تعظقؿ شع ئر اهلل[]التضحقة ل 

 ]694 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 



 
 444عفٗةساي

 695ننننننننننننننننننننننننننننننن  ـ هز  بشل  فقف ذير اهلل أي الؼرآ  أي الرةق  ةــاب

 ]696 .......................................... ]خطقرة آةرتة   يف الؿب ح ت 

 ] 698 .............................................. ]حر ة تعؿقؿ أهؾ العؾؿ ب لذ 

  799 ..................................... ل فقؿـ ةاج اهلل يرةقلف[]الحؽؿ الشر 

 ]791 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ﴿ ك  وو  جووو   يف لوووق  الؾوووف تع لووو ةــــاب

 793 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أرة [59صؾت ]ف

 ]  795 ...................................................... ]أثر الرخ   بعد الشؼ 

 ]796 ....................... ]إكؿ  الؽسا بػضؾ اهلل ٓ بحسـ السعل يخ ة العؼؾ 

 ]714 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 ] 715 ................. ]أهؿقة التػؽر يف لصص الؼرآ  يالسـة يتؼدرؿف   ؾك اقره 

 716 نن ٔروووةا [199]إ راف  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ﴿ لووق  اهلل تعوو لك اب ة

 ]718 ..................................... ]تحررؿ إةؿ   الؿعبدة لغقر اهلل تع لك 

 724 ......................................... ستػ دة  ـ أدلة الب ب[]الؿس ئؾ الؿ 

 725 ن [189]إ راف أرة ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿ لووق  اهلل تعوو لك اب ة

 ]726 ............................................................ ]أكقاع التقحقد 

  727 ...................... ي عـك إحص   إةؿ  [ ]إثب ت إةؿ   يالصػ ت هلل 

 ]728 ......................................... ]كػل  ذها التػقرض  ـ السؾػ 

 ]729 ................................ ]تعررػ اإللح د ييقػقتف يف أةؿ   اهلل تع لك 

 ]731 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 733 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن لؾوووفٓ رؼووو    السووو،   ؾك ا ةــاب  

 ] ،735 ............................................................. ] عـك الس 

 ]737 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 ]737 ..................................... ]الع لؿ الرب ين ٓ ررتك الؿستػتل ح ئًرا 



 

عح١ًٝعايـُ تفٝ عشــــةحعنت بعايتٛحٝ  442

 739 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن لووق   الؾفوووؿ ااػووور لل إ  شئووَت  ةــاب

 ]744 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 745 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ٓ رؼوق   بوودق يأ تل :ةــاب  

 ]748 ........................................ ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ دلقؾ الب ب 

 749 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ٓ ُروورد  ـ ةول  ب لؾووف ةــاب  

 ]753 ........................................ ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ دلقؾ الب ب 

 755 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ٓ ُرسل  بقجف اهلل إٓ الجـة ةــاب  

 ]757 ................................................ ]إثب ت مػة القجف هلل تع لك 

 ]757 .................................... ]تليرؾ بعض أهؾ السـة لبعض الصػ ت 

 758 ........................................ لؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ دلقؾ الب ب[]ا 

 759 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  جووو   يف الؾوووق ةــاب  

 ]766 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 767 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالـفل  ـ ةووا الوووررح ةــاب

 ]769 ........................................ ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ دلقؾ الب ب 

ـــاب  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿ عوووو لك لووووق  اهلل تةـ

 771 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن [154]آ   ؿرا   ﴾ڄ ڄ ڄ 

 ]774 .................................................. ]يجقب حسـ الظـ ب هلل 

 ]789 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 781 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  جووو   يف  ـؽوورق الؼووودر ةــاب

 ]783 ................................ ] ذاها  ـ رـتسا إلك أهؾ الؼبؾة يف الؼدر 

 ]799 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 792 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  جووو   يف الوؿصووقررـ ةــاب

 793 .......................................تقحقد[]ةبا ذير التصقرر يف يت ب ال 

 ]796 ............................................................ ]حؽؿ التصقرر 

 ]799 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 



 
 441عفٗةساي

 899 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  ج   يف يثرة الحؾػ ةــاب

 ]894 ..................................... ]التعررػ ب لؼر و يبق   خقررة الصح بة 

 ]898 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 819 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ووو  جووو   يف ذ وووة اهلل يذ وووة كبقوووف ةــاب

 ]814 ................. ]الـفل  ـ التؿثقؾو يالحؽؿ إ   ثؾ الؽػ ر بؼتؾك الؿسؾؿقـ 

 ] 815 ..... ]الـفل  ـ لتؾ  ـ ٓ  دخؾ لف يف الؼت  و يالحؽؿ إ  ترتس بف الؿؼ تؾق 

 ]829 .......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 822 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  وووو  جووو   يف اإللسووو    ؾك اهلل ةــاب

 ]826 ........................................ ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ دلقؾ الب ب 

 827 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ؼوووفٓ ُرستشػع ب هلل  ؾك خؾ ةــاب  

 ]829 ........................................ ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ دلقؾ الب ب 

 832 نننننننننننننحؿك التقحقدو يةووده  ر  الشرك ملسو هيلع هللا ىلص ووو  جوو   يف حؿ رة الـبل  ةــاب

 ]836 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ ووو  جووو   يف لق  اهلل تع لك    ةــاب

 838 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أرة [67]الز ر 

 ]847 ......................................... ]الؿس ئؾ الؿستػ دة  ـ أدلة الب ب 

 859 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن فهسس امـمصادز وامـمساجع

 878 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن امفهسس

 
 

 


